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Kapitel 1. Inledning

Det är introduktionsdag för nyantagna doktorander. Jag och ett trettiotal
andra, främst kvinnor, informeras om olika aspekter som ingår i tillvaron
som doktorand, bland annat arbetsmiljö och hälsa. Vi får där veta att ett undantag från de annars relativt friska universitetsanställda är kvinnliga doktorander. De hälsoproblem som kvinnliga doktorander drabbas av är främst
stressrelaterade och leder ofta till långa sjukskrivningar. Vidare informeras vi
om den företagshälsovård vi har rätt till, i första hand fem träffar med en
psykolog med möjlighet till ytterligare fem och vi uppmanas att söka hjälp i
god tid innan problemen blir för allvarliga. Jag tar emot erbjudandet om
individuell korttidsterapi som en positiv och värdefull möjlighet när påfrestningarna blir för stora. I stunden känner jag mig tacksam för denna information. Det är skönt att höra att det finns någon att vända sig till ifall jag skulle
börja må dåligt och sannolikheten är faktiskt stor, jag tillhör ju riskgruppen.
Denna information eller kunskap, formas genom det talade språket och de
diskurser som möjliggjorde detta, men också sammanvävt och samhandlande
med powerpoint-bilder som visade siffror över sjukskrivningstal, dator, podium och rum. Tillsammans samskapas vi, rummet, tingen och kropparna i
en beröring och ett samblivande där jag blir till som kvinnlig doktorand genom samverkan med diskursiva, materiella och affektiva aktörer (Braidotti,
2013). Att jag hittills varit frisk och att min kropp varit någorlunda funktionsduglig, omformades till ett erkännande av att detta endast var något tillfälligt. I denna händelse uppstod nya frågor och nya känslor – en ny kropp.
Det producerades, med Donna Haraways (1997) ord, en figuration. En figuration av ’kvinnlig doktorand med risk för ohälsa’ i och genom statistik från
det förflutna, i samskapande av och med nuet och föreställningar om andra
möjligheter. Här formas en figuration baserad på bland annat klass och kön
med en inbyggd potentialitet att undermineras och förändras (Lykke, 2009).
Med denna inledande berättelse vill jag illustrera hur ohälsa, kropp, mening och verklighet samskapas och samhandlar. Den figuration som här producerades blir till genom en mängd materiella och diskursiva villkor. Det
innebär att materialiteter blir mer än passiva objekt. Materialiteter blir, i
likhet med diskurser, medskapande performativa aktörer (Barad, 2007).
Människor och ting, objekt och subjekt, natur och kultur kan utifrån dessa
antaganden inte åtskiljas. Alla vardagliga saker såsom doktorander, datorer,
statistiska siffror, möbler, och hälsa ”are in fact gatherings of myriad things”
(Fenwick & Edwards, 2013, s. 57). Dessa saker blir till genom de relationer
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och göranden som de samtidigt är del av. Hälsa blir på så vis ett materielltdiskursivt fenomen som skapas och omskapas tillsammans med andra fenomen.1
Efter att språk och diskurser under lång tid har getts stor betydelse menar
en rad forskare och filosofer att vi måste förskjuta fokus så att materialiteter
också innefattas som aktiva deltagare i världens tillblivelse (se t.ex. Haraway, 2004; Barad, 2007). Utifrån dessa antaganden ställer jag i denna avhandling frågor om vad kunskapande kan innebära. Hur går det att förstå
hälsa och skolors hälsofrämjande arbete utifrån teorier som vill undersöka
händelser och göranden utan att obestritt placera människor i ett ontologiskt
centrum? I relation till den inledande berättelsen vill jag betona betydelsen
av att undersöka hur hälsa produceras med en strävan att beakta mångfalden
av delaktiga och sammanvävda komponenter, alla de aktörer som gör saker
och som ger effekter (Haraway, 2004).2 Det innebär att det som ofta betraktas som passiva eller livlösa objekt får en aktiv roll i formandet av verklighet
och kunskap (Barad, 2007). På så sätt formas frågor om hur offentliga problem och åtgärder skulle kunna förändras om vi på allvar inkluderar vitaliteten och kraften i såväl mänskliga som icke-mänskliga kroppar.
Inom forskning kring hälsa och skolors hälsofrämjande arbete finns framförallt två dominerande forskningsfält. Lite grovhugget är det ett fält inom
folkhälsovetenskaplig och psykologisk forskning som ofta syftar till att implementera och utvärdera hälsofrämjande insatser. Det andra fältet är sociologisk och pedagogisk forskning som ofta utgår från kritiska perspektiv och
påvisar hur hälsa och hälsofrämjande arbete formas av dominerande diskurser. Dessa två forskningsfält har båda gett viktiga bidrag för förståelsen av
hälsa och hälsofrämjande arbete men de skapar också begränsningar för vilken kunskap som är möjlig att producera och lämnar vissa frågor obesvarade
(jfr Juelskjaer, 2013; Lenz Taguchi, 2013; Mol, 2002). Det är bland annat
frågor om hur materialiteter och känslor samhandlar med diskurser och
människor som förblir outforskade i dessa forskningsfält. Under senare år
har ett antal studier inom svensk pedagogisk och barn- och ungdomsvetenskaplig forskning uppmärksammat dessa frågor i termer av hur diskursiva

1

Hur hälsa som materiellt-diskursivt fenomen produceras som olika figurationer är något jag
redogör för och diskuterar i teoriavsnittet (se s. 47-57).
2

Tingen och artefakternas betydelse för vad som sker i en specifik praktik har lyfts fram och
betonats i en rad studier inom pedagogik och utbildningsvetenskap (se t.ex. Säljö, 2000; Selander & Kress, 2010; Nordin-Hultman, 2004). Trots en ambition om att ge uppmärksamhet
och relevans åt ting och artefakter har denna forskning om skola och utbildning framför allt
fokus på den mänskliga individen och mellanmänskliga relationer. Ting, artefakter och platser
blir passiva och något för människor att forma och förändra utifrån en position som är oberoende av dessa (Åsberg, 2011; Hultman, 2011a; Lenz Taguchi, 2012). Med ett postkonstruktionistiskt perspektiv blir ting och platser i stället medskapande aktörer.
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och materiella aktörer samverkar (se t.ex. Bodén, 2013; Hermansson, 2013;
Hultman, 2011; Jonasson, 2013; Lee, 2009; Lenz Taguchi, 2010; 2012a;
Lenz Taguchi & Palmer, 2013; Palmer, 2010; Serder, 2015).3 I relation till
denna forskning undersöker jag hälsa utifrån antagandet att diskurser,
materialiteter och känslor är aktiva aktörer som tillsammans producerar fenomenet hälsa och skolors hälsofrämjande arbete.
I detta inledande kapitel kommer jag att ge en bakgrund till de områden
inom vilka avhandlingens syfte och forskningsfrågor har formulerats. Det
innefattar dels ohälsa bland unga och skolors hälsofrämjande arbete, dels
teoretiska och metodologiska utgångspunkter inom vad som benämns ett
post-konstruktionistiskt perspektiv. Dessa områden kommer sedan att fördjupas i avhandlingens följande kapitel. Avslutningsvis i kapitlet redogörs
för studiens syfte, forskningsfrågor och disposition.

Bakgrund: avhandlingens situering
Denna avhandling tar avstamp i två sammanvävda samhällstendenser som
uppmärksammats inom utbildning och skola under de senaste decennierna
såväl i Sverige som internationellt; en ökning av ungas psykiska ohälsa och
det uppdrag och samhälleliga ansvar som skolan getts att förebygga ohälsa. I
relation till den inledande berättelsen som beskrev en händelse där en figuration av ”kvinnlig-doktorand-med-risk-för-ohälsa” producerades, vill jag
ställa frågor om varför framförallt flickor och kvinnor i utbildningssammanhang drabbas av ohälsa och hur utbildningssammanhanget blir delaktigt i
produktionen av denna ohälsa.
För att bidra med kunskap om detta, ’ungas ohälsa’ och ’skolors hälsofrämjande arbete’, har jag i denna studie valt ett etnografiskt tillvägagångssätt som innefattar ett utforskande av två skolrelaterade praktiker, skol- och
hälsopolitiska policytexter och ett manualbaserat hälsofrämjande program
kallat DISA (Depression in Swedish Adolescence). Dessa praktiker är verksamma inom skolans hälsofrämjande och fostrande uppdrag. Skolans fostransuppdrag är inget nytt och har genom historien både format och formats
av olika konstruktioner av hälsa. De senaste decennierna har det dock skett
genomgripande förändringar inom detta område vilket gör det relevant och

3

För internationell forskning inom utbildningsvetenskapligt fält med teoretisk koppling till
post-konstruktionistiskt perspektiv se special nummer av tidskrifterna International Journal of
Qualitative Studies in Education (2013, Vol. 26, No. 6) och Gender and Education (2013,
Vol. 25, Nr. 6). För ytterligare svenska studier se temanumret av tidskriften Pedagogisk
Forskning i Sverige (2014) om posthumanistisk forskning.
15

viktigt att åter undersöka (Bergh & Englund, 2014; Irisdotter Aldenmyr,
2014; Wright, 2015).

(O)hälsa bland unga och skolors hälsofrämjande arbete
Även om de flesta unga i Sverige mår bra påvisas återkommande att psykiska problem ökat betydligt under de senaste decennierna, särskilt bland
flickor (SoS, 2013; KVA, 2010). I skolverkets rapport kring stress framkommer att bland elever på högstadiet är andelen flickor som uppger att de
är stressade i skolan 30 % medan andelen pojkar är 23 % (Skolverket, 2013).
Orsakerna till den ökade ohälsan bland unga och skillnaderna mellan könen
har inte kunnat fastställas men flera studier konstaterar att skola och dess
arbetsmiljö har stor betydelse för ungas hälsa (se t.ex. Gådin & Hammarström, 2003; KVA 2010a; Ogden, 2006; Poland, m.fl., 2005). Den fysiska
och psykiska skolmiljön, skolprestationer och arbetsbelastning lyfts fram
som viktiga faktorer för elevers ohälsa. I en studie från Folkhälsoinstitutet
skriver Terje Ogden (2006) att ungdomar ger uttryck för att skolan står för
fler hinder än positiva bidrag till deras psykiska hälsa. I relation till föreliggande studie reser detta frågor om hur skola på olika sätt är delaktig i att
forma (o)hälsa bland unga och vad som görs i skolan för att stävja ohälsa.
Hur kan skolor arbeta förebyggande när de samtidigt ses som en bidragande
orsak till ohälsa?
I takt med ökad psykisk ohälsa bland unga har detta blivit en allt viktigare
internationell angelägenhet för både skola (se t.ex. SOU 2010:80; SBU
2010; WHO 2005) och forskning (Ferrer-Wreder, m.fl., 2005). Larmen om
att ohälsa bland unga ökar har skett i samtidighet med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. Skolan lyfts fram som en plats där
skolpersonal och skolhälsovård har i uppdrag hantera och förebygga de generella fysiska, psykiska och emotionella svårigheter som eleverna förväntas
utveckla eller ha. Detta sker framförallt genom universella insatser som riktas mot alla elever och specifikt mot flickor som antas vara en särskild riskgrupp.4 Huruvida skolors hälsofrämjande arbete ska riktas på olika sätt mot
flickor och pojkar samt vilka effekter det kan få är frågor som ställs inom
hälso- och utbildningspolitik (Nilsson och Norgren, 2003; SBU, 2010; SOU
2010:67). Givet är att insatser från skolan behövs. Hur dessa insatser tar
form i relation till skolans fostran- och värdegrundsuppdrag kommer nu att
diskuteras.

4

Skolans hälsofrämjande arbete sker utifrån ett brett spektra av syften och metoder. Det
innefattar bland annat kost, motion, samlevnad, droger, elevinflytande, arbetsmiljö och mobbning (prop. 2000/01:14). Denna avhandlings inriktning på praktikerna policy och DISA gör
att flera av dessa aspekter berörs. Dock görs inga anspråk om att göra en fullständig undersökning av skolors hälsofrämjande arbete utan främsta fokus är förebyggande av psykisk
ohälsa.
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Skolans fostransuppdrag
För att stärka skolans fostrande uppdrag infördes under 1990-talet begreppet
värdegrund i svenska skolans läroplaner (Kjellgren, 2012; Olson, 2008).
Enligt Skolverket (2000; 2011a; 2011b) ska värdegrunden fungera som etisk
och moralisk struktur för de värderingar som ska gälla i skolan. Det handlar
om förhållningssätt, delaktighet, relationer och samspel mellan de aktörer
som där är verksamma. Sedan värdegrundsuppdraget introducerades har
vissa förändringar skett. Framförallt förskjutningar från frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter till en allt tydligare koppling till hälsa och
hälsoarbete (Berg & Englund, 2014; Gunnarsson, 2014). Detta har bland
annat skett i och genom praktiker som bedrivits under benämningen livskunskap. Livskunskap blev en allt vanligare praktik i svensk skola under början
av 2000-talet.5 Eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för hur värdegrunden ska genomföras formade livskunskap en möjlighet för skolor att
lyfta värdegrundsfrågor (von Brömssen, 2011; Löf, 2011; Irisdotter Aldenmyr, 2014). Många av dessa livskunskaps-initiativ utgår från manualbaserade program eller metoder med syfte att skapa en lugn och trygg inlärningsmiljö samt att stärka barns sociala och emotionella kompetenser. Programmen har ofta amerikanska förlagor och har sedan utformats och genomförts som kommunala initiativ med resurser från nationella aktörer såsom
Folkhälsoinstitutet och i samarbete med forskare (Irisdotter Aldenmyr,
2014). Det beskrivs i en rapport som att skolan blivit ett ”laboratorium för
implementeringen av preventionsprogram” (Ferrer-Wreder, m.fl., 2005, s.
136). Ett av de program som används inom svensk skola och som är centralt
i denna studie, DISA, bygger på två amerikanska program med syfte att behandla ungdomar med stress och depression. De amerikanska programmen
omarbetades för att fungera förebyggande mot psykisk ohälsa bland flickor.
Grunden för programmet är kognitiv-beteendepsykologi och syftet är att lära
individen nya kognitiva och beteendemässiga färdigheter. Det beskrivs som
ett universellt program vilket innebär att det riktas till alla flickor utifrån ett
antagande om att hela gruppen löper risk att drabbas av depression (Treutiger
& Lindberg, 2012).
Hur skolans hälsofrämjande arbete under de senaste tio till tjugo åren fått
en alltmer generell prägel som innefattar hela skolan och alla (kvinnligt könade) elever samt vad detta innebär för skolans verksamhet är centrala frågor
för denna avhandling. För att försöka besvara dessa frågor och förstå mer om
ungas ohälsa och skolors hälsofrämjande arbete använder jag mig av teoretiska och metodologiska verktyg som gör det möjligt att studera hur diskurser och materialiteter tillsammans producerar hälsa. Det sker i relation till

5

Även internationellt är Livskunskap-liknande praktiker vanligt förekommande (Irisdotter,
2014). Se dokument från internationella organisationer såsom UNESCO (2003) och WHO
(2005).
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specifika ontologiska antaganden och begrepp som jag menar skapar utmaningar i studiet av hälsa och hälsofrämjande arbete. Utmaningar som handlar
om att inte enbart innefatta sociala och personliga aspekter utan också uppmärksamma hur materialiteter, kroppar och känslor samverkar och är aktiva i
produktionen av hälsa. Jag kommer nu därför kortfattat redogöra för dessa
antaganden och begrepp innan jag går vidare in på studiens syfte och forskningsfrågor.

Teoretiska och metodologiska utmaningar i studiet av hälsa och
skolors hälsofrämjande arbete
För att undersöka hälsa och skolors hälsofrämjande arbete har jag valt att
utgå från teorier som sätter fokus på relationer och göranden, teorier som ger
möjlighet att undersöka hälsa som både ett materiellt och diskursivt fenomen. Jag vänder mig därför till vad som kallas ett post-konstruktionistiskt
perspektiv (Lykke, 2009; 2010). Genusforskaren Nina Lykke beskriver hur
post-konstruktionism fungerar som ”a thinking technology with a double
task” (2010, s. 134) som innebär att både överskrida och inkludera socialkonstruktionistiska teorier. Det innebär att utifrån socialkonstruktionistiska
tankar forma en utvidgad ansats eller ”radikal ontologisk tankevända” (Lenz
Taguchi, 2011, s. 183) som gör det möjligt att studera sammanvävningar av
vad som artikuleras som mänskliga och icke-mänskliga aktörer och ifrågasätta antaganden om att kunskap och verklighet enbart konstrueras av
mänskliga handlingar och språk. Hur går det att förstå fenomenet hälsa, hur
det producerar och vad det producerar, om jag också innefattar materialiteter
och känslor som del i denna produktion?
Med dessa och ytterligare frågor om hur hälsa blir till genom sammankopplade relationer vill jag skapa möjlighet att undersöka språk och diskurser men också utvidga till att undersöka materialiteter och känslor som verklighetsproducerande aktörer.6 En sådan utvidgad ansats har många likheter
med socialkonstruktionistisk diskursanalys men öppnar också upp för andra
frågor och tillvägagångssätt. Det ger möjlighet att undersöka sammankopplingar, spänningar och gränsdragningar i ett pågående görande. Dessutom
blir det av intresse att undersöka hur materialiteter och känslor inverkar och
deltar i detta. Även frågor om hur jag som forskare förändras genom de
praktiker jag deltar i och hur de praktiker jag deltar i förändrats av att jag
deltar blir möjligt att utforska här. Med denna ambition att undersöka diskur-

6

För förståelsen av känslor utgår jag från affektteorier som med koppling till bland annat
Silvan Tompkins och Gilles Deleuze diskuterar hur känslor är en produktiv kraft, framförallt
den feministiska affektteoretikern Elspeth Probyn (2005; 2005). I likhet med Probyn gör jag
ingen distinkt åtskillnad mellan affekter och känslor utan ser dem som liknade i betydelse.
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ser och inkludera materialiteter och affekter för att på så vis skapa ett bredare
angreppssätt i spårandet av hälsa har jag vänt mig till det postkonstruktionistiska perspektivet. Jag kommer nu att kortfattat redogöra för
de ontologiska antaganden och begrepp som detta grundas i samt de metodologiska aspekter som detta formar för denna undersökning av hälsa och hälsofrämjande arbete.

Hälsa som post-konstruktionistiskt fenomen
Ett post-konstruktionistiskt perspektiv formar som jag tidigare nämnt specifika ontologiska antaganden. Dessa ontologiska antaganden innebär att verkligheten inte är fast och beständig eller ordnad genom enhetliga ting och
individer. Verkligheten blir formad av materiella och diskursiva fenomen
som ständigt omskapas i och genom relationer och praktiker (Barad, 2007).
Kunskap och vetande blir med dessa antaganden inte avgränsade eller slutna
praktiker utan aktiva i ständiga formanden av världen. Det innebär att det
inte är möjligt att skapa kunskap genom att stå utanför och betrakta världen.
Som forskare bli jag i stället en del av de kunskapande praktiker som undersöks, vilket medför ett specifikt etiskt ansvar. Forskaren blir en del av världen i dess ständiga förändring och blivande. Filosofen Karen Barad artikulerar hur ansvaret för den verklighet vi lever formas “not because it is an arbitrary construction of our choosing, but because it is sedimented out of particular practices that we have a role in shaping” (1998 p. 102). Människor,
materialiteter och kroppar är aktiva aktörer i formandet av verkligheter vilket
leder vidare till ytterligare ett ontologiskt antagande. Det ontologiska antagandet innebär att verkligheten är formad som en materiell realitet och samtidigt socialt konstruerad i en utplattad relation där inget ses som överordnat
eller före det andra (Åsberg, m.fl., 2012). Här betraktas materialiteter som
agentiska och som del i ett performativt görande av verkligheter vilket sker
sammanvävt och beroende av människan (Barad, 1999). För att beskriva
sammanvävningen av materiella och diskursiva aktörer formar den posthumanistiska filosofen Karen Barad begreppet intra-aktion. Det innebär att
ingen aktör kan existera eller agera ensam. Verkligheten formas genom
”ongoing intra-active engagement” (Barad, 2007, s. 376). Det innebär att
utmana uppdelningar av ting, texter, kroppar, känslor och diskurser och att
undersöka hur relationer och praktiker skapar kunskap, verklighet och hälsa.
Med ett post-konstruktionistiskt perspektiv och dess ontologiska antaganden blir hälsa ett skiftande och rörligt materiellt-diskursivt fenomen. Det
innebär att hälsa produceras på en mängd sätt vilket här beskrivs som olika
figurationer. Dessa figurationer beskrivs av aktörnätverksfilosofen Bruno
Latour som temporära stabiliseringar och inte fasta eller slutgiltiga formanden (2005, s. 54). För denna studie innebär det att jag undersöker hur fenomenet hälsa produceras som fyra figurationer; hälsa som plats, hälsa som
kompetens, hälsa som känslor och hälsa som könad kropp. Med detta menar
19

jag på inget sätt att dessa figurationer skulle vara de enda som produceras
inom skolors hälsofrämjande arbete. Dock har jag i det analytiska spårandet
sett dessa som stabila i de effekter och verkningar som de är del av och producerar. De olika figurationerna av hälsa ska inte heller förstås som separata
enheter. De går i och ur varandra, ansluts och produceras genom den apparatur som de är aktiva inom (Foucault, 1980). För att studera denna produktion
– som jag som forskare är delaktig i – utgår jag alltså från ett antagande om
att fenomenet är en tillfällig formation av olika figurationer. Dessa figurationer produceras genom sammankopplingar av materiella-diskursiva aktörer,
eller som den feministiska filosofen Donna Haraway (2008) beskriver det,
komponenter som på olika sätt hakar i varandra. Figurationsbegreppet möjliggör ett kunskapande av hur specifika praktiker, relationer och göranden producerar hälsa till en viss figur eller gestalt. Dessa praktiker förstås här
som delaktiga i en apparatur av skolors hälsofrämjande arbete. Michel
Foucault (1980) beskriver apparaturen som en porös enhet av relationer och
förbindelser mellan både diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Apparaturen, skriver Foucault, konstrueras ofta för särskilda ändamål och som åtgärd
på ett specifikt problem (Foucault, 1980; 2002; se också Rabinow & Rose,
2003). Barad (2007) tar utgångspunkt i Foucaults tankar om apparaturen och
utvidgar dessa. Utvidgningen innebär att Barad formulerar en motsatt rörelse
där apparaturen inte enbart formar praktiker som i Foucaults framskrivning,
utan praktikerna formar också apparaturen. Praktiker formas på så vis inte
ensidigt av apparaturen utan blir aktiva aktörer som i intra-aktion eller samhandling7 också formar apparaturen (ibid.). Apparaturen blir enligt Barad
inte enbart en yttre kraft som skapar praktiker och fenomen utan något som
samtidigt skapas i relation till detta. För denna studie blir apparaturbegreppet
viktigt för att undersöka hur skolans hälsofrämjande arbete formas av och
samtidigt formar praktiker och fenomen. Barad skriver att “to understand the
complex nature of the phenomenon in question it is necessary to understand
the nature of apparatuses and the processes by which they are produced”
(1998, s. 101). Apparaturer, praktiker och fenomen, produceras på så vis
genom en ömsesidig process. I relation till denna förståelse av apparaturbegreppet ser jag 'skolans hälsofrämjande arbete' som en apparatur som både
formas av och formar policy och DISA som materiella-diskursiva praktiker.
I föreliggande studie blir ett flertal apparaturer aktiva och sammankopplade. Skolans hälsofrämjande arbete är en apparatur som tar form sammankopplad med en teoretisk och en metodologisk forskningsapparatur. Genom
dessa apparaturer görs en metodologisk och analytisk spårning (Latour,
2005) av hur figurationer av hälsa produceras, förflyttas och förändras i policy och DISA. Det formar en etnografisk spårning som undersöker sam-

7

Intra-aktion och samhandling är begrepp som här får samma innebörd. Detta diskuteras
vidare i teoriavsnittet (se s. 58).
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mankopplingar, spänningar och gränsdragningar. Spårningen innebär inte att
göra en fullständig beskrivning av hälsa utan att ””öppna upp” fenomenet för
fler läsningar och guidade förståelser” (Åsberg m.fl., 2011, s. 36). Genom att
spåra eller nysta i de olika komponenter som producerar figurationer av
hälsa undersöks mångfalden av komponenter som är delaktiga och samskapande. Det beskrivs av Fenwick och Edwards som att spåra ” the heterogeneous relationships holding together these larger categories, tracing their durability as well as their ephemerality” (2013, s. 53). Såväl stabiliseringar som
rörelser i figurationerna blir på så vis fokus för spårningen.
Spårandet tar form genom relationen mellan forskare och fenomen –
forskaren följer figurationerna samtidigt som figurationerna leder forskaren i
en ömsesidig process. Det innebär att spårandet blir en intervention och ett
engagemang i praktikerna som undersöks. Forskaren upptäcker inte fasta
objekt i en konstant verklighet utan figurationer formar och formas i och
genom analysen som en rörlig och samhandlande process. Utifrån dessa
antaganden undersöker jag således inte enskilda individers hälsa utan i stället
hur fenomenet hälsa produceras som figurationer genom sammankopplingar
av praktiker och händelser. Dessutom hur dessa figurationer av hälsa blir
delaktiga i att forma skolors hälsofrämjande arbete, språkligt och diskursivt
men också materiellt och affektivt, utifrån ett post-konstruktionistiskt perspektiv. Genom den spårande metodologi som jag formar i föreliggande
studie argumentera jag för att skolors hälsofrämjande arbete skulle kunna bli
del av att producera andra figurationer av hälsa om det innefattade vitaliteten
och kraften i såväl materiella som diskursiva aktörer (jfr Bennet, 2010).

Syfte och forskningsfrågor
Utifrån de ovan diskuterade samhällstendenserna kring dels ökad ohälsa
bland unga, dels skolors hälsofrämjande arbete är syftet med föreliggande
avhandling att undersöka hur hälsa produceras som figurationer i en större
apparatur av skolors hälsofrämjande arbete. Ett ytterligare syfte är att undersöka effekterna av dessa figurationer, vad de i sin tur möjliggör och producerar i en sammanvävd materiell-diskursiv relation. I relation med dessa syften
formuleras den första forskningsfrågan på följande sätt; hur produceras figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande apparatur? Den andra forskningsfrågan formuleras såsom; vad är dessa figurationer av hälsa i sin tur delaktiga i att producera för skolans hälsofrämjande arbete?
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Disposition
Efter att jag i det inledande kapitlet kortfattat presenterat studiens bakgrund
görs i kapitel 2, tidigare forskning, en genomgång av forskning som behandlar hälsa och skolors hälsofrämjande arbete. Den utgår från en uppdelning av
dels forskning inom psykologi och folkhälsovetenskap, dels forskning inom
pedagogik och sociologi. Utifrån denna forskning formuleras studiens teoretiska perspektiv, post-konstruktionism, som vidare redogörs för i kapitel 3.
Detta kapitel, avhandlingens teoretiska situering, inleds med en fördjupad
redogörelse för de ontologiska antaganden och teoretiska begrepp som blir
produktiva och medskapande i det analytiska arbetet. Därefter redogörs för
hur specifika aspekter av kropp, kön och känslor också blir aktiva. Kapitlet
är tätt sammanvävt med nästa, kapitel 4, som diskuterar avhandlingens metodologiska utgångspunkter och den form av spårande etnografi som här är
central. Analysmetod, forskningsetiska aspekter och framkallningar av empiriskt material redogörs även för. I de efterföljande kapitlen, kapitel 5, 6, 7
och 8, görs den spårande analysen av hur olika figurationerna av hälsa produceras och vad de producerar i de undersökta praktikerna, policy respektive
DISA. Avslutningsvis görs i kapitel 9 en sammanfattande diskussion om hur
avhandlingens forskningsfrågor besvarats. I detta kapitel diskuteras hur
gränsdragningar och spänningar blir delaktiga i att producera hälsa, hur en
önskan om kontroll samskapar de olika figurationerna av hälsa samt vad
detta formar för skolans hälsofrämjande arbete. Därefter konstrueras och
diskuteras begreppet tekno-biopedagogik. Diskussionen innefattar frågor om
hur en tekno-biopedagogisk praktik som inte stagnerar i en inåtvänd rörelse
med stabil produktion av hälsa som kontroll skulle kunna formas.
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Kapitel 2. Tidigare forskning om hälsa och
skolors hälsofrämjande arbete

I detta kapitel gör jag en genomgång av forskning inom de akademiska fält
som är kopplade till de problemområden som jag undersöker i denna studie.
Studien är situerad inom de forskningsfält som behandlar ungas hälsa generellt och i relation till en kategorisering av kön, samt hälsa och hälsofrämjande arbete i skolan. Här innefattas därför forskning som på olika sätt rör
skola, hälsa, kön och kropp.8 I forskning om ungas hälsa och skolbaserad
hälsopromotion finns framförallt två dominerande fält.9 Det ena är forskning
inom folkhälsovetenskap och psykologi med syfte att utforma och utvärdera
program som kan förebygga ohälsa.10 Det andra är forskning inom sociologi
och pedagogik som med en kritisk ofta utbildningssociologisk ingång undersöker vad dessa program producerar på skol- och samhällsnivå. I föreliggande forskningsgenomgång spåras hur hälsa produceras i relation till dessa
två vetenskapsteoretiska fält. Avslutningsvis diskuteras hur ett postkonstruktionistiskt perspektiv kan skapa andra sätt att såväl studera som att
producera hälsa.
Uppläggningen av forskningsgenomgången kan förstås som en del i studiens övergripande syfte att spåra figurationer av hälsa och innefattar både
vetenskapsteoretiska och empiriska aspekter. Med en teoretisk ansats inom
post-konstruktionism kan texter inte förstås som beskrivningar eller repre-

8

Här görs en gränsdragning mot forskning som studerat skolors värdegrundsarbete och värdepedagogiska praktiker med fokus på livsåskådningsfrågor, demokrati och medborgarskap
(se Colnerud (2004) för en genomgång av dessa fält). Eftersom föreliggande studie har fokus
på hälsa och hälsofrämjande arbete situeras denna forskning utanför det aktuella forskningsfältet även om de till viss del överlappar.
9

Med utgångspunkt i post-konstruktionistisk teori blir denna spårande forskningsgenomgång
del i att producera dessa fält. De är alltså inte fasta eller beständiga utan samskapas i och
genom en mängd vetenskapliga praktiker. Här kan detta artikuleras såsom ”snitt” (Barad,
2007) som görs som innefattar spänningar och gränsdragningar i och genom kategoriseringar
och uppdelningar i två olika fält.
10

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar en mängd olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Denna uppdelning blir därför något grovhuggen men jag finner
den ändå produktiv eftersom jag ser betydande skillnader i de olika fältens teoretiska och
metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt.
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sentationer av en extern verklighet utan i stället som del i att forma verkligheten (Haraway, 2008a). Således blir såväl tidigare forskning som denna
forskningsgenomgång aktiva i att producera fenomenet hälsa.

Forskning om hälsofrämjande insatser och dess evidens
Hälsa och hälsofrämjande arbete i skolan har under lång tid varit ett aktuellt
forskningsområde. Sedan 1990-talet har det dock skett en ökning, både i
Sverige och internationellt, av forskning om hur skolan kan stärka ungas
hälsa och kompetens (Ferrer-Wreder, m.fl., 2005). Detta har skett sammankopplat med en ökad rapportering av ohälsa bland unga och en mängd initiativ från olika policy-aktörer (Coleman, 2009). Forskningen kommer bland
annat från disciplinerna psykologi och folkhälsa och bygger på statistiska
utvärderingar av program som används för att förebygga psykisk ohälsa genom att stärka barn och ungas kompetenser och självkänsla. Däribland studier om DISA-programmet som är föremål för denna studie. Här finns också
en mängd studier som behandlar och utgår från KASAM (Känsla av sammanhang) och salutogenis (Antonvosky, 1996). Avslutningsvis i denna del
av forskningsgenomgången görs en sammanfattande diskussion där problematiserande frågor ställs om mätning av evidens och om att definiera begrepp.

Ohälsa och kön
Även om den största andelen i gruppen barn och unga mår bra, visar en
forskningssammanställning från den svenska Kungliga Vetenskapsakademien att psykiska problem inom gruppen ökat betydligt under de senaste
decennierna, framförallt bland flickor (KVA, 2010). Frågor som ställs av
forskare inom folkhälsovetenskap och psykologi är dels vad det är som orsakar ohälsa bland barn och unga generellt, dels varför gruppen flickor anger
högre grad av ohälsa än gruppen pojkar. Tänkbara förklaringar till ökad
ohälsa bland barn och unga generellt uppges av vissa folkhälsoforskare
bland annat vara ökad ungdomsarbetslöshet, samhällets individualisering
och ökad acceptans för psykisk ohälsa (Gådin & Hammarström, 2005; Lindgren & Lindblad, 2010). Denna bild av hur flickor i allt större utsträckning
drabbas av stress, nedstämdhet, ångest och depression präglar den offentliga
bilden både i media och i det politiska samtalet (Beckman & Hagquist, 2010;
KVA, 2010). Frågan om vad som orsaker skillnader i ohälsa mellan flickor
och pojkar är det många studier som undersöker. Detta är något som visat sig
vara svårt att fastställa och olika faktorer föreslås (Gådin & Hammarström,
2005; Hagquist, 2009; Johnson, 2002; Nygren m.fl., 2011). En uppmärk24

sammad riskfaktor är kön i sig, och i detta fall är det till synes mer riskfullt
att vara flicka (Johnson, 2002). Inom folkhälsovetenskap finns också studier
som kritiserar kategoriseringarna och uppdelningarna kopplade till kön. Enligt folkhälsovetarna Kristen Springer, Olena Hankivsky och Lisa Bates
(2012) domineras den folkhälsovetenskapliga forskningen om kön och hälsa
av antaganden om könsskillnader som en förgivet tagen utgångspunkt.
Forskningen utgår från skillnader mellan två förgivet tagna kön och fokus
blir hur ohälsa tar sig olika uttryck för dessa grupper.
Huruvida den psykosociala miljön och framförallt sexuella trakasserier
kan vara en källa till ohälsa diskuteras av folkhälsovetarna Katja Gådin och
Anna Hammarström (2005). I deras studie framstod inte faktorer som
kroppsuppfattning eller sociala faktorer som exempelvis att bo med endast
en förälder korrelera med psykisk ohälsa. Däremot visar resultatet av studien
att flickor i större utsträckning än pojkar uppgav att de utsattes för sexuella
trakasserier vilket också korrelerade med rapporterad psykisk ohälsa. Författarna menar utifrån dessa resultat att sexuella trakasserier måste uppmärksammas i högre grad som ett arbetsmiljö- och hälsoproblem och bör därför
vara en del i förebyggandet av ohälsa. Metoder bör utvecklas för att involvera pojkarna i större utsträckning i hälsofrämjande program och för att
minska pojkarnas dominans i skolan (Gådin & Hammarström, 2005). En
annan studie genomförd av folkhälsovetarna Katja Gådin och Christina Ahlgren tillsammans med utbildningssociologen Gaby Weiner undersöker hur
hälsofrämjande arbete kan stärka elevers ”empowerment”, jämställdhet och
deltagande i skolan (s. 499). Med en kombination av ’grounded theory’ och
social konstruktionistiska perspektiv visar deras studie betydelsen av att
skolors hälsofrämjande utgår från en medvetenhet om de normaliserande
processer av våld och trakasserier som pågår i den specifika skolan. Detta
anser Gådin, Ahlgren och Weiner, måste ske utifrån dels genusperspektiv,
dels strukturella och organisatoriska perspektiv.

Forskning om hälsofrämjande skolprogram
Inom fälten psykologi och folkhälsovetenskap finns en mängd studier från
framförallt USA som förespråkar nödvändigheten för skolan att implementera hälsofrämjande interventioner och program. I relation till detta finns
också en stor mängd olika program som används i skolor. Inom denna forskning om hälsofrämjande skolprogram ställs frågor om vad och hur som är
mest effektivt för att stärka hälsa bland barn och unga (Coleman, 2009). Jag
kommer nu i denna forskningsgenomgång att spåra studier som förespråkar
hälsointerventioner i skolan. Det är studier som diskuterar och utvärderar hur
barns och ungas kompetenser, självkänsla och emotionella intelligens är
möjliga för skola och skolors hälsofrämjande arbete att stärka.
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Evidensbaserade program
Flertalet av de artiklar som förespråkar och utvärderar olika häloförebyggande skolprogram inleds med en beskrivning av de samhälleliga problem
som motiverar och styrker behoven av dessa. Utgångspunkten är ökad psykisk ohälsa bland barn och unga och orsakerna till detta förklaras på olika
sätt. Psykologerna Greenberg, Weissberg, O’Brien, Zins, Fredericks, Resnik
och Elias (2003) ger en bild av stora sociala och ekonomiska förändringar i
samhället som medför utmaningar för skolan med större heterogenitet bland
eleverna. Som ytterligare orsak beskrivs ett mer lättillgängligt medieutbud
vilket anses skadligt för barn och unga. Weissberg m.fl. (2003) lyfter fram
förändrade familjemönster där mödrar i högre grad förvärvsarbetar och
skilsmässorna ökar. Kopplat till sådana problembilder påstås i en rad artiklar
att det är av stor vikt att finna förebyggande metoder att använda inom skolan (Deschesnes, m.fl., 2003; Greenberg, m.fl., 2003; Weissberg m.fl., 2003;
Weisz, m.fl., 2005). Inom denna forskning är det amerikanska manuellbaserade programmet SEL (Social and emotionell learning) ett av de mest
spridda och utvärderade. SEL syftar till att främja vad som beskrivs som
barn och ungas kärnkompetenser och sociala och emotionella utveckling
(Durlak, m.fl., 2011). Program inom fälten SEL (Social and Emotional learning) och CBSB (cognitive behavioral skills building) beskrivs som generella och inte riktade mot specifika problem utan med främsta fokus att träna
individen på olika förmågor. Det innefattar att stärka självkänslan, öka social
kompetens och förmågan att göra ansvarsfulla livsval (Greenberg m.fl.,
2003).
En omfattande meta-analys med syfte att fastställa huruvida psykologiska
och undervisande (educational) interventioner är effektiva i att förebygga
depressioner hos barn och unga är genomförd av psykologiprofessorn Sally
Merry tillsammans med Sarah Hetrick, Georgina Cox, Tessa BrudevoldIversen, Juliet Bir och Heather McDowell (2011). De hänvisar till den stora
ökningen av depressioner bland barn och unga som medfört att intresset för
att hitta effektiva förebyggande metoder ökat vilket också lett till en mängd
utvärderande forskningsstudier. I Merrys meta-analys bygger flertalet av
studierna på program grundade i kognitiv beteendeterapi. Många av programmen är skolbaserade och genomförda i grupp. Slutsatsen är att programmen har positiva effekter i att förebygga depressioner vid mätning 12
månader efter genomfört program men att det också finns stor spridning i
resultaten. Mätningar gjorda 24 månader efter genomfört program visar dock
oklara och motsägelsefulla resultat. Psykologerna John Weisz, Irwin Sandler, Joseph Durlak och Barry Anton (2005) genomför en omfattande metaanalys av forskning om förebyggande program. I deras studie är frågan om
att säkerställa evidens central och olika svårigheter med detta diskuteras. Det
är dels frågan om vad som ska utvärderas när programmen ofta syftar till att
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stärka en mängd olika förmågor, dels att de utvärderingar som görs i de
flesta fall inte tar deltagarnas ålder, kultur eller etnicitet i beaktan vilket gör
att det inte går att säga något om programmens effekter för olika grupper. I
artikeln förs en diskussion om manualtrohet, där programmet genomförs
utifrån en standardiserad och förutbestämd manual, jämfört med att mer fritt
låta praktiken styra det som sker under det förebyggande programmet. Författarna menar att programmen ofta lämnar utrymme till en viss flexibilitet
men att det ger sämre förutsättningar för evidens eftersom detta är avhängig
av ett specifikt utförande. Slutligen diskuteras avsaknaden av ett enhetligt
evidensbegrepp och vilka kriterier som ska gälla för evidens. Enligt Weisz
m.fl. menar vissa forskare att flera typer av evidens behövs eftersom de hälsofrämjande programmen ser så olika ut. Trots det menar författarna att det
behövs konsensus i synen på evidens för en enhetlig hållning i kommunikationen till allmänheten (ibid.).
I en svensk kontext finns inte lika många studier som utvärderar hälsofrämjande skol-program.11 Folkhälsoforskaren Birgitta Kimber (2011) har i
en statistisk studie undersökt om det finns evidens för SET (Social och
Emotionell träning)-metodens12 hälsofrämjande effekter. En annan studie är
utförd av psykologen Martin Karlberg (2011) och undersöker effekterna av
programmet Skol-KOMET. Karlbergs studie visar att programmet hade positiva effekter för arbetsklimatet i klassrummet. Kring DISA-programmet
finns en mindre studie genomförd av psykologen Britt-Marie Treutiger
(2006)13 och en mer omfattande studie utförd av Pernilla Garmy, doktorand
inom vårdvetenskap, tillsammans med kollegorna Ulf Jakobsson, Katarina
Carlsson, Agneta Berg och Eva Clausson (2014). Dessa olika studier har
genom före- och eftertester och i jämförelser med kontrollgrupper mätt de
olika programmens effekter på elevers beteende och hälsa. Karlberg, Treutiger och Garmy m.fl. påvisar vissa positiva effekter medan Kimbers studie
inte kan belägga detta.14

11

I SBUs rapport Program för att förebygga ohälsa bland barn (2010) artikuleras att det inte
finns svensk forskning som stöder de olika program som idag använts inom svensk skolan.
Där påvisas behovet av ”randomiserade studier” som undersöker huruvida programen har
förebyggande effekt och inte medför några risker (SBU, 2010, s. 16).
12

SET-programmet har sitt ursprung i det amerikanska programmet SEL. Här finns också en
brittisk variant som heter SEAL (Social and emotional skills). För en genomgång av det brittiska SEAL-programmet se Hallam (2009) och Craig (2007).
13

Denna studie redovisas också i Treutiger & Lindberg (2012).

14

Vad som kan poängteras är att såväl Kimber, Treutiger och Karlberg varit med och utformat de program som de sedan utvärderar.
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Att stärka barn och ungas kompetenser
Sedan början av 1990-talet förekommer begreppet kompetens allt oftare i
forskning inom psykologi och folkhälsa. Det beskrivs av vissa forskare som
en ”competence movement" (Smeyers, m.fl., 2007, s. 76). Begreppet kompetens beskriver enligt olika studier framförallt inom psykologi ett nödvändigt
och önskvärt beteende som en person antingen redan har eller kan tillägna
sig genom specifik träning (Mayer & Cobb, 2000). Forskning inom psykologi och folkhälsa som behandlar hälsa och hälsofrämjande arbete i skolan
betonar att barn och unga behöver tränas i social och emotionell kompetens
för att kunna hantera dagens komplexa samhälle (Bosacki, 2008; Buchely,
m.fl., 2003; Durlak, 2011; Greenberg, m.fl., 2003; Kimber, 2011). Detta
innefattar även spridning av metoder och program i syfte att stärka elevernas
kompetenser för att uppnå såväl ökat lärande som hälsa. Kimber (2011)
uppmärksammar dock en otydlighet som omfattar begreppet kompetens. I
slutdiskussionen i sin avhandling skriver Kimber att ”one important issue
concerns the relationship between social competence and emotional competence in relation to mental health” (2011, s. 39). Enligt Kimber behövs ytterligare forskning som kan tydliggöra dessa begrepp, dess relationer och hur
de fungerar empiriskt.
Ett begrepp med nära kopplingar till social och emotionell kompetens är
emotionell intelligens (EI). Relationen mellan emotionell kompetens och
emotionell intelligens är något som diskuterats i olika studier enligt psykologerna Gerald Matthews, Moshe Zeidner och Richard Roberts (2002). Inom
psykologisk forskning förekommer olika förståelser och definitioner av begreppet emotionell intelligens (se t.ex. Cassady & Boseck, 2008; Mayer, &
Cobb, 2000). Frågan om hur EI ska definieras har gett upphov till diskussioner bland psykologer mellan de som menar att EI är en förmåga och de
som menar att det är ett karaktärsdrag eller kompetens (Cassady & Boseck,
2008). Kopplingen mellan EI och utbildning uppstod genom en bok av psykologen Daniel Goleman där kapitlet ’Emotionell fostran’ specifikt behandlar hur EI bör tränas i skolan för att forma ”hyggliga och välfungerande
människor” (Goleman, 1995, s. 326). Dessa tankar har varit mycket inflytelserika men har också starkt kritiserats för vad som anses som ogrundade
påståenden om betydelsen av EI för människors hälsa och välbefinnande
(Mayer & Cobb, 2000). Cassady and Boseck (2008) menar dock att betydelsen av emotionell intelligens i ett utbildningssammanhang är väldokumenterad. Karaktärsdrag kopplade till EI har enligt dem en betydande inverkan för
själv-uppfattning, kompis-relationer och övergripande psykiskt välbefinnande. Psykologerna John Mayer och Cassey Cobb (2000) är dock kritiska
till att emotionell intelligens fått så stort genomslag inom utbildningspolicy
(se också Matthews, m.fl., 2002). De menar att utbildningspolicy anammat
detta begrepp enbart grundat i populärvetenskapliga texter. Trots avsaknad
av vetenskapliga bevis för EI:s inverkan på lärande och skolklimat rekommenderar utbildningspolicy skolor att införa program med syfte att träna
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detta. Det är just bristen på evidens som är deras huvudsakliga invändning
mot begreppet och programmen. De skriver att ”for a concept such as emotional intelligence to gain credibility, it must be clearly defined, and then
measurement instruments based on the definition must be developed and
evaluated” (s. 172).

Att stärka självkänsla
Likväl som forskning om kompetens har forskning om självkänsla och dess
betydelse för människors hälsa tilltagit de senaste decennierna. Trots oenighet kring innebörden av begreppet har det fått ett stort genomslag där en rad
forskare främst inom psykologi betonar självkänslans inverkan på elevers
motivation och prestation i skolarbetet. Att arbeta med att stärka elevers
självkänsla ses inom detta fält som en viktig uppgift för skolan (Baumeister,
m.fl., 2003; Ferkany, 2008).
Hur självkänsla under 2000-talet blivit ett välbeforskat och centralt fenomen inom psykologi diskuteras av socialpsykologerna Roy Baumeister, Jennifer Campbell, Joachim Krueger och Kathleen Vohs (2003). De undersöker
i sin studie den forskning som finns kring självkänsla för är att se dess betydelse för skolprestationer och hälsa. Ett stort problem som påvisas är att
ingen av de undersökta studierna kan visa att självkänsla är en orsak eller
konsekvens av skolprestationer. I stället framstår det som att nyttan med en
god självkänsla är betydligt lägre än vad förespråkare hoppas och tror. Författarna finner inte heller något stöd för att skolprogram med syfte att stärka
självkänsla har några effekter. Avslutningsvis argumenterar Baumestier m.fl.
för att ett arbete med självkänsla alltid måste förenas med etiska och moraliska överväganden. Interventioner med syfte att stärka självkänslan kan inte
ske utan att det kombineras med ett önskvärt och gott beteende, något som
Baumestier m.fl. menar saknas i de skolprogram som undersökts i de olika
studierna.

DISA-programmet
Som del av föreliggande studies situering kommer jag nu att redogöra för
forskning om DISA-programmet, det program eller praktik som undersöks i
denna studie.15 Eftersom DISA tagits fram genom omarbetningar av två
amerikanska program utformade under 1990-talet av psykologerna Gregory
Clarke och Peter Lewinsohn (Treutiger & Lindberg, 2012) innefattas här

15

En kort genomgång av innehållet i de tio träffarna finns som bilaga (se bilaga 1).
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dels forskning om dessa program, dels forskning som undersöker DISA. 16
De två amerikanska programmen bygger på kognitiv beteendepsykologi och
grundas i en multi-faktoriell modell där depression anses orsakas av en
mängd faktorer, såsom ”negativa tankar, negativ förstärkning, stress, predisponerad sårbarhet (t.ex. att vara flicka) och frånvaro av skyddsfaktorer”
(Clarke & DeBar, 2010, s. 111). Programmen syftar till att lära individen nya
kognitiva och beteendemässiga färdigheter och metoden beskrivs som
’psychoeducational’ (ibid.). Dessa program har testats på ungdomar med hög
risk att drabbas av depression eller ungdomarna som tidigare varit deprimerade. I dessa grupper har resultaten visat en hög signifikant preventiv effekt
(Garber m.fl., 2009).17
Dessa två program översattes och anpassades till svenska förhållanden av
Centrum för folkhälsa i Stockholm, en enhet under Stockholms läns landsting och fick då namnet DISA (Treutiger & Lindberg, 2012). Omarbetningen
innebar att DISA blev ett förebyggande program till skillnad från de amerikanska förlagorna som är behandlande. I den svenska utformningen är metoden inriktad på att förebygga framförallt stress och nedstämdhet hos flickor i
årskurs 7 och 8 och är förkortad till tio entimmes-träffar. DISA-programmet
utformades för att passa skola och för att vara möjligt att genomföra för såväl lärare som elevhälsopersonal. Detta efter en tredagars utbildning med två
efterföljande handledningstillfällen (Treutiger & Lindberg, 2012).
DISA beskrivs som en kognitiv beteendeterapeutisk intervention inte avsedd att vara behandlande. Programmet syftar till att lära tonåringar kognitiva metoder (Garmy, m.fl., 2014; Treutiger & Lindberg, 2012). Dess strukturerade och manualstyrda utformning med en omfattande handledar- och
elevmanual ska fungera som en form av undervisning och vara enkel att
utföra även för dem som inte är erfaren inom kognitiv beteendeterapi (Treutiger & Lindberg, 2012). DISA är således ett manualbaserat program med en
färdig agenda. Att genomföra DISA innebär att följa instruktioner och övningar som finns i manualerna (ibid.). Den forskning som finns om DISAmetodens positiva effekter kopplat till evidens är en mindre studie utförd av
Treutiger (2006) och ett pågående forskningsprojekt som hittills publicerat
en pilotstudie (Garmy, m.fl., 2014). Dessa studier påvisar positiva effekter
gällande deltagarnas hälsa 12 månader efter att de genomgått DISAprogrammet. Garmy m.fl. menar också att elever och skolpersonal ansåg att
DISA var en bra intervention som skapade bättre stämning i klassen.

16

Clarke och Lewinsohn utformade först ett program med syfte att behandla depressioner
med fokus på att minska dysfunktionella och depressiva symptom bland ungdomar. Detta
program modifierades vid mitten av 1990-talet för att inriktas mot förebyggande arbete mot
stress och nedstämdhet och fick namnet ’The Adolescent coping with stress’ (Clarke & DeBar, 2010).
17

Se också SBU (2010).
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Holistiska och ekologiska perspektiv på hälsa
I en rad studier inom folkhälsovetenskap beskrivs ett skifte under 1990-talet
inom forskning, policy och hälsoarbete. Detta skifte har inneburit att en viss
folkhälsovetenskaplig forskning flyttat fokus från individens beteende till
fokus på interaktionen mellan den enskilda människan, omgivande miljö och
hela skolan (Rowling, 2009). Utgångspunkter för dessa riktningar är en holistisk förståelse av hälsa, samspel mellan individ och miljö och kopplingen
mellan hälsa, lärande och inflytande för såväl studenter som skolpersonal.
Det innebär att denna forskning förespråkar hälsofrämjande insatser som
riktas mot både elever i form av hälsofrämjande program samt skolorganisation, skolledare och lärare (Dooris, 2009; Rowling, 2009; Samdal & Rowling,
2011). Svårigheter med att implementera, utvärdera och få fram evidens för
dessa breda angreppssätt på hälsofrämjande arbete är något som diskuteras
inom dettaa forskningsfält (Dooris, 2006; Samdal & Rowling, 2011).

KASAM och salutogenis
Ett perspektiv på hälsa som under de senaste decennierna fått stort genomslag inom svensk folkhälsovetenskap är Aaron Antonovskys teorier om salutogenis och KASAM (Känsla av sammanhang) (Eriksson & Lindström,
2005). Det salutogena synsättet fokuserar på vad som möjliggör hälsa vilket
formuleras som att stärka hälsofrämjande friskfaktorer. KASAM utgår från
det salutogena perspektivet vilket innebär att hälsa främjas när individer
upplever verkligheten som begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 1996). Folkhälsoforskarna Bengt Eriksson och Monica Lindström
(2005) har sammanställt internationell forskning med fokus på validiteten i
mätningar av KASAM och dess inverkan på hälsa. De olika studierna menar
Eriksson och Lindström (2006) ger bevis för att det finns en stark korrelation
mellan KASAM och hälsa, men att också andra faktorer inverkar, t.ex. ålder,
socialt stöd och utbildning. Utifrån dessa bevis om KASAM och det salutogena perspektivets hälsofrämjande effekter ser Eriksson och Lindström
att det är av stor betydelse att dessa perspektiv implementeras i hälsopolicy i
större utsträckning än vad som sker idag. Omvårdnadsforskaren Carol
Tishelman (1998) har arbetat med KASAM under flera år och lyfter fram
några kritiska aspekter av detta perspektiv, särskilt hur och om det kan mätas. Hon menar att KASAM och salutogenis blivit populära för att de tycks
erbjuda en enkel och snabb lösning men att de ofta missförstås och förenklas. I stället för att ses som ett perspektiv som sammanflätar individen och
det sociala sammanhanget förekommer att det används som ett diffust mått
med fokus på individen (Tishelman, 1998).
En rad svenska avhandlingar inom folkhälsovetenskap utgår från Antonovskys hälsoperspektiv (se t.ex. Haraldsson, 2009; Warne, 2013). Katarina
Haraldsson (2009) undersöker ”vad som buffrar stress i vardagen mot välbe31

finnande med fokus på unga flickor” (s. 18). Resultatet av studien visar att
Haraldssons interventioner hade bromsande effekt på stressutveckling hos
dem som deltog och att flickorna i intervjuerna uttryckte att de ville ha såväl
stöd som inflytande från skola och familj för att stå emot och bättre hantera
stressen. På liknande sätt visar Maria Warne (2013) att elever upplever att de
får för lite stöd från skolan för såväl lärande som hälsa. För att stärka skolans
möjligheter att fungera som stödjande miljö och hälsofrämjande arena menar
Warne att fokus måste riktas mot empowerment, elevers delaktighet, relationer mellan elever och lärare, god undervisning och möjligheter för återhämtning. De trender som råder idag inom svensk folkhälsopolitik betonar
ett ökat individuellt ansvar, något som Warne menar gör att skolors hälsofrämjande arbete behöver stärkas med ett salutogent perspektiv.

En ’hela skolan strategi’?
Med koppling till Aaron Antonovskys teorier och kombinerat med ett ekologiskt synsätt på hälsa och hälsofrämjande arbete finns inom folkhälsovetenskap forskning som syftar till att fokusera på hur hela skolmiljön är aktiv i
att forma hälsa (se t.ex. Poland, m.fl., 2005). Trots en etablerad förståelse för
betydelsen av samhälleliga faktorer för barn och ungas hälsa visar Deschesnes, Martin och Hill (2003) att en överväldigande majoritet av skolors hälsofrämjande program fokuserar på individuella strategier. Deschesnes m.fl.
menar dock att det är av största vikt att interventioner sker bredare och riktas
mot såväl barn som skolan, familj och samhälle. På liknande sätt menar Poland, Lehoux, Holmes och Andrews (2005) att ”but if practitioners already
know that place matters, and increasingly so do academics and health researchers […] there have been few attempts to systematically ’unpack’ those
aspects of place that matter most to an understanding of the variability of
health and social care practice” (s. 171). I linje med detta undersöker psykologen Gunilla Guvå hur hälsofrämjande arbete i skolan under slutet av 90talet och under 2000-talet reformerades med syfte att överbrygga uppdelningen mellan det individuella och det miljöinriktade arbetet (Guvå, 2009;
2010; se också Forslin m.fl., 2013). Skolans hälsofrämjande arbete skulle nu
utgå från ett helhetstänkande där medicinskt, socialt, psykologiskt och pedagogiskt inriktade insatser samverkade. Guvås studie från 2009 visar att personal inom elevhälsa uttrycker att deras verksamhet ska inriktas mot generella och förebyggande insatser som betonar skolan, pedagogik och miljö
men att det i praktiken blir mer av specifika insatser riktade till enskilda
elever. Detta beskrivs som ett spänningsfält mellan generella och särskilda
insatser kopplat till patogena och salutogena perspektiv (Guvå, 2009).
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Sammanfattande artikulationer: definitioner och evidens
Denna genomgång av psykologisk och folkhälsovetenskaplig forskning om
hälsa och hälsofrämjande arbete i skolan har lyft fram några dominerande
aspekter eller stabila artikulationer. Genomgången har visat hur ohälsa produceras i relation till könande aspekter där flickor uppger högre grad av psykisk ohälsa. Vidare finns här omfattande forskning om hur ohälsa ska förebyggas framförallt genom manualbaserade program. Kompetens och självkänsla är aspekter som programmen ska stärka. Genom denna genomgång
framträder två återkommande frågor som ställs inom forskning. Det är dels
en fråga som rör den otydlighet som artikuleras gällande definitioner av
olika fenomen eller begrepp, dels en fråga om hur dessa svårbestämbara
begrepp ska kunna mätas. Fenomen som självkänsla, social och emotionell
kompetens och emotionell intelligens har inga tydliga definitioner utan definieras på olika sätt i olika sammanhang. Eftersom detta är fenomen som
enligt psykologisk och folkhälsovetenskaplig forskning ska kunna stärkas
måste de också kunna mätas. När det finns oklarhet kring definitioner leder
det till oklarhet kring vad det är som mäts. I relation till dessa frågor formas
en upptagenheten med att evidensbasera de olika hälsofrämjande programmen. Det är framförallt i Storbritannien och USA som en så kallad evidensrörelse fått sitt största genomslag inom pedagogisk och utbildningsvetenskaplig forskning. I Sverige har det hittills varit förhållandevis tyst kring
detta (Bohlin, 2010; Bohlin & Sager, 2011).18 Genomförandet av hälsofrämjande program i svensk skolan har dock accentuerat forskning med syfte att
undersöka evidens. Detta hänger samman med idéer om att kvalitetssäkra
åtgärder och insatser.
De frågor som framträtt genom forskningsgenomgången leder vidare till
en ytterligare fråga. Frågan är huruvida evidens kan intyga god och bra omsorg eller utbildning? Evidensbasering kräver väl formaliserade och avgränsade interventioner med en noggrann manualtrohet (Bohlin & Sager, 2011).
Är detta möjligt att åstadkomma inom utbildning och skola? Mol (2006)
ställer frågan om det i stället för att undersöka om hälsointerventioner är
effektiva eller inte, går att undersöka vad de producerar eller vilka effekter
de är medskapare av? Då skulle fokus kunna riktas mot hur såväl forskning
som hälsofrämjande insatser är medskapare av det som undersöks. Hur detta
kan göras och vilka effekter det skapar i relation till ett postkonstruktionistiskt perspektiv återkommer jag till efter genomgången av
forskning om hälsa och hälsofrämjande arbete i skolan utifrån framförallt
socialkonstruktionistiska perspektiv inom sociologisk och pedagogisk forskning.

18

För en mer utförlig diskussion kring evidens i svensk skola se Levinsson (2013) och Bohlin
(2010). Se också Biesta (2007) för en kritisk diskussion i ett brittiskt sammanhang.
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Forskning med sociologiska och pedagogiska perspektiv
Med kritisk blick har studier inom sociologi och pedagogik problematiserat
hur såväl skola i stort och hälsofrämjande arbete specifikt sedan slutet av
1900-talet dominerats av ett psykologiskt paradigm. Denna forskningsgenomgång kommer nu att inom detta fält inledningsvis redogöra för forskning
som i historisk belysning undersökt skolors fostrande och hälsofrämjande
roll. Därefter forskning som i sin analys av skolors hälsofrämjande arbete
sätter fokus på en så kallad terapeutisering av skolan. Till sist redogörs för
studier som kritiskt granskar dominerande antaganden om känslor och känslors betydelse i skolan. Avslutningsvis görs en sammanfattande diskussion
om hur studier inom detta fält i och genom en inriktning på diskurser och
sociala konstruktioner förbiser många andra betydelsefulla aspekter.

Historisk belysning av skolans hälsofostran
Att skolans hälsofrämjande arbete inte är något nytt fenomen framkommer i
historisk utbildningssociologisk forskning om skolans fostrande och hälsofrämjande roll (se t.ex. Landahl, 2006; Palmblad, 1995; Ohrlander, 2002).
Denna forskning visar hur syften och metoder för detta arbete formulerats
och genomförts på olika sätt genom historien. Det beskrivs som att det i början av 1900-talet dominerade en religiös moralitet och idag en hälsodiskurs
med medicinska och psykologiska perspektiv (Quennerstedt, m.fl., 2010).19 I
denna forskningsgenomgång spåras forskning som undersökt hur svensk
skola under 1900-talet fostrat barn och unga, hur relationen mellan individ
och miljö förändrats och hur kön konstruerats kopplat till hälsa. Denna
forskning betonar hur olika ’sanningar’, diskurser och sociala konstruktioner
format och formats i skolors hälsofrämjande arbete.

Skolors hälsofrämjande arbete från mitten av 1900-talet till 2000-talet
I en rad studier inom socialt arbetet har Eva Palmblad (2003; 2007) med ett
diskursanalytiskt tillvägagångssätt undersökt hur svensk skolan under 1900talet gjort anspråk på att fostra hälsosamma medborgare. Barn och unga har
setts som en viktig målgrupp för att stärka befolkningens hälsa och för att

19

Denna genomgång av forskning om skolors hälsoarbete med ett historiskt perspektiv behandlar forskning från och om Sverige. Jag har gjort detta urval eftersom det empiriska
material som analyseras i denna studie framförallt kommer från Sverige. Den australiensiska
forskaren Katie Wright (2015) har gjort en historisk beskrivning av skolans hälsoarbete i
Australien. Den visar på liknande förändringar av skolors hälsoarbete under 1900-talet i Australien som den svenska forskningen.
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uppnå mer långsiktiga hälsomoraliska förändringar (Palmblad & Eriksson,
1995; Palmblad & Petersson, 2003). Detta arbete har enligt Eva Palmblad
och Bengt Erik Eriksson (1995) genom historien innefattat en rad olika
aspekter och tillvägagångssätt och varit inriktat på två nivåer. Det har dels
handlat om ett miljöarbete med syfte att skapa hälsosamma miljöer, dels
handlat om att ”reglera kroppen och själens funktioner” (ibid., s. 12).
Att olika vetenskapliga discipliner och perspektiv genom historien haft inflytande över skolors hälsofostrande uppdrag konstateras av Palmblad och
Eriksson (1995). De beskriver hur skolans fostransuppdrag vid början av
1900-talet dominerades av det medicinska perspektivet. Läkare hade ett
övergripande ansvar och formulerade svaren kring både sjukt och friskt,
normalt och avvikande. Palmblad och Pettersson (2003) visar sedan hur den
skolutredning som kom 1940 betonade arbetet med hälsa och hygien som en
fråga för hela samhället och del i välfärdens utbyggnad. Det fanns då en
kollektivistisk och samhällsnyttig aspekt av hälsoarbetet där hälsa och hygien inte bara ansågs gynna individen utan också hela samhället. Detta skedde samtidigt som utvecklingspsykologins framväxt och en rörelse mot psykologiska teorier och under 1950-talet knöts psykologer till skolornas hälsoarbete (ibid.). Under 70- och 80-talen sker en ytterligare förändring i skolans
styrdokument. Nu blir elevens självständiga val en central aspekt av vad som
artikuleras som en hälsomedvetenhet. Det är dock inte vilka val som helst
som är möjliga utan de normativt hälsoriktiga. Här menar Palmblad och Petersson (2003) att det uppstår en paradox mellan skolans uppdrag att fostra
barn och unga till självständiga demokratiska medborgare och inskränkningar i elevens val och inflytande genom de anspråk som skolan gör om att veta
vad som är det goda och riktiga valet. Denna paradox är något som formas i
relation till att socialpsykologi får inflytande i och blir del av skolans hälsofostran (ibid.).
Hur psykisk hälsa i stor utsträckning handlar om normer och institutionella krav är något som Mats Börjesson och Eva Palmblad (2003) diskuterar
med utgångspunkt i skolans hälsofostrande roll. Skolan får med detta synsätt
på hälsa och hälsoarbete en övervakande funktion där elevers svårigheter
ofta förklaras med inre eller yttre egenskaper, såsom personlighetsdrag eller
familjeförhållanden. Trenden inom skolors hälsofrämjande arbete under
början av 2000-talet beskrivs av Palmblad och Pettersson (2003) som
livsstilsrelaterad hälsoupplysning med betoning på nära relationer och identitetsarbete. Palmblad och Eriksson artikulerar hur detta inneburit att påstådda
hot från samhället bemöts med ”avslappning och trivsel i den lilla gruppen”
(1995, s. 92). Här sker dock också reformer som syftar till att överbrygga
uppdelningen mellan det individuella och det miljöinriktade arbetet (Guvå,
2009; 2010). Detta menar Börjesson och Palmblad (2003) har inneburit att
mönstren, reglerna och sanktionerna blivit otydligare. Det ”krävs ett avsevärt
mått av skicklighet för att avläsa de många dolda budskapen” som finns i
dagens hälsofostrande praktiker menar de (ibid., s. 22). Utbildningsforskarna
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Mikael Quennerstedt, Lisette Burrows och Ninitha Maivorsdotter (2010)
undersöker hur hälsa och hälsoundervisning formuleras i läroplaner för skolämnet idrott och hälsa. Där påvisas hur hälsoundervisning blir något individualistiskt och instrumentalistiskt vilket innebär att den ”disregards the social, cultural and societal aspects of both health and education” (ibid. s. 105).

Hälsa, kropp och kön i historisk belysning
Flera idéhistoriska forskare har undersökt hur hälsa, kropp och kön konstruerats genom historien i och genom uppfostran och skola (Bjurman, 1988;
Frih, 2010; Johannisson, 2005, 2009). Etnologen Eva Lis Bjurman (1988)
visar hur olika uppfostringsböcker från slutet av 1800-talet formade ett borgerligt kvinnoideal som eftersträvade behärskning. Behärskning var, enligt
Bjurman, något unga kvinnor tränades i genom bildningsprogram (t.ex. musik, sömnad, läsning) och genom att försaka och uthärda. Bjurman skriver att
”flickorna övades i att behärska sin kropp, sitt skratt, sina känslor och sitt
uppförande” (1988, s. 54). I kapitlet ’Flickor och fysisk aktivitet kring sekelskiftet 1900’ visar historikern Anna-Karin Frih (2010) hur medicinen sökte
och fann könsskillnader i hälsan med ett specifikt fokus på skolarbetets påverkan. Vid den tid då flickor i större utsträckning fick del av utbildning
larmade medicinska tidskrifter om hur i synnerhet flickor blev sjuka och
överansträngda av skolarbetet med en speciellt kritisk fas kring puberteten.
Medan pojkarna växte och stärktes av utbildning blev flickorna mer mottagliga för sjukdom.
Hur kön varit centralt för att förklara olika medicinska tillstånd är något
som historikern Karin Johannisson studerat i en rad böcker (se t.ex. Johannisson, 2005; 2009). Johannisson (2005) beskriver hur relationen mellan
kropp, psyke och kultur är mångtydig och komplex. Formandet av kvinnokroppen sker på flera nivåer samtidigt, såväl samhällelig, kulturell, medicinsk, biologisk och existentiell. På så vis är kvinnor inte passiva mottagare
av de roller som tilldelades av bland annat samhälle, kultur och medicin.
Johannisson visar hur kvinnor ”skapade livsrum genom att reagera, opponera
och transformera” de dominerande idealen (2005, s. 242). Vidare studerar
Johannisson hur kön och klass formas kring föreställningar om känslor. I
sina studier betonar Johannisson hur känslor formas i de mönster som samtiden bekräftar. Kopplat till detta undersöker Johannisson (2009) hur ökningen
av psykisk ohälsa och framförallt depressioner bland kvinnor under 1990talet är något som delvis orsakats av samtidens fokusering på individen. Johannisson menar att individualismen skapar ideal som uppmanar till att ”var
den du är, gör det du vill” (2009, s. 250). Detta kopplas också till attraktiva
värden och ställer höga krav om autenticitet och självförverkligande som kan
vara svåra att förverkliga i den hårda konkurrensen med andra. Individen
drivs av höga prestationskrav och höga förväntningar där depressiva reakt36

ioner normaliseras samtidigt som de innebär ett tillstånd som inte passar in i
samhället och som därför måste förebyggas och botas (ibid.).

En terapeutiserad skola
Efter denna genomgång av studier som undersökt skolans fostrande roll under 1900-talet riktas nu fokus på forskning som studerat hur skolan idag är
del av en terapeutisk kultur. En rad kritiska forskare inom samhällskunskap
och humaniora har påvisat hur en terapeutisk kultur eller självhjälpskultur
präglar samhället, synen på människan och våra relationer (Berg, 2011; Furedi, 2004; Johannisson, 2000; Nolan, 1998; Rose, 1996; Wright, 2008).
Detta ses som del i en alltmer terapeutiserad samtid där psykologer och terapeuter blivit de som kan tillhandahålla svaren om samhället och människan
(Rose, 1994; 1996). Kritiken som framförts har i stort handlat om att psykologin skapar förgivet tagna sanningar om hur normalitet, autonomi och personlig framgång kan uppnås genom att individen engagerar sig och ’sitt
själv’ i dessa disciplinerande sanningsregimer. Hur skolan anammat eller
absorberats av det terapeutiska etoset med fokus på välmående (eng. wellbeing) och känslor diskuteras av forskare från såväl Storbritannien, USA och
Australien (Ecclestone, 2004; 2012; 2015; Ecclestone & Hayes, 2009; Furedi, 2009; Mintz, 2009; Rice, 2002; Scott, 2008; Wright & McLeod, 2015)
som från Norden (Aspán, 2009; Bartholdsson, 2007; Bjerg & Staunæs, 2011;
Brunila, 2012; 2014; Brömssen, 2011; Irisdotter Aldenmyr, 2014). Här finns
också forskning som fokuserat på de olika program som bedrivs i skolor
(Irisdotter Aldenmyr & Grønlien Zetterqvist, 2013; Jeppson Wigg, 2014).
Dessa anses forma en terapiliknande undervisning som disciplinerar barn
och unga mot specifika sätt att vara (Bartholdsson m.fl., 2014; Dahlstedt
m.fl., 2011).

I mötet mellan terapi och undervisning
Hur den terapeutiska kulturen tar sig uttryck inom skola och utbildning och
vad det får för konsekvenser är ämnet för utbildningssociologerna Kathryn
Ecclestone och Dennis Hayes bok The dangerous rise of therapeutic education (2009). De gör en bred definition av begreppet `terapeutisk utbildning`
och innefattar dels undervisningspraktiker med syfte att vara emotionellt
engagerande, dels praktiker med fokus på elevernas upplevde emotionella
problem. Den terapeutiska kulturen, menar de, formar en ny känslighet, en
typ av kulturellt skript eller etos om lämpliga känslor och reaktioner genom
vilka människor förstår sig själva och andra. Med begreppet ’diminshed self’
beskriver Ecclestone och Hayes hur nya perspektiv på självet formas i den
terapeutiska utbildningen. Det innebär att individen ständigt exponeras för
och uppmärksammas på osäkerhet och motgångar vilket leder till att männi37

skor sänker förväntningarna på sig själva och andra. I begreppet innefattas
också lärares upplevda skuld över att inte lyssna tillräckligt på eleverna. Den
terapeutiska utbildningen anses också skapa en bild av att stressade och ångestfyllda unga människor inte kan hantera traditionell ämnesbaserad undervisning. Detta formar krav om att undervisningen ska vara relevant och engagerande för den enskilda eleven. Ofta ses dessa krav som det viktigaste
skolan har att arbeta med för att höja elevernas studieresultat, skapa arbetsro
och förebygga psykisk ohälsa (ibid.).
Liknande tankegångar är centrala i Karin Johannissons analyser av diagnoser i dag och historiskt (Johannisson, 2006; 2012). Johannisson beskriver
dagens kultur som präglad av rastlöshet och självbespegling där ”skolans
mening bestäms av dess förmåga att stimulera just mig” (2012, s. 213). En
återkommande motsättning mellan ökad individualisering och samhällets
normerande styrning mot ett ’normalt’ beteende är något som Johannisson
vidare påvisar. I Åsa Bartholdsson socialantropologiska avhandling Med
facit i hand (2007) beskrivs hur ett intimiserat förhållningssätt blir centralt i
skolans fostrande roll. Med utgångspunkt i Foucaults teori om bl.a. makt och
styrning beskriver Bartholdsson hur skolan styr eleverna i riktning mot ett
kompetent elevskap genom ”en vänlig maktutövning”. Det vänliga maktutövandet sker enligt Bartholdsson med tekniker som känsloarbete och utvärdering. Utifrån föreställningar om barn med ökande problem såsom psykisk
ohälsa och stress, våld och kränkningar anses skolan behöva vidta olika förebyggande åtgärder. Dessa åtgärder beskriver Bartholdsson som seendepraktiker. Det innebär att lärarprofessionen innefattar ett seende som ska
riktas mot att upptäcka individuella avvikelser och för elever att känna sig
sedda. Detta sker invävt i ett tal om barnen som problematiska. I linje med
Bartholdsson visar Camilla Löf (2011) i sin avhandling i pedagogik, Med
livet på schemat, hur en diskurs om en riskfylld barndom är delaktig i att
forma livskunskap som en hälsofrämjande praktik i skolan. Avhandlingen
kombinerar en barndomssociologisk ansats med kritisk diskursanalys. Hur
livskunskap definieras och transformeras blir här centralt och Löf identifierar
två dominerande diskurser kopplade till fenomenet livskunskap. Det är en
demokratidiskurs och en folkhälsodiskurs. Demokratidiskursen bygger på
skolans möjligheter att förebygga olika samhällsproblem genom fostran av
elever mot specifika värden. Inom folkhälsodiskursen finns en syn om att
livskunskap ska träna den enskilda individen socialt och emotionellt för att
nå välfärd och hälsa. Här finns förväntningar på att skolan ska kunna förse
barn med kompetenser för att kunna hantera ett riskfyllt samhälle.
Detta leder över till forskning som studerat hur utbildningsfältet starkt har
påverkats av en rad trendiga begrepp från management-området och däribland begreppet kompetens (Hyland, 1997; Olson, 2008). Kompetens har
blivit ett begrepp som innefattar såväl idéer om människor, metoder som
syftar till att främja kompetens och resultat som en perfekt modell av personen vid slutet av processen (Jones och Moore, 1993; se också Rose, 1995).
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På så sätt sammankopplas kompetens och medborgarskap. Detta sker genom
formuleringar i utbildningspolicy om hur unga människor behöver stärka
sina kompetenser för att bli fungerande medborgare (Nicoll, m.fl., 2013).
Inbäddad i en socio-materiell historisk situering innefattar fenomenet kompetens enligt vissa forskare en snårig och otydlig kombination av kunskaper,
förmågor, förståelse, värderingar, attityder och önskemål (Crick, 2008; Westera, 2001). I linje med detta menar de pedagogiska sociologerna Jones och
Moore (1993) att kompetens inte har något innehåll i sig själv utan "definieras och karaktäriseras av hur det operationaliseras” (s. 391).

Den normaliserande tjejgruppen?
Trots en mängd studier som kritiskt granskat hälsofrämjande arbete och en
terapeutiserad skola är det få studier som undersökt hur detta blir del i att
konstruera kön och andra kategoriseringar. Här finns en studie utförd av de
feministiska forskarna Elina Oinas och Anna Collander (2007) som med de
teoretiska begreppen emancipation, aktörskap och performativitet undersöker arbetet i två olika tjejgrupper. I denna studie framkommer att gruppernas
arbeten innehöll både givande och riskabla moment. Tjejerna uppger att
gruppen varit viktig och givande och fungerat som ett vilo- och diskussionsrum. Träffarna innehöll diskussioner om intima och viktiga frågor där tjejernas privata delgivande var en central aspekt. Det Oinas och Collander såg
vid observationerna var att diskussionerna ofta förstärkte normativa diskurser som begränsade tjejerna handlingsutrymme, vilket de påpekar inte behöver vara farligt i sig men som inte heller uppfyller träffarnas syften om att
fungera emanciperande och hälsofrämjande. Vad som inte förekom var diskussioner som uppmuntrade ett kritiskt förhållningssätt mot samhälleliga
villkor för flickor ur deras perspektiv. I stället praktiserades återkommande
ett ’Pippi-ideal’ där flickorna uppmanades att själva ta makten över sitt liv.
Två studier har undersökt DISA med utgångspunkt i ett barndomsperspektiv. Dessa är utförda av barndomsforskarna Sofia Kvist Lindholm och
Karin Zetterqvist Nelson (2014) och Anette Wickström (2012). Kvist Lindholm och Zetterqvist Nelson (2014) undersöker med ett diskursanalytiskt
tillvägagångssätt hur DISA-metoden är konstruerad i och genom text och
prat. Studiens resultat visar på problemen med att omforma ett program med
syfte att behandla ohälsa till att fungera förebyggande. Problematiken, enligt
Kvist Lindholm och Zetterqvist Nelson, är de förutsägelser om negativa
tankar och problem som finns i behandlingsprogrammen men som inte nödvändigtvis finns hos de individer som deltar i förebyggande program. Då
finns en risk att DISA ”reinforces stereotypical notions of girls as depressive
and as having low self-esteem” (ibid., s. 10) vilket kan leda till att interventionen blir kontraproduktiv. Anette Wickström (2012) visar i sin studie hur
gruppledare och deltagare omformar DISA-praktiken och förskjuter dess
innehåll från en stark individcentrering till att också behandla relationer och
39

en komplex tillvaro. Att inte strikt följa manualen utan prata om det som var
viktigt i stunden gjorde att DISA blev meningsfullt för deltagarna. Avslutningsvis frågar sig Wickström huruvida de hälsofrämjande programmen med
utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi gör någon nytta eller om det vore
bättre att sätta fokus på situationella problem och interaktioner.

Kritik mot dominerande antaganden om känslor
Efter att ha redogjort för forskning som påvisar hur skola och utbildning
formas av en terapeutiserad kultur där känslor återkommande efterfrågas
kommer jag nu närmare redogöra för hur känslor fått en framträdande plats
inom såväl forskning som policy. Etnologen och genusforskaren Linda Berg
(2011) belyser hur den terapeutiska kulturen ser känslor som något som samtidigt ska bejakas och kontrolleras. Med utgångspunkt i Mia Törnbloms
böcker inom självhjälpsgenren undersöker Berg hur en individualistisk förståelse formar känslor till ”intrapsykiska fenomen” som blir till hot och leder
till låg självkänsla (2011, s. 118). Självkontroll, självkännedom och personlig utveckling blir lösningar på alla tänkbara problem och vägen till god
hälsa.
Genom bland annat en starkare tilltro till kognitiv psykologi och begrepp
som emotionell intelligens har känslor och emotioner fått en utbredd och till
viss del inflytelserik plats i skolan. Det kan förstås som en historisk förskjutning från att skolans fostrande roll rörde moral och uppförande till att nu
handla om elevers känslor (se t.ex. Boler, 1999; Ecclestone & Hayes, 2009;
Scott, 2008). I detta arbete blir känslor individuella och universella med
återkommande uppdelning av känslor och förnuft (Zorn & Boler, 2007).
Med koppling till detta diskuterar den kritiska och feministiska psykologen
Erica Burman (2009) hur emotionell intelligens/emotionell literacy har förflyttat diskursen kring känslor från explicita könsessentierade föreställningar
mot en (pseudo)vetenskaplig teknologi som i mycket tar bort referenser till
kön, klass och etnicitet. Burmans kritik handlar inte om att känslor inte bör
uppmärksammas i skolan och utbildning utan att dessa frågor är alltför viktiga för att utelämna till de aktörer som idag kolonialiserar detta område.
Frågor som måste ställas är vilka konsekvenser de specifika teknologier och
praktiker som diskurser kring känslor är med och formar (ibid.).
Hur känslor och förnuft åtskilts och format en dikotomi som varit och är
aktiv i att skapa stereotypa föreställningar kring maskulinitet och femininitet
har påvisats av en rad forskare (Boler, 1999; Ekenstam, 2008; Johannisson,
2009; Shildrick, 1997). Föreställningar om en kontrollerad, behärskad och
rationell man har återkommande ställts i kontrast mot en kroppslig, känslomässig och hysterisk kvinna (Ekenstam, 2008). Den feministiska medieforskaren Megan Boler (1997a; 1997b; 1999) ställer frågor om hur diskurser om
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känslor skapar sociala hierarkier och maktordningar. Utifrån en diskurs där
känslor ses som individuella och naturliga menar Boler att känslor i ett utbildningssammanhang är en form av pastoral makt, teknologier av internaliserad självdisciplin, för att bevara kontroll och ordning. Boler ställer frågan
om vem som får avgöra vad som räknas som en "lämplig" känslomässig
respons och vidare vem som då räknas som en god medborgare (1999, s. 64).

Sammanfattande artikulationer: med övervägande fokus på
kultur och diskurs
I denna del av forskningsgenomgången har jag redogjort för forskning om
hälsa och hälsofrämjande arbete i skolan med sociologiska och pedagogiska
perspektiv. Här dominerar forskning med utgångspunkt i socialkonstruktionistisk och kritisk teori. Inom denna forskning diskuteras återkommande hur
hälsa är en social och kulturell konstruktion formad av dominerande diskurser. Visst hälsofrämjande arbete i skola blir därmed en form av disciplinering och styrningsteknik dominerad av terapeutiska diskurser. Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv blir hälsa en social representation, formad av
diskurser i vår samtid. Här synliggörs att materia och språk är odelbara men
samtidigt framhålls att det är diskurser som konstituerar verkligheten. Detta
bygger på idén om språkets och diskursernas betydelse vilket är en viktig
och relevant insikt men ”går det att reducera allt till mänsklig socialitet?”
(Åsberg, m.fl., 2012, s. 30, kursiv i original).
Med utgångspunkt i Michel Foucaults forskning framträder i dessa studier
hur hälsofrämjande arbete återkommande formar en kraftfull teknik för att
disciplinera individen. Det går att beskrivas som att denna forskning formar
kritiska undersökningar av de negativa effekter som skapas av goda avsikter
(Mol, 2011). Här ifrågasätts hur hälsa blir ett problematiskt ideal inbäddat i
maktproduktion. Denna forskning är mycket betydelsefull men trots det ”om
kritiken bara pågår i det oändliga blir den mekanisk” (Mol, 2011, s. 120).
Den kritiska forskningen blir också del av att återskapa de problem som den
kritiserar (Barad, 2007). En rad feministiska forskare, till exempel Karen
Barad (2007), Claire Colebrook (2008) och Valerie Walkerdine (2009) har
utifrån dessa antaganden fört fram hur forskning som utgår från Foucault
ofta överbetonar diskursens betydelse. De menar att forskning förbiser att
Foucault även undersöker hur diskurser och materialiteter interagerar och
samverkar (jfr Hekman, 2010). Mellan socialkonstruktionism och Foucaults
teori finns således glapp och motsättningar där Foucaults teori kan bidra till
kunskap om komplexa relationer mellan kultur och natur (Alaimo & Hekman, 2008; Hekman, 2010).
Inom sociologisk och pedagogisk forskning med utgångspunkt i socialkonstruktionism eller poststrukturalism finns verklighet och kropp med som
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viktiga aspekter men de betraktas framförallt som kulturellt eller diskursivt
konstruerade. Genusforskaren Raewyn Connell (2009) och barndomsforskaren Alan Prout (2000) beskriver det som att socialkonstruktionismen uppmärksammar verklighet och kropp men överdriver dess foglighet. Natur,
kropp och materialitet blir på så vis teoretiserade av människan som passiva
och underordnade objekt. Verkligheten framstår som kod, blir textliggjord
och skildras som kulturens råmaterial och språket ges för stor betydelse (Haraway, 2008a.).

Avslutande artikulationer: en utvidgad ansats
I den ovanstående forskningsgenomgången av studier om hälsa och hälsofrämjande arbete har två dominerande forskningsfält spårats fram och diskuterats. Det är dels forskning som undersökt hälsofrämjande insatser och dess
evidens inom folkhälsovetenskap och psykologi, dels forskning inom sociologi och pedagogik övervägande med socialkonstruktionistisk teori. Hur
dominerande artikulationer inom dessa forskningsfält som jag här spårat, kan
förstås producera hälsa och vilka materiella och diskursiva effekter det skapar kommer jag att diskutera i kommande avsnitt.

Förespråkande och kritiskt granskande forskning
De två fält som spårats i denna forskningsgenomgång om hälsa och skolors
hälsofrämjande arbete kan något grovhugget förstås som uppdelade mellan
förespråkande och kritiskt granskande forskning. Utbildningsforskaren Sara
Irisdotter Aldenmyr beskriver dessa två forskningsriktningar såsom en förespråkande som anser att ”de psykologiska riskerna bland de unga är påtagliga, allvarliga och kräver insatser” och en kritisk som anser att ”vår samtid
inklusive vår ungdomsskola präglas av en överdriven upptagenhet i terapi,
psykologi och mental ohälsa” (2014a s. 55). Psykologiska och folkhälsovetenskapliga studier artikulerar ofta hur unga människor är i behov av att på
olika sätt bli hjälpta och stärkta genom skolors förebyggande arbete. De sociologiska och pedagogiska studierna däremot formar med en kritisk ansats
andra synsätt på individen, makt och styrning vilket problematiserar denna
bild. Där artikuleras att dagens terapikultur och skolans förebyggande arbete
förstärker den ohälsa som de ska åtgärda. Här blir de förebyggande insatserna del i att producera den ökande psykiska ohälsan och produkter av samtidens diskurser och normsystem. Medan det folkhälsovetenskapliga och psykologiska förespråkandet av hälsofrämjande program kan förstås som inbäddat i en modernistisk ontologi med syfte att dels framställa och implementera
hälsofrämjande insatser, dels undersöka om de fungerar eller inte kopplat till
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evidens, formar den sociologiska och pedagogiska kritiken en verklighet
formad av kultur och diskurs. Även om den sistnämnda forskningen uppmärksammar en materiell verklighet blir materialiteter, kroppar och känslor
något som separeras från diskurser och språk, något som styrs eller kontrolleras av dessa. Jag vill mena att dessa forskningsfält på olika sätt formar begränsningar för vilken kunskap som är möjlig att producera och lämnar vissa
frågor obesvarade (jfr Juelskjær, 2013; Lenz Taguchi, 2013; Mol, 2002;
Walkerdine, 2009). Trots en ambition att förstå individen som formad i en
ständigt pågående process i relation till psykologiska, kulturella och sociala
aspekter innefattar detta endast mänskliga aktörers praktiker och relationer.
Walkerdine beskriver det som att försöka överbrygga uppdelningar av figur
och bakgrund och sätta fokus på ”constellation of relations that are moving
and temporary” (2009, s. 206). I ett försök att undersöka fenomen som hälsa
som inte enbart sociala eller personliga processer utan hur materialiteter,
kroppar och känslor är sammanvävda och samverkande med sociala och
mänskliga aktörer kommer jag i denna avhandling att vända mig till ett postkonstruktionistiskt perspektiv.
Med utgångspunkt i post-konstruktionism blir ambitionen att forma kunskap och verklighet i en ömsesidig relation av materiella och diskursiva aktörer (Lykke, 2009). Detta synsätt avvisar antagandet att kunskap och verklighet enbart konstrueras av mänskliga handlingar och språk. I stället innefattas materialiteter, diskurser och affekter i en utplattad relation (ibid.). Ian
Hacking (2004) beskriver hur det som betraktas som ”konstruerat” och det
som betraktas som ”verkligt” inte går att särskilja. I stället menar Hacking att
kategorier och kategoriseringar såsom kön och ohälsa är interaktiva. När
kategorier börjar användas förändrar det hur ”människor upplever sig själva
och till och med leder till att de utvecklar känslor och beteenden som åtminstone delvis beror på hur de har kategoriserats” (Hacking, 2004, s.
141).20 All forskning, den psykologiska och folkhälsovetenskapliga forskningen som förespråkar evidensbaserade insatser, den sociologiska och pedagogiska forskning som kritiskt granskar dessa, blir i och genom sina berättelser om skolan, hälsa och kön medskapare av dessa fenomen och kategoriseringar. Det innebär att om vi förändrar och utvidgar våra vetenskapliga
förståelser av vad hälsa är och kan vara med ett post-konstruktionistiskt synsätt, och därmed möjliggör för andra berättelser om hur hälsa, skola och kön
hänger samman, blir också dessa berättelser medskapare till dessa fenomen
och delaktiga i att producera ytterligare figurationer av hälsa (jfr Stengers,
2008). I relation till de spårningar jag gjort ovan inom den befintliga forsk20

Ian Hackings teori kritiseras av Karen Barad (2007, s. 53-56). Barad menar att trots Hackings kritik av ett representationistiskt synsätt antar han ett av de mest grundläggande representationistiska antagandena. Det är antagandet om att världen består av separata och bestämda
enheter. Jag instämmer i Barads kritik men ser också Hackings teori som ett viktigt ifrågasättande av uppdelningen mellan en realistisk och konstruktionistisk ontologi.
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ningen på området, och med stöd i den nu framväxande postkonstruktionistiska forskningen inom detta och närliggande områden, vill jag
avsluta detta kapitel med att återkoppla till avhandlingens inledning och det
resonemang som jag för där angående möjligheten att undersöka fenomenet
hälsa i skolan i termer av ett post-konstruktionistiskt alternativ.

Ett post-konstruktionistiskt alternativ
Ett post-konstruktionistiskt perspektiv, och dess ontologiska antaganden
öppnar för ett möjligt kunskapande om sammanvävningar av diskurser,
känslor, kroppar och andra materialiteter. I linje med Barad innefattar detta
en ambition om att förskjuta fokus så att materialiteter också blir erkända
som ”active participant in the world's becoming” (Barad, 2003, s. 803). Detta
vetenskapsteoretiska fält är inom utbildningsvetenskap relativt nytt. Under
senare år har det dock gjorts ett antal empiriska studier inom pedagogisk
forskning med koppling till post-konstruktionistiska teorier, bland annat i
Sverige (se t.ex. Bodén, 2013; Hermansson, 2013; Hultman, 2011; Jonasson,
2013; Lee, 2009; Lenz Taguchi, 2012a; Lenz Taguchi & Palmer, 2013; Palmer, 2010; Serder, 2015), Danmark (se t.ex. Juelskjær, 2013; Juelskjær,
Staunæs, Ratner, 2013, Sauzet, kommande; Staunæs, 2011; Sørensen, 2009)
Norge (se t.ex. Rossholt, 2012; Sandvik, 2012) och Storbritannien (se t.ex.
Ivinson & Renold, 2013; Renold & Ringerose, 2008; Taylor, 2013).
Genom att kombinera teorier från Foucault och Deleuze analyserar genusforskaren Maria Tamboukou (2003) hur makt och begär kan problematisera
rådande diskurser om känslor inom utbildning. Vad Tamboukou föreslår är
att studera utbildning som en plats impregnerad av maktrelationer men också
som en plats för intensiva flöden av begär. Genom att undersöka hur makt
och begär är sammanvävda i produktionen av känslor kan det skapas möjlighet att tänka annorlunda kring de risker som finns i de oproblematiserade
emotionella praktiker som sker i skolan. Dessutom skapas möjligheter för
andra flyktlinjer och att bli till på andra sätt (ibid., s. 222). På liknande sätt
skriver Hillevi Lenz Taguchi och Anna Palmer (2014), Helle Bjerg och
Dorthe Staunæs (2011) och Staunæs (2011) hur ett deleuzianskt perspektiv
kan forma produktiva ingångar till att studera hur stratifierade och fastlåsande processer sker sammankopplat med deterritorialiserande och rörliga
processer och potentialiteter. På så vis formas möjlighet att skapa kunskap
om hur fenomen som hälsa och känslor är aktiva i att forma så väl maktrelationer som intensiteter och rörelser. Lenz Taguchi och Palmer (2013) har med
utgångspunkt i Barads arbete studerat produktion av (o)hälsa kopplat till
skolan och kön. Med en diffraktiv analys visar de hur ohälsa produceras i
och genom samhandlingar med praktiker inom forskning, media och skolan.
Detta formar enligt Lenz Taguchi och Palmer (2013) en apparatur inom vilken de gör några tillfälliga utsnitt för att skapa kunskap om hur en mängd
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performativa aktörer kollektivt producerar såväl hälsa som ohälsa. Även
Gillian Einstein och Margrit Shildrick (2009) argumenterar för en förändring
av hur hälsa, och framförallt kvinnors hälsa, hanteras och utforskas. De menar att mycket forskning förbiser skillnader och specifika omständigheter
och i stället systematiserar och förenklar hälsofrågor. För att skapa möjligheter för förändringar och skiftningar, menar de, att det är nödvändigt att ta
hänsyn till det oförutsedda, situerade och materiella livet (ibid.). Med ett
aktör-nätverks perspektiv undersöker Vicky Singleton (2005) hur en ny hälsopolicy transformeras när den kommer till bruk i olika hälsofrämjande insatser. Studien visar hur många spänningar som produceras i policy försvinner i de hälsofrämjande insatserna och i stället konstrueras en specifik version av den hälsosamma medborgaren. Singletons studie liksom övriga
nämnda studier i denna forskningsgenomgång är på olika sätt delaktiga i att
forma teoretisk och empirisk inspiration i arbetet med föreliggande studie.
Innan jag går vidare i resonemanget om hur den metodologiska spårningen
tagit form kommer jag i nästa kapitel att redogöra för avhandlingens teoretiska situering inom post-konstruktionistisk teori. Det innefattar studiens
ontologiska antaganden och centrala begrepp.
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Kapitel 3. Teoretisk situering: postkonstruktionism

I detta kapitel kommer jag att redogöra för avhandlings teoretiska utgångspunkter. I relation till syftet att studera hur hälsa produceras inom skolors
hälsofrämjande apparatur har jag valt en teoretisk situering inom det som
Nina Lykke introducerat som post-konstruktionism (Lykke, 2009; 2010).
Varför Lykke benämner detta perspektiv som post-konstruktionism, och hur
det förhåller sig det till dels socialkonstruktionism, dels posthumanism är
frågor som jag inledningsvis försöker besvara. Mitt möte med teorier inom
post-konstruktionismen har tagit form genom omläsningar av Michel
Foucaults texter. De utgör på många sätt grunden för denna teoriutveckling.
Jag har sedan vänt mig till teorier som ytterligare betonar hur materialiteter,
kroppar och ting är medskapare av mening, kunskap och verklighet, framförallt teorier från de feministiska filosoferna Donna Haraway och Karen
Barad men även aktörnätverksteori (ANT). Till sist har affekt-teori gett viktiga bidrag för hur också känslor är aktiva i verklighetsproducerande relationer.
Kapitlet inleds med en diskussion om hur jag i denna studie sammankopplar en rad teorier och de ontologiska antaganden som dessa teorier utgår
från. Därefter redogörs för de begrepp som är centrala för avhandlingens
analytiska arbete. Dessa begrepp är apparatur, figuration, produktion, intraaktion, performativitet och artikulation. Därefter diskuteras hur en mänsklig
kropp kan förstås som produktiv och hur kön formas genom sammanvävningar av kroppsliga och sociala relationer och göranden. Avslutningsvis
diskuteras hur känslor är delaktiga i formandet av kroppar och vilka implikationer det ger till produktionen av hälsa.

Att undersöka hälsa som ett post-konstruktionistiskt
fenomen - vad innebär det?
Denna studies syfte och forskningsfrågor formas i och genom specifika ontologiska och epistemologiska antaganden som jag nu kommer att redogöra
för. Centralt för denna redogörelse är hur verkligheter ständigt blir till och
görs genom relationer och praktiker samt hur materialiteter och diskurser,
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mänskliga och icke-mänskliga aktörer, samverkar i produktionen av verklighet och fenomenet hälsa. Innan jag går vidare i de ontologiska resonemangen
kommer jag att diskutera begreppet post-konstruktionism och dess relation
till andra teorier.

Post-konstruktionism: kontinuitet och diskontinuitet
Post-konstruktionism är enligt Lykke (2010) ett samlingsnamn eller paraplybegrepp för en mängd närbesläktade teorier som vuxit fram ur det som allmänt hänvisas till som socialkonstruktionism (se t.ex. Burr, 2004). Såsom
andra teoretiska byggen som adderar post-prefixet innebär postkonstruktionism att samtidigt omfamna, kritisera och lägga till något till
socialkonstruktionistisk teori (Lykke, 2010). Prefixet handlar alltså inte om
att konstruera ett brott eller uteslutande binär. Det innebär i stället en transformation av det ursprungliga begreppet och en ”double move of going into
and beyond” socialkonstruktionistisk teori (ibid., s. 134). Lykke beskriver
detta som att ”rethink embodiment and subjectivity, and more broadly the
relationship of materiality and discourse” (ibid., s. 132). På så sätt går det att
förstå post-konstruktionism som en benämning av ett kluster av framförallt
feministiska teorier som behandlar kropp och subjektivitet med det gemensamt att de utgår från antagandet att materialitet och diskurs, natur och kultur, språk och verklighet är samkonstituerande utan hierarkisk eller asymmetrisk relation (Lykke, 2009, s. 83). Dessa antaganden om ett ömsesidigt
beroende och samkonstituerande har gett upphov till en rad olika teoribildningar med olika benämningar, till exempel feministisk materialism (Alaimo
& Hekman, 2008), neo-materialism (Coole & Frost, 2010; Dolphijn & Tuin,
2012), relationell materialism (Law, 1999) och posthumanism (Braidotti,
2013; Åsberg m.fl., 2011). Posthumanism är idag en av de mer vanligt förekommande övergripande benämningarna och innefattar även Lykkes postkonstruktionism. Posthumanism utgör dock en benämning från andra halvan
av 1900-talet som betecknar uppgörelsen med det humanistiska subjektet
(Åsberg, m.fl., 2012). Althusser, Foucault och andra kontinentala teoretiker
och filosofer kritiserade vad de ansåg vara en humanistisk ideologi med en
syn på människan som fri och förnuftig.
Denna studie, och den teoretiska apparatur som jag konstruerar för den,
relaterar därför starkt till posthumanistiska teorier och studier. Jag har dock
inte velat använda den benämningen eftersom jag anser att ett postkonstruktionistiskt perspektiv är bättre anpassat till det faktum att jag fortfarande ger såväl språk som människor en framträdande position i de analyser
som görs.21 I likhet med Lykke både omfamnar och utmanar jag konstrukt21

En fortsatt diskussion kring detta förs i en avslutande metoddiskussion i metodkapitlet.
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ionistiska antaganden om hur språk och diskurser gör och skapar subjekt och
materiella miljöer. Utmanandet handlar om att bråka med gränsdragningar
mellan diskurser och materialiteter och att inte betrakta människan som ensam aktör. Därmed situerar jag denna studie på tröskeln mellan socialkonstruktionism och en anti-antropocentrisk posthumanism genom benämningen
post-konstruktionism.
Den teoretiska apparatur som jag konstruerar för denna studie innehåller
flera olika och sammankopplade teorier. Utgångspunkten tas som jag
nämnde ovan i omläsningar av Michel Foucaults arbeten. Det är framförallt
Foucaults framskrivning av diskursbegreppet, relationen makt och kunskap
och biopolitik som har haft stor betydelse såväl för denna studie som för
post-konstruktionistiska och posthumanistiska teorier. Vidare har framförallt
Karen Barad, men också Donna Haraway, hjälpt mig att förstå hur epistemologi och ontologi är sammanvävda. I relation till dessa olika teoretiker skapas för min studie specifika ontologiska utgångspunkter där fokus flyttas från
epistemologi till ontologi. Alltså förskjutningar från antaganden om hur vi
får kunskap om världen, till antaganden där det inte går att särskilja den kunskap vi skapar om världen och världen i sig (Barad, 2007, s. 185; Haraway,
2004, s. 127).22 Det innebär att undersöka hur verklighet och hälsa som ett
samtidigt konkret materiellt och språkligt fenomen ständigt produceras i och
genom relation och praktiker.
Barad och Haraway har båda en naturvetenskaplig förankring, i fysik respektive biologi. Deras teorier har många likheter och utgår från en så kallad
diffraktiv analys med hänvisning till det fysikaliska begreppet diffraktion,
med det finns också vissa skillnader i såväl teori som metod. Astrid DeuberMankowsky (2012) beskriver det som att Haraway föreslår en ”figural realism” (Haraway, 1997, s. 11) som utgår från semiotik medan Barad föreslår
en agentisk realism med koppling till kvantfysik. Enligt Deuber-Mankowsky
lägger Barad till skillnad från Haraway inte tyngdpunkten på att skapa nya
berättelser eller figurer. I stället lägger Barad tyngdpunkten på en ontologisk
vändning som förenar kvantfysik och filosofi (Deuber-Mankowsky, 2012).
För denna studie innebär det att jag framför allt inspireras av Barad när
jag formulerar studiens ontologiska utgångspunkter och Haraway för att
särskilt tydliggöra hur figurationer av fenomen ständigt skapas och omskapas. Haraways teori som också tar sin utgångspunkt i semiotiken ligger nära
aktörnätverksteorin som utvecklats av bland andra Latour (1993a; 1999;
2005), och vidareutvecklats av framför allt John Law (1999; 2004) och

22

Detta beskrivs av Åsberg m.fl. (2011) som en ontologisk vändning. Hur den också innefattar specifika etiska antaganden diskuteras i metodkapitlet.
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Anne-Marie Mol (2002; 2010).23 ANT har en antropologisk och sociologisk
utgångspunkt och har använts för att undersöka såväl hälsopraktiker som
skolpraktiker.24 Puig de la Bellacasa beskriver ANT som en ”radical constructivist approach” som utgår från det sociala men omformar det ”by
bringing attention to concrete practices of world making in which ’agency’ is
distributed between ’actors’ which are not only human (2010, s. 157). Dessa
ontologiska antaganden, dels om att göra verkligheter, dels att öppna upp för
det icke-mänskligas agens, utgör centrala utgångspunkter för postkonstruktionistiskt perspektiv och för denna avhandlings undersökning av
hälsa och hälsofrämjande arbete i skola. Jag kommer därför att närmare redogöra för vad dessa ontologiska antaganden innebär.

Att göra verkligheter
Med utgångspunkt i post-konstruktionism förstås hälsa i denna studie som
ett materiellt-diskursivt fenomen som ständigt omskapas genom relationer
och praktiker (Barad, 2003, s. 822). Om och när relationerna och praktikerna
förändras, förändras också den verklighet som är delaktig i att skapa hälsa.
Verkligheten blir på så sätt multipel, eller mångfaldig (Mol, 2002), eftersom
hälsa ständigt görs på många olika sätt. I likhet med Foucault menar Barad
och Haraway att ontologi inte handlar om någon fast och given verklighet
utan är en historisk konstruktion, en skiftande och heterogen mångfald som
också innefattar icke-diskursiva materialiteter. Således är ontologi en produkt av historia, diskurser, kroppar, materialiteter och många andra faktorer
(Foucault, 2003; se också Hekman, 2010; Oksala, 2010). Verkligheten existerar inte i singular utan är multipel, ständigt i rörelse och förändras. Genom
att överbrygga dualismen singular/plural och i stället förstå verkligheten som
heterogen, fragmentarisk och splittrad blir det möjligt att undersöka hur
verkligheter samverkar och skapar spänningar och motstridigheter. De fenomen som studeras och som samtidigt produceras, är alltid fler än ett och
mindre än många (Law, 1999; Mol, 2002). Det innebär att hälsa produceras
på många olika sätt samtidigt vilket blir en central utgångspunkt i denna
studie. Haraway beskriver det som att ”inga objekt, rum eller kroppar är
heliga i sig själva; varje komponent kan fås att växelverka med varje annan”
(2008a, s. 202) vilket producerar skiftande verkligheter, rum och kroppar.
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Det finns mycket mer att säga om relationerna mellan Barad, Haraway, Latour, Law och
Mol än de aspekter som jag nämner här. För denna studie är hälsa och hälsofrämjande arbete
främsta fokus. Teorierna och dess begrepp utgör verktyg för att kunna förstå dessa fenomen.
För en mer utförlig teoretisk diskussion se till exempel Hekman (2010) och Braidotti (2013).
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För hälsopraktiker se t.ex. Mol (2002; 2006: 2011) och Singleton (2005). För skolpraktiker
se t.ex. Fenwick (2012), Edwards (2010), Fenwick och Edwards (2011).
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För denna studie innebär detta att jag förstår hälsa som ett rörligt och skiftande fenomen. Ett fenomen som är flytande och ständigt byter gestalt från
en figuration till en annan genom otaliga sammankopplingar (jfr Law, 2007).
Hälsa produceras alltså på en mängd sätt samtidigt vilket i denna studie förstås som en samtidighet av robusta och samtidigt skiftande och föränderliga
figurationer (Haraway, 2008a).
En mycket central verklighetsskapande praktik är produktionen av kunskap i och genom forskning, såsom denna studie. Kunskapande och blivande, menar Barad (2007) går inte att skilja åt eftersom produktion av kunskap också innefattar produktion av verkligheter. För att betona detta menar
Barad att det inte går att skilja mellan epistemologi och ontologi och i stället
skrivs dessa samman som onto-epistemologi (Barad 2007, s. 185). Detta
beskrivs av Haraway som ”worldly practices” (2000, s. 109) eller
”reworldling” (2008, s. 93).25 Det innebär att såväl det som ges etiketten
vetenskap som andra (kunskapande) praktiker gör skillnad i världen genom
att också skapa verklighet (Haraway, 2008). Kunskap och vetande är utifrån
dessa antaganden inte avgränsade eller stängda praktiker utan aktiva i ständiga formande av världen. Haraway artikulerar det som att ”vi både lär oss
om och skapar naturen och oss själva” (2008a, s. 54).
I linje med dessa ontologiska antaganden skriver Haraway att vi existerar
i ett hav av mäktiga och kraftfulla berättelser i både materiella och språkliga
avseenden (1997, s. 45). Dessa berättelser skapas av och samtidigt skapar
materiella villkor. Det innebär en sammanvävd process av att göra verkligheter och att göra tillsammans med det verkliga (ibid., 2004). Ökningen och
omfattningen av psykisk ohälsa bland unga flickor är en sådan återkommande berättelse vanligt förekommande i såväl media som i myndighetsrapporter och forskning (se Beckman & Hagquist, 2010). Genom sin ständiga
upprepning blir berättelsen om ungas ohälsa en medskapande aktör för ungas
livsvillkor. Den formar gränsdragningar och kategoriseringar av kön och
(o)hälsa som skapar specifika verkligheter som ger viktiga materiella konsekvenser (Lenz Taguchi & Palmer, 2013). När en mångfald av föränderliga
aktörer och praktiker ses som medskapare av produktionen av berättelser om
hälsa och kön ges också möjlighet att skapa andra berättelser. Inga berättelser utgår från ett beständigt vara utan både samskapas och samskapar verkligheter. Det formar ett hoppfullt förhållningssätt för andra verkligheter att ta
form.
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Haraway (2000, s. 110) använder begreppet ”worldly” för att kringgå dikotomin realism/relativism.
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Diskurs och materialitet
Med utgångspunkt i antaganden om att en mångfald av verkligheter ständigt
görs genom samhandlingar av diskurser och materialiteter kommer jag nu
att vidare diskutera denna relation.26 Relationen mellan diskurser och materialiteter blir i post-konstruktionistisk ontologi en central och viktig fråga.
Materialiteter som i många sammanhang betraktas som passiva eller livlösa
objekt får här en aktiv roll i formandet av verkligheter tillsammans med diskurser (Barad, 2007). Barad (2003, s. 820) menar att begreppen materialitet
och diskurs måste omarbetas för att överbrygga motsättningen dem emellan
och i stället erkänna hur de är sammanvävda och oskiljaktiga. Detta sker i en
ömsesidig relation där människa, materialiteter och diskurser blir till genom
varandra, genom sammankopplingar och kollektiv (Latour, 1999). Latours
framskrivning av begreppet kollektiv hjälper mig att se hur mänskliga och
icke-mänskliga aktörer formas i relationer, noder eller sammankopplingar.
Här blir inte bara människor utan också materialiteter och kroppar aktiva
aktörer i produktionen av till exempel hälsa.
Denna studie utgår således från ontologiska antaganden om att materialiteter alltid är diskursiva och att diskurser alltid är materiella – verklighet
formas genom oskiljaktiga föreningar av materiellt-diskursiva aktörer (Barad, 2007). I Vetandets arkeologi beskriver Foucault (2011) hur utsaga är en
händelse och en funktion, såväl språklig som materiell. Foucault skriver att
”skulle man kunna tala om utsaga om en röst inte hade formulerat den, om
det inte fanns en yta som bar dess tecken, om den inte tagit gestalt i ett förnimbart element och om den inte hade lämna spår – om så enbart för några
ögonblick – i ett minne eller ett rum?” (ibid. 125). Därmed blir materialiteter
del av utsagan eftersom ”en utsaga måste ha en substans, ett underlag, en ort
och ett datum” (ibid. s. 126). Barad beskriver det som att ”materiality and
discursivity must be reworked in a way that acknowledges their mutual
entailment” (2003, s. 820) även om den ena inte kan reduceras till den andra.
Det innebär att Barad skriver samman materialiteter och diskurser såsom
materiella-diskursiva aktörer eller praktiker (ibid.). Innan jag går vidare till
studiens centrala begrepp kommer jag nu stanna upp för att redogöra för vad
som här avses med aktör och hur materialiteter och diskurser blir medskapare av hälsa.

Aktörer: materiella och diskursiva, mänskliga och icke-mänskliga
Som tidigare berörts utgår ett post-konstruktionistiskt perspektiv från att
diskurser och språk getts för stor betydelse och att vi måste förskjuta fokus

26

Med diskurs innefattar jag ord och språk men också beteendemönster och sociala relationer
(jfr Foucault, 2008a; se också MacLure 2013).
51

så att materialiteter också blir synliga som aktiva deltagare i världens tillblivelse (Alaimo & Hekman, 2008). Haraway beskriver det som att vi måste
undvika att halka runt i den ”diskursiva terrängen” (2008a, s. 231) där verkligheten blir till språkets och kulturens råmaterial som underordnas människan. Såväl natur som kultur är konstruktioner ”but not entirely by humans;
it is a co-construction among humans and non-humans” (ibid., 2004, s. 66).
För arbetet med denna studie innebär det en strävan efter att rikta fokus mot
hur mänskliga och icke-mänskliga aktörer27 samverkar och samskapas i produktionen av hälsa. Det innebär ett försök att utmana ett synsätt där text,
diskurs, språk och begrepp ses som representationer av en extern verklighet
och i stället se hur språk och materialiteter är sammanvävda och samkonstituerande (Barad, 2007). Det handlar inte om att bortse från språk eller diskurs utan om att inkludera materialitet. Att se språket som sammanvävt och
samskapat med materialiteter och betona språkets materialitet (Haraway,
2004, s. 68). Detta innefattar också specifika sätt att förstå agens. Barad beskriver agens som ”possibilities för worldly re-configurings” (2012, s. 55).
Agens blir i Barads framskrivning något som formas genom relationer; som
skiftar och förskjuts i en ”ongoing dance” (2007, s. 246). Med ett postkonstruktionistiskt perspektiv blir agens något distribuerat, inte något som en
aktör har, utan något som formas genom relationer.
Den materiella dimensionen blir i denna ontologi agentisk och produktiv;
performativa aktörer samarbetar men även bråkar och gör motstånd mot
språk och diskurs. Den ANT-inspirerade filosofen Jane Bennett (2004; 2010)
beskriver hur såväl det materiella språket som materialiteter i övrigt är
samproducenter av agens och kan agera genom sammankopplingar med sig
själva och utan direkt inblandning av mänskliga aktörer (se också Colebrook,
2008). Ting formas av och formar flöden, energier, rörelser och sammankopplingar utifrån vad Bennett kallar ”thing-power” (2004, s. 348). Makten
eller kraften hos tingen uppstår genom intimitet och närhet i en sammansvetsad värld där ting har kapacitet att röra och störa mänskliga kroppar på
samma sätt som mänskliga kroppar kan röra och störa tingen. Ting ger effekter, påverkar andra kroppar och förstärker eller försvagar deras makt. Bennett (2004) och Latour (1999) menar i likhet med Foucault (2011) att det
finns skillnader mellan människor och ting. En utplattad relation mellan
mänskliga och icke-mänskliga aktörer handlar inte om att behandla människor som ting eller se ting som sociala varelser. Det innebär enligt Latour att
innefatta ”the moves by which any given collective extends its social fabric
to other entities” (1999, s. 194, kursiv i original). Vad som då blir centralt är
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En del teoretiker inom det post-konstruktionistiska fältet, speciellt inom ANT, använder
ordet aktant i stället för aktör för att visa på en teoretisk förskjutning. Jag kommer i denna
studie att använda ordet aktör och avser med det en ansamling av mänskliga och ickemänskliga enheter som gör saker och får saker att hända.
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att människor och ting inte kan åtskiljas och en strävan efter att beskriva ting
utan att ständigt och oproblematiserat placera människor i ett ontologiskt
centrum. Det handlar om att lära sig att samhandla ansvarsfullt och förstå att
människor inte är de enda aktiva varelserna i världen (Bennett, 2004, s. 359).
I relation till dessa tankar blir ambitionen för denna studie att skapa kunskap om produktionen av hälsa som ett materiellt-diskursivt fenomen. Med
utgångspunkt i att kunskapande och blivande är sammanvävda processer blir
denna studie kring hälsa och hälsofrämjande arbete inte enbart ett kunskapsbidrag om hälsa utan dessutom och kanske ännu viktigare, är med och skapar
hälsa. Den blir del i en världskapande process där hälsa görs genom materiella-diskursiva samhandlingar. Det innebär att både utforska och utöka praktiker och berättelser för att skapa utrymme för en mångfald av aktörer att
agera på flera sätt. I linje med detta menar Colebrook (2010) att mötet, relationen och händelsen måste stå i fokus i ett ständigt, sammankopplat och
aktivt blivande av mänskliga och icke-mänskliga aktörer.

Avhandlingens centrala begrepp
Efter att ha redogjort för studiens ontologiska grunder kommer jag nu att
redogöra för centrala teoretiska begrepp. Filosofen Fredrika Spindler skriver
att teoretiska begrepp måste förstås som ”verktyg som möjliggör utvecklandet av själva problemen ifråga” (2013, s. 38). Teoretiska begrepp kan alltså
förstås som figurationer och komponenter som är medskapare av de frågor,
analyser och berättelser som formas i denna studie (St. Pierre, 1997a). Jag
vill också se begreppen som samskapade i denna studie. Begreppen blir till
genom läsningar av olika teorier och metodologiska och analytiska relationer. De medskapande begrepp som är mest aktiva i denna studie är som jag
nämnde ovan, apparatur, materiella-diskursiva praktiker, figuration, artikulation, intra-aktion och performativitet. Genom dessa begrepp formas specifika möjligheter att producera kunskap om hälsa och skolors hälsofrämjande
arbete. De olika begreppen kan således inte ses som separata enheter. De är
delaktiga i att producera och omvandla varandra, det empiriska materialet
och mig som forskare i den vetenskapliga och teoretiska apparatur som vi är
situerade inom (jfr Mazzei, 2013a; de Freitas & Palmer, 2015). Med denna
utgångspunkt kommer jag nu att redogöra för dessa begrepp, dess funktioner
och relationer, för att diskutera hur de är produktiva och medskapande i det
analytiska arbetet.
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Apparatur: sammankopplade materiella-diskursiva praktiker
I min undersökning av hur hälsa produceras är en central utgångspunkt att
denna produktion sker genom en mängd praktiker. De praktiker som jag
studerar i denna studie är policytexter och DISA. Jag vill mena att dessa
praktiker är sammankopplade och samkonstituerade genom den apparatur
som jag avgränsar till skolors hälsofrämjande arbete. Det innebär att jag
förstår skolors hälsofrämjande arbete som en mängd sammansatta praktiker.
Vad är då en apparatur? Det finns en rad begrepp som är närbesläktade
med apparatur-begreppet, till exempel nätverk, assemblage och rhizom.28 Jag
har valt ordet apparatur (fra. dispositif) eftersom det används av Foucault
respektive Barad på produktiva men något skilda sätt. Ett betydande problem
med alla dess ord är att de formas som substantiv. Det kan ge sken av att
apparaturen är ett ting eller en plats som finns utplacerad någonstans dit till
exempel forskaren kan ta sig för att undersöka ett visst fenomen. Apparatur
måste i stället förstås som ett verb, något som blir till, görs och gör. Det beskrivs av Barad som att apparaturen är ”perpetually open to rearrangements,
rearticulations, and other reworkings” (Barad, 2007, s. 170). Foucault artikulerar hur en apparatur skapas av en mängd heterogena praktiker (1980, s.
194). Apparaturen formas av de relationer och förbindelser som uppstår mellan dessa praktiker. Den är också del av att forma strategier för relationer,
maktspel och kunskapsproduktion (ibid., s. 196). I en av föreläsningarna i
boken Samhället måste försvaras beskriver Foucault (2008, s. 55) skolväsendet som en apparatur bestående av strategier och aktörer. För att förstå
hur denna apparatur fungerar måste den analyseras utifrån hur dess olika
enheter samspelar och upprätthålls.
I Foucaults framskrivning av apparaturbegreppet blir apparaturen till stor
del det aktiva som genom relationer och diskursiva praktiker formar kroppar,
materia och verklighet. Barad (2007) tar utgångspunkt i Foucaults tankar
men utvidgar och omformar dessa till att innefatta en samtidig rörelse där
materialiteter och verklighet också formar apparaturen.29 Utifrån Barads
teori blir apparaturer inte yttre krafter som verkar på kroppar från utsidan,
utan istället materiell-diskursiva praktiker som formas i och genom relationer (2007, s. 230). Den har inga inneboende gränser och finns inte lokaliserad
i världen som en enhetlig entitet utan är en materiell-diskursiv sammansätt-
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Se Latour (1993b) för en diskussion om relationen mellan dessa begrepp. Barad (2007)
använder begreppet assemblage i relation till apparatur men diskuterar inte dess relation utan
de framstår som liktydiga (se s. 239).
29

Barad menar att det är i Foucuaults framskrivning av apparaturbegreppet som han närmar
sig ”[the] crucial relationship between discursive and nondiscursive practices” (2007, s. 63).
När Barad redogör för hur apparaturen fungerar görs detta också i relation till kvantfysikern
Niels Bohrs teorier.
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ning av världen. Apparaturer blir “boundary-making practices that are formative of matter and meaning, productive of, and part of the phenomena produced” (ibid., s. 146.) Fenomenet hälsa produceras på så vis i och genom en
apparatur och dess sammankopplingar av praktiker i ömsesidiga relationer.
Apparatur-begreppet blir viktigt i denna studie för att beskriva hur praktiker aldrig kan förstås som separata eller avgränsade utan alltid är sammanvävda och delaktiga i nätverk.30 I apparaturen sammankopplas praktiker som
tillsammans producerar fenomenet hälsa. Barad skriver att för att förstå
komplexiteten av ett fenomen är det ”necessary to understand the nature of
apparatuses and the processes by which they are produced (1998, s. 101).
Barad (2007) menar att produktionen inte är slumpmässig eller nyckfull utan
ständigt omarbetas av mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Produktion ska
förstås som olinjära och icke-deterministiska rörelser. Det är alltså inte något
som sker slumpmässigt men inte heller som statiska eller kausala samband. I
och genom praktiker både omformas och upprepas produktionen av olika
fenomen såsom hälsa. Det är upprepningar och ordnanden i och genom apparaturen som producerar hälsa som ett stabilt fenomen, något som blir begripligt och delaktigt i att forma verkligheter och kroppar. Apparaturen och
dess sammankopplade praktiker gör att hälsa hålls samman, avgränsas och
formar specifika inneslutningar och uteslutningar (ibid., s. 239). Det är i och
genom apparaturen som figurationer av hälsa formas. Figurationer produceras genom de sammankopplingar, spänningar och gränsdragningar som apparaturen är delaktig i att skapa.

Figurationer
För att undersöka hur fenomenet hälsa formar och formas i och genom en
apparatur av skolors hälsofrämjande arbete använder jag begreppet figurationer (Haraway, 1997; 2008). I det analytiska arbetet innebär det att jag vill
undersöka hur olika figurationer av hälsa produceras. Haraway beskriver
figurationer som en central del i ”world-making” (2008, s. 4) där allt som
finns är temporära figurationer i ömsesidig samskapande beröring. Figurationer är ”material-semiotic nodes or knots in which diverse bodies and
meanings coshape one another” (ibid.). De är således sammankopplingar
eller noder av materiella-diskursiva komponenter eller aktörer som i och
genom relationer och samhandlingar formar en tillfällig och ”figurativt ge-

30

Här finns inga givna begränsningar för vad som kan ses som medskapare eller aktiva aktörer till de praktiker som uppstår utan avgränsningar skapas genom en forskningsmässig otillräcklighet eller nödvändighet (Barad, 2007). Detta är ett resonemang som diskuteras vidare i
metodkapitlet.
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staltad form” (Lykke, 2009, s. 48). Det handlar alltså inte om metaforer eller
representationer utan figurationen är en levd realitet där kroppar och betydelser samskapas i och genom varandra (Haraway, 2008, s. 4). Figurationer
blir komplexa göranden formade och omformade i relationer. Den visar det
stabiliserande, begränsande och restriktiva men också potentialitet i dess
dynamiska och temporära karaktär (Haraway, 1997, s. 12). På så vis formar
figurationen en växelverkan mellan nuets realitet och möjliga omformningar
av det förflutna, av framtid, av maktsystem och dualismer (Haraway, 2004).
Det möjliggör visioner och motstånd med potentialitet för andra figurationer.
De ger en öppning för att närma sig det som bli till ”in-between”, där produktion och tillblivelse sker (Braidotti, 2013, s. 164). Begreppet figuration
formar på så sätt en framkomlig väg för att undersöka eller spåra den mångfald av sammankopplade komponenter som fenomenet hälsa formar och
formas av.31 Samtidigt som, vilket är styrkan med begreppet, figurationen
visar på stabilisering av noder och sammankopplingar ger den utrymme för
förändring och tillblivelser.
Figurationer ger därmed möjlighet för det rörliga, skiftande och föränderliga. Det sätter fokus på görandet, praktikerna och handlingarna som formar
något till en viss figur i och genom formationer och fraktioner, inte som fasta
eller slutgiltiga formanden utan temporära stabiliseringar. Utifrån dessa antaganden sammankopplar jag figurationsbegreppet med Foucaults (2011)
beskrivning av en diskursiv formation. Foucault skriver att en diskursiv
formation inte är konstant eller stoppar tiden utan ”den bestämmer en regelbundenhet som är utmärkande för processer i tiden; den uppställer principen
för artikulering mellan en serie diskursiva händelser och andra serier av händelser, förvandlingar, mutationer och processer” (2011, s. 95). Även aktörnätverksbegreppet ”immutible mobiles” (Latour 1986) har många kopplingar
till figurationer. Med inspiration från såväl Foucaults framskrivning av diskursiva formationer och aktör-nätverksbegreppet ”immutible mobiles” blir
figurationer tillfälliga stabiliseringar som samtidigt förflyttas, cirkulerar och
distribueras mellan olika praktiker och händelser som upprepas och återkommer och som ständigt förändras men också är desamma (Mol & Law,
1994, s. 664). Dessa skiftningar tar form i relation till hur figurationen produceras i och genom sammankopplingar med en mängd komponenter. Jag
kommer därför att nu redogöra för hur denna produktion kan förstås med
hjälp av begreppen intra-aktion, performativitet och artikulationer.
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Hur jag som forskare och den analytiska spårningen är medskapare av dessa figurationer är
något som diskuteras i metodkapitlet.
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Intra-aktion, performativet och artikulationer
Hur går det att förstå eller artikulera produktionen av fenomenet hälsa och de
olika figurationerna? Inom det post-konstruktionistiska fältet finns flera begrepp som hjälper mig att förstå hur hälsa ständigt skapas och omskapas.
Med utgångspunkt i Foucaults teori om diskursiva praktiker som lokala,
historiska och materiella villkor som producerar specifika kunskapspraktiker
formulerar Barad vad hon kallar materiellt-diskursiva praktiker (2003, s.
820-821). Barad beskriver dessa materiella-diskursiva praktiker som specifika upprepade intra-aktioner eller samhandlingar32 mellan mänskliga och
icke-mänskliga aktörer.33 Dessa samhandlingar innebär att aktörer eller fenomen inte existerar innan de möts utan blir till i mötet. Intra-aktion blir ett
centralt begrepp för att beskriva hur diskurser och materialitet ömsesidigt
och oundvikligt samskapar varandra (ibid.). Verklighet och ting formas genom intra-aktiva engagemang i ett ständigt återskapande av gränser och
egenskaper som formar materiella-diskursiva fenomen (Barad, 2007, Haraway, 2008). Att definiera gränser och egenskaper hos kroppar och ting
handlar om så mycket mer än mänsklig kunskap eller erfarenhet av en separat värld. Det är en verklighetsskapande process som har ontologiska effekter
(Law & Mol, 2002). Det som kan verka självklart och givet, till exempel att
subjekt och objekt är enhetliga och avskilda entiteter är, enligt Barad (2007),
ett skenbart och illusoriskt resultat av specifika kulturella, historiska och
kroppsliga performativa upprepningar.34 Influerad av Judith Butlers teorier
föreslår Barad ”a specifically posthumanist notion of performativity – one
that incorporates important material and discursive, social and scientific,
human and nonhuman, and natural and cultural factors” (2003, s. 808) som
aktiva i konstituerandet av världen. Det handlar om materiella- diskursiva
figurationer av kroppar och gränser, där verklighet skapas och omskapas.
Ett begrepp som ligger nära intra-aktion och performativitet är artikulationer. Haraway (1992) och Latour (1999; 2004) använder begreppet artikulationer för att visa hur språk och diskurser likväl som materialiteter och
kroppar har verklighetsproducerande effekter. Artikulation är enligt Latour
(2004, s. 86) ett begrepp som kan fylla en plats som länge ignorerats och
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Jag använder ordet samhandling som synonymt med intra-aktion (jfr Lenz-Taguchi, 2012).
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Genom begreppet intra-aktion gör Barad (2003, s. 815) en teoretisk distinktion mot begreppet inter-aktion. Intra-aktion används för att beskriva hur samverkan sker mellan såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer som blir till i mötet medan inter-aktion oftast används för att
beskriva samverkan mellan fasta mänskliga aktörer.
34

Barad (2007, s. 191-192) formulerar sin teori bland annat i en kritisk läsning av Butlers
performativitet och materialiseringsbegrepp vilka hon anser begränsade utifrån flera viktiga
aspekter. Till exempel skriver Barad att Butlers analys enbart sätter fokus på diskursers konstituerande kraft och inte tar hänsyn till de begränsningar och den kraft som den materiella
dimensionen har för att forma verklighet och kroppar (ibid.).
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utelämnats i polemiken mellan objekt och subjekt. I och genom artikulationer formas ett performativt görande där sammanvävningen av världen och det
som sägs om den sätts i fokus. Latour skriver att “articulation is not a property of human speech but an ontological property of the universe” (1999, s.
303). Genom artikulationer, i och genom händelser och praktiker, kopplas
saker samman, artikulationerna samtidigt formas av och formar figurationer
och världar. Haraway beskriver detta som att “[articulation] is to put things
together, scary things, risky things, contingent things. I want to live in an
articulate world. We articulate; therefore, we are” (2004, s. 106). Artikulationer blir ett viktigt begrepp för att undersöka hur hälsa produceras i och
genom praktiker och göranden. Figurationer är effekter av artikulationer. De
är del av en verklighetsskapande process i och genom samhandlingar av
materiella-diskursiva aktörer. Hälsa är en sådan artikulerad aktör som i en
samtidighet formas och är aktiv i att forma verkligheter; praktiker och relationer (Barad, 2007; Haraway, 2004).

Kropp och känslor: rörelser och tillblivelser
I detta kapitel har jag hittills redogjort för hur ett post-konstruktionistiskt
perspektiv utgår från antaganden om att språk, ting och materialitet samverkar som performativa aktörer i formandet av verkligheter. Vidare, hur begreppen apparatur, figuration, intra-aktion, performativitet och artikulation
hjälper mig att undersöka hur hälsa produceras som ett skiftande fenomen.
Jag kommer nu att fokusera på hur den mänskliga kroppen är en aktiv och
performativ aktör. Det innebär att se kroppen som en aktiv deltagare i de
materiella och diskursiva praktiker som pågår. Här blir känslor eller affekter
centrala fenomen. Jag kopplar således affekt-teoretiska perspektiv till studiens teoretiska situering. Affektteorierna hjälper mig att undersöka hur hälsa
produceras i och genom komplexa sammanvävningar av känslor, kropp,
plats och historia (Probyn, 2005, s. 148). Den skapar möjlighet att ytterligare
vidga vad som kan förstås som medskapande och performativa aktörer eller
fenomen.
Inledningsvis i detta avsnitt om kropp och känslor försöker jag klargöra
vad jag menar med en mänsklig kropp med utgångspunkt i Foucaults teori.
Jag tillför sedan tankar från feministiskt materialistiska teorier för att med
hjälp av dem ytterligare betona kroppens aktörskap. Därefter redogörs för
hur kroppar, hälsa och hälsofrämjande arbete kan förstås som producerade i
och genom tekno-biopolitiska processer. Avslutningsvis diskuteras hur
kropp och känslor är sammanvävda fenomen i relation till affekt-teoretiska
perspektiv.
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Kroppsliga tillblivelser
I studiet av hälsa med ett post-konstruktionistiskt perspektiv blir kropp och
affekter viktiga aspekter. Det formar ett sätt att förstå kroppen som innefattar
en stark kritik mot den Cartesianska uppdelningen av kropp/själ,
känsla/förnuft. Kroppen blir något som gör och görs i stället för något en
individ har eller är (Blackman, 2008). I dessa göranden är kroppen varken
hel eller fragmenterad – den är en komplex figuration full av spänningar.
Kroppen blir en konstruktion av materiella och diskursiva sammankopplingar, en förhandling av njutning, smärta, andra kroppar, rumslighet och medicinsk praktik, där ingen enskild händelse kan fungera som grund för att fastställa kroppens blivande (Bray & Colebrook, 1998).
Även om Foucault i stor utsträckning har lästs och använts för att påvisa
hur språk och diskurs har en konstituerande och verklighetsskapande kraft är
det idag många som ifrågasätter denna tonvikt på språk och diskurs. Då innefattas också hur Foucault betonar hur det icke-diskursiva, det köttsliga, lidande och begär är medskapare av kroppar och verklighet (se t.ex. Barad
2007; Coole & Frost, 2010; Hekman, 2010; Oinas & Ahlbeck-Rehn, 2007;
Shildrick, 1997).35 I Foucaults teori sker ett brott mot det västerländska ontologiska antagandet eller som Shildrick (1999; 1997) formulerar det, myten
eller illusionen om kroppen och framförallt en feminin kropp som en passiv
och konstant enhet. Denna länge dominerande idé om ett subjekt med klara
och tydliga gränser formar, enligt Shildrick (1997), ett förnekande av hur
kroppar läcker, är utspridda och produktiva. Att kroppen är produktiv, kapabel till motstånd och inte fogligt styrs av diskurser, är något som framkommer i Foucaults texter. Foucault skriver att ”det är till stor del i sin egenskap
av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och
härskarmöjligheter” (2003, s. 31). Så även om olika händelser formar och
sätter spår i kroppen genom bland annat arbete, vila, mat och värderingar
(ibid., 1991, s. 87) kan kroppen samtidigt konstruera motstånd och utföra
motattacker (ibid, 1980, s. 56). Foucault beskriver det som att individen
skapas bit för bit, faktiskt och materiellt, i relation till de krafter, energier,
begär och tankar som passerar genom den individ som det också skapar
(2008, s. 41). På så vis formas och formar kroppar i och genom en samtidig
produktion och omvandling av diskurs och materialitet.
I och genom en utvidgning av bland annat Foucaults teorier ser Grosz
(1994) kroppen som produktiv; den sammanlänkar, är kreativ och oförutsägbar. Enligt Grosz måste kroppen betraktas som både fysisk och social, inte i
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Barad (2003) menar dock att Foucaults teori brister i att teoretisera hur det diskursiva och
icke-diskursiva, historicitet och biologi, hänger samman i formandet av kroppen. Här kan till
exempel den feministiska psykologiforskaren Elisabeth Wilson (2004; 2008) bidra med studier kring hur biokemi, affekter, psykologi och kognition samverkar i formandet av kroppen.
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motsättning, utan oundvikligen interaktivt och sammanvävt. Hälsa blir då
något som inte enbart går att förstå som kopplat till en separat individs kropp
utan något som produceras genom sammanflätningar av materiella, diskursiva och affektiva processer (jfr Einstein & Shildrick, 2009; Lenz Taguchi &
Palmer, 2013). I linje med detta argumenterar Elisabeth Wilson (2004; 2008)
för ett närmare samarbete mellan biologi och feminism. Med utgångspunkt i
Freuds texter om hysteri artikulerar Wilson (2004) hur sammankopplingar av
biokemi, affekter, psykologi och kognition formar och formas genom kroppen och dess komplexa relationer. På liknande sätt beskriver Barad (2007)
hur gränsdragningar eller isärhållanden av kroppar, mänskliga och ickemänskliga, är formad av upprepningar av specifika kroppsliga performativ.
Att till exempel betrakta huden som en avskiljande gräns av kroppen är ett
historiskt, kulturellt och materiellt görande som format specifika kroppsliga
figurationer (Barad, 2007, s. 376). Huden kan genom en annan berättelse
formas som en sil eller som ett gränsland i vilken kroppar och omgivning
möts och blir till (Grosz, 1994). Senare i detta kapitel kommer jag att återkomma till hur kroppar och verklighet möts och samskapas. Då med utgångspunkt i hur känslor formar kroppsliga reaktioner som producerar intensiteter och krafter i relation till diskurser, platser och historia (Probyn, 2005).
Dessförinnan ska jag diskutera hur kroppar könas genom vad som kan förstås som könande praktiker.

Könad kropp
I denna studie riktas ett särskilt fokus mot hur figurationer av hälsa produceras sammankopplat med könad kropp. Det blir därför viktigt att klargöra vad
jag menar med kön och hur en könad kropp formas sammanvävt med fenomenet hälsa. Filosofer med utgångspunkt i feministisk teori som till exempel
Haraway (2008a), Barad (2007), Colebrook (2008; 2010; se också Bray &
Colebrook, 1998) och Grosz (1994) menar att det är nödvändigt att sammanlänka och överbrygga dikotomier som kön/genus, natur/kultur, arv/miljö,
kropp/själ för att kunna innefatta både biologisk materialitet och kulturella
och sociala dimensioner i formandet av kön. Utifrån antaganden om ”kroppen som en levande fakticitet som aktivt interfererar med sociala könskonstruktioner” (Lykke, 2009, s. 94) formar dessa feministiska filosofer möjligheter att studera en mångfald av skillnad såväl mellan kroppar som inom
kroppar.
Inom post-konstruktionism blir kön inte en stabil eller fastställd kategorisering som det oproblematiskt går att hänvisa till. Samtidigt går det inte att
helt utesluta eller ignorera kategoriseringar som tjej/kille, kvinna/man. Det är
viktigt att se hur kön likväl som andra kategoriseringar producerar exkluderingar, normativiteter och maktasymmetrier även om de inte hänvisar till ett
universellt eller essentialistiskt varande (Lykke, 2009). Kön eller könande är
något som görs och ständigt är i tillblivelse, något som formas genom prak60

tiker och relationer i nätverk av performativa aktörer (Lenz Taguchi, 2011).
Haraway skriver att ”det finns ingenting i att vara ”kvinna” som på ett naturligt sätt binder samman kvinnor. Det finns inte ens ett sådant tillstånd som
att ”vara” kvinna som är en mycket komplex kategori som har konstruerats i
omstridda könsvetenskapliga diskurser och andra sociala praktiker” (2008a,
s. 193). I stället betonas det kroppsligt specifika – i relation till såväl kön,
ras, etnicitet, sexualitet osv. Det skapar utrymme för diversitet och förändring, en mångfald av skillnad inom kroppar, att ”kunna bli annorlunda-i-sigsjälv” i relation till en komplex och föränderlig omvärld (Lenz Taguchi,
2011, s. 172). Samtidigt är kön en kategorisering som ständigt återskapas
genom sammanvävningar av kroppsliga och sociala verkligheter vilket formar materiella-diskursiva figurationer. Haraway (1997, s. 12) visar hur till
exempel ’den hysteriska kvinnan’ är en sådan figuration. Genom sammankopplingar av materiella-diskursiva komponenter av kropp, kön, normalitet,
smärta, känslor, osv formas en performativ, utmaningsbar och föränderlig
nod (se också Johannisson, 2005; 2009; Wilson, 2004). Figurationen av ’hysterikan’ som genom historien återkommande produceras vill jag mena är
aktiv i produktionen av figurationer av hälsa även i denna studie. Det är således en robust men samtidigt instabil och rörlig figuration som ständigt blir
till och förändras men samtidigt är igenkännbar och kraftfull.36

Tekno-biopolitiska ingripanden
För att beskriva hur disciplinering och makt skapar materiella effekter på
kroppen använder Foucault (2002c; 2006; 2009) begreppet biopolitik. De
biopolitiska maktteknikernas genombrott såg Foucault i upplysningen och
den klassiska perioden (2009, s. 141). Här formades dock ytterligare teknologier i och med humanvetenskapernas framväxt när människan blev ett
problem värt att begrunda och undersöka (ibid., 2008, s. 376). Genom nya
former för vetande och kunskap till följd av bland annat psykologins och
pedagogikens uppkomst formades nya tekniker för makt och kunskapsproduktion (ibid.). Biopolitiken, eller ”makt över livet” (2009, s. 140), är enligt
Foucault processer sysselsatta med att kontrollera och disciplinera individu-
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Begreppet hysteri har inom medicinen, i relation till vad som artikuleras som förlegade och
negativa konnotationer, bytts ut mot begreppet konversionssyndrom. Konversionssyndrom
finns med i psykiatrins klassificeringssystem DSM IV. Det beskrivs i Läkartidningen (Lundin, 2001) som symptom som ”liknar neurologiska störningar men som saknar grund i organneurologiska förändringar” och vidare som något som är ”vardagsmat” för den verksamma
neurologen (2001, s. 3635). Elisabeth Wilson (2004) tar utgångspunkt i Sigmund Freuds
arbete om hysteri för att argumentera för en feministisk ingång till hur kroppen samverkar
med bland annat neurobiologiska faktorer. Wilson menar att ett utforskande av hur sammanvävningar av biokemi, affekter och psykologi formar de inre organen kan skapa nya feministiska vägar i förståelsen av kroppen (2002, s. 14).
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ella kroppar och befolkningar. Detta menar Foucault (2008) tog sig uttryck
genom två sammanfogade teknologier. Således opererar biopolitiken, enligt
Foucault parallellt på två nivåer. Det är för det första en individuell fostran
och styrningsteknologi där individen gradvis införlivar och materialiserar
normativa antaganden. Foucault beskriver detta som att ”kroppen individualiseras eller utskiljs som en organism utrustad med förmågor” (2008, s. 225).
På den andra nivån riktas ingripande av biopolitiken genom allmänna förutsättningar och allmängiltighet. Här uppgår kropparna i normativa antaganden
om ”massans biologiska processer” (ibid.) vilket sker genom sociala och
politiska institutioner bland annat skolan. Samspelet mellan de båda teknologierna, riktade dels mot individen, dels mot befolkningen, ser Foucault
(2008) som aktiva i att disciplinera och kontrollera individer och kroppar.
Dessa tankar har influerat en rad forskare under de senaste decennierna.
Bland annat sociologen Nikolas Rose (2001) som utforskat hur hälsopolitik
formar kraftfulla effekter där varje medborgare måste acceptera sitt eget
ansvar för hälsa och välbefinnande. Paul Rabinow och Nikolas Rose formulerar också en samtida biopolitik eller ”projects for ’making live’” (ibid., s.
203). En annan utvidgning av Foucaults teori om hur biopolitik materialiserar och formar kroppar gör Donna Haraway med begreppet teknobiopolitik (2008a, s. 252). Haraway anser att Foucaults formulering av biopolitik är viktig eftersom den visar hur produktion av kroppen sker genom en
mängd faktorer (Haraway & Gane, 2006). Begreppet, menar Haraway (ibid.)
måste dock uppdateras, utvidgas och ges ny kraft genom att kopplas upp till
begrepp som figuration och dess verklighetsproducerande effekter.37 För att
göra det formar Haraway begreppet tekno-biopolitik. Det innefattar de sociotekniska nätverk av mänskliga och icke-mänskliga aktörer som är aktiva i
formandet av kroppen, en kroppslig produktionsapparat (Haraway, 2008a, s.
253). Då blir det möjligt att flytta fokus från mänskliga aktörer och skapa
kunskap om de oändliga samhandlingar av tekniska och vetenskapliga interventioner som idag har en central betydelse för formandet av kroppar. Kemikalier i kläder, luftföroreningar, biomedicinska och psykologiska interventioner – listan kan göras lång över hur kroppar är sammanflätade och i
ständig tillblivelse med vad som kan förstås som olika ”sällskapsarter” (Haraway, 2011, s. 177). För att sammanfatta dessa förskjutningar skriver
Braidotti att ”the central discrepancy between Foucault’s notion of biopower and contemporary posthuman structures has to do with the displacement of anthropocentrism” (2013, s. 117). Då handlar biopolitik inte
om stabila och sociala normer som styrs eller kontrolleras av människor och

37

Även Barad (2007, s. 201) framför denna synpunkt angående Foucaults framskrivning av
biopolitik. För vidare diskussion om utvidgningar av begreppet se Braidotti (2013, s. 116120). I denna studie används begreppet genom sammankopplingar med Foucaults och Haraways framskrivningar med ett visst fokus på mänskliga kroppar.
62

som samtidigt gör människan till objekt. Det handlar i stället om en rad materiella-diskursiva element och göranden, ständigt föränderliga i specifika
relationer (Puig de la Bellacasa, 2010). Genom dessa relationer blir kroppen
aktiv, kan göra motstånd och samhandla. Kroppen blir en bland många aktörer som aldrig går att fullständigt styra eller disciplinera. Efter att ha riktat
fokus mot hur en tekno-biopolitik och könade kroppar kan förstås som ständigt tillblivande genom såväl sociala som materiella relationer och göranden
kommer jag nu redogöra för hur känslor också är del i detta.

Kännande kropp – kraft och intensitet
Genom historien har känslor betraktats som något okontrollerbart och placerats i de nedre delarna av människans kropp. Det vill säga som något främst
tillhörande kroppen och inte ett rationellt tänkande. Filosofer som Platon,
Descartes och Kant utgick från en uppdelning där förnuftet sågs som något
högre och känslor som något lägre (Ekenstam, 2008). Denna dikotomi mellan förnuft och känslor har också varit och är aktiv i att forma föreställningar
om maskulinitet och femininitet (Boler, 1999; Johannisson, 2009; Shildrick,
1997). Med en ambition om att överbrygga dessa dikotomier av
känsla/förnuft, kropp/själ och subjekt/objekt har feministiska forskare skapat
kunskap utifrån andra ontologiska antaganden (se t.ex. Probyn, 2004; 2005;
Seigworth & Gregg, 2010). Influerade av filosofer som Baruch Spinoza,
Silvan Tomkins och Gilles Deleuze har dessa forskare ställt frågor om vad
känslor gör, hur de formar makt och dess potentialitet som medskapande
kraft. Det är med utgångspunkt i dessa teorier och frågor som jag undersöker
hur fenomenet hälsa produceras sammankopplat med känslor som en produktiv och intensiv kraft. Jag har valt att använda ordet affekter och gör en
teoretisk koppling till filosofen Gilles Deleuze och teorier kopplade till den.
Affekt-teoretikerna Lisa Blackman och John Cromby skriver att “affect is
often taken to refer to a force or intensity that can belie the movement of the
subject who is always in a process of becoming” (2007, s. 6). Utifrån denna
förståelse använder jag ordet affekt men ser, i likhet med Elspeth Probyn,
ordet känslor som synonymt med detta (2005, s. 11).38
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Däremot gör jag en åtskillnad mot begreppet emotioner. Känslor, emotioner, affekter –
vilket begrepp som används har en teoretisk förankring. Wettergren (2013) beskriver det som
att affekter framförallt används av filosofer och psykologer medan emotioner framförallt
används av sociologer (se även Probyn, 2004). Den deleuze-inspirerade filosofen Brian Massumi (se t.ex. Massumi, 1995) gör en tydlig distinktion mellan affekter och emotioner medan
den fenomenologiska queerforskaren Sara Ahmed inte vill göra denna åtskillnad (se t.ex.
Ahmed, 2004). För en vidare diskussion kring affekt-teori och distinktionen mellan affekter
och emotioner se Clough & Halley (2007), Gregg & Seigworth (2010) eller Johansson (2013).
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Vad känslor eller affekter är beskrivs ofta som något komplext, svårt att
reda ut och svara på. Flera affekt-teoretiker menar därför att vad känslor gör
är viktigare att sätta i fokus än vad känslor är (Probyn, 2004; 2005;
Seigworth & Gregg, 2010). Att känslor är aktiva krafter som formar kroppars kapacitet att handla är en tanke från Spinoza som fått stort genomslag i
affekt-teori. Spinoza menade, enligt Spindler (2009, s. 152), att det är genom
kroppens affekter och erfarenheter som tankar formas. På så vis formar affekter vad kroppar kan göra. Dessa tankar från Spinoza utgick Deleuze från i
sina teorier kring kroppen som affektivitet som något genom vilken krafter
passerar och intensiteter formas (Spindler, 2013, s. 102). Det centrala för
kroppen blir då förmågan att affektera och producera effekter (ibid.). I relation till dessa tankar blir affekter pre-individuella kroppsliga krafter som förstärker eller försvagar kroppens möjlighet att handla. Affekter formar kroppens förmåga att engagera sig och att koppla samman med andra kroppar.
Seigworth och Gregg beskriver affekter i inledningen till boken The affect
theory reader på följande vis ”at once intimate and impersonal, affect accumulates across both relatedness and interruptions in relatedness” (2010, s. 2).
De artikulerar hur affekter är något som formas mellan – i en sammanvävd
gränszon mellan det personliga, det kroppsliga och det sociala. I och genom
affektiva krafter är en kropp lika mycket utanför sig själv som i sig själv invävd i sina relationer - tills distinktioner såsom individ och omgivning inte
längre spelar någon roll (Seigworth & Gregg, 2010, s. 2-3). Affekter finns
och formas i de intensiteter som passerar mellan mänskliga och ickemänskliga kroppar, i de resonanser som cirkulerar och ibland fastnar på vissa
kroppar och platser. På så vis blir affekter kroppslig kapacitet som inte bara
ökar och minskar genom olika tempon och former för möten, utan också
genom rörelser som formas i mötet (ibid.).
Affekter utmärker hur kroppen tillhör en värld av möten och beröring i en
ömsesidig relation där också världen tillhör kroppar av möten. När Probyn
skriver om skam visar hon hur det handlar om att kroppen ger uttryck för att
den befinner sig på en plats som den inte tillhör eller känner sig hemma i
menvill vara del av (2005, s. 72). Känslan formas genom ett intresse och ett
möte där vi bryr oss. Detta sker genom sammanvävningar av historia, plats
och kropp (ibid. s. 148). Johannisson (2009) beskriver hur känslan melankoli
blir till som en väv av tillstånd utan stabilt namn eller signum. Melankolin är
i ständig rörelse tillsammans med olika sammanhang, figurationer och komponenter. Det är just detta som är dess styrka, menar Johannisson, att melankolin gjorts sig begärlig och bekräftad genom olika tider och platser. Här
formas känslor genom socio-materiella sammankopplingar och relationer.
Genom skiftande tempo och intensitet formar affekter krafter, rörelser och
tankar som ger effekter för såväl kroppar som världar (Seigworth & Gregg,
2010).
Vad som utgör en affektiv respons är som jag skrev inledningsvis komplext och svårfångat. Affekter är delvis ett resultat av en förkroppsligad
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historia genom vilken kroppen reagerar sammanvävt med sociala och rumsliga dimensioner. Vad som i denna studie blir viktigt är att inte bortse från
eller ignorera affektiva reaktioner utan i stället inkludera och arbeta med
dem för att skapa kunskap om hur de medverkar i produktionen av hälsa.

Avslutande artikulationer
För att undersöka fenomenet hälsa utgår jag från skolors hälsofrämjande
arbete som del i en apparatur av sammanvävda materiella-diskursiva praktiker. Dessa praktiker är på olika sätt delaktiga i att forma artikulationer och
händelser som i sin tur producerar olika figurationer av hälsa. Med ett postkonstruktionistiskt perspektiv blir det analytiska arbetet och de figurationer
av hälsa som produceras effekter av materiella-diskursiva praktiker som är
sammankopplade i apparaturen. På detta sätt är också det teoretiska ramverk
som ligger till grund för denna undersökning inbäddat i en komplex akademisk/teoretisk apparatur sammankopplad med en otalig mängd aktörer. I
denna apparatur är det dock nödvändigt med vissa avgränsningar eller ”snitt”
som Barad (2007) uttrycker det. Dessa snitt innebär teoretiska och metodologiska begränsningar som också blir medskapare av de frågor och forskningsobjekt som produceras i och genom denna studie.
Efter att ha redogjort för denna studies teoretiska situering kommer jag nu
att redogöra för hur detta format och formats av metodologiska tillvägagångssätt. Teorin fungerar i denna studie som en apparatur delaktig i de analytiska frågor som formulerats och i framkallandet av det empiriska materialet. Dessutom som ett utforskande av vad teorierna kan göra, vilka frågor
som kan ställas, vilka verkligheter som blir möjliga och hur teorin fungerar
produktivt i analysen av figurationer av hälsa (jfr Aspers, 2007). Utbildningsfilosofen Maggie MacLure (2010) menar att det är teori och dess metodologiska implikationer som gör det möjligt att ifrågasätta och bråka med det
förgivet tagna. Enligt MacLure är teorin nödvändig för att “block the reproduction of the bleeding obvious, and thereby, hopefully, open new possibilities for thinking and doing” (2010, s. 277). Med hjälp av en teoretisk apparatur blir det möjligt att bråka med de verkligheter som formas och undersöka
potentialiteten för andra verkligheter. Det blir i denna studie en forskningsetisk ambition som kommer att diskuteras vidare i nästa kapitel.
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Kapitel 4. Metodologi: att spåra figurationer
av hälsa

Don’t jump and keep everything flat!

Det är aktör-nätverksfilosofen Bruno Latours uppmaning till forskaren
(2005, s. 190). Hoppa inte, håll allting platt, följ sammankopplingarna och se
vart de leder dig. Rörelser och cirkulationer kommer först, sedan uppstår
figurationer, alltid föränderliga och utspridda (ibid.). Dessa uppmaningar
skapar en mängd metodologiska frågor till min studie. Hur är det möjligt att
undersöka sammanvävningar och förbindelser, att studera en verklighet som
är rörlig och föränderlig, där materialiteter och diskurser oundvikligt och
ständigt samskapas, och som jag själv är delaktig i att producera? I detta
kapitel kommer jag att närma mig dessa frågor med hjälp av metodologiska
resonemang inspirerade av de teorier och begrepp som jag kopplat samman i
studiens teoretiska situering. Det sker i relation till vad som benämns en
’post-kvalitativ metodologi’ (Lather & St. Pierre, 2013).39 En post-kvalitativ
metodologi vill utmana antaganden om en fast verklighet som existerar i ett
avstånd mellan forskare och det som utforskas. Här sammanvävs ontologiska
och etiska aspekter med metodologi eftersom ”thinking and living are simultaneities” (St. Pierre, 2013, s. 655, kursiv i original). Det innebär också att
utmana och bråka med begrepp som ofta används inom empiriska studier
såsom data, observation, insamling, fält och resultat (Lather & St. Pierre,
2013).
I relation till föreliggande studies syfte att undersöka hur hälsa produceras
i och genom två praktiker kopplade till en apparatur av skolors hälsoförebyggande arbete har jag valt en form av spårande etnografi som metodologisk och analytisk ansats. Inledningsvis i detta kapitel redogörs för detta och
hur forskningsprocessen formades i relation till det. Därefter diskuteras studiens etiska överväganden och hur studiens empiriska material konstruerats
eller framkallats. Kapitlet avslutas med frågor om hur arbetet med post-

39

En post-kvalitativ metodologi har många likheter med vad Rosi Braidotti (2010) benämner
en nomadisk metodologi. De utgår bland annat från Gilles Deleuzes filosofi och sätter fokus
på rörliga processer och blivande. På så vis är de också en reaktion på en viss kritisk teori och
metod eftersom kritiken måste ses som samskapande med fenomenet som kritiseras (se
Stengers, 2008).
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konstruktionistisk teori skapat möjligheter men också utmaningar för det
metodologiska arbetet i denna studie.

En post-kvalitativ metodologi: spårande etnografi
Denna studie bygger på en metodologisk ansats att spåra hur hälsa produceras som olika figurationer.40 Med ett antagande om att hälsa är ett fenomen
som ständigt gör och görs i och genom sammankopplingar med andra materiella-diskursiva fenomen och komponenter har jag med inspiration från
aktörnätverksteorin antagit en metodologisk och analytisk ansats att spåra
hur dessa sammankopplingar görs (se t.ex. Latour, 2005). Det metodologiska
och analytiska arbetet sker på så vis genom att veckla ut och nysta i den
mängd materiella-diskursiva komponenter som i och genom dess sammankopplingar formar figurationer av hälsa. Figurationer förstås här som noder
eller skärningspunkter där olika komponenter sammankopplas och formar
uttryck av hälsa (Braidotti, 2013; Haraway, 2008). Med utgångspunkt i figurationsbegreppet blir det möjligt att undersöka hur hälsa produceras i olika
men sammankopplade praktiker. Figurationer sätter fokus på relationer och
göranden snarare än individer eller grupper av individer (jfr Mol, 2002). Vad
detta innebär kommer jag att återkomma till. Först ska jag närmare diskutera
den etnografiska ansatsen och hur den format studiens metodologi av att
spåra figurationer av hälsa. Därefter diskuterar jag hur spårandet också omfattar studiens analysmetod.

Att spåra figurationer av hälsa: en form av multi-situerad
etnografi
Studiens metodologiska tillvägagångssätt har tagit form genom en sammanvävning av post-kvalitativ metodologi och multi-situerad etnografi (se Hine,
2007; Pierides, 2010; Hamilton, 2012).41 I relation till multi-situerad etno40

Som benämning för det metodologiska och analytiska tillvägagångssättet har jag valt att
använda ordet spåra (eng. trace) vilket främst används inom ANT (se t.ex. Latour, 2005).
Deleuze och Guattari (1987, s. 13-15) diskuterar skillnader mellan att spåra (eng. tracing) och
att kartlägga (eng. mapping). De förespråkar ordet kartlägga kopplat till en kartografisk metodologi. De menar att spåra bygger på ett ontologiskt antagande om att världen går att beskriva
genom representationer av den. Medan kartlägga bygger på ett ontologiskt antagande om att
världen alltid skapas eller produceras när det skapas kunskap om den (jfr Martin & Kamberelis, 2013). Det är det senare ontologiska antagande som denna studie bygger på. Jag har
ändå valt att använda ordet spåra eftersom jag anser att det svenska ordet kartlägga snarare ger
konnotationer till att undersöka en verklighet som är färdig och konstant.
41

På engelska ”multi-sited ethnography”. Min översättning till svenska.
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grafi har jag funnit en framkomlig väg att undersöka två sammankopplade
praktiker, policy och DISA. För denna studie innebär det att forskningsintresset rör hur hälsa produceras och i sin tur producerar, inte i en fixerad
situation utan som figuration eller nod i och genom olika praktiker. Vidare,
innebär detta att undersöka hur dessa praktiker samverkar i produktionen av
figurationer av hälsa.

Rörliga och sammankopplade praktiker
Mycket av de metodologiska tillvägagångssätten i en multi-situerad etnografi är snarlika de i traditionell etnografi. Metodologiskt handlar det om att
använda olika metoder för att producera empiri, en ansats om en engagerad
och öppen hållning till fältet, forskarens betydelse som forskningsinstrument
och sammanvävningar av empiri och teori (Willis & Trondman, 2000). Det
som framförallt skiljer multi-situerad etnografi från traditionell är att forskaren inte befinner sig under lång tid i en specifik plats eller miljö. Tidsom
inom traditionell etnografi anses skapa djup och närhet i kunskapande om en
specifik kultur (se t.ex. Walford, 2008) förstås i multi-situerad etnografi inte
i sig skapa mer tillförlitlig eller sann kunskap (Falzon, 2009). Enligt antropologen George Marcus syftar i stället en multi-situerad etnografi till att spåra
”the circulation through different contexts of a manifestly material object of
study” (1995, s. 106). På så vis blir fokus hur forskningsobjekt cirkulerar och
sammankopplar olika praktiker. Multi-situerad etnografi blir en mobil etnografi med fokus på situering. I likhet med Hine (2009) förstår jag situering
som materiella-diskursiva praktiker som både formas av och formar specifika upprepande relationer och procedurer.
Begreppet situering leder vidare till ytterligare en central utgångspunkt i
multi-situerad etnografi, frågan om forskarens relation till ”fältet”. I multisituerad etnografi är fältet inte en befintlig eller given plats utan något som
produceras i relation till mänskliga och icke-mänskliga aktörer, bland annat
forskaren (Falzon, 2009; Pierides, 2010). I föreliggande studie har jag valt
att använda ordet praktik (jag undersöker och engagerar mig i praktiker) för
att på så vis tydliggöra att det centrala är göranden och relationer. Det sker i
ett försök att studera praktikerna policy och DISA som sammanvävda inom
en apparatur av skolors hälsofrämjande arbete. Multi-situerad etnografi blir
på så vis en central utgångspunkt för studiens spårande engagemang eftersom den gör det möjligt att undersöka hur figurationer av hälsa rör sig och
blir till i och genom olika praktiker, situeringar och relationer (Hine, 2009;
Marcus, 1995). Den skapar utrymme att undersöka hur hälsa produceras i två
olika men sammanvävda praktiker, policy och DISA. I relation till det formas centrala analytiska frågor; vilka figurationer av hälsa cirkulerar i dessa
praktiker, hur produceras eller samskapas dessa figurationer, hur förändras
och stabiliseras de samt vilka effekter av reglering och möjlighet är de delaktiga i att forma (jfr Fenwick & Edwards, 2014)? Med dessa frågor forma68

des ett spårande engagemang i praktikerna policy och DISA. Hur dessa två
praktiker kom att bli del av studien kommer jag att redogöra för nu.

Spårande i policy och DISA
Med förbehållet att en forskningsprocess aldrig har en tydlig början eller slut
och att den inte är linjär eller förutsägbar utan alltid föränderlig och oberäknelig vill jag här redogöra för hur spårandet av figurationer av hälsa kom att
ske i de två skolpraktikerna policy och DISA.42 Utgångspunkt för spårningen
var skolors livskunskapspraktik utifrån det forskningsprojekt som denna
studie är del av.43 När jag inledningsvis tog del av texter, såsom artiklar,
myndighetsrapporter, styrdokument och utredningar som handlade om värdegrund och livskunskap, framkom att hälsa som fenomen och betydelseskapande begrepp ständigt återkom. Hälsa cirkulerade med täta sammankopplingar kring vissa praktiker. En av dessa praktiker var det hälsoförebyggande programmet DISA. Utifrån den information som jag via sökningar på
internet tog del av om DISA-programmet föreföll det som ett intressant studieobjekt – ett oligoptikon. Latour (2005, s. 181) beskriver oligoptikon som
en plats varifrån man ser lite, där synfältet eller utblicken är snäv och begränsad. Men det som är synligt, ser man väl. I och genom ett oligopticon,
skriver Latour, är det möjligt att urskilja robusta men smala och snäva sammankopplingar av helheter (ibid). I relation till detta såg jag DISA som en
praktik med möjlighet att studera hur hälsa produceras inom skolors hälsofrämjande apparatur.
Där DISA blir en praktik med begränsat synfält valde jag policy som ytterligare praktik.44 Det gjorde jag eftersom policypraktiken har en omfattande och brokig räckvidd genom sammankopplingar med många olika praktiker och aktörer (Levinson, m.fl., 2009). Vissa texter är styrande och reglerar skolans verksamhet och andra texter är rapporter och forskningsgenomgångar som utgör underlag för beslutsfattande. Bradley Levinson, Margaret
Sutton och Teresa Winstead (2009) argumenterar för att policy ska förstås
som en praktik eller ett verb och studeras i relation till den mängd aktörer
som konstituerar det. De menar också att en policyanalys “must be multisit42

En ytterligare praktik som varit betydande för spårningen av figurationer av hälsa men som
samtidigt inte innefattas i det spårande analytiska arbetet är tidigare forskning. I kapitel 2
Forskningsgenomgång görs en viss inledande spårning men som också skiljer sig från den
spårande analysen i policy och DISA på så sätt att den inte blir del av det empiriska materialet. Denna gränsdragning av empiri och tidigare forskning är på många sätt diskutabel eftersom de är praktiker med många sammankopplingar.
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Se Irisdotter Aldenmyr (2014) för en mer utförlig beskrivning av forskningsprojektet.

44

Att kombinera policy och en sammanvävd lokal iscensättning är en metodologisk utformning influerad av Singelton (2005).
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ed and attuned to the production and flow of social sites across which policy
moves” (ibid., s. 789). Spårningen av policy handlar inte om att undersöka
hur policy implementeras. I stället är fokus hur praktiker sammankopplas,
samskapar och samskapas. Här finns således inget antagande om att policy
skapar förutsättningar för DISA utan de båda praktikerna formar och skapar
förutsättningar för varandra i en utplattad relation. Den ’ordning’ eller upplägg som spårningen har ska därför inte förstås som vertikal eller hierarkisk,
från något större och globalt mot något mindre och lokalt. De två praktikerna
som ingår i spårandet, policy och DISA, ska i stället förstås som sammankopplade i en horisontell apparatur. Latour (2005) beskriver det som att utgå
från en platt ontologi där alla praktiker befinner sig på samma nivå. De är
ömsesidigt samskapade, blir till och formas genom relationer. Somliga praktiker har dock vissa fördeler genom fler och stabilare sammankopplingar
med andra praktiker (ibid.).
Spårandet av figurationer av hälsa tog form i och genom en sammanvävd
process där engagemang i policy och DISA, men även tidigare forskning,
skedde ömsesidigt och sammankopplat med teoretiska antaganden. På så vis
vaskas figurationerna fram genom läsningar och deltagande i och genom
dessa praktiker. Analys arbetet, eller engagemanget, inleddes genom inläsning på området hälsa och hälsofrämjande arbete kopplat till skola. Därefter
genomfördes en pilotstudie som innefattade intervjuer med verksamma
DISA-gruppledare och deltagande vid fem DISA-träffar. Utifrån detta
material, tidigare forskning, policydokument och pilotstudien i DISA framträdde fyra figurationer som stabila, frekventa och med täta sammankopplingar till fenomenet hälsa. Dessa fyra figurationer, hälsa som plats, hälsa
som kompetens, hälsa som känslor och hälsa som könad kropp, formades
genom en inledande preliminär analys efter att jag också laborerat med andra
figurationer. Figurationerna utforskade jag sedan vidare för att undersöka
hur de producerades och vad de producerade i de två praktikerna. Hur spårandet av figurationer av hälsa tog form i relation till Foucaults genealogi
och aktör-nätverks teori kommer jag i nästa avsnitt att vidare diskutera.

Spårning som analysmetod
Inledningsvis i detta kapitel ställdes metodologiska och analytiska frågor i
relation till Latours (2005) uppmaningar till forskaren; hoppa inte, håll allting platt, följ sammankopplingarna. Dessa uppmaningar är centrala för hela
forskningsprocessen och blir i det analytiska arbetet ytterligare vitaliserade.45

45

Det spårande tillvägagångssättet blir i relation till en post-kvalitativ metodologi en aktiv del
i och genom hela forskningsprocessen (jfr Lather & St. Pierre, 2013). Det går inte att avgränsa
till något specifikt steg eller fas i forskningsprocessen utan är ett ständig pågående arbete.
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För denna studie innebär det att analysen blir ett spårande engagemang där
empiri, teori och forskare är ömsesidigt inbegripna i att producera kunskap.
Spårandet blir på så vis en process som tar form genom sammankopplingar
av flera olika praktiker. Empiriskt material, tidigare forskning och teori blir
praktiker som formar en kunskapsproducerande apparatur delaktiga i att
forma den spårande analysen (jfr Lenz Taguchi & Palmer, 2013). Jag kommer nu att redogöra för hur analysen tagit form i och genom ett spårande
engagemang med fokus på sammankopplingar, händelser, spänningar och
gränsdragningar. Vidare redogör jag för hur analysen i sig producerar en rad
spänningar och gränsdragningar i det som Barad (2007) benämner agentiska
snitt.

Spårande engagemang
Det analytiska arbetet i denna studie har skett genom en form av spårande
engagemang influerad av bland annat Foucaults genealogi (2002) och aktörnätverks teorin (t.ex. Latour, 2005; Mol, 2002). Med utgångspunkt i dessa
teorier ser jag det som möjligt att forma en analytisk process som studerar
hur figurationer produceras med hänsyn till dess rörelser och materialitet. Då
handlar det analytiska arbetet om att undersöka vad praktikerna gör, hur de
producerar hälsa och vad denna produktion i sin tur gör. Foucault skriver att
genom att studera praktiker som en mängd hopptrasslade händelser går det
att undersöka ”a set of diverse realities articulated onto each other” (2002, s.
232). Det analytiska arbetet innebär då att ta isär och undersöka hur dessa
olika verkligheter görs och artikuleras. Mol beskriver det som att hantera ett
empiriskt material på samma sätt som kemister gör med en blandad vätska.
De ”destillerar den för att skilja ut de olika komponenterna” (2011, s. 33).
Analysen innebär då att följa materiella-diskursiva komponenter och trådar
som tillsammans producerar figurationer av hälsa. Spårningen blir i denna
mångfald av komponenter, aktörer eller trådar,46 en specifik form av kartläggning av hälsa. Den innebär en engagerad och närläsande metod som
spårar ”genealogiska rötter av sammanlänkad mening och materialitet” (Åsberg, m.fl., 2011, s. 32).
Spårandet formas genom ett samhandlande mellan forskare och fenomen.
Den innebär en intervention och ett engagemang i praktikerna som undersöks och blir medskapare av de figurationer som därigenom produceras
(Hine, 2009; Law, 2004). Forskaren följer trådarna eller sammankopplingarna samtidigt som trådarna och sammankopplingarna leder forskaren i en
ömsesidig process (Latour, 2005; Lenz Taguchi, 2013). Det formas i en väv

46

Komponenter, aktörer och trådar används delvis som liktydiga. En tråd kan dock bestå av
en eller fler komponenter och aktörer är de materiella-diskursiva deltagare som är aktiva i
produktionen av hälsa (se s. 52-53 i denna avhandling).
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av möten av teori, tidigare forskning och empiri, det som på samma gång
fångats och fastnat i och genom forskaren (Braidotti, 2010). Genom det spårande engagemanget blev jag till som forskare på en mängd sätt. Det formades skilda möten i den metodologiska processen i relation till policy respektive DISA utifrån deras olikheter som praktiker. I relation till DISA, där jag
var sammankopplad med bland annat klassrum, elever, gruppledare och manualer, producerades kropp och känslor med en affektiv intensitet. I relation
till policydokumenten formades också kropp och känslor men inte med
samma affektiva kraft. Att sitta med dessa texter i mitt arbetsrum gav andra
möten och beröringar. Detta är något som format analysarbetet. Framförallt
på så sätt att ett forskande jag framträder mer påtagligt i analyserna av DISA
i relation till den affektiva kraft som deltagandet där innebar och blir mindre
framträdande sammankopplat med policy. Spårningen har därför tagit form
på skilda sätt dels i de två praktikerna, dels för de olika figurationerna av
hälsa. Det blir på så vis svårt att göra en generell och mer utförlig redogörelse för hur analysen gått till. Vad som dock fungerat som analytiska noder i
och genom spårningarna av samtliga figurationer av hälsa är formandet av
sammankopplingar, spänningar och gränsdragningar. Jag kommer nu att
redogöra för vad det inneburit i den spårande analysen.

Händelser av sammankopplingar, spänningar och gränsdragningar
Genom engagemanget i de undersökta praktikerna, genom läsande, lyssnande och deltagande, försökte jag att rikta fokus mot hur hälsa producerades genom rörliga och kollektiva händelser. Det innebär att analysen syftade
till att inte fastna i kategorier eller enskilda aktörer utan att undersöka sammankopplingar, spänningar och gränsdragningar. Med utgångspunkt i
Foucaults artikulationer om ”eventalization” (2002, s. 249) blir händelser ett
centralt begrepp i analysen. Foucault skriver att ”eventalization means rediscovering the connections, encounters, supports, blockages, plays of forces,
strategies, and so on, that at a given moment establish what subsequently
counts as being self-evident, universal and necessary” (ibid.). Det formar ett
analytiskt tillvägagångssätt som Foucault menar ”can account for the constitution of knowledges, discourses, domains of objects etc., without having to
make references to a subject which is either transcendental in relation to the
field of events or runs its empty sameness” (1980, s. 117). Genom händelserna skapas möjlighet att undersöka hur olika komponenter eller aktörer
sammankopplas, intra-agerar och producerar effekter samtidigt som händelserna formas av dessa. Mol skriver att ”events are made to happen by several
people and lots of things, Words participate, too” (2002, s. 25). Händelserna
blir därför centrala analysobjekt som tillsammans med en mängd komponenter samskapar hälsa som ett materiellt-diskursivt fenomen. I dessa händelser
formas spänningar och gränsdragningar vilka också blivit centrala i analysarbetet.
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I likhet med Mol (2002) och Barad (2007) ser jag spänningar och gränsdragningar som en vital del av verkligheten och av stor betydelse i kunskapande kring fenomen. Det innebär inte att försöka uppnå konsensus eller homogenisering, utan för att undersöka vad spänningar och gränsdragningar
producerar. Mol (2002) beskriver hur spänningar formas när olika verkligheter möts och det blir möjligt för dem att samexistera. Spänningar ”do not
turn into controversies but get ”distributed” over different sites” (ibid., s.
107). Då kan sammanstötningar uppstå men också rörelser och förflyttningar. Spänningar blir delaktiga i att forma flytande gränser och arbetar mot
stabiliteten i kategorier. De formas i och genom, vad Mol ser som ett oundvikligt faktum av att, ”we have to share the world” (ibid., s. 114). Gränsdragningar är också instabila och rörliga. Men där spänningar ger utrymme
för motstridigheter och paradoxer formar gränsdragningar tillfälliga fastlåsningar och uteslutningar (Barad, 2007, s. 155). Upprepande gränsdragningar,
såsom uppdelningar och kategoriseringar, formar fenomen som enhetliga
och konstanta. De får fenomen att framstå som om de hade inneboende
egenskaper och gränser. Hur produktionen av figurationer av hälsa är inbegripen i spänningar och gränsdragningar, samt vilka effekter det formar, blir
analytiskt fokus i denna studie. Detta innefattar en ambition att skapa kunskap om hur hälsa produceras som en mångfald av versioner och gestalter.
Här finns dock en forskningsmässig nödvändighet av att skapa en åtskillnad mellan "subjekt" och "objekt" där gränser och egenskaper tillfälligt bestäms. Detta bygger på Barads antagande om agentiska snitt (eng. agential
cut) (2007, s. 345). Det agentiska snittet bestäms i och genom forskningsapparaturen som gör att vissa fenomen blir meningsfulla genom uteslutande av
andra. Utbildningsforskaren Carol Taylor (2013) beskriver hur det empiriska
materialet är delaktigt i att utföra agentiska snitt. I Taylors analys görs ett
utsnitt av relationen stol-kropp vilket samtidigt skapar gränsdragningar av
andra samskapande aktörer. Snittet skapar kunskap om hur vissa fenomen
formas och stabiliseras men samtidigt utesluts andra (Taylor, 2013). På liknande sätt gör och görs i denna studie utsnitt av figurationer av hälsa. Jag
delar upp och nystar bland en mängd trådar som tillfälligt separeras för att
undersöka hur hälsa produceras. Att göra snitt och gränser är inget oskyldigt
eller okomplicerat. Det innebär att snitten i sig och de relationer som uppstår
genom snitten formar verklighetsskapande effekter som forskaren är delaktig
i och också ansvarig för (Haraway, 2008a). Eftersom analysen inneburit att
spåra hur figurationer av hälsa produceras i skolors hälsofrämjande arbete,
mer specifikt praktikerna policy och DISA, skapar jag gränser och egenskaper för dessa som enbart är bestämda genom de snitt som görs. Detta sker
bland annat vid konstruktioner eller framkallningar av empiriskt material
något jag återkommer till senare i detta kapitel. Härnäst diskuterar jag de
forskningsetiska aspekter som blivit centrala i denna studie.
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Forskningsetiska aspekter
Efter att redogjort för den metodologiska och analytiska ansatsen av spårande etnografi kommer jag nu att diskutera de forskningsetiska aspekter som
blivit centrala i genomförandet av denna studie. Detta görs i relation till
forskningsetiska kodex och i relation till studiens teoretiska situering. Etiska
frågor och förfaranden har på olika sätt varit aktiva genom hela forskningsprocessen. De har varit delaktiga i artikulationer av forskningsfrågor, framkallningar av studiens empiriska material och analytiska tillvägagångssätt.
Etiken går inte heller att skilja från val av teori och metod och ingår på ett
oskiljaktigt sätt i det post-konstruktionistiska perspektivet.

Forskningsetiska kodex
Varje enskild forskare måste inom ramen för det specifika forskningsprojektet beakta de etiska principer eller riktlinjer som formuleras i etiska kodex. Det innebär att forskning ska följa riktlinjer för god forskningsetik,
gällande relationen till dem som medverkar i forskningen, och god forskaretik, gällande forskningens vetenskapliga kvalité (VR, 2011). I denna studie
innebar det att riktlinjerna för informerat samtycke och kravet om konfidentialitet har tillgodosetts. Den inledande kontakten med deltagande skolor
skedde via mail till den person som där arbetade med DISA. Efter att ha fått
samtycke från den personen att delta i DISA-träffar kontaktades elever och
deras målsmän. Eftersom eleverna som deltog i DISA var mellan 14 och 16
år tillfrågades om informerat samtycke av dels eleverna, dels deras målsmän.
Den första informationen eleverna fick om forskningsprojektet gavs av
gruppledarna. Då gjorde också DISA-gruppledaren en första förfrågan av om
det gick bra att en forskare deltog vid träffarna. Efter att eleverna sagt att det
gick bra skickade gruppledaren ett informationsbrev till målsmän via mail
som innehöll en beskrivning av studien och de etiska riktlinjerna, förfrågan
om samtycke och kontaktuppgifter till mig och ansvarig handledare.47 Ett
skriftligt informerat samtycke gavs sedan från elever och målsmän. 48 Vid den
första träffen med gruppen informerade jag muntligt om forskningsprojektet
och de etiska aspekterna. Eleverna fick information om att medverkan i pro-
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Se bilaga 2 som innefattar detta formulär eller forskningsetiska kontrakt.

48

Vid deltagandet i skola B och C fick jag samtycke från samtliga elever och deras målsmän.
Deltagandet i skola A (pilotskolan) påbörjades så snabbt att jag enbart hann få in samtycke
från eleverna. Målsmän fick information från gruppledaren via mail om forskningsprojektet.
Jag har av den anledningen valt att utesluta elevena från det materialet och använder enbart
två händelser från mitt deltagande. I dessa händelser är fokus intra-aktionen med de ickemänskliga aktörerna.
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jektet var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.
Kravet om konfidentialitet innebär att uppgifter avidentifieras så att de inte
möjliggör identifiering. Detta har tillgodosetts genom att alla namn är
pseudonymer och att inte skolornas namn anges. Detta har skett även i arbetet med minnesanteckningar och transkriptioner.
Etiska koder och riktlinjer är dock inte tillräckliga för att garantera att
forskning utförs på ett etiskt riktigt sätt utan hela forskningsprocessen måste
präglas av etiska överväganden. Small (2002) diskuterar hur forskningsetiska
överväganden också måste sättas i relation till forskningens epistemologiska
och ontologiska grunder. Utifrån detta ställer jag frågor om vilka forskningsetiska aspekter som formas med utgångspunkt i post-konstruktionistisk teori
och post-kvalitativ metodologi?

Forskningsetik och post-konstruktionism
Inom post-konstruktionistisk teori och post-kvalitativ metodologi blir etiska
aspekter högst närvarande eller till och med ofrånkomliga. En utgångspunkt
är Barads antagande om att det inte går att skilja ett etiskt ansvar från kunskapande och blivande. Genom att skriva samman etik med ontologi och
epistemologi som ”ethico-onto-epistem-ology” (2007, s. 185) belyser Barad
hur etik, kunskapande och blivande är sammanvävda processer som inte går
att skilja åt. Detta bygger på tanken om att forskning inte kan hantera det
som utforskas som ett extern objekt utan har ett ansvar för de verklighetsskapande effekter som detta medför (Barad, 2007). Utifrån dessa antaganden
kommer jag diskutera etiska aspekter och frågor som är centrala för denna
studie. För det första vad ett utspritt och processinriktat etik-begrepp kan
innebära och vilka forskningsetiska överväganden som måste göras när
forskningen skapar och omskapar verkligheten. För det andra hur dessa
etiska aspekter formar ett försök att intervenera och trilskas med gränser för
att på så vis utmana de verkligheter som tar form.

Ett utspritt etik-begrepp och forskningens verklighetsskapande effekter
Enligt post-konstruktionistisk teori gör mötet alltid något med de som möts,
både forskare och forskningsobjekt blir till i relationen. Det innebär att oavsett vilken forskningsmetod som används så sker något med såväl de praktiker som undersöks som med forskare och kunskapsproduktion. Barad beskriver det som att ”knowing is a matter of intra-acting” (2007, s. 149).
Forskaren kan inte fungera som ett distanserat, oberoende vittne som inte
stör eller påverkar det som sker utan är del i världen i dess ständiga förändring. När en mänsklig aktör inte kan ses som en isolerad plats för kunskap
kan den inte heller betraktas som en isolerad plats för etik (ibid.). Etik och
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ansvar blir då något som inte går att lägga på en person eftersom det inte
finns en enskild individ frånkopplad världen. Det är inte bara forskaren som
ser, berör och ingriper. Puig de la Bellacasa skriver att ”reality is a process
of intra-active touch” (2009, s. 309) som innefattar såväl mänskliga som
icke-mänskliga aktörer. Trots det, menar Barad (2011), blir ansvaret större
än om det vore en ensam och autonom aktör eftersom ansvar innebär en
ständigt pågående lyhördhet för vad som skapas. Ett forskningsetiskt förhållningssätt måste därför vara en aktiv pågående handling och del i forskningsprocessen (Lenz Taguchi, 2012). Haraway (2011) beskriver detta som
en faktisk beröring vilken formar och sprider ansvarstagande. Detta sker
genom ”blickar, återgäldande av blickar, samblivande – allt detta gör oss
ansvarig, på oförutsägbara sätt, för de världar som tar form” (ibid., s. 198).
En intra-aktiv forskningsetik skapar då möjligheter och skyldigheter för
omarbetningar av materiella effekter, av det förflutna och framtiden (Haraway, 2011). Utifrån ett ANT-perspektiv kan etiska implikationer också
handla om vilka aktörer eller figurationer som spåras. På vilket sätt formas
vad som blir viktigt att följa och undersöka? Susan Leigh Star riktar kritik
mot hur ANT-inriktade analyser ofta följer aktörer som har mycket makt att
forma nätverk och skapa allierade. Det medför att ytterligare stärka dessa
aktörer och att mindre robusta aktörer förblir svaga (se också Asdal, m.fl.,
2007). Frågor som forskaren måste ställa sig är vilka fenomen eller maktformationer som kan uppstå genom den teoretiska och metodologiska forskningsapparaturen? Finns det utrymme för olika uttryck och relationer eller
förstärks enbart existerande figurationer och maktnätverk? Från ickeoskyldiga positioner menar Haraway (2008) att forskaren måste försöka
finna perspektiv eller göra utsnitt som kan producera en annan och mindre
standardiserad kunskap. Kunskap som innefattar ett ansvar för de inkluderingar, uteslutningar och namngivanden som produceras (ibid.).

Rörelser och interventioner: att trilskas med gränser
En forskningsetisk aspekt blir då vilka effekter som uppstår i och genom
forskningens utsnitt och intra-aktioner. Det är ingen enkel fråga och den har
inga entydiga svar men den är trots det viktig att ställa. Inte för att forma
någon fullständig eller absolut bild eftersom effekterna alltid är mångfaldiga
och skiftande utan som etiska överväganden i den metodologiska processen
(Alcoff, 2008). Det innebär att forskning ska ha dubbla syften. För det första
att spåra och undersöka hur stabiliseringar och uteslutningar formas. För det
andra, och kanske ännu viktigare, att experimentera, spåra potentialitet och
rörelser för andra berättelser och verkligheter att ta form. Enligt Colebrook
är svårt eller omöjligt att uppfatta livet i all dess skillnad och tillblivelse. I
stället är vi mestadels upptagna med att definiera, ordna och organisera enheter och ting. Den fråga som då följer blir; hur kan vi lära oss att se annorlunda och sluta betrakta verkligheten i fasta och orörliga termer? Det
76

innebär inte, anser Colebrook (2010), att en fullständig frigörelse är möjlig
men inte heller att bara godta etablerade villkor. I linje med detta menar Patti
Lather och Elisabeth St. Pierre (2013) att forskaren alltid är sammankopplad
med tradition och historia men att en trots det har ett etiskt ansvar att ifrågasätta de sammankopplingar som hindrar från att tänka och leva annorlunda.
Det kan beskrivas som att förråda ett territorium delaktigt i specifika relationer och göranden (Stengers, 2008). Isabelle Stengers skriver att det handlar
om att “bringing into disclosure an ingredient that both belongs to the territory and connects with an outside against which this territory protects itself”
(ibid., s. 42). Det innebär för denna studie ett analytiskt försök att utmana
hur figurationer av hälsa produceras, att trilskas med gränsdragningar genom
att lyfta fram det som återkommande blir försummat och att undersöka hur
flera verkligheter görs samtidigt. Inte för att uppnå någon ny sanning eller
verklighet utan ett ständigt utmanande av de relationer som uppstår. Målet är
därför en partisk, temporär och situerad kunskap där kunskapsobjektet är
aktör i samma grad som forskaren (Haraway, 2008a).

Framkallningar av empiriskt material
Efter att ha redogjort för de etiska aspekter som varit delaktiga i studiens
genomförande kommer jag nu att redogöra för hur studiens empiriska
material konstruerats eller framkallats. De etiska aspekterna blir här aktiva
utgångspunkter. Det empiriska materialet har konstruerats genom vad som
här förstås som framkallningar i och genom den multi-situerade och spårande etnografin. Jag kommer inledningsvis att diskutera forskaren som medskapande aktör och sedan de framkallande metoder som använts i relation till
policy och DISA.

Forskaren som medskapande aktör
I relation till studiens etiska aspekter artikulerades hur ett empiriskt material
inte kan betraktas som något som finns avskilt eller distanserat från forskaren men inte heller som konstruktioner av forskaren själv. Det innebär att ett
empiriskt material inte konstrueras uteslutande av forskarens blick eller beröring utan forskaren fungerar som medkonstruktör bland en mängd aktiva
materiella-diskursiva konstruktörer och artikulatörer (Latour, 2005). Haraway (1997; 2000) skriver att den etnografiska hållningen handlar om att
vara i riskzonen, att delta i och beröras av de praktiker som undersöks. Det
riskfyllda handlar om att forskaren är tillgänglig och blir till i de etnografiska
händelser och möten som uppstår. Forskaren är indragen i händelserna vilket
innebär att vara ”finite and dirty, not transcendent and clean” (Haraway,
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2004, s. 236). Forskaren är dock inte en självständig aktör som ensam konstruerar eller väljer det empiriska materialet. I stället sker framkallningar i
och genom relationer där det empiriska materialet deltar, intervenerar och
agerar (jfr MacLure, 2013). Aspers beskriver det som att forskare ”framkallar ett empiriskt material” (2007, s. 100). Empirin framkallas på samma sätt
som en fotograf framkallar bilder i ett mörkrum. Det handlar om att få fram
en bild eller händelse som finns där men som tar form i relation till tid, ljus
och kemikalier. Empiriska materialet framträder genom forskarens deltagande engagemang i praktiker och händelser. Forskaren blir på så vis en
aktör uppkopplad med ett oändligt antal aktörer eller praktiker (teorier, empiri, tidigare forskning osv) som passerar, silas och sammanvävs i och genom ett föränderligt forskande subjekt.
Samtidigt som forskaren formas i och genom deltagande och samskapande är den enbart en aktör bland många andra. I arbetet med denna studie
har det skapat spänningar där jag som forskare blir både, aktiv och passiv,
närvarande och frånvarande. Winthereik och Verran beskriver det som att
etnografen blir ”both located and distributed (2012, s. 49). Det etnografiska
och analytiska spårandet formar en ambivalent forskarposition där jag haft
som ambition att skriva fram hur jag som forskare inte ensam väljer eller
konstruerar som autonom aktör utan är del av de relationer som formas.
Samtidigt har det varit viktigt att innefatta hur jag som forskare blir till, berörs och engageras, i och genom praktikerna (jfr Winthereik & Verran,
2012). Här skapas en samtidighet där forskaren dels är nära och delaktig,
dels en utplattad relation där forskaren är en aktör bland många andra. För
att vidare diskutera denna samtidighet kommer jag senare i detta avsnitt diskutera ett haptiskt engagemang (Haraway, 2008; Puig de la Bellacasa, 2009).
Hur framkallningar av det empiriska materialet gått till i de två praktikerna
kommer nu att redogöras för. Inledningsvis i relation till policy och därefter i
relation till DISA.

Policypraktiken
Enligt flera policyforskare är policy aldrig koherent eller överlagd. Policy är
i stället praktiker präglade av historia, diskurser, institutionella ordningar och
materialiteter (jfr Ball, 1993; Keating, 2008). Keating (2008) efterfrågar
därför metodologiska tillvägagångssätt som kan synliggöra röran och komplexiteten hos dessa berättelser. I relation till det ser jag postkonstruktionistiska och post-kvalitativa tillvägagångssätt som produktiva
ingångar till ett analytiskt arbete med policy. Det formar en metodologi som
överensstämmer med den röriga process som formar policytexter (Fenwick
& Edwards, 2011). Den analytiska spårningen i policypraktiken innebär
således att sätta fokus på gyttret och mångfalden som kopplar samman figurationer av hälsa snarare än att försöka fånga en enhetlig avsikt eller mening.
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Vad är policy?
Policytexter förstås här som förhandlande och kompromissande praktiker,
formade av sammankopplingar och relationer. Fenwick och Edwards
beskriver hur utbildningspolicy “act to exclude, invite, and regulate particular forms of participation” (2011, s. 721). I relation till detta förstår jag policy som en praktik som intervenerar, formar problem och skapar förutsättningar. Med en utplattad och sammanvävd relation påverkar och formar
andra praktiker policy samtidigt som policy formar dessa praktiker. Policy är
aldrig fast eller beständig utan ständigt föränderlig och rörlig. Det är en text
som i likhet med alla andra texter och praktiker inte bara finns där utan något
som ständigt gör och görs (Haraway, 2008). På så vis artikuleras den kraft
som policy inbegriper inte som autonoma aktörer utan i relation och uppkopplade med andra praktiker (Fenwick & Edwards, 2011). Det är genom de
sammankopplingar som policy producerar och samtidigt produceras av som
dess kraft som aktör formas.
Att tydligt definiera och dra en gräns för vad som är policy och vad som
är annan typ av text eller praktik är svårt att göra. Pillow skriver att ”policies
are value statements, rules to guide actions, interactions and constructs bodies” (2010, s. 151). Med denna utgångspunkt har jag valt en bred förståelse
av policy som innefattar dokument som artikulerar och kan beskrivas som
auktoritativa för skolors hälsofostrande uppgift (jfr Olson, 2008). Det är
framförallt dokument från svenska platser. Styrdokument, utredningar och
rapporter från riksdag och regering, Skolverket, Folkhälsoinstitutet och
andra institutioner och myndigheter. Här innefattas också två böcker eller
läromedel (Bremberg, 2004; Gustavsson, 2009). Vissa dokument har en juridiskt styrande funktion såsom läroplanen och propositioner. Andra dokument såsom utredningar och vissa rapporter utgör underlag för dessa. Till
sist innefattas dokument som ska fungera som inspiration och vägledning för
skolans verksamhet såsom rapporter från Skolverket och de två böckerna.
Ytterligare texter är dokument från internationella platser. Bland annat
Europeiska Unionen (EU), Världshälsoorganisationen (WHO) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).49
I den spårande analysen gör jag ingen viktning av de olika dokumentens
betydelse eller status utan ser dem alla som delaktiga i skolors hälsofrämjande arbete i en utplattad relation. Genom att kombinera policy från olika
platser formas en ansats att spåra hur policy och de fenomen som det producerar är flytande och sammankopplade. Vad som ibland förstås som en uppdelning mellan lokal/global, nationell/internationell ses här som platser vars
gränser genom bland annat policy blivit alltmer otydliga (Carney, 2009). I
urvalet av dokument har jag valt en tidsmässig begränsning där samtliga
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För en sammanställning av de policytexter som innefattas i analysen se Bilaga 3.
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dokument är från 2000-talet. Det är en gränsdragning nödvändig för att
forma ett hanterligt omfång av material och en gränsdragning som kan sättas
i relation till ett skifte inom skolors hälsofrämjande arbete. Detta skifte tog
form i och med en statlig utredning vars rapport och efterföljande proposition lades fram i början av 2000-talet.50 Framkallningar av empiriskt material
i och genom policypraktiken har på så sätt tagit form som ett spårande engagemang med fokus på en rörig mångfald. Samtidigt har spårningen följt hur
figurationer av hälsa produceras i och genom spänningar och gränsdragningar.

DISA-praktiken
Sammankopplat med DISA som en praktik med en robust produktion av
hälsa genomfördes framkallningar av empiriskt material genom deltagande i
DISA-träffar och intervjuer med elever och gruppledare. Det empiriska
materialet från DISA innefattar också artikulationer från de båda DISAmanualerna, gruppledarmanualen och elevmanualen.51 Jag kommer nu att
redogöra för och diskutera hur dessa olika metoder tog form och presentera
de skolor som är del i studien.

Deltagande engagemang – en haptisk beröring med rummet
I stället för benämningen deltagande observation som antyder att forskaren
kan gå ut till ett väldefinierat och konstant ’fält’ för att iaktta vad som utspelas där formas deltagandet i denna studie genom en haptisk-optisk beröring
(Haraway, 2008, s. 6; Se också Puig de la Bellacasa, 2009). Haptik är ett
begrepp som innefattar en kombination av känsel, perception och handling
(Jansson, 2009). Det handlar om ett ”kroppsligt förhållande med rummet”
(Spindler, 2013, s. 170) där en mängd olika intryck och förnimmelser sammankopplas. En haptisk beröring beskriver hur en forskande kropp blir ett
känsligt och nyanserat forskningsinstrument med möjlighet att undersöka en
mångfald av verkligheter (jfr Law, 2000). Det innebär att kunskap produceras av beröring och engagemang med de mänskliga och icke-mänskliga aktörer som deltar. Eftersom kunskapsprocesser skapar materiella konsekvenser
och inte går att särskilja från världen blir haptisk beröring centralt som me-
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Detta skifte analyseras vidare i kapitel 5 Figurationer av hälsa som plats.
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DISA-manualerna består av en gruppledarmanual och en elevmanual. Dessa uppdateras
återkommande och nya versioner mailas ut till gruppledarna. För spårandet i denna studie har
jag utgått från manualerna från 2011 eftersom det var de som användes vid de DISA-träffar
som jag deltog i.
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todologisk ingång till att undersöka göranden, relationer och affekter.52 På så
vis blir kroppen central i framkallandet av empiriskt material, för utforskandet av hur figurationer produceras och vilka effekter detta formar. 53 I likhet
med Maria Puig de la Bellacasa (2009) menar jag inte att en haptiskt beröring ger en förbättrad kontakt med ’verkligheten’. Det formar en möjlighet
att undersöka hur forskaren är delaktig i att omskapa den. Vad som här blir
viktigt är hur beröring och dess sammanvävning av känslor, relationer och
kunskap, formar en produktiv kraft där kroppar lär, förändras och blir till.
Min ambition har varit att innefatta hur jag som forskare påverkas och påverkar det som sker i den beröring som tar form genom mitt deltagande engagemang. Framförallt hur jag som forskare blir till och reagerar (kroppsligt
och affektivt) genom deltagande i de undersökta praktikerna (jfr Sundén,
2010). För mitt deltagande i DISA innebär detta att jag genomförde och deltog i de flesta övningar som ägde rum. Det innebar också att jag ställde frågor när jag tyckte att något var oklart eller konstigt och att jag fick frågor
från elever och gruppledare. För att illustrera detta skildrar jag här ett exempel på hur mitt deltagande engagemang formade och formades av relationer
och praktiker i och genom DISA.
Caroline [gruppledaren] frågar Sofi [elev] ’Gav du dig själv någon belöning?’
Nej, svarar Sofi. Caroline vänder sig mot mig och säger ’Det är knepigt det
här med belöningar, eller hur Karin?’ Jag nickar till svar.

Med exemplet vill jag visa hur jag som forskare blir medskapare av denna
händelse och påverkar de relationer som tar form genom att jag får en fråga
och ger ett medhållande svar. Där och då har jag har ingen aning om
huruvida det är ’knepigt med belöningar’ utan känner mig mest förvirrad
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En haptisk beröring som metodologisk utgångspunkt går att sätta i relation till metoden
autoetnografi. Ett sätt att genomföra autoetnografiska studier är att forskaren synliggör och
analyserar relationen mellan forskaren, de andra forskningsdeltagarna och kontexten (Butz,
2010). Detta ligger i linje med vad jag vill mena sker vid ett deltagande engagemang eller
haptisk beröring. Utifrån de ontologiska antaganden som denna studie bygger på vill jag dock
understryka den diskussion som Jackson och Mazzei (2008) för om problematiken med autoetnografin. Problematiken handlar om att autoetnografin ofta bygger på hermeneutiska antaganden om ett enhetligt och autentiskt jag och gör en gränsdragning mellan forskare och
omgivning. Dessa antaganden utgår också ofta från att den ’personliga’ berättelsen är en
priviligierad källa till kunskap (jfr Gunnarsson 2014a). Jackson och Mazzei (2008) skriver att
autoetnografi i stället måste utgå från ett performativt jag - ett blivande och fragmenterat jag. I
linje med detta visar Lenz Taguchi hur det kan bli möjligt att ”acentre and asubjectify” (2013,
s. 714, kursiv i original) forskarpositionen där det inte går att skilja ”the knower from the
known” (ibid.).
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Se Law (2000) för en utförlig diskussion om hur det personliga och sociala är sammanvävt
och betydelsen av att inkludera kroppen som uppmärksamt och känsligt forskningsinstrument.
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över frågan eller påståendet som formats i relation till DISA-manualen. Frågan ger litet utrymme för mig att svara på något annat sätt än jakande. På så
vis kan det förstås som en interpellation (Law, 2000). Med andra ord, att jag
som forskare blir till i denna händelse och samtidigt formar händelsen med
nicken. Genom mitt deltagande som forskare formas kopplingar till vetenskapliga praktiker vilket kan förstås förstärka kraften och legitimiteten för
både det jag säger och DISA-praktiken. Att delta som forskare har således en
mängd implikationer och konsekvenser. Hur detta sker är frågor som varit
aktiva genom det deltagande engagemanget och analysprocessen.

Deltagande skolor
I arbetet med framkallningar av empiriskt material har jag deltagit i DISAträffar på tre olika skolor i Stockholmsområdet och på en gruppledarutbildning. Deltagandet på DISA-träffar inleddes med en pilotstudie som innefattar intervjuer med verksamma gruppledare (Skola X och Skola A) och deltagande på DISA-träffar (Skola A). Syftet med pilotstudien var framförallt att
få kunskap om DISA och hur det genomfördes gällande organisation och
upplägg. Det huvudsakliga arbetet med deltagande i DISA pågick sedan från
augusti 2012 till mars 2013. Under den perioden deltog jag i DISA-träffar
och genomförde intervjuer på två skolor (skola B och skola C).
Tabell 1. Sammanställning av deltagande engagemang och intervjuer.
DELTAGANDE ENGAGEMANG

INTERVJUER

Grupphandledarutbildning: tre dagars
utbildning och en uppföljningsdag.

Gruppledare:
antal intervjuer

sammanlagt

DISA-träffar: sammanlagt antal

27

Skola X 110316 (Kristina)

Skola A: vt 2012

5

Skola A 120416 (Sara)

Skola B: ht 2013

11

Skola B 120821 (Caroline)

Skola C: ht 2012- vt 2013

11

Skola C 120903 (Cecilia)

5

130531 (Nina)
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Elever: antal gruppintervjuer

5

Sammanlagt antal elever

21

Skola A juni 2012 (6 elever)

1

Skola B dec 2012 (8 elever)

3

Skola C juni 2013 (7 elever)

1

Valet av skolor skedde med kriteriet att de av praktiska skäl skulle ligga i
Stockholmsområdet.54 Inga andra strategiska motiv finns bakom valet av
skolor. Nedan följer en kort presentation av skolorna och det som är fokus
för föreliggande studie, deras arbete med DISA.
Skola A: På ”Västermalmsskolan” var det skolans kurator som höll i DISAträffarna. Kontakten med skolan inleddes under pågående omgång av DISA
och jag fick därför endast möjlighet att delta vid fem träffar. DISA-gruppen
bestod av sju elever i årskurs åtta. På denna skola hade elevvårdsteamet (rektor, skolkurator, skolsköterska) valt ut en klass som de ansåg behövde DISA
lite extra. För tjejerna i denna klass var deltagande i DISA obligatoriskt.
Tjejerna delades upp i två grupper. Den ena gruppen hade DISA under höstterminen och den grupp som jag följde under vårterminen.
Skola B: På denna skola, ”Björkbacksskolan”, är DISA obligatoriskt för alla
elever i årskurs åtta, både tjejer och killar, i könsuppdelade grupper. Det
innebär att det finns flera DISA-ledare på skolan, dels lärare, dels den
skolkurator vars arbete jag deltog i. Här deltog jag på samtliga träffar som
skolkuratorn hade med gruppen (förutom en första träff där DISA presenterades). Det innefattade de tio DISA-träffarna och en avslutande träff. I gruppen deltog femton tjejer. De gick i samma klass i årskurs åtta.
Skola C: På ”Solsjöskolan” organiseras DISA som ett individuellt val i årskurs åtta. Det innebär att det är ett valbart ämne men endast för tjejer. I den
grupp som jag följde deltog tio elever från olika klasser. Det var två DISAledare, skolans kurator och en fritidsledare. Efter de fyra första träffarna var
det enbart fritidsledaren som höll i träffarna eftersom skolkuratorn var tjänstledig. Här deltog jag på elva av tolv DISA-träffarna.

Deltagande engagemang: minnesanteckningar och ljudupptagning
I genomförandet av det deltagande engagemanget användes minnesanteckningar och ljudupptagning som empiriframkallande metoder. Vid Västermalmsskolan och Björnbackaskolan framkallades empirin enbart genom
minnesanteckningar och på Solsjöskolan både minnesanteckningar och ljudupptagning. Vid det deltagande engagemanget på träffarna förde jag kortare
anteckningar i ett separat block och i elevmanualen som jag också arbetade
med. Direkt efter träffen, under resan från skolan, fyllde jag på i mina anteckningar. Samma eller efterkommande dag renskrev jag sedan anteckningarna och kompletterade där anteckningarna bestod av stolpar och stödord.
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Jag tog kontakt med totalt fem skolor varav två svarade att de inte hade möjlighet att ta
emot mig på grund av tidsbrist.
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Eftersom de två manualerna till stora delar strukturerade det som skedde på
träffarna samproducerades minnesanteckningarna med dem. Genom intraaktion med framförallt elevmanualen under träffarna blev den också central i
arbetet med minnesanteckningarna av vad som hände på träffarna.
Utifrån de metodologiska antaganden som denna studie bygger på har jag
inte gjort någon uppdelning mellan minnesanteckningar och forskningsloggbok. Att dela upp minnesanteckningar och forskningsloggbok kan förstås
som ett särskiljande av vad som skedde i den undersökta praktiken och forskarens reflektioner och upplevelser (Tjora, 2011). Min utgångspunkt är att
detta är sammanvävt och samskapat. I minnesanteckningarna innefattas hur
jag som forskare samhandlar och blir till i de händelser som produceras i
praktiken. Jag förstår minnesanteckningarna som ett empiriskt material av
avtryck. Avtryck - i form av tänkande och blivande som tagit form genom
det deltagande engagemanget och som sedan översatts eller transformerats
till skriven text. Minnesanteckningarna består således av ’affektiva spår’
(Braidotti, 2010) som framkallats genom både deltagande och transkriberingar.
Som del av det forskningsetiska arbetet mailade jag minnesanteckningarna till gruppledarna för att ge dem möjlighet att läsa igenom och komma
med synpunkter. Jag frågade också om det var något de ville lägga till eller
ta bort från minnesanteckningarna. Från en av gruppledarna fick jag följande
mail efter avslutad DISA-kurs:55
Jag har precis läst igenom minnesanteckningarna du skickade häromdagen.
Det är en härlig beskrivning av röran verkligen ;) Jag blir lite besviken på mig
själv när jag ser samtalstrådar som hamnat i skymundan och inte fått någon
uppmärksamhet och börjar tyvärr ifrågasätta DISA-tanken helt och hållet…
men kämpar väl på ett tag till ;)

Detta mail formade en rad frågor om vad minnesanteckningarna blev delaktiga i att producera. För mig var tanken att ge gruppledarna möjlighet att invända mot eller kommentera hur jag uppfattat eller framkallat det som skedde på träffarna. I samhandlingar med anteckningar, gruppledare och mig
formas i stället tveksamhet till DISA. Detta ställer forskningsetiska frågor
om vad dessa anteckningar är med och producerar. Det ställer också frågor
om hur det går att forma en mer utplattad relation mellan forskare och andra
deltagande aktörer. Vidare uppstår en problematik kring varför jag valt en
specifik aktör (gruppledaren) att ta del av anteckningarna och inte andra.
Detta är frågor som inte besvaras i denna studie men som jag ser som viktiga
att ställa eftersom de på olika sätt formar forskningsetiska aspekter.

55

Jag har fått gruppledarens samtycke att använda detta mail i avhandlingen.
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På skola C fick jag möjlighet att använda Mp3-spelare för ljudupptagning
vid DISA-träffarna.56 57 Jag påminde muntligt vid starten på två första träffarna om att jag spelade in ljudet. Fortsättningsvis lade jag endast inspelningsapparaten väl synlig på bordet. Flera av eleverna lade sina mobiltelefoner på ett liknande sätt vilket gjorde att den både blev ett främmande och ett
välkänt objekt och kommenterades aldrig av eleverna. Att ljudinspelning har
inverkan på praktiken brukar ofta diskuteras men att det är svårt att säga hur
(Aspers, 2007). Vad som dock blev påtagligt i min studie var hur ljudinspelningen formade mig som forskare. Deltagandet i DISA-träffar där jag i intraaktion med inspelningsapparaten producerade känslor av trygghet i framkallningen av material. Det ledde till att jag kunde delta i de olika DISAövningarna mer aktivt. Jag blev dock mindre noggrann med att föra minnesanteckningar eftersom jag förlitade mig på inspelningen.
Efter träffarna renskrev jag minnesanteckningarna och lyssnade igenom
ljudupptagningen. Jag transkriberade inte ljudupptagningarna fullständigt
utan endast de delar som blev centrala i det analytiska arbetet. Det innebar
att jag lyssnade igenom ljudupptagningarna flera gånger som del av den
analytiska processen. Kvale och Brinkmann beskriver hur transkribering är
att transformera vilket formar ”utarmade, avkontextualiserade återgivningar”
(2009, s. 194). Till viss del är jag benägen att hålla med om detta och kanske
särskilt när det transkriberade materialet rör undersökningar av relationer
och göranden. Att sitta i mitt arbetsrum och lyssna på inspelningarna från
DISA omskapade tid och rum och producerade analytiska processer där
praktiker och forskare blir till.

Intervjuer
Intervjuer är ytterligare en metod som använts i framkallningen av empiriskt
material i denna studie. I likhet med Kvale och Brinkman (2009) ser jag
intervjusituationen som en process där intervjuare och intervjupersoner producerar kunskap genom de relationer som formas. Här vill jag betona att
dessa relationer med ett post-konstruktionistiskt perspektiv inte enbart innefattar intervjuare och intervjupersoner utan också de materiella-diskursiva
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Frågan om att använda ljudupptagning vid DISA-träffarna ställdes också till gruppledaren
på skola B men fick där ett nekande svar.
57

Under förstudien övervägde jag på användning av videoinspelning. Mitt fokus på händelser
och materiella-diskursiva aktörer motiverar att visuella bilder kunde ingå i det analyserade
materialet. En rad anledningar gjorde att jag sedan valde att inte använda videoinspelning. De
främsta skälen var de praktiska svårigheter som detta skulle innebära såsom tillgång till teknisk utrustning, de etiska aspekter som uppstår vid bild-material och hur detta material sedan
skulle transkriberas och bli hanterligt i avhandlingsformatet. Jag inser dock att visuellt material skulle kunna ha gett produktiva bidrag till studiens analyser.
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aktörer som deltar såsom kroppar, rum och inspelningsmaskin (Bodén,
2014). St. Pierre (2008) för en kritisk diskussion om hur språk, röst och tal
ofta framställs som kraftfulla sannings- och meningsbärare inom kvalitativ
forskning. Intervjun och de talade orden anses ge tillgång till en äkta och
autentisk mening. I linje med St. Pierre (2008; se också Mazzei, 2013; Hohti
& Karlsson, 2014) menar jag att tal inte kan förstås som ursprunget eller
härrörande från en enskild person. Här förstås intervjun i stället som en situation som producerar kunskap genom deltagande materiella-diskursiva aktörer. Även om den kunskap som produceras i och genom intervjun samskapas
där och då är den också uppkopplad med tidigare händelser och relationer.
På så vis blir det som sägs i en intervju berättelser om händelser som de intervjuade har deltagit i och inte enbart ett utforskande av deras perspektiv
eller åsikter (Mol, 2002). Med ett utdrag från en av intervjuerna som genomfördes i arbetet med denna studie ska jag försöka visa hur det formas. Det är
en intervju med två elever som deltagit i DISA.
Karin: Jag ser att du har den där hårsnodden runt handleden? Använder du den
metoden?58
Nikki: Ja, jag brukar hålla på med den när jag är stressad.
Karin: Som ett sätt att bryta?
Nikki: Ja, jag tänker ganska mycket på DISA nuförtiden. Äh, om jag blir
stressad ba, men nu kan jag ju tänka positivt [skratt]. Det är så här seriöst fast
det låter som en skämt. Åh, då tänker man ju positivt.
Karin: Gör man det?
Nikki: Jag brukar göra det.
Sofi: Det mesta är väl att tänka positivt. Att typ lyssna på musik för att tänka
på något annat.

Detta utdrag, eller etnografiska händelse, formas i relation till flera aktörer
och i en komplex mångfald av tid och plats. Här sker sammankopplingar av
materiella-diskursiva komponenter av hårsnodd, intervjuare, stress, tankar
och musik som tillsammans producerar hälsa. Detta sker också i relation till
spänningar av skämt och allvar. Att ”tänka positivt” blir ett skämt som samtidigt ger allvarliga kroppsliga effekter. Hur denna händelse både skapar och
skapas av såväl, dåtid, nutid som framtid blir en ytterligare dimension i ett
post-konstruktionistiskt perspektiv (jfr Juelskjær, 2013). Händelsen är inte
enbart en konstruktion av ett specifikt nu utan sammanvävs och blir till genom tidigare händelser på DISA-träffar och förhoppningar om andra sätt att
tänka, att tänka positivt. Figurationer av hälsa produceras på så vis tillsammans med DISA-praktiken och intervjusituationen men det sker också sam-

58

Hårsnodden ingår i en av övningarna i DISA som handlar om att vända negativa tankar. När
den övningen genomfördes delade gruppledaren ut hårsnoddar till eleverna och det är den
hårsnodden som eleven har runt handleden vid intervjun.
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manvävt med andra praktiker och platser som delvis utesluts genom de snitt
eller gränsdragningar som görs i studiens kunskapsproduktion.
Intervjuerna med elever skedde efter den sista DISA-träffen under de efterföljande dagarna, i skolan och under elevernas håltimmar och luncher.
Vid den sista DISA-träffen ställdes frågan till eleverna om att genomföra en
intervju och tid för detta bestämdes då. Intervjuerna genomfördes med minst
två och som mest sex elever och spelades in och transkriberades. Jag valde
gruppintervjuer eftersom studieobjektet inte är enskilda individer utan hur
hälsa produceras i en praktik där de deltagit. Vid intervjuerna ställde jag
frågor om vad de tyckte om DISA-träffarna, om upplägget, om övningarna,
och stämningen i gruppen. Intervjuerna byggde på förformulerade frågor
men vid några av intervjuerna uppstod engagerade diskussioner eleverna
emellan. De handlade främst om händelser under träffarna och förslag om
hur träffarna kunde göras på andra sätt. Vid intervjuerna hade jag med elevmanualen från DISA-programmet som ytterligare aktör för att i intra-aktion
med den undersöka relationen mellan eleverna och DISA-praktiken och de
figurationer av hälsa som det formade. Genom intervjuerna ville jag således
undersöka händelser som eleverna varit med om i relation till DISApraktiken.
Fem intervjuer med DISA-gruppledare har också genomförts. Det är dels
intervjuer med de gruppledare vars arbete jag deltagit i vid DISA-träffar,
dels gruppledare som jag intervjuat som del av pilotstudien. Utgångspunkten
för intervjuerna var att få kunskap om hur DISA genomfördes på de olika
skolorna samt relationen mellan gruppledare och DISA-programmet. Intervjuerna fungerade också som ett introducerande möte inför ett eventuellt
deltagande vid DISA-träffarna. Intervjuerna och deltagande engagemanget i
träffarna formar det empiriska materialet från DISA-praktiken. Framkallandet av empiriskt material går dock inte att avgränsa till dessa specifika situationer. Även analysen blir del av denna process genom sammankopplingar
med teori och tidigare forskning. Hur analysen formas av såväl teori som
metod och vilka möjligheter och utmaningar som ett post-konstruktionistiskt
perspektiv format för studien kommer därför att avsluta detta kapitel.
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En avslutande metoddiskussion: att arbeta med postkonstruktionistiskt perspektiv
I detta kapitel har jag redogjort för och diskuterat studiens metodologiska
och analytiska tillvägagångssätt och överväganden. Den teoretiska situeringen inom post-konstruktionism har varit central för de aspekter som detta
innefattar, såsom den spårande etnografin, forskningsetik och framkallningar
av empiriskt material. Jag har därmed försökt att forma en forskningsapparatur som innefattar tidigare forskning, teori, metod och analys. Det innebär att
jag sammanväver teori och praktik - frågor om hur och vad – och på så vis
försöker att forma en teoretisk-empirisk metodologi. St. Pierre (2008) artikulerar med kritisk ton hur forskning många gånger separerar dessa delar genom imaginära gränsdragningar. Som om forskaren inte velat ”sully the
pure, the natural, the sacrosanct voices of participants (ibid., s. 326). I relation till de ontologiska antaganden som denna studie bygger på går det inte
att särskilja teori och praktik, kunskapande och blivande. I slutet av kapitel
3, studiens teoretiska situering, ställdes frågor om hur post-konstruktionistisk
teori kan fungera produktivt i analyser av hälsa, vilka frågor som kan ställas,
och vilka verkligheter som blir möjliga. Här vill jag åter koppla upp till
dessa frågor för att se hur de kan besvaras i relation till föreliggande studie
och dess analytiska ambitioner.

Kunskapsproduktion: att betrakta eller beröra?
Denna studies metodologiska utgångspunkt inom post-konstruktionism innebär ett försök att utmana synsätt där text, diskurs, språk och begrepp ses
som representationer av en extern verklighet och i stället se hur språk och
materialitet är sammanvävt och verklighetsproducerande. Analysarbetet
innebär inte att undersöka meningsskapande i en specifik praktik utan i stället hur materiella-diskursiva praktiker skapar både mening och verklighet (jfr
MacLure, 2013). På så vis har forskning också ett ansvar att producera kunskap som inte enbart befäster hur dåliga saker är ”but that contributes to
make socio-material inventions” (Mol, 2009, s. 343). Samtidigt som studien
är formad i relation till denna apparatur har den också möjlighet att omforma
hur denna apparatur blir till. I denna studie har det bland annat skett med en
ambition om att innefatta mänskliga och icke-mänskliga aktörer som delaktiga i produktionen av hälsa. Det har också inneburit ett försök att ”find ways
to think about the nature of causality, origin, relationality, and change without taking these distinctions to be foundational or holding them in place”
(Barad, 2011, s. 124).
I tidigare studier har jag arbetat med socialkonstruktionistiska/poststrukturalistiska teorier (se Gunnarsson 2011; 2013) och funnit
dessa produktiva i att synliggöra hur föreställningar och diskurser formar
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kategoriseringar och verkligheter. Med dessa teorier blev det möjligt att undersöka förhandlingar och motstånd av makt och positioner. Det hjälpte mig
att ifrågasätta dominerande universalistiska och essentialistiska idéer om en
fri, självständig och förnuftig individ och i stället uppmärksamma hur det
specifika sammanhanget är inbäddat i en komplex väv av diskurser genom
vilka individen konstitueras (jfr Hekman, 2010). Även om de poststrukturalistiska teorierna tillhandahållit verktyg för att förstå verkligheten har de
också begränsat vilken kunskap som varit möjlig att producera och gjort
vissa frågor svåra att utforska. I relation till föreliggande studie har det inneburit frågor om hur hälsa kan studeras som något mer än föreställningar eller
meningsskapande. Ytterligare frågor har rört den individcentrering som jag
funnit tveksam i de socialkonstruktionistiska teorierna. Trots en ambition om
att förstå individen som formad i en ständigt pågående process innefattar
denna process endast mänskliga individers praktiker och relationer. Till sist
formades också metodologiska frågor där poststrukturalistisk teori framför
allt formade tillvägagångssätt som studerade objekt men som inte gav möjlighet att studera hur också forskningspraktiken berör och samskapar. Detta
är något som Mol artikulerar som en form av “perspectivalism” där “they
seem to get to know the object by their eyes only. Maybe they have ears that
listen. But no one ever touches the object” (2002, s. 12). För att undkomma
perspektivism menar Mol att samhällsvetenskaplig forskning måste ta ett
ytterligare steg. Detta steg innebär att placera ”practicalities, materialities,
events” (ibid., s. 13) i förgrunden och på så vis undersöka hur till exempel ett
fenomen som hälsa både formas av och formar forskningspraktiken. Mol
(2002) beskriver det som att det inte finns några forskningsobjekt som väntar
på att bli utforskade. Objekt blir till, förändras och försvinner i och genom de
praktiker som är delaktiga i att producera dem (ibid.). Det innebär att forskarens ansvar ligger i att finna perspektiv eller göra utsnitt som kan producera
en ytterligare och alternativ berättelse (Haraway, 2008).
Trots en ambition om att innefatta diskurser, materialiteter och affekter i
undersökningen av produktionen av hälsa gör jag inga anspråk om att skapa
en fullkomligt utplattad relation mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer eller att helt undgå en antropocentrisk logik. Det kan ses som ett metodologiskt problem med föreliggande studie och dess teoretiska ansats. I denna
studie ser jag hur den sammanvävda relationen mellan diskurser och materialiteter blir en utmaning framförallt för spårningen av policy. Genom denna
spårning formas frågor om hur policytexter blir mer och annat än text. Hur
blir policy delaktig i materiella-diskursiva göranden och relationer?
Sismondo (2010) diskuterar hur analyser med koppling till aktörnätverksteori, trots en annan ambition, tenderar att förbise materialiteters
aktörskap. Jag ser det som en utmaning för fortsatt forskning inom barn och
ungdomsvetenskap att utforma forskningsmetoder som ger möjlighet att
studera materialiter och diskurser utan att sätta någon framför den andra. Det
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kan innebära mer experimenterande metodologiska tillvägagångssätt vilket
säkert kommer att bli möjligt i relation till bland annat teknisk utveckling.
För att avsluta detta metodkapitel vill jag sammanfattningsvis betona hur
denna studie undersöker hur hälsa produceras genom sammankopplingar,
händelser och praktiker (jfr Mol, 2002). De metodologiska antaganden som
redogjorts för och diskuterats i detta kapitel har blivit aktiva i det analytiska
arbetet med det empiriska materialet som följer i de nästkommande kapitlen.
Där spåras fyra figurationer av hälsa, hälsa som plats, hälsa som kompetens,
hälsa som känslor och hälsa som könad kropp. I relation till den forskningsapparatur som konstruerats i de föregående kapitlen kommer jag i och genom den analytiska spårningen att försöka besvara avhandlingens forskningsfrågor om hur figurationer av hälsa produceras och vad dessa figurationer i sin tur är delaktiga i att producera inom skolors hälsofrämjande arbete.
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Kapitel 5. Figurationer av hälsa som plats

Hur är det möjligt att förstå den materiella och diskursiva plats där hälsa
produceras? Var, på vilken plats, blir hälsa till? I individens kropp, i personligheten eller i rummet? För att undersöka fenomenet hälsa kommer jag i
detta första analyskapitel att spåra hur hälsa produceras i relation till plats.
Det innebär att jag utgår från att såväl hälsa som plats blir till i och genom
händelser och artikulationer och görs på flera sätt samtidigt (Law, 2002;
Thrift, 2004). En plats bli inte bara ett rum eller lokalitet som utformas och
används. Platsen blir i stället en specifik materiell och diskursiv rumslighet
delaktig i att forma hur ting och människor förhåller sig till varandra. Att
undersöka hur hälsa som plats produceras skapar därmed möjlighet att förstå
hur den specifika platsen (in)verkar och samskapas med hälsa (se t.ex.
Braidotti, 2010; Tamboukou, 2008).
I detta kapitel kommer jag att spåra figurationer av hälsa som plats i policy och DISA. Figurationen hälsa som plats produceras i policy som en
allomfattande resurs som ska genomsyra hela skolan och alla elever. I DISA
produceras två figurationer av hälsa som plats. Dessa benämner jag hälsa
som plats som behållare och hälsa som plats som görande. Således följer jag
tre stabiliserade figurationer. Hur dessa tre figurationer är sammanvävda och
samverkar diskuteras avslutningsvis i kapitlet.

Hälsa som plats i policypraktiken
I följande avsnitt spåras hur figurationer av hälsa som plats produceras i det
som jag i denna avhandling kallar policypraktik, dvs. de olika dokument som
lagstiftare, myndigheter och organisationer tagit fram med syfte att styra
eller inspirera skolors arbete i stort och det hälsofrämjande arbetet specifikt.
Spårningen av hälsa som plats i och genom dessa dokument följer ett gytter
av komponenter. De mest stabila komponenterna blir lärande, miljö, värdegrund, samspel och sammanhang. Inledningsvis spåras artikulationer om
reformer för att stärka skolors hälsofrämjande arbete vilket följer en tråd
sammankopplad med komponenterna miljö, lärande och värdegrund. Därefter spåras hur hälsa som plats formar skolan. Där följer jag en tråd sammankopplad med komponenterna sammanhang och samspel. Den tråden blir
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delaktig i att forma spänningar och gränsdragningar i relationen mellan individ och miljö.

Hälsa som plats: miljö, lärande och värdegrund
I början av 2000-talet artikuleras i svenska skol- och hälsopolitiska texter att
omfattande reformer behöver göras av skolors hälsoarbete. Dessa reformer
tog form genom en så kallad elevvårdsutredning som omfattar betänkandet
Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19) och en efterföljande regeringsproposition Hälsa lärande trygghet (Prop. 2000/01:14). I dessa dokument föreslogs förändringar av skolans hälsoarbete från fokus på risker och
sjukdomar till ett hälsofrämjande synsätt med fokus på kommunikation och
friskfaktorer. Ytterligare reformer handlade om att uppdelningen mellan
skolhälsovård och elevvård skulle samlas under benämningen elevhälsa.
Skapandet av stödjande miljöer och relationer skulle nu bli centralt för hälsoarbetet.

Hälsa som del av hela skolan
I den proposition (Prop. 2000/01:14) som lades fram i samband med elevvårdsutredningen är det framförallt två förslag som blir aktiva i att producera
figurationer av hälsa som plats. Det första är förslaget att stärka elevperspektivet i arbetsmiljölagen. I detta förslag betonas hur elevernas arbetsmiljö inte
enbart skapar förutsättning för lärande utan också för elevernas hälsa. Faktorer som anges påverka arbetsmiljön är bland annat mobbning, arbetsbelastning och stress. Arbetsmiljön blir på så vis del av elevernas psykosociala
lärmiljö. Det andra förslaget är att skapa ett nytt verksamhetsområde med
benämningen elevhälsa. Elevhälsan ska vara del av skolans lärandeuppdrag
och ha betoning på hälsoförebyggande arbete (ibid., s. 25). I betänkandet
från elevvårdsutredningen Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19)
beskrivs hur skolors hälsoarbete tidigare bedrivits som två eller tre separata
delar; skolans skolhälsovård, elevvård och det (special)pedagogiska arbetet.59 I stället för att göra en sådan uppdelning av medicinska, sociala och
pedagogiska insatser föreslås nu att dessa ska integreras inom vad som benämns elevhälsa.60 Motiven till införandet av elevhälsa beskrivs som att
59

Enligt propositionen Hälsa lärande och trygghet (Prop. 2000/01; 14) innefattade skolhälsovården framförallt det medicinska ansvaret för eleven och utfördes av skolsköterska och
skolläkare. Elevvården rörde främst elevers skolrelaterade och personliga problem där
skolpsykolog, skolkurator och lärare hade det främsta ansvaret.
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Ambitionen att integrera skolhälsovården i skolans verksamhet i stort var ingen ny tanke
utan fanns långt tidigare. I till exempel skolhälsovårdsutredningen från 1976 artikuleras hur
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skapa en sammanvävd relation mellan hälsa, lärande och utveckling för att
på så vis stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Arbetet med
elevhälsan ska forma en gemensam syn på barn och ungas lärande och hälsa,
innefattas i skolans övergripande lärandeuppdrag och bli del av ”skolans
vardagsarbete” (Prop. 2000/01:14, s. 28). Hälsoarbetet ska innefattas i all
verksamhet i skolan och inte vara en separat eller avgränsad del. Detta artikuleras bland annat som att målet med elevhälsan är att ”skapa en så positiv
lärandesituation som möjligt för eleven” (Prop. 2009/10:165, s. 278). Men
det är hälsa som är förutsättningen för lärande. Samtidigt formas en omvänd
relation i form av sambandet mellan ”pedagogiska metoder”, dess effekter
och ungdomars psykiska hälsa (SOU 2006:77, s. 22). Förbättringar av skolans undervisning och pedagogiska verksamhet blir samtidigt åtgärder som
stärker elevers hälsa. I propositionen 2000/01:14 formuleras hur ”utformningen av skolmiljön ska alltid sträva mot att ge de bästa förutsättningarna
för elevernas psykiska och fysiska hälsa. Därigenom skapas förutsättningar
för lärande” (s. 22). Hur miljön utformas ska alltså i första hand ske i relation till hälsa. Det är plats och hälsa som formar villkoren för lärande. Hälsa
blir således premissen för lärandet. Den täta relationen mellan hälsa och
lärande formar spänningar med effekter för hur hälsa som plats produceras.
Detta sker också sammankopplat med komponenterna miljö och värdegrund.
Återkommande betonas i dessa reformer att hälsa, lärande och miljö samspelar och påverkar varandra. Dessa komplexa relationer formas i och genom
sammankopplingar som Skolverket formulerar på följande sätt:
I en miljö där barn och elever får lust att lära, känner trygghet och får framtidstro är det hälsofrämjande arbetet en del av värdegrundsuppdraget – och
inte skilt från kunskapsuppdraget (2011, s. 104).

Här formas en generell utgångspunkt om relationen mellan lärande och hälsa
vilket också beskriver hur det hälsfrämjande arbetet är del av skolans kunskapsuppdrag. Samma faktorer, lust att lära, trygghet och framtidstro, samt
delaktighet och självkänsla, påverkar elevens hälsa och möjlighet till lärande
(Nilsson & Norgren, 2003; Prop. 2000/01:14, SOU 2000:19). Värdegrunden
blir här en ytterligare komponent som sammankopplas med hälsofrämjande
arbete och blir aktiv i att forma figurationen hälsa som plats. Eftersom värdegrunden ska ”genomsyra” hela skolans verksamhet har den betydelse för
”skolans hälsofostran” (Prop. 2000:01:14, s. 14). På så vis blir värdegrunden
”själva ”golvet” i hälsoarbetet” (Nilsson & Norgren, 2003, s. 20). Miljö,
värdegrund, lärande och hälsa blev i elevvårdsutredningen sammankopplade
komponenter aktiva i att forma skolors hälsofrämjande arbete. I kommande

skolhälsovården ska ske i samverkan med elev, förälder, lärare och övrig skolpersonal (Guvå,
2010; Palmblad & Eriksson, 1995).
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avsnitt diskuterar jag hur dessa komponenter blir aktiva i att producera figurationen hälsa som plats.

En allomfattande plats
Efter att ha spårat hur komponenterna miljö, lärande och värdegrund sammankopplas kommer jag nu att diskutera hur detta producerar figurationer av
hälsa som plats. I elevvårdsutredningen artikuleras hur ett hälsofrämjande
arbete ska blir del av skolors ”vardagsarbete” och sammanvävas med lärande. På så vis produceras figurationen hälsa som plats som utvidgad och
allomfattande. Platsen för hälsa blir hela skolans verksamhet något som artikuleras genom kopplingar med lärande, miljö och värdegrund. Att hälsa och
lärande sammankopplas i och genom robusta artikulationer kan sättas i relation till ett ökat fokus på lärande inom utbildning och skola (Biesta, 2005;
2013). Utbildningsfilosofen Gert Biesta gör en kritisk analys av hur utbildningsfältet genomgått en ”lärifiering” (2011, s. 23) som innebär att utbildning och undervisning ersatts av lärande. Detta menar Biesta är något som
döljer viktiga aspekter av utbildning såsom innehåll, syfte och relationer
(2013, s. 6). Att lära blir i sig något gott men frågor om vad som lärs och
syftet med lärandet hamnar i skymundan. Lärande blir på så vis ett tomt fenomen som inte anger innehåll eller riktning för utbildning. Dessutom sätter
lärande fokus på individen. Det är en enskild individ som lär sig då det går
inte att lära sig något för någon annan. Betydelsen av relationer i undervisning blir reducerad när tyngdpunkten hamnar på lärande (Biesta, 2013; se
också Edwards, 2010). När hälsa och hälsofrämjande arbete sammankopplas
med lärande sker vad jag artikulerar som en hälsofiering av utbildning.61
Detta sker när hälsa görs till en avgörande aspekt för lärande och när lärande
samtidigt görs till en dominerande aspekt av utbildning och skola.
I relation till Biestas resonemang går det att förstå hur en hälsofiering av
skola dels producerar hälsa som ett individualiserat fenomen, dels producerar en utvidgning av hälsa som kolonialiserar utbildningspraktiken (jfr Singleton & Law). Skola blir inte enbart en plats för utbildning utan också i en
sammanvävd relation en plats för hälsa. Här formas en utvidgning och stabilisering av fenomenet hälsa och skolors hälsofrämjande arbete. Det skapas
spänningar genom sammankopplingar med komponenten lärande som fokuserar individen och samtidigt skola och miljö. Hur spänningar mellan individ
och miljö blir aktiva i produktionen av figurationer av hälsa som plats är
något som jag återkommer till senare i detta kapitel. Spårningen kommer nu

61

Detta kan jämföras med vad en rad forskare artikulerar som en terapeutisering av utbildning
(se t.ex. Furedi, 2004, Ecclestone & Hayes, 2009). Jag vill dock mena att hälsofieringen inte
har samma fokus på psykologiska och terapeutiska tekniker utan en bredare ansats som bland
annat skapar spänningar mellan individ och miljö.
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att följa artikulationer som producerar figurationer av hälsa som plats som
resurs. Detta sker sammankopplat med komponenterna sammanhang och
samspel. Hur skola på så vis görs sammankopplat med hälsa som plats blir
en aktiv fråga i spårningen.

Skola som plats för hälsa
Spårningen av figurationer av hälsa som plats i policypraktiken har visat hur
hela skolan sammanvävs med hälsa. Hälsa ska vara en integrerad del i allt
arbete i skola vilket görs sammankopplat med komponenter som miljö och
lärande. Genom dessa komponenter produceras figurationer av hälsa som
plats i policypraktiken till något allomfattande. När skola görs till plats för
hälsa och hälsoarbete – hur görs då skola och hur görs hälsa?

Plats som samspelande sammanhang
Om man […] betraktar skolan som en plats där var och en ges möjlighet att
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar framstår skolan mer som ett
individuellt erbjudande om personlig växt och utveckling (SOU 2000:19, s.
144).

Här diskuteras hur skola kan vara en plats som erbjuder varje elev möjlighet
att växa och utvecklas. På så vis blir skola en plats med fokus på individens
hälsa genom sammankopplingar med individuella behov, förutsättningar,
växt och utveckling. Skolan blir en plats som ska erbjuda barn och unga en
hälsosam progression. Det är sedan upp till eleverna i relation till den plats
som skolan erbjuder att växa och utvecklas. I policydokumenten blir det
verksamheten i skolan som kan förmå eller inte att ”skapa ett gott socialt
klimat” (Skolverket 2000, s. 20). På så vis har all personal i skolan ”ansvar
att skapa en hälsofrämjande miljö” (Skolverket, 2011a, s. 100). I SOU
2000:19 framförs att ”rektor har ansvar för att skolan utformas till en trygg
och trivsam plats där elever kan växa och utvecklas i positiv riktning” (s.
150). Här återkommer komponenten växa i relation till hälsa och plats. Det
är eleven som ska växa och utvecklas, genomgå en positiv förändring i relation till en trygg och trivsam plats som skolpersonal tillgodoser.
Platsen skola blir på så vis en resurs för eleven att utvecklas i och som
kan främja hälsa. Samtidigt beskrivs hur ”välbefinnande måste aktivt erövras
av den enskilde eleven” (Prop. 2000/01:14, 14). Genom policypraktiken
artikuleras också hur skolan kan bli något som orsakar ohälsa. En plats som
skapar och förstärker problem och där elever far illa (SOU 2000:19). Det
formuleras bland annat som att ”orsakerna till hälsoproblem kan finnas hos
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individen, i gruppen, i individens omgivning eller i skolans organisation”
(Prop. 2000/01:14, s. 29). Analys och åtgärder av skolrelaterad ohälsa bör
enligt policypraktiken ses som del i en helhet och riktas mot individ-, gruppoch skolnivå. Inte enbart den enskilda eleven ska fokuseras utan skolor
måste också ”se och åtgärda hela miljön kring eleven” (Prop. 2000/01:14, s.
13). För ett framgångsrikt hälsoarbete krävs insatser inom flera områden. I
en rapport från WHO Promoting mental health framställs hur hälsofrämjande arbete som enbart riktas mot individen, t.ex. utbildning i social kompetens, har liten inverkan på långsiktiga förändringar (2005, s. 8). På så vis
formas i policydokumenten platsen som aktör – som något som skapar och
orsakar ohälsa. Här formas spänningar av platsen som både passiv och aktiv.
Dessa spänningar blir robusta i produktionen av figurationer av hälsa som
plats och återkommer när spårningen länkas till komponenterna samspel och
sammanhang.
Genom återkommande händelser och artikulationer i policypraktiken produceras figurationer av hälsa som plats sammankopplad med samspel och
sammanhang. Detta görs återkommande genom kopplingar med KASAM
(Känsla Av Sammanhang) och salutogenis.62 I en rapport från Skolverket
(2011a) beskrivs hur KASAM handlar om att hälsa främjas när individer
upplever verkligheten som begriplig, hanterbar och meningsfull. Det innebär
att individen ser sig själv i ett sammanhang som det är möjligt att påverka
(ibid.). I elevvårdsutredningen (SOU 2000:19) formuleras hur en hälsofrämjande skolmiljö präglad av ett meningsfullt sammanhang kan skapas om
arbetet utgår från elevernas eget livssammanhang, kunskaper och erfarenheter.63 Här blir sammanhang något som ska formas och anpassas efter eleverna. Elevernas delaktighet, att de ”bjuds in till dialog” om skolmiljön för att
”vara medskapare av en hälsofrämjande miljö för lärande” (Skolverket,
2011, s. 104) blir här viktigt för skolors hälsofrämjande arbete. Ett meningsfullt sammanhang blir i SOU 2000:19 att ”händelser kan tolkas och förstås
inom det värdesystem som rör sig i djupet av vår personlighet” (s. 42). Enligt
WHO blir KASAM en färdighet (eng. skill) som kan skapa möjlighet för
människor att hantera en splittrad och fragmenterad värld. På så vis innefattar KASAM individens möjlighet att utveckla en god hälsa genom att använda ”cognitive and emotional perception, behavioural skills and motivat62

Antonovskys teorier har fått ett omfattande genomslag i svensk utbildningspolicy genom
robusta sammankopplingar med elevers hälsa och skolors hälsofrämjande arbete. Det artikuleras som att KASAM har ”stor relevans för elevhälsan och hur man ser på hälsoarbete i skolan” (SOU 2000:19, s. 141). Detta kan också ses i relation till folkhälsovetenskaplig forskning
som betonar dessa teoriers betydelse (se Eriksson & Lindström, 2005; 2006).
63

Ett meningsfullt sammanhang sammankopplas också med vad som artikuleras som ett
”entreprenöriellt lärande” (Skolverket, 2011, s. 113). Detta formas i relation till såväl skolans
värdegrund och kunskapsuppdrag och anses syfta till ”en allsidig personlig utveckling”
(ibid.).
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ion” (ibid., s. 51) i ett meningsfullt sammanhang av kultur och tradition.
Sammanhang görs genom sammankopplingar med en enskild elev. Detta
artikuleras såsom individuella värdesystem, individens förmåga att hantera
svårigheter, individens generella inställning till livet och upplevelser av sitt
sammanhang. Detta samspel mellan individ och miljö artikuleras som att
sammanhanget innefattar både ”inre och yttre faktorer” (SOU 2010:80, s.
37).
I produktionen av figurationer av hälsa som plats görs hela skolan aktiv i
att forma en miljö som främjar lärande, utveckling och hälsa (Prop.
2000/01:14; SOU 2000:19; Skolverket, 2011a). Detta görs genom ett fokus
på ”skolmiljön i vid mening” (Prop. 2000/01:14, s. 55). I skolmiljön sammankopplas allt som sker i skolan. Här görs en uppdelning mellan inre miljö
som innefattar psykosociala faktorer och yttre miljö som innefattar fysiska
faktorer. Hur sammanhang formas av såväl resurser i miljön som individuella resurser är något som återkommande artikuleras i policydokumenten.
Sammankopplingen av komponenten psykosocial och hälsa som plats artikulerar samspelet mellan individ och miljö. Det innefattar såväl psykiska och
somatiska aspekter som sociala villkor (SOU 2010:80). Psykosocial används
för att bredda arbetsmiljöbegreppet men formar samtidigt en gränsdragning
av vad som artikuleras som fysisk arbetsmiljö och psykisk arbetsmiljö (SOU
2000:19; SOU 2006:77). Genom denna gränsdragning mellan psykosocial
och fysisk arbetsmiljö görs en åtskillnad mellan faktorer som möbler, belysning och smuts och faktorer som trygghet, trivsel och bemötande. Samtidigt
betonas det fysiska rummets betydelse för den psykosociala hälsan och vikten av att bygga stödjande miljöer (ibid.).
Sammanhang och samspel blir på så vis komponenter aktiva i att forma
både spänningar och gränsdragningar i relationen individ och miljö. Detta
görs sammankopplat med hur den fysiska arbetsmiljön samverkar med relationer och processer samt att miljön är föränderlig och skapas av alla (människor) som befinner sig där. Här formas samspel mellan elever och lärare men
också samspel mellan människor och miljö. Det uttrycks som att platsen
”blir till i samspelet mellan människor och i samspelet med den fysiska miljön” (Skolverket, 2011a, s. 102). Detta sker i och genom sammankopplingar
med skola som en ”social mötesplats” och ”arena” för ”kommunikation,
samspel och lärande” (Skolverket, 2011, s. 5; se också Skolverket, 2000;
SOU 2010:80; SOU 2000:19; Myndigheten för skolutveckling, 2003a). Under rubriken ”en hälsofrämjande miljö” står att ”rummet i förskola och skola
påverkar människors relationer och ger signaler kring vilket beteende som
förväntas, vilka aktiviteter som är möjliga och vilka möten som är möjliga”
(Skolverket, 2011, s. 102). I relation till detta ställs frågor om hur interaktion
mellan elever och lärare kan formas och om eleverna har möjligheter att
förändra rummet. På så vis blir platsen sammankopplad med komponenten
rum något som skapar identiteter, påverkar, ger signaler och begränsar vad
som kan göras men blir samtidigt uteslutet ur interaktionen. Platsen skapar
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ramar för samspel men blir inte delaktig i samspelet. Denna spänning mellan
individ och miljö formar figurationen hälsa som plats som en resurs där platsen blir viktig för det hälsofrämjande arbetet och inverkar på elevernas hälsa
men samtidigt blir statisk och styrd av individer. Jag kommer nu att vidare
diskutera hur hälsa som plats blir till resurs.

Platsen som resurs
Efter att ha spårat figurationer av hälsa som plats sammankopplad med skola
kommer jag nu att diskutera de spänningar och gränsdragningar som varit
delaktiga. Det är dels en spänning där skola blir en plats som både främjar
hälsa och hämmar hälsa, dels spänningar i relationen individ och miljö kopplat till komponenterna sammanhang och samspel. Genom artikulationer om
att det är i samspelet mellan individ och miljö som sammanhanget formas
blir figurationer av hälsa som plats föränderligt. Samarbete och samspel sker
mellan såväl individer som ting men trots denna samverkan är individ och
objekt tämligen stabila. Platsen formas av konstanta ting och blir något som
skolpersonal och elever utformar. Här produceras figurationer av hälsa som
plats genom spänningar och gränsdragningar mellan individ och miljö där
individen återkommande görs till den centrala aktören. Det är eleven som
aktivt ska ”erövra” sin hälsa (Prop. 2000/01:14, s. 14). Samtidigt skapas
spänningar där den fysiska miljön och psykosociala aspekter blir del av samspelet. På så vis produceras figurationer av hälsa som plats som resurs. En
tillgång och medel som ska utformas av skolpersonal och elever så att eleverna kan växa och utvecklas i denna plats. Platsen påverkar elevernas hälsa
och blir därigenom en resurs för det hälsofrämjande arbetet.
Skola blir i artikulationerna i policydokumenten en plats som orsakar
ohälsa bland elever men där det samtidigt är eleverna som har ansvar för sin
(o)hälsa. Hälsa produceras som något som barn och unga behöver utveckla
och blir en individuell angelägenhet men det är skolan som ska hjälpa eller
främja att det sker och blir till en plats där barn och unga kan växa och utvecklas (jfr Palmblad och Eriksson, 1995). Platsens eller miljöns inverkan på
individens hälsa framhålls men fokus riktas sedan mot hur individen upplever platsen, huruvida eleven kan hantera och förändra den, vilket formuleras
som förmåga eller handlingsberedskap.64 Figurationer av hälsa som plats
produceras då som en resurs, något individen kan förändra och styra.

64

I nästa kapitel kommer spårningen att riktas mot figurationer av hälsa som kompetens. Där
fortsätter spårningen av hur individen behöver kompetens att kunna kontrollera och hantera
omgivningen.
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Avslutande analys: hälsa som plats som allomfattande resurs
Genom de figurationer av hälsa som plats som jag spårat i policypraktiken
produceras en rad spänningar och motstridigheter. Detta sker i och genom
den mängd komponenter som sammankopplas i denna produktion; miljö,
lärande, värdegrund, samspel och sammanhang. Att elever är trygga, upplever goda relationer och inflytande över verksamheten görs till miljörelaterade komponenter som framhålls för att skapa goda förutsättningar för elevernas hälsa och lärande. Hälsa blir ett aktivt och centralt fenomen i det som
sker i skola – skolans alla delar och göranden artikuleras som del av hälsoarbetet. Det formar en hälsofiering av platsen skola där alla aktörer blir del av
hälsoarbetet och hälsa blir ett viktigt eller till och med det främsta syftet med
verksamheten. Hälsa som plats blir på så vis såväl utspridd som samlad.
Samtidigt poröst konstruerad och stabilt fixerad (Mol & Law, 1994). Den
blir fast i och genom en stabiliserad produktion av hälsa kopplat till skola. På
samma gång flyktig och rörlig inom det som konstrueras som skola där allt
och alla har ansvar för elevernas hälsa. Då produceras figurationer av hälsa
som plats som allomfattande resurs, en resurs som blir till överallt, alltjämt,
och som ska stärka ungas hälsa. Samtidigt artikuleras i policydokumenten
hur skola kan vara en hälsohämmande plats. Det formas en spänning av
främjande och hämmande av hälsa i och genom en komplex relation av individ och miljö. Det ställer frågor om vem som skapar eller gör den främjande
eller hämmande platsen.
Genom policypraktiken formas en återkommande spänning mellan individ och miljö. Det kan förstås som en friktion kring relationen mellan individ
och samhälle, subjekt och objekt, med potentialitet att motverka konstruktioner av stabilisering av kategoriseringar. Det är i spänningarna som olika
verkligheter stöter samman och skapar möjlighet för rörelser och förändring
(Mol, 2002). Det är dock samtidigt en gränsdragande och binär logik mellan
individ och miljö som görs i policypraktiken, en antropocentrisk logik som
gör individen till den aktiva och miljön till en mer eller mindre passiv enhet.
Kan det vara möjligt att göra förskjutningar av produktionen av figurationer
av hälsa som plats för att artikulera hur individ och miljö formas i och genom samhandlingar och ömsesidiga tillblivande? Går det då att skapa kunskap om hur också platser kan vara aktiva och lära sig att främja hälsa? Där
plats, materialitet och ting kan ses som en ”intim del av det mänskliga livets
villkor, som en formerande kraft bortom vår kontroll” (Åsberg, 2012, s. 11)?
Med dessa frågor förflyttas nu spårningen av hälsa som plats till DISApraktiken.
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Hälsa som plats i DISA-praktiken
Nu förflyttar jag spårningen av hälsa som plats till DISA-praktiken för att så
småningom koppla den till de ovanstående spårningarna i policypraktiken.
Utifrån antagandet om att plats görs på flera sätt samtidig produceras hälsa
som plats här som två parallella och sammanvävda trådar eller figurationer.
Först spåras hur hälsa som plats produceras som behållare. Sedan spåras hur
hälsa som plats produceras som görande. Spårningen formas på så sätt genom ett utsnitt eller gränsdragning vilket producerar dessa två figurationer –
hälsa som behållare respektive görande - som separata trots att de är sammanlänkade.

Plats som behållare
Amanda: Det är viktigt att hitta ett sammanhang där man får vara sig själv. Ett
sammanhang där man passar in och trivs (Minnesanteckningar, grupphandledarutbildning, 110525).

När spårningen nu görs i DISA-praktiken återkommer komponenten sammanhang som tidigare spårades i policypraktiken. I denna inledande händelse beskriver instruktören Amanda hur sammanhang är något som individen hittar eller finner och som påverkar hälsan genom att individen ”passar
in” in i eller inte. Sammanhanget eller platsen blir delaktigt i att styra om
individen kan ”vara sig själv” eller inte. Samtidigt som sammanhangets betydelse för individens hälsa och person betonas görs också en gränsdragning
mellan sammanhang och individ där de blir två separata enheter. Det artikuleras hur platsen sätter ramar för individen, för dess varande och hälsa, samtidigt som individen kan söka efter en mer trivsam plats. Platsen blir på så
vis något som individen aktivt kan välja. En sådan gränsdragning mellan
individ och omgivning är något som återkommande görs i DISA-praktiken.
Hur detta görs och vilka effekter det ger kommer spårningen nu att följa.

Att påverka sin hälsa
Dessa gränsdragningar i DISA-praktiken mellan individ och omgivning stabiliserar produktionen av figurationen hälsa som plats som behållare. Detta
sker bland annat genom artikulationer om hur individen kan välja hur den
reagerar på det som sker i omgivningen och att det enbart är sig själv som
individ som kan förändras. I gruppledarmanualen formuleras det som att ”det
är bara sina egna handlingar och tankar som vi kan förändra, inte vad som
händer utanför oss” (s. 9). Hur någon reagerar på eller upplever olika omständigheter eller händelser blir till ett individuellt val. Enligt gruppledarma100

nualen är detta ”själva grunden för den här kursen. Du kan välja hur upprörd
eller olycklig du vill känna dig” (s. 38). Det som sker blir något utanför individen och individen har endast möjlighet att förändra det som sker inom sig.
Detta framkom också i en intervju när jag ställde frågor om DISAprogrammets utgångspunkter. Gruppledaren Kristina berättar hur DISA
handlar om att kunna påverka tankar och hälsa.
Kristina: Jag kan ju själv bestämma genom att tänka på ett speciellt sätt. Då
påverkar jag också hur jag mår och hur jag känner mig här inne. Man tror ju
inte att man kan påverka så mycket för man tror ju oftast att det beror på alla
andra att jag mår så dåligt. Det beror på den här läraren som har gett mig så
himla mycket läxor och det beror ju på det och på det och att man kan faktiskt
själv kan påverka så mycket, hur man tar dom här olika sakerna (Intervju
110316).

Här görs individen till en aktör som kan påverka ”hur jag mår och hur jag
känner mig här inne”. Kristina beskriver att många elever tror att de inte kan
påverka hur de mår och att orsaken till att de mår dåligt beror på andra människor. Detta är något Kristina menar är en felaktig föreställning och i stället
kan individen ”själv bestämma genom att tänka på ett speciellt sätt”. Här
formas en individ som kan styra mående och känslor genom sitt sätt att
tänka. Individens hälsa blir något som formas av hur individen tänker. Återigen produceras en gränsdragning av individens känslor och tankar som ”här
inne” och omgivningen som något utanför som inte går att förändra. Att må
dåligt beror inte främst på omständigheter i omgivningen utan på individens
tankar. Här formas utrymme för individen att påverka och skapa förändring
men inte av omgivningen utan enbart av sig själv. Individens handlingsutrymme blir begränsat till de egna tankarna och känslorna. Med stabila gränsdragningar mellan ”här inne”, en plats där hälsa och känslor finns och kan
påverkas, och där ute, en statisk plats som skapar förutsättningar och ramar
för hälsa men som inte går att påverka skapas gränsdragningar i relationen
individ och omgivning. Detta är något som också producerades vid gruppträffarna. Vid inledningen till den sjätte träffen gör gruppledaren Caroline en
kort sammanfattning av DISA och säger:
Caroline: Vissa saker kan man inte ändra på, de ligger utanför oss själva. Som
om föräldrarna bråkar eller om läraren ger många läxor, om någon blir sjuk.
Vad man kan ändra på är hur man tänker om det som händer och på så sätt
göra det mindre jobbigt (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121108).

I denna händelse upprepas hur individen inte kan påverka det som ”ligger
utanför oss själva”. Det som händer, det sker utan att individen har möjlighet
att styra det. Individen påverkas av saker i omgivningen men kan själv välja
hur den ska påverkas genom att ändra hur den tänker om det som sker. Det
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kan handla om saker som är jobbiga och som individen genom att ändra på
tankarna om det som sker, ”göra det mindre jobbigt”.
Vad är det då som artikuleras som det jobbiga som ligger ”utanför” individen, och hur formar det figurationer av hälsa som plats? Här återkommer
artikulationer om att lärare ger många läxor. Lärare och läxor blir något som
elever inte kan påverka eller förändra. Skola, lärare och läxor, görs till en
plats som sammankopplat med policypraktiken påverkar och formar förutsättningar för barn och ungas (o)hälsa. Att bli sjuk blir något som inte går att
ändra. I den första händelsen ovan producerades mående som något som
individen kunde påverka genom att styra tankarna. I den senare händelsen
produceras att ”bli sjuk” som något som inte går att påverka. När jag i spårandet sammankopplar dessa två händelser framkommer hur det görs en
gränsdragning mellan att må dåligt och att vara sjuk. I DISA-praktiken blir
individens tankar fokus för att minska depressiva symptom vilket produceras
som något individen har stor möjlighet att påverka. Här görs dock en åtskillnad mellan tankar som i DISA-praktiken påverkar stress och depressiva
symptom och att bli sjuk. Att bli sjuk blir något utanför individens kontroll i
likhet med lärare, läxor och föräldrar. Det ’kroppsliga’ ligger utanför individen medan tankarna finns inom och går att styra med förnuftet. Detta är i
linje med dominerande gränsdragningar mellan fysisk och psykisk ohälsa
och en Cartesiansk uppdelning mellan kropp och tankar (Bordo, 1987).
Kroppen blir till en passiv och konstant behållare som fungerar som en
funktionell och autonom existens (Shildrick, 1999). På så vis blir kroppen
del av platsen, den behållare som individ, tankar och känslor är placerade
inom.65

Att hantera händelser
Efter att ha spårat hur figurationer av hälsa som plats produceras som något
utanför som inte går att förändra, kommer spårningen nu att följa en tråd av
hur plats också görs som något individen ska lära sig att hantera. Individens
tankar och känslor blir något som formas av det som sker i och genom platsen. Det som sker kan till exempel ge individen en negativ tanke. Detta beskrivs i gruppledarmanualen som ”utlösande händelser” (s. 25) och ”stressiga
händelser” (s. 50). Återkommande artikuleras hur dessa händelser är något
som individen måste lära sig att hantera. Det finns enligt gruppledarmanualen tre grundläggande sätt att hantera dessa händelser. De kan undvikas,
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Hur figurationer av hälsa som könad kropp produceras är något som spåras vidare i kapitel
8. Här visar spårningen hur figurationer av hälsa som plats i och genom gränsdragningar av
individ och omgivning formar effekter för individens handlingsutrymme även i relation till
kropp. När figurationer av hälsa som plats produceras sker detta i och genom gränsdragningar
med aktörer som skola, föräldrar och kropp.
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ändras eller så kan individen ändra sättet att reagera på dem (ibid.). Ändra
händelsen blir i DISA-praktiken att planera hur händelsen ska hanteras.
Samtidigt görs en gränsdragning där individen enbart har möjlighet att förändra sig själv. Händelsen kan enbart förändras genom en inåtriktad rörelse
där det egna beteendet sätts i fokus, till exempel genom att plugga mer till ett
prov så att det inte blir en så stressig situation eller att städa sitt rum för att
undvika bråk med föräldrar. En av övningarna kring att hantera utlösande
händelser utgår från en Snobben-serie (Elevmanualen, s.7.3). Serien handlar
om att både eleven som får betyget IG och eleven som får betyget VG blir
ledsna och besvikna.
Nina [gruppledare]: Är det en rimlig tanke att känna att man är totalt värdelös
för att man får IG på provet?
Flera elever: Nej.
Nina. Nej, vad kan den positiva mottanken vara då?
Sofia: Typ att om jag pluggar mer så kanske jag får ett bättre betyg nästa
gång.
[…]
Nina: Några andra sätt att hantera den här händelsen? Undvika händelsen?
Maja: Det är väl att plugga?
Nina: Hur slipper man få ett IG?
Sofia: Man pluggar.
[…]
Karin: Men, att ändra på händelsen, skulle det kunna vara att snacka med läraren? (Transkribering, Solsjöskolan, 130204).

När övningen genomförs blir ”att plugga” ett återkommande performativ för
att hantera en situation med ett visst provresultat. I denna händelse upprepas
hur resultatet på ett prov styrs av hur mycket eleven har förberett sig. Det
skapas ett givet och förbestämt samband mellan att plugga och att inte få IG.
Även om det inte är rimligt att känna sig ”totalt värdelös” för ett underkänt
betyg ska situationen hanteras på olika sätt, genom positiva mottankar eller
genom att undvika händelsen. Händelsen stagnerar vid hur individens ansträngning och beteende är den avgörande aspekten kopplat till prestationer
på ett prov och blir enda sättet att ändra på händelsen. I relation till detta
produceras en affektiv intensitet som får mig att agera. Det skapar en mängd
frågor, ”händelsen kan väl inte enbart ske i relation till hur mycket eleven
pluggat? Det måste väl vara en oändlig mängd av faktorer som är medskapare av denna händelse och där vissa av dem kan vara möjliga för individen
att förändra?” (Minnesanteckningar, 130204). I relation till dessa frågor gör
jag ett försök att tillföra en annan strategi för att ändra på händelsen, att prata
med läraren. Det får inget gehör bland de andra deltagarna. Svaren stannar
vid hur mycket individen har pluggat. Artikulationer om elevers delaktighet
och inflytande som blivit stabila inom svensk skola de senaste decennierna
och som i policypraktiken blev till ett sätt att främja hälsa utesluts i DISA103

praktiken och blir kanske till och med motstridiga. Här skapas i stället performativa uttryck om att det inte går att påverka något utanför sig själv.
Genom dessa artikulationer skapas ett begränsat handlingsutrymme för
deltagarna i DISA i relation till skolprestationer. Hälsa som plats produceras
sammankopplad med individens förmåga att hantera omgivningen såsom
prov och betyg. Men platsen blir inte möjlig för individen att förändra. Att
undvika eller ändra händelsen kan endast ske genom att individen ändrar sitt
eget beteende. Detta blir dock inte en begränsning utan i stället en möjlighet
för individens utrymme att handla. I gruppledarmanualen formas det som att
”vi av egen kraft och vilja kan åstadkomma förändring av hur vi mår” (s.
73). Att individens mående, tankar och känslor formas av de egna handlingarna blir i DISA en möjlighet till förändring. Detta sker när deltagarna vid
den fjärde träffen uppmanas att öka ”positiva aktiviteter som medel för att
försöka vända ihållande negativa tankar” (ibid., s. 31). När denna övning
genomförs på Björnbackaskolan avslutar gruppledaren Caroline med att
säga:
Caroline: Kom ihåg att även när det känns motigt eller jobbigt så gör något
som får er att må bättre. För ni har rätt att må bra och ni kan påverka i ert liv.
Även om andra runt omkring er, om kompisar är dumma, om lärare inte förstår eller föräldrarna bråkar så har ni rätt att må bra. För hur vi tänker och
känner beror på vad vi gör eller en utlösande händelse
(Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121025).

Här uppmanar Caroline eleverna att även när det känns jobbigt så går det att
påverka situationen genom att göra något som får en att må bättre. Att må
bra formas till en rättighet – något som individen har rätt till även om människor runt omkring är dumma, inte förstår eller bråkar. Denna rättighet kan
dock endast tillgodoses av individen själv. Hälsa formas på så vis till en rättighet men samtidigt blir det en skyldighet som individen måste se till och
ansvara för. Det är inget som kan tillgodoses av exempelvis skola. Skolan
görs återkommande i DISA-praktiken till en plats delaktig i att hämma hälsa
genom artikulationer om provresultat och oförstående lärare. Det blir en
dessutom en plats som inte kan förändras av eleverna. Figurationen hälsa
som plats produceras i och genom dessa artikulationer om individens rättighet och ansvar för sin hälsa som frånkopplat det ”runt omkring”. På så vis
reproduceras stabila gränsdragningar, platsen blir den behållare som individen befinner sig och kroppen också blir del av.

Innanför/utanför – aktiv/passiv
I spårningen genom DISA-praktiken produceras återkommande figurationer
av hälsa som plats i och genom gränsdragningar mellan innanför och utanför. Platsen blir en konstant behållare som inte är möjlig för individen att
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förändra. Förändringen kan enbart ske inom individen, genom tankarna om
sig själv och det som händer i omgivningen. Samtidigt påverkas individen av
det som sker i platsen. Lärare, föräldrar, kropp, prov och betyg blir aktörer
som enligt DISA kan ’utlösa’ stress och negativa tankar. Därför måste individen lära sig att förändra och kontrollera sina tankar för att på så sätt hantera detta och bli hälsosam. Här formas spänningar kring hur individen görs
till den aktiva, den som ska välja, kontrollera och hantera sina tankar och sin
tillvaro. Samtidigt blir individen i DISA tämligen passiviserad. Individen ska
fogligt följa DISA-övningarna och lära sig att reagera på omgivningen på ett
mer hälsosamt sätt.
Genom artikulationer om att förändra sig själv formas kopplingar till en
så kallad terapeutisk självhjälpskultur (se t.ex. Berg, 2011). Karin Johannisson beskriver hur denna självhjälpskultur skapar en situation präglad av
”vag maktlöshet i kombination med högt ansvar för den egna lyckan” (2009,
s. 249). Detta formas i DISA-praktiken genom artikulationer om hur individen inte kan ändra på det som ligger ”utanför” men samtidigt har stora möjligheter och rättigheter att ändra på sig själv, sitt beteende och sina tankar. På
så vis formas ett individuellt ansvar för tankar och beteende men inte för
andra aktörer eller världen utanför vilka individen inte kan påverka (jfr Aldenmyr & Grønlien, 2013). Genom att lära sig kontrollera och ta ansvar för
känslor och tankar formas en syn på människan som en separat och autonom
enhet. Individen uppmanas att arbeta med sig själv för att på så sätt uppnå
hälsa, forma en hälsosam kropp, vilket ska ske i relation till DISA. DISA ska
lära individen att bli någon annan genom stabiliserande performativ om hur
individen är. Det skapas en spänning av en autonom individ som nu ska omformas i relation till DISA (jfr Berg, 2011; Mol, 2011). I relation till denna
spårning i DISA-praktiken blir en så kallad självhjälpskultur medskapare av
skolors hälsofrämjande apparatur. Här produceras figurationer av hälsa där
platsen skola blir begränsad till bakgrund, till något utanför men samtidigt en
aktiv komponent i att forma hälsa i och genom DISA, lärare, prov, läxor och
prestationer.
Dessa gränsdragningar, av innanför/utanför, aktiv/passiv formar effekter
som utifrån ett post-konstruktionistiskt perspektiv hindrar oss från att se hur
individ och omgivning samskapas. Där ett individuellt ansvar för hälsa förminskar ansvaret för relationer och kollektiv. Produktionen av hälsa som
plats som behållare bortser eller ignorerar också de materiella krafter som är
delaktiga i att såväl berika, passivisera och degradera mänskliga och ickemänskliga aktörer (Prout, 1996; Åsberg, 2012). Spårningen kommer nu att
följa hur det samtidigt i DISA-praktiken produceras figurationer av hälsa
som plats som utmanar och överskrider gränsdragningar mellan individ och
miljö, hur kontroll av såväl hälsa som plats blir något imaginärt och där de
materiella-diskursiva aktörer som deltar i DISA-praktiken samskapas och
samhandlar. Det ställer frågor om hur det skulle kunna produceras andra
platser och verkligheter.
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Plats som görande
Efter att ha spårat hur figurationer av hälsa som plats produceras i och genom stabila gränsdragningar mellan individ och omgivning, innanför och
utanför, aktiv och passiv, kommer spårningen nu att följa hur figurationer av
hälsa som plats samtidigt produceras genom sammanvävningar av en mängd
materiella-diskursiva aktörer. På så vis blir det möjligt att spåra hur figurationer av hälsa som plats också produceras genom samhandlingar där det inte
går att ordna eller särskilja specifika aktörer. Inledningsvis i detta avsnitt
följer spårningen hur figurationer av hälsa som plats blir till görande i och
genom samhandlingar med de rum där DISA genomförs. Därefter hur möbler; stolar och namnlappar formar spänningar där hälsa som plats samskapas
i relation till kroppars rörelser och situering. Avslutningsvis diskuteras hur
figurationer av hälsa som plats produceras i och genom en mängd möjliga
men oförutsebara relationer och göranden.

Rumsliga relationer
Hur rum och dess utformning har betydelse för elevers hälsa artikuleras i
såväl policypraktiken som i DISA-praktiken. I policy blir rum del av samspelet mellan elever och lärare i skola. Där blev rummet något som förändras
av mänskliga aktörer och dessutom något delaktigt i att forma vad som kan
göras. I DISA-praktiken betonas också rummets inverkan på det som sker.
Vid den handledarutbildning som jag deltog i ställdes frågor om vilka rum
som deltagarna hade att tillgå för att genomföra DISA-träffar i sina respektive verksamheter. Konferensrum ansågs vara den mest lämpliga typen av
rum (Minnesanteckningar, 110525). Hur det rum som ska användas måste
ställas i ordning och förberedas innan träffarna beskrivs i gruppledarmanualen. Manualen ger instruktioner om att ”alltid vara på plats minst 15 minuter
innan gruppträffen för att förbereda rummet” (s. 4). Ytterligare instruktioner
till gruppledaren är att göra namnlappar och placera ut dem innan ”lektionen” börjar (ibid. s. 7). Genom att ge eleverna olika platser vid träffarna ska
en positiv interaktion bli möjlig. Konferensrum, blädderblock och namnlappar blir också aktiva medaktörer för att genomföra DISA och för att forma
de platser där de äger rum. Platsen blir i och genom DISA-praktiken medskapare av vad som där kan ta form.
På Västermalmsskolan hålls DISA-träffarna för det mesta i ett konferensrum. Konferensrummet ligger vid skolans expedition och är ett rum där personalmöten vanligtvis sker. När jag deltar första gången på en DISA-träff i
Västermalmsskolan är rummet iordningställt för träffen när vi kommer dit.
Träffen sker tidigt på morgonen och gruppledaren Sara har förberett rummet
dagen innan. När vi kommer in finns blädderblock med dagordningen uppskriven på väggen, namnlappar som bestämmer var eleverna ska sitta, det avsnitt av DISA-manualen som vi ska arbeta med i ett exemplar till oss var, och
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pennor utlagda vid varje plats (Minnesanteckningar, Västermalmsskolan
120419).

Det rum som DISA-träffen sker i och med är väl förberett för DISA. Dagordningen finns uppskriven på ett blädderblock, på bordet ligger namnlappar, DISA-manualer och pennor utlagda. Rummet är möblerat med ett stort
ovalt bord och stoppade karmstolar på hjul. Det lilla rummet, stora bordet
och stolarna med stoppade dynor i samhandling med manualer, pennor och
blädderblock med dagordning producerar specifika materiella-diskursiva
praktiker av möte eller sammanträde. Efter träffen säger Sara att denna träff
varit ovanligt lugn och att eleverna arbetat mer koncentrerat än vanligt med
övningarna i manualen. Att jag deltar för första gången är ytterligare en
komponent delaktig i det som sker. Men de andra aktörerna; blädderblock,
manual, pennor, blir också medskapare av vad som kan uppstå, minst lika
kraftfulla. De blir medskapare av rörelser och utrymme för träffen. Känslor,
tankar och frågor kopplas upp mot dessa aktörer och omformas i relation till
dem (jfr Taylor, 2013; Lenz Taguchi & Palmer, 2013).
Vid nästa tillfälle som jag deltar i DISA på Västermalmsskolan är konferensrummet upptaget. Ett fritidsrum som ligger i en annan del av skolan blir
då platsen för denna träff. En plats som formas i relation till andra materiella-diskursiva aktörer än konferensrummet. Eftersom det inte är det vanliga
rummet så har eleverna svårt att hitta. Det gör att flera av dem kommer försent. Sara har glömt papprena från elevmanualen så hon går för att hämta
dem. När gruppledaren Sara, eleverna, jag, DISA-papprena, pennorna och
dagordningen, till slut är samlade har stor del av tiden för träffen redan gått.
Sara säger att vi idag inte kommer att hinna med en DISA-träff. I stället föreslår Sara att vi pratar om hur eleverna mår och hur de haft det på den prao
de varit på.
Under träffen är det rörigt. Det blir ett ofokuserat prat som kastas mellan tjejerna, olika ämnen, skratt och skrik. Många mobiltelefoner är uppe och leder
till kommentarer. De sitter två och två i sofforna, halvligger mot varandra och
flyttar runt på soffkuddarna (Minnesanteckningar, Västermalmsskolan,
120516).

Vid denna träff formas händelser som försvårar eller omöjliggör genomförandet av DISA. Rummet blir en plats samskapat med materiella-diskursiva
aktörer av fritidsverksamhet, spel och lek. Det som uppstår i relation till
dessa aktörer formar effekter som gör att DISA inte går att genomföra vid
denna tid och i detta rum. Att frångå DISA-manualen formar i denna händelse utrymme för helt andra göranden av hälsa som plats. Samtalen skiftar
fort ämne, många röster hörs samtidigt, kroppar rör sig och förflyttas runt i
sofforna. De låga sofforna erbjuder kropparna en mängd uttryck och göran107

den. Sofforna blir delaktiga i formandet av relationerna mellan eleverna och
mellan DISA och eleverna. Samtidigt omskapas sofforna tillsammans med
kroppar och kuddar. Här sker samhandlingar med potentialitet att omforma
DISA-träffen. På så vis formar och formas plats i och genom relationer och
görande där hälsa produceras i en sammanvävd relation. Här produceras
hälsa som plats genom materiella-diskursiva samhandlingar av kroppar, soffor och telefoner där inget är stabilt utan allt blir till i och genom relationer.
I relation till dessa händelser i DISA-praktiken vill jag visa hur figurationer av hälsa som plats produceras i och genom sammanvävningar av
materialiteter, diskurser, kroppar (jfr Barad, 2007). Hälsa som plats tar form
inbäddat i eller tillsammans med specifika materiella-diskursiva praktiker
där rummet blir till och samhandlar med andra aktörer. Platsen blir både
medskapad och medskapare av de kunskaper, aktiviteter och blivanden som
tar form genom relationer. Hur platsen formar och formas av performativa
aktörer som är svåra att omforma framkommer i händelsen i fritidsrummet.
Jag och gruppledaren Sara möblerar om rummet i ett försök att skapa bättre
möjligheter att genomföra DISA men så sker dock inte. Platsens ”komplexa
koreografier” (Taylor, 2013, s. 688) ger utrymme för andra händelser. Den
danska utbildningsforskare Malou Juelskjær beskriver hur dessa relationer
och händelser formas i specifik skolpraktiker såsom “intra-activity that has
been arranged through bodies-in-furniture, the affective flow among bodies”
(2013, s. 1137). På så vis blir aktörskap något distribuerat mellan en mängd
delaktiga fenomen. Det producerar hälsa som plats i och genom göranden
där inte enbart människor deltar utan också soffor och andra icke-mänskliga
aktörer. Hur hälsa som plats produceras som göranden sammankopplat med
elevernas platser och namnlappar kommer spårningen nu att följa.

Bestämda platser - namnlappar och rörelser
På Björnbackaskolan sker DISA-träffarna i ett klassrum. Det innefattar bland
annat ett 30-tal stolar och bänkar, en kateder och en Whiteboard-tavla på
väggen bakom katedern. Gruppledaren Caroline menar att detta inte är ett
optimalt rum men att det inte finns något annat att tillgå. Vid DISA-träffarna
möbleras rummet på olika sätt genom anvisningar från Caroline. Ofta ställs
alla bänkar längs väggarna och stolarna i en cirkel där vi blir placerade, de
femton eleverna, jag och Caroline. Det blir en vid cirkel för att alla ska få
plats och det formas en stor yta i mitten. I det utrymmet är det framförallt
Caroline som rör sig. Där formas plats att iscensätta innehållet i DISA och
för att närma sig eleverna. Eleverna har sina platser på stolarna i cirkeln,
platser som formas i samhandling med namnlappar.66 I relation till namnlap66

Namnlapparna har gjorts vid den första då jag, Caroline och eleverna skrev våra namn på
ett papper som vi sedan vek.
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parna formas specifika relationer av mänskliga kroppar och rum. Kropparna
blir med Foucaults ord uppdelade i ”enskildheter ordnade sida vid sida och
omsorgsfullt åtskilda” (Foucault, 2006, s. 146). Möbleringen av rummet med
stolar i en cirkel sammankopplat med namnlapparna skapar en form av
”panopticon” (ibid., s. 206). Här blir det svårt att dra sig undan, att inte delta
eller göra sig mindre synlig. De mänskliga deltagarna kan se varandra och
kommunicera genom blickar och miner. Bland annat formade elever i relation med rummet förbindelser, närhet och avstånd, genom att rikta blicken
neråt mot manual, bord och golv eller blickar till varandra i och genom cirkeln (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121011). Genom att titta ner
mot papprena i knät skapades ett giltigt sätt att undvika medverkan. I samhandlingar med manualen skapas utrymme att dra sig undan. Den gör det
möjligt att skapa ett utrymme där det är möjligt att bli mindre synlig i en
synande praktik. På så vis blir platsen; klassrum, kroppar och hälsa något
som ständigt görs och förändras. En stabil och statisk plats blir inte möjlig
trots ihärdiga försök att genom bland annat namnlappar stabilisera rummet
(jfr Thrift, 2004). Detta sker vid en händelse när gruppledaren Caroline förbereder rummet genom att placerar ut namnlappar på stolarna innan eleverna
kommit in.
Caroline är i klassrummet och ställer iordning när jag kommer dit. Hon lägger
ut namnlapparna på stolarna och funderar kring vilka som ska sitta bredvid
varandra – vem som är positiv och vem som är utanför. Hon säger att det
märks att det är en otrygg grupp och att hon har tänkt börja med en lek idag
för att de ska få röra på sig (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121108).

Här blir placeringar i rummet delaktiga i att forma och omforma kroppar och
beteenden. Placeringen av namnlapparna blir del av en strategi för att forma
platsen och dess göranden och blivanden. Genom att bestämma hur eleverna
ska sitta skapas förhoppningar om att skapa möjligheter för ett bättre mående. Det sker utifrån något motstridiga antaganden eller performativ, dels
om elevernas stabila personligheter eller positioner såsom ”positiv” och ”utanför”, dels som något föränderligt genom de relationer som skapas i situationen. Likaså formas en önskan om vad som kan ske genom att placera vissa
kroppar bredvid varandra. Det skapar också vad som kan förstås som disciplinerande och samtidigt föränderliga effekter. Den individ som anses negativ ska blir mer positiv genom att sitta bredvid en viss person. Personlighet
och sociala relationer blir centrala aspekter i en ambition om att forma en
trygg grupp som i sin tur ska forma specifika hälsofrämjande effekter, där
vissa känslor och uttryck är i behov av korrigering. På så vis produceras
figurationer av hälsa som plats i en spänning mellan individ och omgivning
där atmosfären eller stämningen ska ge möjlighet för individen att lära sig
specifika förmågor som ska vara hälsofrämjande. Vad som sker eller inte på
DISA-träffarna förklaras av gruppledaren genom sociala relationer, att det är
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en ”otrygg grupp”. Inte att DISA-praktiken; rummet och övningarna i DISA,
är medskapare av vad som sker. Här formas dock spänningar och friktioner.
De sociala relationerna ska enligt Caroline stärkas och förbättras genom
förändringar av kroppsliga och rumsliga praktiker. Att inleda träffen med en
lek där eleverna ska röra på sig ske ge positiva effekter för vad som kan ske
på träffen. Här blir kroppsliga placeringar och rörelser aspekter som anses ha
inverkan på hur DISA som hälsofrämjande praktik har möjlighet att förändra
individerna i gruppen mot ökad hälsa.
Hur kroppar, möbler och dess placeringar i rummet också är aktiva aktörer i produktionen av figurationer av hälsa som plats framkom när jag vid en
av träffarna var placerad bredvid gruppledaren Caroline i ringen av stolar,
bord och individer.
När alla elever sitter på sina platser tar Caroline platsen bredvid mig som är
tom eftersom eleven som tilldelats den platsen är sjuk. Det är trångt mellan
oss. Caroline står medan jag sitter. Det gör att det jag skriver blir väl synligt
för henne. Jag känner mig övervakad vilket formar obehagskänslor. Möbleringen skapar också bekymmer för Caroline. När hon rör sig in i mitten av
cirkeln så vänder hon ryggen mot vissa elever. När Caroline märker det backar hon tillbaka till sin plats i cirkeln (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan,
121206).

Genom samhandlingar av rum, stolar, kroppar och manualer formas min
kropp genom specifika performativa regleringar, ett specifikt handlingsutrymme. Kropp, tankar, känslor och handlingar, tar form i samhandling med
Caroline och de frågor i manualen som ska besvaras. Som forskare är jag i
rummet för att delta och observera men att själv bli observerad skapar känslor av obehag. Att ha en person stående snett bredvid mig blir del av att utforma hur jag gör mina anteckningar. Både det som kan förstås som forskningsanteckningar och hur jag gör övningarna i DISA. Tillsammans med
DISA-ledaren och manualen uppstår en önskan av att göra rätt och riktigt
och i denna situation handlar det om att svara på frågor om vad som skapar
stress och deppighet. Frågor som i DISA-praktiken både blir offentliga och
privata. Detta formar mitt handlingsutrymme och hur jag besvarar frågorna
om hälsa. På så vis samskapas hälsa i relation till kropparnas rörelser och
situering i rummet.
Även Carolines handlingsutrymme regleras av rummets möblering. Eftersom icke-mänskliga och mänskliga aktörer är placerade i en cirkel medför
det att när Caroline rör sig i utrymmet i mitten hamnar vissa kroppar bakom
henne. Hon har ryggen vänd mot dem vilket formar vissa uteslutanden. För
att undvika det och för att fler av eleverna ska bli sedda dras Caroline tillbaka till sin stol i cirkeln där fler blir sedda och inkluderade. Cirkeln blir på
så sätt delaktig i att forma både inkluderingar och exkluderingar. Den formar
tillsammans med andra aktörer spänningar. Spänningar av att rörligt iscen110

sätta innehållet i DISA genom förflyttningar i och genom rummet med begränsad kontakt med en del av deltagarna och fixering vid stolen och därigenom skapa kontakt med alla men forma begränsade rörelser och ett konstant
avstånd med deltagarna. Att se och bli sedd formas i och genom spänningar
av delaktighet, inkludering och samtidigt övervakning och kontroll. Denna
spänning formar en kraft som ömsom drar Carolines kropp in i cirkeln och
ömsom drar kroppen till stolen. Hälsa, rum, kroppar, namnlappar, stolar och
manualer samskapas och samhandlar på oförutsedda och okontrollerbara
sätt. Produktionen av hälsa som plats blir på så vis till göranden där såväl
mänskliga som icke-mänskliga aktörer deltar.

Rumsliga placeringar och oförutsebara effekter
Återkommande i DISA-praktiken produceras figurationer av hälsa som plats
som ett görande av en mängd deltagande aktörer. Betydelsen av att förbereda
det rum som DISA-programmet ska genomföras i artikuleras i manualen och
tog form i och genom DISA-praktiken. Detta innefattade namnlappar som
angav elevernas plaster och som blev delaktiga i att forma rummet. Inom
pedagogisk forskning finns en rad studier som undersökt hur utbildning och
undervisning använder bestämda platser för att styra barn och ungas beteenden (se t.ex. Dolk, 2013, Jones, 2013; Odenbring, 2010; Paechter, 2006).
Med olika syften skapar lärare och pedagoger distans eller närhet mellan
specifika individer för att uppnå en god undervisningssituation. I relation till
denna forskning visar spårningen i DISA-praktiken hur det inte enbart är
relationer av mänskliga aktörer som formar vad som sker utan också hur
icke-mänskliga aktörer blir medproducenter av de kroppar och verkligheter
som där tar form. Rummets möblering, cirkeln av stolar, ytan inne i cirkeln,
bestämda platser, kroppar, bord och soffor blir aktörer delaktiga i görandet
av hälsa. Dessa aktörer formar spänningar med en mångfald av möjliga men
oförutsebara spelrum och rörelseutrymmen. De formar specifika atmosfärer
som erbjuder vissa relationer och göranden att ta form (Juelskjær m.fl.,
2013). Hälsa produceras på så vis sammankopplat med den koreografi eller
atmosfär som rummet är medskapare av. Här framkommer hur möjligheten
för individen att handla och agera formas i samhandlingar som arrangeras i
och genom relationer av kroppar-möbler-rum (jfr Barad, 2007). Här produceras figurationer av hälsa som plats genom ömsesidiga göranden, vad Haraway artikulerar som en ”ringdans av möten” (2011, s. 175).
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Avslutande analys: hälsa som statisk och rörlig plats
Efter att ha spårat figurationer av hälsa som plats i DISA-praktiken i relation
till två delvis skilda figurationer framkommer hur (minst) två platser produceras samtidigt. Här produceras en figuration av hälsa som plats sammankopplat med stabila gränsdragningar av individ och miljö. Omgivning eller
miljö blir en passiv och stabil yta ’utanför’ individen. Det formar en isolerad
individ som själv kan styra och påverka sitt beteende och sina tankar oavsett
omständigheter. Samtidigt blir individen i relation till DISA-manualen en
passiv och åsidosatt aktör. Det är manualen som ges tillit och auktoritet att
artikulera vad som ska ske på träffarna. På så vis formas platsen som något
som ger upphov till olika stimuli hos individen. Individens beteende blir en
respons på dessa stimuli.67 Responser som individen själv kan välja, utom
när individen deltar i DISA, då är det manualen som bestämmer vad som är
en riktig och hälsosam respons. Detta är i linje med en humanistisk antropocentrisk förståelse av människan som skapar gränser mot eller utesluter sociala, kulturella och materiella aspekter (Braidotti, 2010; Åsberg, m.fl., 2011).
Samtidigt produceras figurationer av hälsa som plats i och genom artikulationer och händelser där miljö, ting och kroppar är verksamma och samskapande. Hur mycket DISA-praktiken än separerar individ och miljö blir
dessa komponenter delaktiga och medskapande. På så vis produceras i och
genom DISA-praktiken en figuration av hälsa som plats som konstant behållare sammankopplat med bestämda relationer och en önskan om kontroll.
Men där produceras också en figuration av hälsa som plats som görande
sammankopplad med en mängd aktörer och relationer. Plats blir något som
både formar de aktörer som deltar och samtidigt formas i ömsesidiga relationer (Barad, 2011; Fenwick m.fl., 2011). Möjligheten att förändra såväl
hälsa som plats och ändras av platsen formas av intra-aktioner av människor
och objekt (Barad, 2007). I den spårande analysen har jag velat visa hur
DISA-praktiken, i relation till de figurationer av hälsa som plats som produceras, tillsammans med rum, ting och kroppar skapar gränsdragningar, spänningar och potentialitet. Produktionen av hälsa som plats styrs inte av hur
individen hanterar och kontrollerar tankar och känslor utan det sker sammankopplat med en mångfald av aktörer.

67

Något som är i linje med den behavioristiska delen av den kognitiva beteendeterapin som
DISA grundas i (se t.ex. handledarmanualen s. 3).
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Sammankopplande artikulationer: tre figurationer av
hälsa som plats
I detta kapitel har jag spårat figurationer av hälsa som plats genom praktikerna policy och DISA. Jag kommer nu att avsluta detta kapitel med att göra
sammankopplingar av de figurationer som producerats och diskutera vilka
möjliga effekter de ger, vad de är medskapare av. I policypraktiken spårades
hur figurationen hälsa som plats producerades som allomfattande resurs.
Detta tog form i relation till komponenterna miljö, lärande, sammanhang och
samspel och innefattar mer än ett ensidigt fokus på individen. Platsen formas
av konstanta ting och objekt men förändras av individen i relation till de ting
och objekt som den utgör. I policypraktiken blir hälsa ett fenomen delaktigt i
skolans alla göranden. Det formar en hälsofiering av platsen skola där skolans hela verksamhet blir del i hälsoarbetet. I DISA-praktiken spårades produktionen av figurationer av hälsa som plats som behållare och som görande.
Plats som behållare formades som en konstant och statisk plats. I och genom
denna plats formas gränsdragningar av inom och utanför, där platsen är utanför individen och inte möjlig att förändra. Hälsa som plats blir på så sätt
något avgränsat till individen. Samtidigt blir individen en aktör som ska lära
sig att hantera omgivningen. Plats som göranden produceras sammankopplat
med relationer där såväl plats som alla dess komponenter är under ständig
tillblivelse. Möbler, namnlappar, placeringar, kroppar blir delaktiga i produktionen av hälsa som plats. Då framträder hur ingen aktör gör någonting
på egen hand utan sammanblivande och samhandlingar formar hur hälsa och
plats produceras. Hälsa som plats blir något aktivt, något som inte går att
avgränsa, del av de relationer varigenom hälsa tar form och produceras.
I de två praktikerna, policy och DISA, har jag således spårat tre figurationer av hälsa som plats.68 Dessa tre figurationer formas i relation till
varandra, är parallella och samtidigt sammanvävda i skolors hälsofrämjande
apparatur. Det är spänningarna mellan dem som utgör potentialitet och möjligheter. När artikulationer i policypraktiken framförallt formade skola som
en plats med utrymme att främja hälsa, skapa hälsofrämjande miljöer, produceras det i DISA som en plats som producerar stress och ohälsa. Där blir
platsen svår eller omöjlig för individen att förändra. Vad som kan förändras
är individens hantering och upplevelser av platsen och det som där sker. Här
möjliggör och samskapas figurationen av hälsa som plats som allomfattande
resurs med båda de andra figurationerna. När hälsa som plats artikuleras som
brett och holistisk finns en risk att det blir vagt och meningslöst. Policyprak-
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Detta resonemang är influerat av aktör-nätverks teorin (se Mol & Law, 1994; Law 2002).
Där artikuleras hur platser eller rumsligheter (eng. space) formar topologier. Topologi är ett
matematiskt begrepp som används för att beskriva hur objekt förhåller sig varandra inom
vissa rum eller terränger (Law, 2002).
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tikens breda produktion av hälsa som plats sker sammanvävt med DISApraktikens produktion av behållare och görande. På så vis går det att se hur
policypraktikens produktion tar form i spänningen mellan dessa två figurationer. När plats som behållare skapar autonoma individer där val och ansvar
blir något individuellt formar plats som görande relationer och kollektiv som
tillsammans formar ansvar för vad som sker (jfr Mol, 2011). Den allomfattande platsen blir till i relation till dessa två men stabiliseras genom en antropocentrisk logik som gör individen till den aktiva och miljön till en mer
eller mindre passiv enhet. Problemet med dessa figurationer av hälsa är illusionen om att kunna kontrollera hälsa och plats eftersom hälsa och plats inte
är något som går att betrakta från utsidan utan något som samtidigt samskapas (ibid.).
De figurationer av hälsa som plats som spårats i detta kapitel blir på olika
sätt delaktiga i produktionen av figurationer i de följande analyskapitlen.
Genom att se de olika figurationerna av hälsa som plats som här spårats som
en samtidigt stabil och rörlig del av skolors hälsofrämjande apparatur formar
de premisser för produktionen av hälsa. I nästa kapitel följer spårningen figurationer av hälsa som kompetens. Det kapitlet tar vid i spårningen som
skett här och följer trådar som producerar figurationer i relation till bland
annat förändring och kontroll. Figurationen av hälsa som kompetens produceras i relation till artikulationer om en föränderlig och differentierad plats
vilket kräver specifika kompetenser för att uppnå hälsa.
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Kapitel 6. Figurationer av hälsa som
kompetens

I detta kapitel följer spårningen figurationer av hälsa som kompetens. Spårandet tar form sammankopplad med studier som visat hur det skett en ökad
förekomst av fenomenet kompetens inom utbildning och studier som visar
hur kompetens är ett snårigt fenomen av förmågor, färdigheter och värderingar (Smeyers, m.fl., 2007; Westera, 2001). I relation till dessa studier som
undersökt kompetens i utbildning och skola i stort ställer jag här frågor om
hur hälsa och kompetens vävs samman i skolors hälsofrämjande arbete.
Inledningsvis spåras hur figurationer av hälsa som kompetens produceras
i policypraktiken. Där följer jag en tråd sammankopplad med komponenterna medborgarskap, livsstil och självreglering. Därefter sker spårningen i
DISA-praktiken. Där följer jag en tråd sammankopplad med att medvetandegöra negativa tankar. Genom spårningen i de två praktikerna framkommer
hur figurationer av hälsa som kompetens formar universella anspråk om att
ungas kompetenser behöver förbättras. Detta görs dels i relation till berättelsen om en föränderlig och svårhanterlig värld, dels i relation till berättelsen
om utbredd ohälsa bland unga.

Hälsa som kompetens i policypraktiken
Innan spårandet av figurationer av hälsa som kompetens i policypraktiken
följer de två trådarna social och personlig kompetens kommer jag nu övergripande belysa hur kompetens och hälsa sammankopplas. Det sker bland
annat genom påståenden om hur ”ungdomars kompetenser har avgörande
betydelse för deras hälsa” (SOU 2006:77, s. 158) och att ”kompetenser
skyddar mot psykisk ohälsa” (ibid., s. 292). I läroplanen från 2011 (Lgr 11)
blir kompetens något skolan ska främja som en del av medborgarfostran.69
69

Det är stora likheter mellan läroplanen från 1994 och 2011 i formuleringarna om värdegrunden. Vid en noggrann jämförelse av Lpo 94 och Lgr 11 framkommer vissa skillnader. I
Lpo 94 finns en mening som lyder ”i samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (s. 5). I Lgr 11 har
meningen modifierats och det står att ”skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers
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Dessa kompetenser uppges i policydokumenten utvecklas under uppväxtåren
i samspel med människor i omgivningen. Detta ger skolan en viktig uppgift
att främja kompetenser hos alla barn (Prop. 2007/08: 110). Skola blir på så
vis en aktiv aktör som ska förmedla och fostra de kompetenser som dagens
barn och unga behöver tillägna sig för ett gott och hälsosamt liv (EU, 2007;
OECD, 2005). Efter denna övergripande inledning om hur hälsa och kompetens sammankopplas i de olika policydokumenten och hur skola görs till en
viktig aktör för arbetet med att utveckla och stärka barn och ungas kompetenser kommer spårningen att följa hur figurationen hälsa som kompetens
produceras som social kompetens och som personlig kompetens.

Hälsa som social kompetens
Figurationen hälsa som kompetens produceras återkommande sammankopplad med komponenten ’social’. Detta sker i och genom artikulationer om hur
samhället och tillvaron är för barn och unga och vilka kompetenser som
detta kräver. Skolverket (2000) skriver att social kompetens är en allt viktigare aspekt utifrån de samhällsförändringar som sker och för att kunna delta
i ett demokratiskt samhälle. Dessa samhällsförändringar anses påverka barn
och unga särskilt mycket eftersom de befinner sig i ”en rörlig och känslig
livsfas” (ibid. s. 262). Social kompetens blir något nödvändigt för ungas
möjligheter att hantera ett komplext samhälle och få en god hälsa.

Att hantera ett föränderligt samhälle
I policydokumenten görs återkommande artikulationer om hur dagens samhälle präglas av förändring och mångfald. Detta beskrivs som att ”vi lever i
föränderlighetens tidevarv” (SOU 2000: 19, s. 259). Läroplanen (Lgr11, s. 7)
sätter fokus på internationalisering och växande rörlighet vilket anses ställa
krav på människors förmågor. Där beskrivs vidare hur verkligheten är komplex, präglad av snabb förändringstakt och stora informationsflöden (ibid., s.
9). I SOU 2006:77 beskrivs hur ”utvecklingen mot ett alltmer differentierat
och individualiserat samhälle är eftersträvad. Ett sådant samhälle kräver
dock mer kompetenser än ett enklare traditionellt samhälle” (s. 22). Genom
berättelser om de ”senaste världshändelserna” påvisas en risk för ”var och en
av oss” när barn växer upp utan social och emotionell kompetens (UNESCO,
2003, s. 7). För att barn och unga ska kunna anpassa sig till ett samhälle
präglat av förändring, mångfald och individualism behöver de särskilda

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”(s. 9). Ordet kompetenta har alltså tillförts.
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nyckelkompetenser (EU, 2007; OECD, 2005). En av dessa nyckelkompetenser beskrivs av OECD (2005) som psykosociala förutsättningar för ett framgångsrikt liv och för ett väl fungerande samhälle. Där artikuleras hur samhället ställer krav som individen måste ha kompetens att hantera. Men här
betonas också att individen behöver kompetens att kunna påverka och förändra världen inte enbart hantera den (ibid., s. 6). Det innebär en förmåga att
inte ”follow the crowd” utan att forma världen och handla självständigt (ibid.
s. 14). Detta kopplas till individuella färdigheter och ansvar att placera sitt
liv i ett socialt sammanhang och distansera sig från socialt tryck. Dessa förmågor artikuleras som del av att individen uppnått ”a level of social maturity” (ibid. s. 9).
I ett dokument från EU med titeln Nyckelkompetenser för livslångt lärande görs åtta kompetenser till särskilt viktiga för såväl personlig utveckling som aktivt medborgarskap.70 Bland dessa kompetenser är det social
kompetens som är aktiv i produktionen av hälsa som kompetens. Social
kompetens artikuleras i dokumentet bland annat som att förstå ”de sociala
koderna” och vilket ”beteende som är acceptabelt i olika grupper och miljöer” för att kunna ”göra sig gällande”, samarbeta och delta i samhällslivet
(EU, 2007, s. 9). På liknande sätt görs ”social hälsa” till en dimension av
hälsa i en rapport från Folkhälsoinstitutet (FHI, 2004, s. 14).71 Den sociala
hälsan innefattar enligt rapporten ”förmågor med betydelse för barnens interaktion med andra människor, såsom social kompetens, demokratiska värderingar och utåtriktat beteende” (ibid.). En aktiv komponent för god hälsa
blir ”individens tilltro till den egna förmågan att påverka sin egen situation”
(Bremberg, 2004, s. 37). Återkommande kompetenser som artikuleras i policydokumenten är en individuell förmåga att fungera bra i sociala sammanhang och att kunna delta, påverka och anpassa sig till samhällslivet (OECD,
2005; EU, 2007). Genom social kompetens formas individens förmåga att
agera och samverka effektivt med miljön. Hur individen kan hantera relationen med sociala sammanhang och samhället i stort blir en aspekt av individens hälsa. Detta formar en rad spänningar som nu kommer att diskuteras
vidare.

70

Det artikuleras som att dessa åtta kompetenser är kartlagda och fastställda som nödvändiga
för bland annat ”personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och
anställdbarhet i ett kunskapsbaserat samhälle” (EU, 2007, s. 3). Varje av de olika kompetenserna redogörs sedan för utifrån en uppdelning av kunskaper, färdigheter och attityder. För en
diskussion kring OECD:s och EU:s framskrivning av nyckelkompetenser se Sven-Erik
Leidmans rapport (Skolverket, 2008).
71

De andra dimensionerna är fysisk hälsa, psykisk hälsa och intellektuell hälsa (FHI, 2004, s.
14).
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Att vara socialt kompetent och delta i ett föränderligt samhälle
Denna spårning av hälsa sammankopplat med social kompetens har följt hur
hälsa produceras i och genom artikulationer om förutsättningar och villkor i
samhället. För att vara hälsosam krävs social kompetens vilket här produceras som att kunna hantera och anpassa sig till en komplex och föränderlig
värld. Denna produktion av figurationen hälsa som kompetens sker sammankopplad med komponenter om individers förmåga att vara delaktiga
medborgare. Individen blir till som en autonom aktör som med denna kompetens kan delta i samhällslivet men utan denna kompetens inte kan delta.
Här innefattas demokratiska aspekter såsom förmågan att delta och påverka
samhällslivet. Kompetens blir till något som krävs och görs till nödvändigt
för såväl individens hälsa som samhället i stort, vilket samtidigt formar ett
hot eller en fara om en situation där dessa kompetenser saknas. I EUdokumentet (EU 2007) formas detta till en situation där individen inte kan
delta i samhällslivet fullt ut. Kompetens blir således en förutsättning, inte
enbart för individens hälsa utan också, i en sammanvävd relation, en förutsättning för individens deltagande som medborgare. Kompetenser som eleverna enligt policypraktiken saknar och behöver utveckla (jfr Olson, 2008;
Nicoll, m.fl., 2013).
Här produceras en figuration av hälsa som kompetens som samtidigt betonar individens ansvar för handlingar, tankar och känslor och det sociala
sammanhangets betydelse. Dagens komplexa värld kräver att individen utvecklar särskilda kompetenser. Samtidigt ska individen ha förmåga att forma
ett avstånd till denna värld och handla självständigt. Genom policypraktikens
olika artikulationer formas en värld som är komplex och föränderlig som är
svår att hantera för barn och unga. Utbildningssociologen Frank Furedi
(2009) diskuterar hur förändring blivit en dominerande berättelse om samhället inom utbildningspolicy (se också Fejes, 2008). Denna berättelse, menar Furedi, motverkar formuleringar av utbildningens syfte och mål. I relation till ett post-konstruktionistiskt perspektiv formar denna berättelse verkligheten både materiellt och diskursivt (Haraway, 1997). Berättelser skapas
av, och samtidigt skapar, materiella-diskursiva villkor aktiva i produktionen
av figurationer av hälsa som kompetens med effekter för skola och utbildning. I policypraktiken produceras hälsa som kompetens i och genom spänningar av samhällets påverkan på individen och individens möjligheter att
påverka samhället, med förutsättningen att individen är tillräckligt socialt
kompetent. Det väcker frågor om hur en individ blir socialt kompetent och
vad som innefattas i det sociala? Går det att forma en förståelse för social
kompetens som innefattar mer än mänskliga aktörer? Där kompetens blir
något temporärt som formas genom de relationer och göranden som individen är delaktig i (jfr Hultman, 2011)? Även om spårningen av social kompetens har visat på en spänning mellan individ och omgivning förbises hur
individ och omgivning samhandlar och samskapas. När spårningen nu riktas
mot hur figurationen av hälsa som kompetens produceras sammankopplat
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med komponenterna personlig utveckling och kunskap görs en robust gränsdragning mellan samhälle och individ. Där blir figurationen hälsa som kompetens del av individens livsstil och förmåga till självreglering.

Hälsa som personlig kompetens
Samtidigt som policypraktiken producerar hälsa som kompetens sammankopplad med social kompetens och därigenom formar en viss spänning mellan individ och samhälle görs också kopplingar till personliga förmågor och
personlig utveckling. Det görs med robusta gränsdragningar mellan individ
och miljö där individen ska lära sig att bli kompetent. Här produceras figurationen hälsa som kompetens sammankopplad med komponenterna utveckling, kunskap och självreglering.

Utveckling, kunskap och självreglering
I EU-dokumentet om nyckelkompetenser görs personlig utveckling till något
som endast kan uppnås genom de olika nyckelkompetenserna (EU 2007, s.
3). Individens förmågor att ”visa tolerans, ”känna empati” och ”kunna hantera stress och frustration” (EU 2007, s. 9) blir delar av nyckelkompetensen
socialkompetens som beskriver individuella eller personliga förmågor. Det
anges också hur individen behöver vissa kunskaper för att åstadkomma
denna sociala kompetens. För att uppnå social kompetens krävs enligt EUdokumentet ”kunskaper om hur människor kan uppnå optimal fysisk och
mental hälsa” och ”kunskap om hur en sund livsstil” formar detta (2007, s.
9). På liknande sätt menas att den svenska folkhälsopolitiken ska utveckla
individuella färdigheter som krävs för en ”hälsosam livsstil” (Prop.
2007/08:110, s. 7). I svenska skolans läroplan (Lgr11) formuleras detta som
att eleven ska ha ”kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan” (s. 14). Här är det alltså individens livsstil som betonas och
kunskap och förståelse om hur hälsan påverkas av denna livsstil.72
Bland de komponenter som kopplas samman i och genom figurationen
hälsa som kompetens innefattas intellektuella och emotionella förmågor
(FHI, 2004; prop. 2007/08:110). En ytterligare kompetens benämns i en
rapport från Statens Folkhälsoinstitutet (2004) som kognitiv kompetens.73
Kognitiv kompetens är enligt rapporten förmåga att förstå sin roll i ett socialt
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Livsstil sammankopplas återkommande med bruk och missbruk av alkohol och narkotika
(se prop. 2000/01:14) och även med matvanor och motionsvanor (SOU 2000:19).
73

Den kognitiva kompetensen artikuleras i relation till psykologer som Jean Piaget och Albert
Bandura (FHI, 2004).
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sammanhang och kunna se konsekvenser av sina beslut och handlingar. På
så vis görs ”grunden” för kognitiv kompetens till ”självreglering” (FHI,
2004, s. 12). Självreglering beskrivs som ”förmågan att kunna välja sina
egna målsättningar och sedan förutse och reglera det egna beteendet så att
dessa mål uppnås” (ibid.). Den kognitiva kompetensen blir något som utvecklas med barn och ungas ålder och mognadsgrad i samspel med ”lyhördhet i det växande barnets sociala omgivning” (ibid.). Kompetenser som flexibilitet, självtillit och självdisciplin är något som unga anses behöva för att
kunna ”hantera sin barndom och sitt framtida vuxenliv” (SOU 2000:19, s.
270). I SOU 2000:19 blir kompetens ett återkommande fenomen både formulerat som skolans och personalens förmåga att främja barn och ungas
hälsa och som något som skolan ska hjälpa barn och unga att utveckla. I
utredningen beskrivs hur hälsoundervisning ska handla om att öka elevernas
handlingskompetens och förstå hälsans värde. Detta formuleras som att
”skolans hälsofrämjande möjlighet ligger i att utveckla individernas kompetenser” (Bremberg, 2004, s. 35). Här har skolan en viktig uppgift i att ge barn
möjlighet att utveckla såväl intellektuella, sociala som emotionella kompetenser eftersom de har stor inverkan på individens hälsa. Dessa kompetenser
blir något som kan utvecklas på samma sätt som att läsa och skriva. En fråga
som ställs är om vuxna såsom skolpersonal har det ”nytänkande” som detta
fodrar - kan de ”hjälpa barn och unga att utveckla de kompetenser som morgondagen kräver” (SOU 2000:19, s. 270)? Figurationen hälsa som kompetens produceras sammankopplad med komponenten personlig både spänningar och gränsdragningar. Här blir individen en central aktör som genom
kunskap och självreglering ska välja en hälsosam livsstil. Samtidigt blir
skola och hälsoundervisning något som ska hjälpa och främja att detta sker.

Kompetens – en hälsosam livsstil
När spårningen följer hälsa som kompetens sammankopplad med personlig
kompetens blir komponenterna utveckling, kunskap, livsstil och självreglering aktiva. På så vis produceras figurationen hälsa som kompetens sammankopplat med individuell kunskap och förmåga i och genom spänningar
och gränsdragningar med omgivande samhälle. Här blir kompetens något
som barn och unga behöver utveckla och det är skola och omgivning som
ska se till att det sker. Det innefattar bland annat att skola ska förmedla kunskap om en hälsosam livsstil. En hälsosam livsstil blir en aktiv komponent i
relation till personlig kompetens som ett individuellt val kopplat till kunskap
om livsstilens inverkan. För att individen ska uppnå denna kompetens krävs
kunskap om en sund livsstil och hur individen uppnår bästa möjliga mentala
hälsa. Detta formar frågor om huruvida den kunskapen är möjlig att skapa
och vem som ska artikulera den? Är det möjligt att utforma en livsstil som är
universell och hälsosam för alla? Att individens livsstil återkommande blir

120

en aktiv komponent i produktionen av hälsa blir del av att forma den individualiserade tillvaro som policydokumenten samtidigt är del av att artikulera.

Avslutande
motsägelser

analys:

Universalitet

med

spänningar

och

Spårandet i policypraktiken har följt hur hälsa som kompetens produceras
genom två parallella och samtidigt sammanvävda trådar eller figurationer.
Genom den första tråden, social kompetens, spårades sammankopplingar
med ett föränderligt och komplext samhälle där komponenterna anpassning
och hantering blev aktiva. Den andra tråden, personlig kompetens, formades
i och genom sammankopplingar med komponenterna utveckling, kunskap,
livsstil och självreglering. Genom de olika dokumenten produceras hälsa
som kompetens med beskrivande och samtidigt förskrivande och normativa
komponenter. Figurationen hälsa som kompetens är således sammankopplad
med normativa komponenter genom ord som ’krävs’, ’optimal’, ’sund’ och
’konstruktivt’. Genom sammankopplingar av dessa två trådar produceras
hälsa som kompetens som samtidigt social och personlig, samtidigt en del av
sociala relationer och en del av personlig utveckling.
På så vis producerar och samtidigt produceras figurationer av hälsa som
kompetens i och genom olika spänningar. Det innebär att hälsa som kompetens innefattar både hur individen ska klara av att hantera och forma sig själv
och samtidigt en värld som ligger utanför individen. Denna spänning påvisas
också av Palmblad och Eriksson (1995). De beskriver hur skolors hälsofrämjande arbete bemöter samhällets krav och komplexitet genom fokus på livsstil och nära relationer. Det formar kompetens som något som ska förhålla
sig till samhällets förändringar men inriktas mot förändringar av en enskild
individ. Det skapar spänningar kring huruvida en kompetent individ ska
anpassa sig efter omgivande miljö eller ska distansera sig från omgivningen
för att kunna kontrollera och forma den. Med andra ord, en spänning där
individen samtidigt blir en produkt och aktiv aktör. Vidare huruvida barn
och unga är beroende av och behöver hjälp av skola och vuxna för att bli
kompetenta eller är kompetenta nog att kontrollera sig själva och sin omvärld. Såväl individ som skola och samhälle formas till viktiga aktörer delaktiga i att ”utveckla” individens kompetenser. Varför görs inga anspråk om
ett kompetent samhälle eller en kompetent skola?
Genom en välvillig läsning går det att förstå hur policydokumenten vill
överbrygga och sammanväva individuella och samhällsrelaterade dimensioner. Något som kan förstås som en ambition om att inte skapa gränser och
dikotomier i form av enbart individuella eller enbart samhälleliga villkor och
ansvar. I stället ges ett visst utrymme för spänningar, motsägelser och komplexiteter kring hur figurationen hälsa som kompetens produceras och hur
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hälsoarbete kan utformas (jfr Singleton 2005). Men här görs också universella anspråk som låser fast figurationen och skapar riskabla uteslutningar.
Genom att barn och unga i skolan får lära sig om vad som artikuleras som en
hälsosam livsstil och självreglering formas ett individuellt ansvar att hantera
det föränderliga och komplexa samhälle som policypraktiken artikulerar. Här
sker en sammanvävd produktion av figurationer av hälsa som kompetens och
de världar som gör dessa kompetenser nödvändiga. Genom universella anspråk om hur världen fungerar och vilka villkor det formar skapas uteslutningar eller intolerans mot andra sätt att artikulera världen – andra världar
(Singleton & Law, 2013). Det innebär att samhandlingar mellan individ och
omgivning där de ömsesidigt formar varandra förbises.
Spårandet kommer nu att förflyttas till hur figurationer av hälsa som
kompetens produceras i DISA-praktiken. Där ställer jag frågor om hur figurationer av hälsa som kompetens produceras sammankopplat med DISApraktikens övergripande syfte och mål, hur DISA som hälsofrämjande praktik ska stärka elevers kompetenser och slutligen hur förändring blir till och
produceras i och genom dessa praktiker.

Hälsa som kompetens i DISA-praktiken
Spårandet av figurationer av hälsa som kompetens i policypraktiken visade
hur en mängd komponenter sammankopplades och formade olika spänningar. Där framkom hur figurationen hälsa som kompetens blev på samma gång
robust och rörlig. När spårningen nu förflyttas till DISA-praktiken blir förmågor den aktiva komponenten. Det artikuleras som individens förmåga att
kontrollera tankar för att uppnå en förbättrad hälsa. Spårandet följer således
händelser och artikulationer kopplade till DISA-praktikens syften och mål
om att lära och träna elever att kontrollera tankar och känslor. Hur detta görs
sammankopplat med antaganden om deltagarnas problem spåras inledningsvis. Därefter hur detta ska åtgärdas genom att medvetandegöra negativa
tankar. Avslutningsvis hur figurationen hälsa som kompetens sammankopplas med förändringar av deltagarnas kroppar, tankar och beteenden.

Hälsa som att lära och träna förmågor
Caroline: Men det jag ser i skolan är på nått sätt att vi måste hitta vägar där vi
jobbar […] med alla. Hur kan vi utveckla våra förmågor att ta ansvar och empati och stärka självkänslan och sådär? (Intervju, 120821).
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När spårandet av figurationer av hälsa som kompetens förflyttas till DISApraktiken har jag valt att inleda med artikulationer från en intervjusituation.
Här betonas att en viktig uppgift för skolan i stort, och arbetet som kurator
specifikt, är att utveckla ungas förmågor till ansvar och empati. Att ta ansvar
och känna empati blir förmågor som skolan måste utveckla och stärka hos
alla. På så vis återkommer komponenten att utveckla förmågor och att detta
är något som skola ska hjälpa barn och unga med. Även om komponenten
utveckla påträffas här är den löst kopplad till DISA-praktiken. I manualerna
sammankopplas den i och genom artikulationer om ”risken att utveckla depression” (Gruppledarmanualen, s. 3). Den blir på så sätt delaktig i att skapa
utrymme för interventioner såsom DISA, om inget görs finns risk att ohälsa
utvecklas. Det visar hur figurationen hälsa som kompetens transformeras
mellan olika praktiker. I policypraktiken blir kompetens något som ska utvecklas men i DISA-praktiken blir kompetens eller förmågor något som ska
tränas och läras. Varför detta behöver tränas eller läras kommer spårningen
nu att följa.

Sammanvävningar av problem och åtgärd
Som tidigare beskrivits har DISA som syfte att förebygga stress och depressiva symptom hos framförallt flickor i tonåren. I gruppledarmanualen, avsett
att läsas högt för eleverna, står att syftet med programmet är att ”lära er färdigheter och metoder som hjälper er att hantera stress för att förhindra reaktioner som allvarlig deppighet” (2011, s. 18) och att ”på de här gruppträffarna
kommer ni att lära er olika sätt att kontrollera hur ni mår” (s. 13). Återkommande artikuleras att eleverna behöver lära sig färdigheter för att hantera,
styra och förändra tankar, känslor och hälsa. På så vis blir DISAmanualerna, just manualer, ett färdigt koncept som eleverna ska lära sig. Det
som eleverna ska lära sig är färdigheter, metoder, tekniker och regler
(Gruppledarmanualen, 2011). Här produceras en given utgångspunkt om att
detta är något som unga inte redan kan och är i behov av att kunna. Figurationen hälsa som kompetens produceras genom artikulationer om att eleverna
har brister eller problem som kan orsaka ohälsa om inte detta åtgärdas.
Detta är något som produceras i relation till betydelsen av förkortningen
DISA. DISA står för två olika saker på svenska och på engelska, vilka blir
aktiva i att beskriva programmets syften och mål. På svenska görs DISA till
en förkortning av ”Din Inre Styrka Aktiveras”. På engelska görs DISA till
”Depressive Symptoms in Swedish Adolescence” (Gruppledarmanualen,
2011). Således produceras i och genom akronymen DISA skilda betydelser
på de två språken genom dess sammankopplingar med olika komponenter.
Vid grupphandledarutbildningen framkom vad som kan förstås som en spänning mellan dessa två uttryck av DISA. Detta skedde när instruktören
Amanda presenterade programmet.
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Amanda [DISA-instruktör]: På riktigt står DISA för depression in Swedish
adolescence. Vi som jobbar med metoden använder din inre styrka aktiverad,
för DISA är en må-bra-kurs. Om man presenterar den så för tjejerna blir de
mer intresserade och positivt inställda (Minnesanteckningar, Gruppledarutbildning, 110523).

I denna händelse blir den engelska betydelsen den korrekta och riktiga men
inte som en adekvat beskrivning av vad DISA är. ’Din inre styrka aktiverad’
sammankopplas med att det är en kurs för att må bra och beskrivs som den
betydelse som används. Det är också i relation till denna betydelse som tjejer
blir intresserade av DISA, enligt Amanda. Dessa två innebörder av förkortningen DISA formar delvis motstridiga artikulationer. På svenska produceras
en individ med en inneboende essentiell styrka. Det innefattar ett direkt tilltal, det är din inre styrka som ska aktiveras, en styrka som finns inom dig.
Denna styrka är ännu inte aktiverad eller verksam men kan sättas igång genom deltagande i DISA. Den engelska betydelsen av förkortningen DISA
producerar istället en rörelse mot psykisk ohälsa och depressiva symptom
bland ungdomar generellt. Detta är något som tonårstiden eller adolescensen
förutsätts innefatta. Här görs inget tilltal eller interpellering mot en specifik
individ. I stället produceras en generell beskrivning av tonåringar och förekomsten av psykisk ohälsa. Ur akronymen DISA formas alltså två olika rörelser, dels en rörelse med fokus på mental ohälsa bland ungdomar, dels en
rörelse med fokus på att stärka individen genom att aktivera en inre styrka.
Dessa motstridiga eller olika rörelser kan ses sammankopplade med hur
DISA-programmet tagits fram. Syftet med den amerikanska förlagan är behandling av ungdomar som diagnostiserats med depression eller bedömts
löpa stor risk att drabbas av depression. Genom vissa förändringar av detta
program har syftet i den svenska varianten omformulerats till att förebygga
depressiva symptom. Kvist Lindholm och Zetterqvist Nelsson (2014) beskriver hur denna transformation framförallt kommer till uttryck genom omformuleringar av mottagare och namn men med små förändringar av innehållet.
Friska elever ska således genomgå ett behandlande program som utgår från
att de är sjuka. Det skapar motsägelser med risken att programmets effekter
blir kontraproduktiva (ibid.). Detta är något som också tar form genom spårandet i föreliggande studie. Här sker händelser som sammanväver problemet, depressiva symptom bland ungdomar, och åtgärden, aktivera din inre
styrka. Denna spänning eller dubbla rörelse, en berättelse om utbredd ohälsa
bland unga och en samtidig berättelse om en individuell inre styrka återkommer i DISA-praktiken och är delaktig i hur figurationen hälsa som kompetens tar form. DISA programmet erbjuder således träning av förmågor som
ska göra ohälsosamma individer hälsosamma, inkompetenta individer kompetenta.
Denna dubbla rörelse producerades återkommande under gruppträffarna.
Vid den första DISA-träffen på Björnbackaskolan presenterar gruppledaren,
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skolans kurator Caroline, DISA genom att säga att det är en kurs för att må
bättre genom att träna på att påverka hur man mår och vad man känner.
Caroline: Ibland kan man må dåligt, känna sig stressad och deppig och ibland
mår man bättre men livet går upp och ner. Detta är en kurs för att må bättre.
Det är en kurs där vi ska träna oss på att påverka hur vi mår och hur vi känner
(Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 120927).

När Caroline presenterar DISA sker det sammankopplat med hur livet och
måendet varierar med betoning på stress och deppighet. När livet går uppåt
handlar det inte om att må bra utan att ibland mår man bättre. I och genom
artikulationen om att livet går upp och ner produceras legitimitet och motiv
för att ”vi” behöver träning för att må bättre. Här sker en samtidig produktion av problemet och en lämpliga och effektiv åtgärd genom denna ”kurs”.
Detta sker genom en berättelse om hur livet är och möjlighet till träning att
ändra på det. Genom att träna på att styra mående och känslor, ska hälsan
förbättras. Vid den andra träffen inleder Caroline genom att repetera vad
som hände vid första träffen och frågar då eleverna om syftet med träffarna.
Här sker åter artikulationer om att livet innehåller stress och nedstämdhet
men att DISA kan åtgärda detta.
Caroline inleder med att fråga varför vi träffas, vad är det vi ska göra här?
Michelle svarar att ’vi ska aktivera vår inre styrka’. Caroline svarar med ett
skratt ’ja, det låter bra’. Hon ger sedan ordet till Emma som räcker upp handen. Emma svarar att ’vi ska lära oss att hantera vår stress och nedstämdhet
och så’. Ja precis, svarar Caroline. För det är något vi alla har och här ska vi
träna och få redskap att motverka det (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121004).

I denna händelse reproduceras syfte och mål med DISA genom de motstridiga komponenterna ”aktivera en inre styra” och ”hantera stress och nedstämdhet”. När Michelle svarar att de på träffarna ska ”aktivera vår inre
styrka” bemöts det dock som ett ofullständigt eller inkorrekt svar. Här uppstår inga följdfrågor om vad det innebär att aktivera sin inre styrka eller vad
en inre styrka är för något. Istället formas ett skratt och en kommentar om att
’det låter bra’. Denna formulering som vid handledarutbildningen beskrivits
som den adekvata blir här orealistiskt och som något som låter bra men som
inte är görbart. I stället är det Emmas svar att ’hantera stress och nedstämdhet’ som blir det korrekta syftet med träffarna. Detta svar producerar en rörelse mot de problem som deltagarna antas ha och som kursen ska träna dem
i att hantera. I denna händelse produceras hälsa sammankopplad med stress
och nedstämdhet och som ”något vi alla har” och därför behöver träning och
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redskap för att motverka och förebygga detta. Ohälsa formas på så vis till
något gemensamt, något som förenar oss som deltar i DISA74 Genom att
delta i DISA ska vi träna förmågor som gör att detta kan förhindras. Innan
jag går vidare och spårar hur dessa förmågor ska tränas kommer jag göra en
sammanfattande analys av hur komponenterna hantera och kontrollera blir
aktiva i produktionen av hälsa som kompetens.

Förmågan att hantera och kontrollera hälsa
Genom dessa händelser och artikulationer formas en samtidig produktion av
problem och åtgärder. Problemet blir ohälsa, deppighet och stress, och åtgärden blir att träna förmågor i och genom DISA. På så vis skapas stöd och
motiv för att DISA behövs som en universell metod eftersom ”vi” behöver
lära oss och träna på att hantera hur vi mår. Komponenten lärande som i och
genom spårningen i föregående kapitel producerade en utvidgad plats för
hälsofrämjande arbete blir här återigen aktiv. Artikulationer om att syftet
med DISA är att unga ska lära sig något gör att det blir till något viktigt och
gott i sig (jfr Biesta, 2013). På så vis utesluts frågor om varför detta ska läras. Det ska läras för det behöver läras och lärande är något som sker i skolan. Här är det ett färdigt utformat program som ska läras. Ett program med
syfte att förändra elevernas tankar och känslor.
Figurationen hälsa som kompetens producerades sammankopplad med
förmågor att kunna hantera och kontrollera sin hälsa. Dessa förmågor eller
kompetenser ska uppnås genom träning som ska motverka den brist som
finns i nuläget. På liknande sätt har tidigare studier artikulerat hur skolors
hälsofrämjande arbete både är skapat av och medskapare av dagens problematiska och riskfyllda barn som behöver tränas för att uppnå välfärd och
hälsa (se Bartholdsson, 2007; Ecclestone & Hayes, 2009; Löf, 2011). Detta
är något som i samhandling med unga i och genom materiella-diskursiva
praktiker såsom DISA samtidigt skapar dessa. Det innebär att artikulationer
om ohälsa, problem och risker blir medskapande aktörer delaktiga i DISA.
I detta avsnitt har spårandet följt en tråd om hur hälsa som kompetens
sammankopplas med problem och åtgärder. Spårandet av figurationer av
hälsa som kompetens kommer nu att följa en tråd om hur dessa åtgärder
görs. Vad är det för förmågor, redskap och metoder som unga behöver lära
sig? Hur är de aktiva i produktionen av hälsa som kompetens?
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Vad/vilka innefattas i detta vi? Flickor i tonåren? Detta ”vi” skapar gränsdragningar mot
dom; som inte är där, som inte ’behöver DISA, som mår bra och är friska? Detta är något som
analyseras vidare i kapitel 8. Hälsa som könad kropp.
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Åtgärder för ökad kompetens
Spårandet av hur figurationer av hälsa som kompetens produceras i och genom DISA-praktiken har följt artikulationer och händelser om hur ungas
förmågor behöver stärkas. Figurationen hälsa som kompetens produceras i
relation till att det finns en utbredd ohälsa eller bristande förmågor bland
unga vilket gör det nödvändigt med träning. Hur denna träning tar form genom materiella-diskursiva händelser kommer spårningen nu att följa. Detta
ställer frågor om hur figurationen hälsa som kompetens produceras sammankopplat med specifika åtgärder som ska stärka elevernas kompetenser. Dessa
åtgärder artikuleras här som att medvetandegöra negativa tankar.

Att medvetandegöra negativa tankar
Såsom inledningsvis spårades formas syftet med DISA som att lära elever att
hantera negativa tankar (Gruppledarmanualen, s. 3). DISA-praktiken formas
på så vis sammankopplad med artikulationer om att individen har negativa
tankar som behöver åtgärdas och att individen kan kontrollera sina negativa
tankar genom att bli medveten om dem. Vi den andra träffen görs ”första
steget” för att bli medveten om sina negativa tankar genom en övning med
rubriken ”Kontroll av negativa tankar” (Elevmanualen, s. 2.1). När denna
övning genomförs på Björnbackaskolan sitter eleverna och jag med sidan i
elevmanualen uppslagen och gruppledaren Caroline instruerar.
Caroline: Vad är det första vi måste göra för att kunna ändra på tankarna?
Caroline ställer frågan och fördelar sedan ordet till eleverna.
Paula: Att man är nere och deppig.
Janina: Att man måste börja göra andra saker.
Caroline: Ja, ni är på rätt väg men innan det så måste man vara medveten om
sina tankar. Skriv det på raden. Vad betyder det att vara medveten?
Evelyn: Att man vet, typ.
Caroline: Ja bra, att man vet. Skriv så att ni förstår. [paus] Hur många positiva
tankar måste man ha för varje negativ tanke?
Ingen av eleverna räcker upp handen. Caroline frågar Nadja. Nadja svarar att
hon inte vet.
Minna: Det beror väl på hur stor den negativa tanken är?
Caroline håller med men frågar vidare och ger ordet till Paula.
Paula: Tre?
Caroline: Två räcker för att få balans i livet. Men som Minna säger så kan det
se olika ut (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121004).

Denna händelse sker i relation till frågan om vad som först måste göras för
att kunna ändra på tankar. En av deltagarna, Paula, föreslår att man måste
vara ”nere och deppig” för att ändra på tankarna. Sammankopplat med manualen är detta inte ett korrekt svar. Nedstämdhet och negativa tankar är
något som där förutsätts. Därefter föreslås att man gör andra saker för att
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ändra på tankarna. Det är inte heller ett korrekt svar även om svaren ”är på
rätt väg”. I stället berättar Caroline vad som ska stå på raden i manualen, ”att
bli medveten”, något som beskrivs som att veta. Den andra frågan som Caroline ställer i relation till texten i manualen, ”hur många positiva tankar måste
man ha för varje negativ tanke?” är det först ingen av eleverna som svarar
på. Nadja blir tillfrågad men säger att hon inte vet. Minna svarar genom att
ställa en motfråga; går att svara på frågan eftersom negativa tankar kan vara
så olika. Caroline ger medhåll till detta men fortsätter att fråga eleverna för
att få fram ett rätt svar. Paula svarar tre men då får vi veta att det rätta svaret
som ska skrivas i manualen är två. För att skapa balans mellan negativa och
positiva tankar krävs alltså dubbelt så många positiva.75 När eleverna inte
svarar på de sätt som manualen och Caroline efterfrågar formas performativa
korrigeringar där samhandlingar av manual och gruppledaren Caroline artikulerar frågor och svar om vad som måste göras för att ändra tankar. Svar på
frågorna finns givna i gruppledarmanualen men eleverna tillfrågas och uppmanas att formulera svaren så att de förstår dem. På så vis producerar övningen effekter som reglerar eleverna utifrån de svar som tillhandahålls av
manualen. Det sker genom performativa frågor och svar om att vi alla har
negativa tankar som måste förändras – problemet är att vi inte är medvetna
om det. Genom övningen, att skriva ner manualens svar, formas artikulationer om att eleverna har negativa tankar som de behöver medvetandegöra och
hälsa som en konstruktion av antalet negativa och positiva tankar. En kompetent och hälsosam kropp blir den som kan balansera negativa tankar med
dubbelt så många positiva.
När övningen genomförs deltar jag också med sidan med övningen uppslagen. Frågorna gör mig förvirrad eftersom jag inte har en aning om svaren.
I relation till frågorna skapas kropp och känslor av förvirring och inkompetens. När de rätta svaren sedan anges skriver jag det som instrueras vilket
omformar känslorna av att vara förvirrad till att göra rätt och riktigt, att förstå och vara duglig. På så vis samskapas min kropp kring de rätta svar som
tillhandahålls i och genom DISA-praktiken. Svaren formar möjlighet att
kontrollera eller bemästra det egna måendet genom dessa tekniker, om jag är
medveten om vilka tankar som är negativa och vilka som är positiva och
håller räkningen. Genom att delta i programmet kan jag således lära mig att
kontrollera mina tankar, bli medveten och kompetent nog att bli hälsosam.
Tillsammans med manualen, dess frågor och andra deltagande kroppar blir
jag delaktig i att producera en specifik figuration av hälsa som kompetens.
Det formas en specifik levd realitet där kroppar och betydelser samskapas i
och genom varandra (Haraway, 2008).
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Detta är något som beskrivs i gruppledarmanualen som en ”gyllene regel” även om det
också inom parantes står att det kan ”variera mellan olika människor” (Gruppledarmanualen,
s. 19).
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Att medvetandegöra negativa tankar blir en stabil komponent i DISA. Det
innebär att övningarna i DISA-manualerna återkommande handlar om tankar
som artikuleras som negativa.76 Under en övning med rubriken ”Upptäcka
negativa tankar” (Elevmanualen, s. 6.4) på Solsjöskolan instruerar gruppledaren Nina att vi ska skriva en egen negativ tanke, hur vi kan vända den och
vad som var den utlösande händelsen. Om vi inte kommer på någon negativ
tanke så kan vi hitta på en. Det behöver inte vara något ”superpersonligt”
eftersom vi ska gå igenom dem sedan (Minnesanteckningar, 130128). När
instruktionerna har getts blir det tyst i rummet. Eleverna och jag fyller i de
olika rutorna i manualen. Efter en stund frågar Nina om vi är färdiga och
vänder sig till eleven som sitter bredvid och frågar om hon kan läsa upp en
negativ tanke.
Hanna: Det gick dåligt på det här provet. Jag kommer inte att komma in på det
gymnasiet jag vill.
Nina: Vad är utlösande händelse? Nu kan ni andra hjälpa till.
Minna: Att det gick dåligt på provet.
Nina: Och vad blir den negativa tanken där?
Hanna: Man är dålig på…
Nina: Det är känslan.
Hanna: Okej, ja. [tystnad]
Maja: Negativa tanken blir väl liksom att jag inte kommer att komma in på det
gymnasiet jag vill.
Nina: Precis! Är det en rimlig tanke för att man skrivit dåligt på ett prov?
Flera: Nej.
Nina. Nej. Vad kan en positiv mottanke vara?
Maja: Man kan göra bättre på nästa prov (Transkribering, Solbergaskolan,
130128).

Här formas en händelse där deltagarna i och genom DISA-praktiken ska
tränas på att medvetandegöra negativa tankar och att vända dem genom positiva mottankar. I denna händelse berättar Hanna hur hon har besvarat frågorna i övningen, om hur en negativ tanke uppkommer efter att ha presterat
dåligt på ett prov vilket skulle kunna leda till att inte komma in på en eftertraktad gymnasieskola. Inga frågor ställs om vad det innebär att prestera
dåligt på ett prov eller varför det är så viktigt att komma in på ett specifikt
gymnasium. I stället formas ett preciserande och ordnande av vad som är
tanke och vad som är känsla i relation till specifika gränsdragningar. Det är
tankarna som är fokus och den känsla som uppstår genom den negativa tanken blir, i relation till denna modell, perifer och oväsentlig. I denna händelse
produceras en rörelse som riktas inåt mot den specifika individen. Det är
individens prestation på ett prov som producerar den negativa tanken. Tan76

Enligt Wickström (2012) handlar 63 av de 85 övningar som programmet innefattar om
negativa eller orimliga tankar.
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ken isoleras som en händelse inom individen och andra aspekter såsom sociala, materiella eller diskursiva, förbises och ignoreras. Jag gör ett tafatt försök att producera en annan rörelse och säger ”men det kan säkert bli bra på
andra skolor också” och får svaret att ”det vore att misslyckas”. Ett svar som
för tillbaka rörelsen mot värdering av en individuell prestation.
Det exempel på negativ tanke som jag skrev i manualen handlade på
samma sätt om min egen otillräcklighet, om att misslyckas och inte räcka
till. Att svara på frågorna, formulera en negativ tanke och fylla i matrisen
med de olika rutorna var lätt och smidigt. Det tar form i relation till en materiell-diskursiv praktik där negativa tankar kan balanseras upp med en positiv
mottanke och formar min kropp i relation till denna verklighet. I och genom
DISA-praktiken samskapas vi som deltar och formar tillsammans villkor för
vilka tankar och känslor som är tillgängliga och giltiga. Homogeniteten i de
artikulerade negativa tankarna, de andra tjejernas och min egen, blir del i att
forma materiella-diskursiva feminiserade kroppar av prestationer och stress
(jfr Lenz Taguchi & Palmer, 2013). Detta görs sammankopplat med berättelsen om hur flickor drabbas av ohälsa på grund av höga ambitioner, förväntningar och krav i skolarbetet (se t.ex. Landstedt, 2010; SOU 2009:44). I och
genom DISA-praktiken reproduceras denna berättelse och sättet att hantera
den blir att prestera ännu bättre. Vad som lärs och tränas formas genom artikulationer om ett individuellt ansvar för prestationer, hälsa och
in/kompetens.
Att DISA-programmet formar robusta sammankopplingar med negativa
tankar var något som gruppledare och elever återkommande berättade. I en
intervju med gruppledaren Sara framkommer hur eleverna återkommande
uttrycker att DISA ägnas mycket åt negativa tankar.
Sara: Det som brukar komma fram är att vi pratar mycket om negativa tankar.
Dom [eleverna] har svårt att acceptera den förklaringen att för att kunna ändra
det till nåt positivt måste man först lägga märke till dom negativa. Det är en
förklaring som dom inte riktigt köper (Intervju, 120416).

Sara beskriver hur förklaringen till att DISA innefattar så mycket prat om
negativa tankar är att för att kunna ändra dem till mer positiva tankar. Men
denna förklaring godtas inte av eleverna. Det är något de har ”svårt att acceptera” och ”inte riktigt köper”. Att vara medveten om negativa tankar för
att sedan kunna förändra dem till något ”positivt” reproduceras som en given
logik och förutsättning för hälsa. Samtidigt är denna logik något som eleverna gör motstånd mot och ifrågasätter. Men som premiss för DISA-praktiken
är detta inte förhandlingsbart. I denna artikulation formar inte elevernas motstånd och frågor i sig kritik eller tvekan om DISA-praktikens dominerande
göranden. Det sammankopplas i stället med elevers negativa tankar och formar ytterligare legitimitet för nödvändigheten med DISA. Detta producera130

des i en händelse vid Björnbackaskolan när Jennie räcker upp handen och får
ordet av gruppledaren Caroline.
Jennie: Varför är det så mycket fokus på negativa tankar?
Caroline: Bra att du frågar! Det är för att medvetandegöra dom. Först har vi
fokus på det negativa men sen kommer ni se att det blir mer fokus på det positiva (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan,121011).

I denna händelse frågar en elev varför DISA-träffarna ägnas så mycket åt
negativa tankar. Frågan ställs med låg röst och en aning undanskymd bakom
håret som delvis täcker ansiktet. Caroline [gruppledaren] är snabb med sitt
svar och säger med eftertryck att det är bra att frågan ställs. Genom frågan
skapas möjlighet att upprepa syftet med DISA, att medvetandegöra negativa
tankar. Detta är något som blir nödvändigt för att sedan kunna fokusera på
det positiva. Caroline producerar ett självklart och omedelbart svar på frågan. Ett svar som eleverna känner igen från tidigare. Detta svar gör frågan
relevant och viktig vilket samtidigt osynliggör den kritik mot DISA som den
skulle kunna innefatta. Det ställs inga motfrågor och formas inget utrymme
för artikulationer om varför frågan ställs eller vad eleverna anser om att de
negativa tankarna är i fokus. Här återkommer syftet att eleverna genom
DISA ska bli medvetna om sina negativa tankar eftersom negativa tankar är
något som de förväntas ha. Att medvetandegöra negativa tankar blir en universell åtgärd som ska göra ohälsosamma och inkompetenta kroppar hälsosamma och kompetenta.

Medvetenhet som performativ aktör
Genom spårningen av hur figurationen hälsa som kompetens produceras i
relation till åtgärder för ökad kompetens blir medveten en robust performativ
aktör och komponent. I relation till materiella-diskursiva praktiker som utgår
från att elevernas tankar övervägande är negativa formas göranden om att
elever behöver medvetandegöra och förändra sina tankar. Att vara kompetent är att vara medveten om och kunna kontrollera negativa tankar. Frågor
och svar formas genom samhandlingar av manual, gruppledare och elever
med begränsat utrymme för vad som kan ske i DISA-praktiken. Manualens
artikulationer blir stabila och producerar genom gränsdragningar specifik
kunskap om vad tankar och känslor är och hur de fungerar. Här görs tankar
som binära som antingen positiva eller negativa och som något en kan vara
medveten eller omedveten om. För att undvika känslor av brist och otillräcklighet formas erkännande av den kunskap som samtidigt produceras (jfr
Bjerg & Staunæs, 2011). Detta erkännande formas på så vis genom samhandlande av en performativ otillräcklighet eller inkompetens och möjligheten till förbättring. För att bli kompetent ställs inga krav om att berätta
eller dela med sig av vad som kan förstås som personliga erfarenheter eller
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känslor vilket är vanligt förekommande i hälsofrämjande skolprogram. Inte
heller formas artikulationer om att ’vara sig själv’ som avgörande för kompetens (jfr Bartholdsson, 2007; Dahlstedt m.fl., 2011).77 I stället efterfrågas
berättelser som inte är ”superpersonliga” och oftast är det exempel som finns
konstruerade i manualen som är utgångspunkt för övningarna. Samtidigt
formas krav om individuell introspektion och självreglering.
På detta sätt produceras performativ om att ”medvetandegöra negativa
tankar” i relation till manualen och de specifika övningarna. De negativa
tankar som ska medvetandegöras görs till händelser där individen granskar
och rannsakar sig själv. Det formas inga negativa tankar med en utåtriktad
rörelse som omständigheter i skolan eller samhället i stort. När den negativa
tanken ska vändas till en positiv mottanke produceras åter disciplinerande
effekter om att plugga mer till nästa prov och att träna mer. Tankar som kan
förstås som positiva eftersom de innehåller möjligheter till förändring men
det som ska förändras eller modifieras är ensidigt riktat mot individen. På så
vis upprepas artikulationer av figurationer kring hälsa som kompetens sammankopplat med självreglerande och granskande tankar om sig själv och sin
förmåga eller kompetens. Efter att ha spårat hur figurationer av hälsa som
kompetens produceras sammankopplat med problem och åtgärder riktas nu
spårningen mot hur hälsa som kompetens sammankopplas med förändring.

Att bli hälsosam – att bli kompetent
I detta avsnitt kommer jag spåra hur DISA-praktiken formar händelser och
artikulationer där hälsa som kompetens sammankopplas med förändring av
hur deltagarna ska bli. Detta sker i relation till att kompetens är något som
kan åstadkommas genom förändring. Här formas frågor om hur de olika
åtgärder och metoder som spårats i DISA-praktiken blir aktiva i förändringar
och omformningar av de mänskliga deltagarnas kroppar-tankar-känslor. I
spårningen görs inga anspråk om att skapa kunskap kring förändringar som
linjära eller statiska orsakssamband utan i stället hur komponenten förändring produceras situationellt och temporärt sammankopplat med figurationer
av hälsa som kompetens. Spårningen i föregående kapitel, Figurationer av
hälsa som plats, visade hur förändring produceras i och genom DISA avgränsad till individens tankar och känslor. Där artikulerades hur individen
endast kan förändra det som finns innanför kroppen och inte det som finns
utanför. Hur denna förändring av individen artikuleras sammankopplat med
figurationen hälsa som kompetens kommer spårningen nu att följa.
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Detta produceras också i relation till mina förväntningar på träffen. Är det en träff kring
hälsa, ’en må-bra-kurs’ innefattas mina förväntningar av att prata, diskutera inbäddat i en
terapi-kulturen kring att vara personlig.
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Förändringar av hälsa: kroppar-tankar-beteende
Förändring av deltagarna artikuleras som en del av DISA-metodens syfte.
Genom att delta i DISA ska eleverna förändra sina tankar och på så vis
stärka och förbättra sin hälsa. Detta beskrivs i gruppledarmanualen som att
”huvudmetoden som ni kommer att lära er under gruppträffarna är hur man
förändrar sina tankar” (Gruppledarmanualen, s. 18). Förändring artikuleras
som en ”gradvis process som byggs upp av flera steg” (ibid., s. 11). Detta
produceras också i och genom artikulationer om att mäta förändring. För att
mäta och kontrollera hur DISA-praktiken förändrat elevernas mående innehåller elevmanualen två stycken sinnesstämningsformulär. Ett vid den första
träffen och ett vid den sista träffen. Syftet formuleras vid den första träffen
som att ”titta på hur ni mår just nu” för att vid den sista gruppträffen ”göra
en ny mätning för att se hur det har förändrats” (Gruppledarmanualen, s.
13).78 Charlotte som är skolkurator och håller i DISA-träffar på Solsjöskolan
berättar i en intervju hur arbetet med DISA skapat förändringar i elevernas
sätt att resonera.
Charlotte: Det kan jag tycka är helt fantastiskt att man faktiskt kan styra
ganska mycket och inte liksom hamna i djupare och djupare så. För sig själv
och ganska enkelt […]
Karin: Ser du såna effekter under gång, under DISA?
Charlotte: Man hör deras resonemang. Från början där vad de hamnar i, till
slutet när de sådär i sitt vardagliga med läxor och såna saker, att de kan säga
så här kloka saker och de har liksom kunnat använda sig utav det som de har
fått med sig så och kunna resonera kring saker om sig själva. Det kan ju vara
ganska häftigt att se (Intervju, 120821).

Här artikuleras hur Charlotte känner stark tilltro till att individen kan styra
sina tankar ”för sig själv och ganska enkelt”. På så vis kan eleverna att undvika att ”hamna i djupare och djupare”. Detta är något som eleverna lär sig
under träffarna och har med sig när de pratar om sig själva och om sina liv.
Det beskrivs som att eleverna säger ”kloka saker”. De kan ”använda” och
”kan säga” andra saker genom deltagandet i DISA. I denna artikulation produceras DISA-praktiken som något som förändrar elevernas sätt att agera
och tänka på ett positivt sätt. Det formas en performativ berättelse om att
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Sinnesstämningsformuläret innehåller tjugo frågor om aptit, sömn och känslor. Syftet med
formuläret artikuleras som att ge gruppledarna information om hur eleverna mår. Den ska
fungera som grund för ett enskilt samtal som manualen rekommenderar att gruppledarna
genomför med varje elev. Det betonas dock att DISA-metoden är förebyggande och att
gruppledarna ska erbjuda professionell hjälp vid behov (Gruppledarmanualen, s. 13). De svar
som eleverna anger ska räknas samman av gruppledarna. Ett normalt mående artikuleras vid
handledarutbildningen som under 20 poäng. Om en elev får över 20 poäng finns risk för
depression men att idag är 30-40 poäng bland eleverna inte ovanligt (Minnesanteckningar,
110523).
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eleverna har lärt sig och förändrat hur de resonerar ”kring saker om sig
själva”. På så vis sammankopplas förändring med kompetens att styra och
resonera om sig själv på ett specifikt sätt. Hälsa som kompetens formas kring
hur individen förändras genom DISA. Hur DISA och de olika övningarna
förändrat tankar och beteenden producerades i flera av intervjuerna. Det
handlade bland annat om hur deltagandet i DISA fått eleverna att må sämre
eftersom det var så stort fokus på negativa tankar.
Janina: I början var det väldigt mycket fokus på det negativa. Även om det var
att man skulle börja tänka och jobba positivt så var det väldigt mycket negativt och då påverkade det nästan hur man tänkte utanför [DISA] så det var lite
jobbigt i början. […]
Karin: Syftet är ju att det ska motverka stress och deppighet och så men du
tyckte inte?
Evelyn: Det hjälpte inte
Janina: Det känns som att man har hört allting förut. Men så har man prövat
och så har det inte funkat. Så faller man ner i samma (Intervju, Björnbackaskolan, 121217).

Här artikuleras att övningarna i DISA förändrat och påverkat sättet att tänka.
Eftersom deltagandet i DISA inneburit så stort fokus på negativa saker formades effekter som artikuleras som jobbiga. Att syftet varit att bli medveten
om negativa tankar för att kunna vända dem till positiva skapade framförallt
fokus på de negativa tankarna. På så vis ”hjälpte” inte DISA att motverka
stress och deppighet. Janina menar att hon hört ”allting” förut och försökt att
följa det men att det inte har fungerat. Detta artikulerar Janina som att ”falla
ner i samma”. I och genom denna händelse artikuleras hur DISA varit del i
en förändring mot ökad ohälsa. Detta beskrivs i och genom en riktning neråt.
Hur hälsa som kompetens produceras som antingen uppåt eller neråt är något
som spårningen nu kommer riktas mot genom händelser sammankopplade
med en spiral-övning.
För att lära eleverna att förändra tankar och hantera stress innehåller en av
övningarna i den första DISA-träffen en bild på en spiral (Elevmanualen, s.
1.4). Spiralen ska visa hur individens mående antingen kan röra sig uppåt
eller neråt, vara positivt eller negativt. Här görs antaganden om hur en negativ eller positiv tanke kan leda till ytterligare negativa eller positiva tankar.
På så vis produceras förändring som en spiralformad rörelse. Enligt manualen styrs spiralens riktning av individens handlingar och tankar (Gruppledarmanualen, s. 12). Förändringen av individens hälsa kan antingen ske
uppåt i spiralen mot ett allt bättre mående eller neråt i spiralen mot ett allt
sämre mående. Övningen med spiralen går ut på att eleverna först ska svara
på frågan ”Min spiral just nu är” och bredvid bilden på spiralen uppmanas de
sedan att skriva ”egna handlingar och tankar” och inte om ”yttre händelser”
(ibid.). För detta finns anvisade rader vid sidan om spiralen. När jag deltar i
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denna övning på Björnbackaskolan sitter jag med spiral-övningen framför
mig men vet inte vad jag ska skriva.
Jag sitter med uppgiften framför mig men känner mig alldeles tom. Vad ska
jag skriva här, hur ska jag lösa denna uppgift? Det är svårt eller omöjligt att
skriva kring en vecka när det kan förändras varje sekund (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 120927).

I minnesanteckningarna beskriver jag övningen som en uppgift som ska lösas och där jag inte kan komma på svaret. Ambitionen om att lösa uppgiften
producerar ambivalens och förvirring. Hur ska jag veta var på spiralen jag
befinner mig nu? Går det att sammanföra ”just nu” med vad som hänt under
en vecka? Har jag inte förmåga att anpassa min hälsa till denna spiralmodell? Att beskriva mitt mående utifrån en specifik riktning blir inte görbart och i stället produceras känslor av att inte klara uppgiften och att vara
inkompetent. Det visar att jag inte är tillräckligt medveten om vad jag känner, tänker eller gör. När instruktionerna gavs verkade övningen enkel och
självklar. Den rosa och mjuka spiralen artikulerar att den är tillmötesgående
och medgörlig. I relation till spiralen tvingas mina tankar in i binärer, att det
antingen går upp eller ner, och samtidigt vrida runt sig själv genom spiralens
vindlande svängningar. Det finns ingen väg ut ur spiralen – kroppar-tankarkänslor produceras i relation till dess slingrande uppåt eller nedåt och det blir
omöjligt att göra övningen. Raderna på pappret förblir tomma. Efter att vi
uppmanats att jobba en stund med övningen frågar Caroline om någon vill
dela med sig av vad de skrivit.
Ingen av eleverna räcker upp handen. Flera av eleverna riktar blicken ner mot
manualen som ligger på bänken framför dem. Efter en liten stund säger
Michelle att ibland är det varken upp eller ner utan bara mittemellan
(Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121108).

Ingen av eleverna räcker upp handen för att berätta hur de mår eller hur deras spiral ser ut just nu. Elevernas blickar riktas mot manualen framför dem.
I den inledande tystnaden formas i stället svaret att ”ibland är det varken upp
eller ner utan bara mittemellan”. Ett svar som inte blir del av den utvärdering
och medvetenhet av (o)hälsa som övningen efterfrågar. Här skapas i stället
öppningar för alternativa rörelser och tillblivelser. Kanske är det så att eleverna liksom jag inte kunnat lösa uppgiften i relation till de artikulationer
som övningen formar? Är tystnaden ett motstånd mot att bli synlig, bedömd
och mätbar i relation till manualens frågor om hälsa?79 Genusvetaren Anna

79

Det hände vid flera tillfällen under DISA-träffarna på skola B att Gruppledaren Caroline
frågade om någon ville berätta hur de besvarat frågorna i manualen. Många gånger var det
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Lundberg beskriver hur tystnad kan producera ett motstånd mot att ”bekräfta
systemets existens” (2013, s. 164). Genom att inte svara an på uppmaningen
om att ”dela med sig” produceras rörelser och spänningar sammankopplat
med en övning som efterfrågar ordnanden och självutvärdering. I samhandling med en performativ tystnad som inte bekräftar spiral-övningens antaganden formas ett vidgat handlingsutrymme där hälsa kan produceras som
samtidiga rörelser av upp och ner. Hälsa blir något som inte innefattar en
rörelse mot antingen bra eller dåligt, utan ”mittemellan”. I stället för att producera hälsa i en specifik riktning formas i och genom tystnaden potentialitet
för andra sätt att producera hälsa (jfr Lundberg, 2013). I DISA-manualens
artikulationer finns en önskan om att spiral-övningen ska göra eleverna
medvetna om hur de mår och varför. Det ska leda till färdigheter som gör det
möjligt att kontrollera sin hälsa. Att bli kompetent formas som att kunna
styra tankar och handlingar så att måendet flyttas uppåt. Här produceras figurationer av hälsa som kompetens med två riktningar, uppåt mot att tänka
positivt och må bättre eller neråt mot att tänka negativt och må dåligt. Vad
som sker i mötet eller beröringen mellan spiral och elever går dock inte att
kontrollera eller förutsäga. I mötet blir spiralen en aktör som får andra aktörer att förändras, även spiralen förändras i relation till de deltagande aktörerna. Från en spiral med syfte att skapa medvetenhet om negativa tankar blir
det en spiral som skapar förvirring och tystnad.

Utvärdering och förändring
I detta avsnitt har spårandet följt hur hälsa som kompetens produceras sammankopplat med komponenten förändring. Förändring blir en central del i
DISA-praktiken och denna förändring sammankopplas med utvärdering och
mätningar, imaginära förutsägelser om effekter av att delta i DISA. Genom
de händelser som här spårats framkommer hur deltagarnas tankar och göranden förändras av DISA. Denna förändring artikuleras av vissa som att vara
mot mer positiva sätt att tänka och av andra att vara mot mer negativa tankar.
I DISA-praktiken produceras hälsa som kompetens i och genom gränsdragningar av positivt/negativt, uppåt/neråt, bra/dåligt, som stabila tillstånd av
antingen det ena eller andra. Genom DISA-praktiken regleras och tranformeras tankar-kropp i relation till denna figuration av hälsa som kompetens. Det
formas vad Haraway (2008a) artikulerar en teknobiopolitik där sociotekniska
nätverk av mänskliga och icke-mänskliga aktörer blir aktiva i formanden av
kroppar. De olika händelser och göranden som formas i DISA-praktiken tar

ingen som ville göra det. Det var tyst i rummet. Caroline säger till mig att det verkar vara en
otrygg grupp eftersom de inte vill dela med sig. På så vis sammankopplas tystnaden med
sociala och individuella egenskaper eller aspekter. Vad som inte problematiseras är vilket
utrymme DISA-praktiken formar för eleverna att delta.
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form i relation till kroppar som är aktiva, gör motstånd och samhandlar.
Kroppen blir en bland många aktörer som aldrig går att fullständigt kontrollera. Spårningen av hälsa som kompetens sammankopplat med komponenten
förändring har följt hur kroppar i och genom diskursiva, materiella och affektiva aktörer varit aktiva genom att koppla upp, göra motstånd och samhandla. Här blev förvirring och tystnad performativa aktörer delaktiga i att
forma det som görs. Samtidigt som figurationen hälsa som kompetens produceras sammankopplat med kontroll och disciplinering av kroppar, sker
också en produktion där det blir något situationellt och format i ett oförutsägbart virrvarr av motstridiga rörelser. Det visar på hur stabiliseringar och
begränsningar i denna produktion men också potentialitet i dess dynamiska
och temporära karaktär (Haraway, 1997).

Avslutande analys: in/kompetens?
Spårningen av hälsa som kompetens i DISA-praktiken har följt trådar där
komponenterna lära och träna, medvetandegöra och förändring blir aktiva.
Kompetens blir något bristfälligt som behöver tränas och förändras genom
specifika åtgärder. För att bli kompetent krävs att negativa tankar blir medvetandegjorda. Negativa tankar är något som antas som en given utgångspunkt. Åtgärderna förväntas sedan leda till specifika förändringar. I och genom dessa förändringar blir hälsa som kompetens något som kan mätas och
kontrolleras. Det formas genom riktningar uppåt eller neråt.
Samtidigt sker händelser och artikulationer som gör DISA till en verksam
och tillförlitlig metod som ger hälsofrämjande effekter. DISA blir en kompetent aktör, en aktör som har kunskap om hur hälsa ska främjas och hur förändring ska formas. Detta bygger på antaganden om att DISA har kontroll
över vad som sker på träffarna och dessutom kunskap om de aktörer som
deltar. I stället för att en mångfald av aktörer får möjlighet att utforma praktiken görs DISA till den mest pålitliga och säkra aktören. Detta sker genom
universella anspråk med ambitioner om att kunna kontrollera deltagande
aktörer. Här ignoreras deltagarnas berättelser och fokus blir upprepade ritualer av att svara på förbestämda frågor. Det skapas början och slut snarare än
kontinuiteter, flöden och länkar i relationen till medverkande aktörer (jfr
Singleton, 2012). Kunskapen bygger på en individualism som tränger undan
och ignorerar relationer, historia och situering. På så vis formas en inkompetent praktik eftersom den är likgiltig inför och avvisande av sammanvävningar, förkroppsligande och kollektiva praktiker (ibid.). Detta frånkopplar,
utesluter och ignorerar andra sätt att förstå hälsa och kompetens världar vilket formar en ignorant praktik.
I DISA-praktiken produceras hälsa som kompetens i och genom relationer
och göranden där negativa tankar blir något som deltagarna inte har kompe137

tens att hantera. Detta formar händelser som på olika sätt fångar eller snärjer
de aktörer som deltar och skapar en specifik kunskapsproduktion där aktörerna är till lika medaktörer, inbäddade och delaktiga. Produktionen av hälsa
som kompetens görs sammankopplat med materiella-diskursiva gränsdragningar, positivt/negativt, uppåt/neråt, bra/dåligt, som bortser från variationer,
spänningar och skillnader och formar tillfälliga fastlåsningar och uteslutningar (jfr Barad, 2007). Dessa gränsdragningar har verklighetsskapande
effekter som gör fenomen enhetliga och konstanta (ibid). Vad som då blir
viktigt är att undersöka eller spåra är hur dessa kategoriseringar är samtidigt
stabila och föränderliga. De innefattar potentialitet att undermineras och
omskapas (Haraway, 2008a). Få praktiker är så stabiliserade eller har så full
kontroll över vad som sker så att de kan hindra alla möjligheter för rörelser
och skiftningar (Singleton & Law, 2013). Figurationer av hälsa som kompetens produceras med spänningar mellan en universell ordning av heterogena
element som bestäms genom instrumentella metoder och ett komplext samhandlande utan givna förutsättningar. Även om DISA kan förstås som en
oansvarig och intolerant praktik skapar den öppningar och möjligheter att
andas och göra motstånd. Här formades händelser av tystnad och ifrågasättanden där deltagarna inte fullkomligt snärjdes av DISA-programmets logik.
Att det inte finns några linjära och kausala samband där övningarnas effekter
går att förutse eller kontrollera framkom i händelser kopplade med spiralövningen. Hur hälsa som kompetens inte går vare sig upp eller ner, utan
”mittemellan” och hur samhandlingar med övningen skapade ohälsa blev
oförutsedda effekter med möjlighet att skapa rörelser i denna stabiliserande
praktik.
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Efter att ha spårat hälsa som kompetens i policy- och DISA vill jag mena att
det här produceras en figuration som är både stabiliserande och föränderlig.
Det visar hur produktionen av hälsa som kompetens upprepas och återkommer men skiftar och transformeras (jfr Law, 2002). De händelser som produceras i och genom DISA-praktiken sammankopplat med policydokument
formar figurationer av hälsa som kompetens tillsammans med komponenter
som utveckla, träna, förändra, anpassa och hantera. På så vis produceras
kompetens i och genom robusta kopplingar med kontroll – att kontrollera
såväl egna tankar och känslor som omgärdande samhälle.
Policypraktiken producerar hälsa som kompetens i och genom sammankopplingar med att individen ska kunna hantera dels ett komplext samhälle
och sociala sammanhang, dels livsstil, tankar och känslor. I DISA-praktiken
produceras hälsa som kompetens uteslutande kring hantering av individens
egna tankar, eftersom dessa förutsätts vara negativa. Här formas individen
till en passiv mottagare av de metoder och tekniker som DISA tillhandahåller, samtidigt som en kompetent individ kan påverka och förändra sig själv.
Artikulationerna i policypraktiken om ett föränderligt och komplext samhälle som kräver ökad kompetens blir i DISA-praktiken ett introspektivt
hanterande av de egna tankarna. De komponenter som sammankopplas i och
genom figurationen hälsa som kompetens är således en personlig kompetens
av självreglering och stresshantering. Att välja en hälsosam livsstil blir i
DISA uteslutande att tänka rätt – att ha förmågan att kontrollera tankar och
känslor. Den spänning som producerades i policypraktiken mellan individ
och miljö blir i DISA-praktiken till stora delar frånvarande. I DISA produceras en robust gränsdragning mellan individ och miljö med ensidigt fokus på
träning av individens tankar och ett uteslutande av sociala eller samhälleliga
aspekter. I relation till policydokumentens artikulationer om att en förklaring
till den ökade ohälsan bland barn och unga kan vara ökad individualisering
av samhället ser jag DISA som ett uttryck av denna samhällsförändring.
DISA blir en praktik som snarare stärker än problematiserar eller motverkar
en individualisering av samhället. Figurationen hälsa som kompetens formar
hälsa som något som kan utvecklas, tränas och stärkas genom de rätta övningarna. Då blir hälsa något som också kan mätas och bedömas. Dessa argument bygger på en mängd universella antaganden som är sammankopplade, producerar och reproducerar varandra. Skolan måste motverka och
förebygga ohälsa. Samtidigt blir DISA som hälsofrämjande insats del i att
producera den brist som den syftar till att motverka.
I detta kapitel har jag spårat hur hälsa som kompetens produceras och distribueras i och genom kontroll och modifiering av kroppar-tankar-känslor i
skolans hälsofrämjande apparatur. Kompetens blir i de praktiker inom skolors hälsofrämjande apparatur som här spåras till något placerat i individen.
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Något som är före relationer och praktiker, något som går att fastställa, utveckla, träna och utvärdera (jfr Bennett, 2010). Både policydokumentens
uppmaningar om att skolor på olika sätt ska utveckla elevers kompetens och
DISA-praktikens föresats att träna elever att medvetandegöra negativa tankar
utgår från universella och generella antaganden om vad barn och unga behöver. De tar ingen hänsyn till individers kollektiva förutsättningar (Mol,
2011). I relation till detta artikuleras i policydokumenten skolans uppdrag att
fostra kompetenta medborgare. Genom policydokumenten utformas relationer mellan människor, mellan de som kallas medborgare. Medborgare som
genom hälsofrämjande insatser som till exempel DISA ska ges kunskap och
kompetens att välja en mer hälsosam livsstil. Dessutom kontrollera och
forma både samhälle och sig själva genom självreglering. På liknande sätt
beskriver Mol hur medborgaren tar gestalt som någon som ”kontrollerar sin
kropp, som tyglar den, eller som flyr från den” (2011, s. 55). Det innebär att
medborgare är den som är kompetent nog att kontrollera och behärska sin
kropp. Men kroppen är inget passivt objekt utan delaktig i materiella och
diskursiva processer. På så vis blir figurationen av hälsa som kompetens inte
någon "naturlig" form av universell mänsklig egenskap utan uppstår i och
genom materiella-diskursiva göranden. Karin Hultman argumenterar, med
utgångspunkt i ett ANT-perspektiv, för att vi måste förskjuta fokus från
kompetenta barn eller individer till ”kompetenta samarbeten” (2011, s. 76).
På så vis blir det möjligt att förflytta fokus från individen och i stället uppmärksamma de specifika relationer och göranden som är delaktiga i att göra
individen mer eller mindre kompetent. Relationer som innefattar kroppar,
policytexter och manualer.
I denna spårning av hälsa som kompetens har känslor blivit en aktiv komponent. Med en ’god’ kompetens ska känslor kontrolleras och hanteras. Hur
känslor produceras i policy- och DISA-praktiken och hur det sammankopplas med hälsa kommer spårningen i nästa kapitel att följa. Här formas förbindelser mellan känslor och kompetens genom artikulationer om emotionell
kompetens och förmåga att reglera känslor och emotioner. Även komponenter som förändring och utvärdering blir aktiva i denna spårning.
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Kapitel 7. Figurationer av hälsa som känslor

I detta kapitel följer spårandet figurationer av hälsa som känslor. Med utgångspunkt i post-konstruktionistiska och affekt-teoretiska perspektiv ser jag
känslor, tankar och blivande som sammanvävda. Känslor eller affekter blir
här intensiteter som ökar eller minskar genom sammankopplingar med materiella, sociala och kroppsliga processer (Seigworth & Gregg, 2010). I den
analytiska spårningen sätter jag dessa antaganden i arbete och problematiserar de verkligheter som produceras i de undersökta praktikerna, policy och
DISA. Analysen riktas därför mot hur figurationer av hälsa som känslor
samtidigt produceras som produktiva och problematiska. Därutöver analyseras hur relationen mellan känslor, tankar och kropp förhandlas och omskapas.
Kapitlet inleds med spårningar i policypraktiken med fokus på hur hälsa
som känslor sammankopplas med lärande och självkänsla. Därefter spåras
hur emotionell förmåga blir en aktiv komponent delaktiga i denna produktion. Sedan förflyttas spårandet till DISA-praktiken. Där spåras hur hälsa som
känslor produceras genom gränsdragningar mellan känslor/förnuft, tankar/kropp. Känslor blir något som ska uttryckas på specifika sätt i relation
till DISA-manualen. Här spåras också hur känslor av stress och skam blir
aktiva i att producera hälsa sammankopplat med förändring och förbättring.
Avslutningsvis diskuteras hur hälsa som känslor produceras och samtidigt
producerar sociala, diskursiva och materiella aktörer, vilket gör det både mer
komplext och mer hoppfullt.

Hälsa som känslor i policypraktiken
Spårandet av hälsa som känslor i policypraktiken sker i och genom en
mängd händelser och artikulationer som på olika sätt sammanväver hälsa
och känslor. Detta sker framförallt i relation med begreppet emotioner. Policypraktiken artikulerar hur elevers emotioner och känslor på olika sätt måste
hanteras. Då spårningen är situerad inom en apparatur av skolors hälsofrämjande arbete blir lärande en aktiv komponent i och genom denna figuration. I
kapitel 5 spårades hur figurationen hälsa som plats formade skola till en hälsofierad plats sammankopplat med lärande. När figurationen hälsa som käns141

lor nu spåras framkommer hur lärande också sammankopplas med hälsa som
känslor. Detta sker genom att policypraktiken på olika sätt artikulerar känslor som en central del av såväl skolans hälsofrämjande arbete som skolans
verksamhet i stort.

Hälsa som känslor: lärande, skolprestationer och självkänsla
I policypraktiken sker återkommande artikulationer som sammankopplar
hälsa, känslor och lärande. Känslor blir något som måste hanteras i skola och
skolors verksamhet eftersom de har stor inverkan på elevers hälsa, lärande
och skolprestationer. När hälsa och känslor blir aktiva fenomen i skola, vad
sker då? Vad händer med skolans verksamhet och de relationer som där tar
form? Spårandet kommer först att följa hur hälsa som känslor produceras
sammankopplat med lärande och därefter hur självkänsla blir del i denna
produktion.

Känslor som avgörande för lärande och skolprestationer
Att hälsa och känslor har stor inverkan på skolprestationer och lärande pekar
en rad policydokument på. De artikulerar hur skola måste främja barn och
ungas emotionella utveckling för att minska riskerna för psykisk ohälsa och
samtidigt stärka deras lärande (Prop. 2007/08:110; SOU 2000:19; SOU
2006:77). I en rapport från Myndigheten för skolutveckling beskrivs hur
”känslor är självklara i all inlärning” och hur ett bra hälsoarbete innefattar att
känslor ”fångas upp, levs igenom” (Nilsson & Norgren, 2003, s. 10). Att
känna sig värdefull ses i den rapporten som viktigt för all inlärning och
handlar om att bli sedd och få bra återkoppling på sitt arbete (ibid., s. 16). I
SOU 2006:77 hänvisas till att den svenska skolans läroplaner (Lpo 94 och
Lgr 94) ger visst stöd för att barn och unga ska erbjudas socialt och emotionellt lärande (s. 218). En fråga som ställs är hur väl skolor tillgodoser detta
uppdrag (ibid.).
I två rapporter publicerade av UNESCO (2003; 2014) betonas skolans ansvar att arbeta med och hantera känslor och emotionella färdigheter. Eftersom känslor antas ha så stor betydelse för lärande och hälsa, måste känslor
uppmärksammas i skola. Nya förmågor ska tränas och hanteras fastslås i
UNESCOS rapporter. Klassrummet blir här ”an emotional place” där elever
känner ängslan, skam, hopp och stolthet (UNESCO, 2014, s. 6). Det beskrivs
som att ”students experience a great variety of emotions that can have profound effects on their learning, personality development and health” (ibid., s.
28). Här görs en uppdelning av känslor som antingen positiva eller negativa.
Positiva känslor påverkar, enligt rapporten, såväl lärande, motivation och
själv-reglering samt kan både stärka och försvaga individens skolprestation142

er. Negativa känslor däremot påverkar skolarbetet framförallt negativt. Det
beskrivs som att ”negative emotions are a major factor explaining why many
students do not live up to their potential” (UNESCO, 2014, s. 15). Vidare
anges att negativa känslor “jeopardize student’s personality development and
health” (ibid.). I rapporten Academic and social-emotional learning görs
elevers bristande sociala och emotionella kompetens till ett hot mot var och
en av oss (UNESCO, 2003, s. 7). Det blir därför avgörande att vuxna i skolan hjälper elever att utveckla emotionella förmågor eftersom ”our students
are depending on the adults around them” (ibid. s. 26). Enligt rapporten har
utbildningsområdet förändrats så att socialt och emotionellt lärande måste
forma grunden för vad barn lär sig under sin skolgång.80 I rapporten Emotions and learning (UNESCO, 2014) ges metoder och råd som beskrivs vara
baserade på empiriska bevis. Det handlar om att hjälpa elever att reglera sina
känslor genom ”reappraisal, competence development and situational
change” (s. 18). Dessutom måste lärare skapa en förtroendefull relation till
sina elever så att eleverna kan dela och prata om sina känslor. Bland annat
berörs elevernas oro eller skam över att misslyckas på prov vilket beskrivs
som känslor nära kopplade till elevers självkänsla (ibid. s. 9).
Självkänsla blir i spårningen en komponent som återkommande sammankopplas med figurationen hälsa som känslor och något som skola måste arbete med för att stärka elevers lärande och skolprestationer (se t.ex. Prop.
2007/08:110; SOU 2010:79). Policydokumenten sammankopplar självkänsla
och hälsa genom formuleringar om att vara trygg i sig själv, kunna hantera
stress och ha ett gott självförtroende (Lgr11; Prop. 2007/08:110). Det beskrivs som en ”djup känsla av att känna sig värdefull” (ibid., s. 167). En sund
självkänsla är något som barn och unga behöver och handlar om ”tilltro till
sin egen förmåga att lyckas” och att klara utmaningar (SOU 2006:77, s.
225). Utredningen (SOU 2006:77) slår dock fast att självkänsla är en konsekvens av att lyckas med skolarbete och inte orsaken. Otrivsel i skolan och
misslyckanden i skolarbetet är ett hot mot självkänslan och något som gör att
självkänslan kan undergrävas (SOU 2000:19). För att stärka elevers självkänsla krävs att eleverna får skoluppgifter som ligger på den ”övre gränsen
av deras förmåga” och utmanas med allt svårare uppgifter i en välstrukturerad skola (SOU 2006:77, s. 226). I policypraktiken formas således artikulationer där figurationen hälsa som känslor sammankopplat med skolprestationer och självkänsla kopplas till eleven och elevens lärande. För att stärka
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Komponenterna socialt och emotionellt sammankopplas återkommande i policypraktiken. I
denna spårning har jag dock valt att göra en gränsdragning mellan dem. Spårningen av hälsa
som kompetens i föregående kapitel riktades mot komponenten social. I detta kapitel riktas
spårningen mot komponenten emotionell. Relationen mellan dessa komponenter och hur de är
sammankopplade med psykisk ohälsa är något som artikuleras som otydligt inom folkhälsovetenskaplig forskning som utgår från dessa begrepp (se Kimber, 2011).
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detta krävs insatser från skolan och här betonas relationen mellan lärare och
elever.
Under rubriken ”det mänskliga samspelets betydelse för människors känslor” artikulerar utredningen SOU 2000:19 (s. 35) betydelsen av relationen
mellan lärare och elev för elevers hälsa och lärande. Detta görs sammankopplat med en kritik av att den ”konventionella psykologin” inte har något
utvecklat språk för hur känslor samspelar och skapas med andra (SOU
2000:19, s. 35). I utredningen görs känslor i stället sammankopplat med ”den
erfarenhet vi upplever inför den andres blick av oss själva” (ibid., s. 226)
men även samhälleliga aspekter av känslor bli aktiva i detta resonemang. Det
konstateras att dagens samhälle ställer högre krav på prestationer och duglighet vilket formar en fara specifikt för barn och ungas självkänsla och psykiska hälsa (ibid.). Samhället genomgår stora förändringar som anses påverka barn och unga särskilt mycket eftersom de befinner sig i ”en känslig
livsfas” (Skolverket 2000, s. 262). Självkänsla blir en återkommande komponent aktiv i att producera figurationen hälsa som känslor sammankopplat
med lärande. Här sammanvävs hälsa som känslor med såväl individuella
som sociala och samhälleliga aspekter. Det är något som kommer att diskuteras vidare i nästkommande avsnitt.

Hälsa och lärande genom ingripanden i elevers känslor
Spårningen av hur hälsa som känslor produceras i policypraktiken har följt
komponenterna lärande och självkänsla. Genom sammankopplingar av dessa
komponenter blir känslor något viktigt och produktivt för skolans verksamhet men samtidigt problematiskt. Känslor görs till en aktiv del av lärande och
hälsa, till något som både kan främja och motverka hälsa och lärande. Elevers känslor blir till en uppgift för skola och lärare att hantera eftersom elever måste få möjlighet att känna sig värdefulla och få en sund självkänsla.
Det leder till en god hälsa och ett gott lärande vilket ska uppnås genom att
lärare bekräftar och engagerar sig i elevernas känslor. Självkänslan blir något
som formas genom individens samspel med andra människor och samhällets
mer övergripande struktur. På så vis producerar figurationen hälsa som känslor sammankopplat med lärande och självkänsla specifika förutsättningar för
lärare i relation till elever, men också för elever i relation till lärande.
Att känslor på detta sätt blir centrala i skolans verksamhet har kritiserats
av en rad forskare inom bland annat utbildningssociologi. Kritiken har dels
avsett hur känslor görs till något individuellt där sociala faktorer ignoreras
(Scott, 2008), dels att det skapar förminskad tilltro till, och fokus på, individers intellektuella förmågor (Ecclestone & Hayes, 2009). I relation till de
artikulationer av hälsa som känslor som här spårats vill jag delvis problematisera denna forskning. I dessa spårningar har det formats en spänning mellan sociala och individuella aspekter. Känslor blir inte något enbart privat
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utan även socialt. De produceras som del av skola, klassrum och lärande, och
samtidigt knutet till en enskild elev. Känslor blir samtidigt något både produktivt och problematiskt, något som både ska bejakas och regleras (jfr
Berg, 2011; Johannisson, 2009). I kapitel 5 Figurationer av hälsa som plats
visade spårningen på ett liknande sätt hur skola ska främja och hjälpa elever
till god hälsa samtidigt som hälsa blir ett individuellt ansvar. Skola blir i
denna spänning något aktivt men samtidigt något stabilt och statiskt. Den
varken förändras eller påverkas av elevers känslor, utan blir enbart del av att
forma och påverka dessa. Detta är en spänning som också blir aktiv i spårningen som nu följer av hälsa som känslor sammankopplat med komponenten emotionell förmåga.

Hälsa som emotionella förmågor
Efter att ha spårat hur figurationer av hälsa som känslor produceras sammankopplat med lärande och självkänsla kommer spårningen nu att följa
komponenten emotionell förmåga. I och genom policypraktiken sker återkommande sammankopplingar med en variation av emotionella förmågor
såsom emotionell intelligens, emotionell utveckling och emotionell kompetens. Detta går att förstå i relation till spårningen i kapitel 6 om hälsa som
kompetens och hur fenomenet kompetens blivit ett snårigt fenomen av förmågor, färdigheter och värderingar. Spårningen följer hur figurationer av
hälsa som känslor produceras sammankopplat med emotionell förmåga,
främst format som en förmåga att uttrycka känslor på rätt sätt.

Att lära sig att uttrycka känslor på rätt sätt
Emotionella förmågor artikuleras i policypraktiken som att kunna uttrycka
känslor på specifika sätt. Detta beskrivs som del av en kognitiv förmåga där
ungdomar bör tränas i ”att kunna uppfatta, tolka och hantera känslor” (SOU
2006:77, s. 19). Träning av emotionell förmåga genom framförallt kognitiv
psykoterapi anses minska risken för psykiska problem (ibid.). WHO (2005)
artikulerar hur barn och unga behöver stöd och träning i emotionell självkontroll och adekvata känslouttryck för att främja en god emotionell utveckling.
Enligt EU (2007, s. 3) är ”konstruktiv hantering av känslor” en central
aspekt av samtliga åtta nyckelkompetenser. Här blir kompetenserna kommunikation på modersmål och främmande språk extra viktiga kopplat med förmågan att uttrycka känslor (ibid, s. 5-6). På liknande sätt beskriver barnläkaren Lars Gustafsson i boken Elevhälsan börjar i klassrummet att skolan
måste se som sin uppgift ”att hjälpa varje elev att utveckla ett äkta språk för
sina känslor” (2009, s. 51). Att uttrycka känslor eller emotioner blir något
gott i sig för elevers hälsa men det kräver också specifika förmågor. Görs det
för mycket eller på fel sätt kan det skapa ohälsa.
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I utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77) artikuleras hur barn och unga hanterar påfrestningar på olika sätt varav ett är att
”uttrycka känslor” (s. 19). Utredningen påpekar dock att det inte finns något
stöd i forskning som visar att hälsa främjas genom att prata om och uttrycka
känslor. I stället kan det medföra en ökad risk för depression om en person
söker stöd eller pratar om problem och känslor som nedstämdhet, irritation
och ilska (ibid. s. 220). De negativa känslorna riskerar då att bli förstärkta
och ta överhand. Här hänvisas till forskning som visar att människor har fler
uttryck för negativa känslor såsom sorg, ilska, missmod, trötthet, oro, ångest
än för positiva känslor som lycka och glädje. Detta förklaras med en ”evolutionär grund” där känslor av rädsla och oro i högre grad lett till överlevnad
(ibid., s. 58). Utredningen menar att ”detta kan tala för att vår potential för
negativa känslor är större än vår potential för positiva känslor” (ibid.).81
Att kunna hantera, förstå och prata om sina känslor sammankopplas ofta
med det som kallas emotionell intelligens. Emotionell intelligens är något
som återkommande artikuleras i policydokumenten som en aspekt i arbetet
med att förebygga ohälsa och utveckla förmågor (se t.ex. SOU 2000:19;
Nilsson & Norgren 2003; OECD, 2005; SOU 2006:77). OECD skriver att
emotionell intelligens handlar om att effektivt kunna hantera känslor, vara
självmedveten och kunna tolka sina underliggande känslomässiga tillstånd
(2005, s. 12). Lars Gustavsson betonar hur emotionell intelligens är en viktig
aspekt för barn och ungas hälsa och kan förstås som ett av ”elevhälsans verkliga kärnområde” (2009, s. 56). Enligt Gustafsson är emotionell intelligens
en grundläggande mänsklig förmåga som måste stimuleras och utvecklas.
Det handlar inte om personlighet eller om sociala färdigheter utan är en form
av begåvning (ibid., s. 43). Det är dels förmågan att förstå sina känslor för att
handla klokt, dels att använda sina känslor för att ”tänka bättre” (ibid.). Detta
är väsentligt, enligt Gustafsson, eftersom handlingar ofta är känslostyrda.
Känslorna är snabbare än förnuftet vilket innebär att vi många gånger handlar innan vi tänker. För att den emotionella intelligensen ska kunna utvecklas
på bästa sätt menar Gustafsson att barn behöver lära sig att lägga märke till
och bli medvetna om sina känslor. Vuxna måste hjälpa barn att lära sig skilja
mellan känslor och känslors uttryck samt diskutera handlingarna med barnen, inte känslan i sig. Känslan ska bekräftas och hanteras eftersom det inte
finns några ”känslor som är ”fel”” (ibid., s. 47). Att uttrycka känslor på ett
hälsosamt och konstruktivt sätt blir något som vuxna i skolan ska lära barn.
Självkontroll och självmedvetande blir aspekter som sammankopplas med
emotionell förmåga och hälsa. Genom ökad kognitiv förmåga ska elever lära
sig att vara mindre känslomässigt styrda. Hur policy reproducerar gräns-
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Denna gränsdragning mellan positiva och negativa känslor görs också i en rapport från
UNESCOS (2014). Det artikuleras som att positiva känslor är de som upplevs som behagliga
och negativa känslor är de som upplevs som obehagliga.
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dragningar av förnuft och känsla är något som nu vidare kommer att analyseras.

Gränsdragningar av känslomässiga elever och en rationell skola
Spårningen av figurationer av hälsa som känslor sammankopplat med emotionell förmåga har visat hur känslor inte är något som bör uttryckas eller
pratas om hur som helst. Det måste, enligt policypraktiken, ske adekvat,
konstruktivt, medvetet, äkta och inte alltför negativt, annars finns risk för
ökad ohälsa. Stabila artikulationer formar hur skola och lärare har i uppdrag
att fostra och träna elever i lämpliga sätt att uttrycka känslor. Produktionen
av hälsa som känslor kopplat till emotionell förmåga gör känslor till något
som unga behöver tränas i att uttrycka och hantera. Känslor blir något som
finns som en naturlig del i varje individ. Det är inte känslorna i sig som leder
till problem. De är produktiva, naturliga och kan inte vara ”fel”. Bekymret är
hur individen uttrycker och hanterar dem. Genom träning i emotionell intelligens, ett förnuftigt och rationellt handlande, ska känslor bättre kunna hanteras och kontrolleras. Här blir känslor och skola separata krafter som påverkar
elevers hälsa, snarare än att dessa blir jämbördiga aktörer som interagera
med varandra och formas i och genom varandra (jfr Zorn & Boler, 2007).
Detta formar gränsdragningar där känslor påverkar elevens hälsa och lärande
men där elevers känslor inte påverkar skola och lärare. Eleven blir en
känslomässig aktör och skola och lärare blir rationella aktörer som kan lära
elever att hantera känslor på korrekta sätt.

Avslutande analys: hälsa, känslor, lärande
Genom spårningen av hälsa som känslor i policypraktiken framkommer hur
denna figuration produceras sammankopplat med komponenterna lärande,
självkänsla och emotionella förmågor. Dessa materiella-diskursiva komponenter formas som förmågor och kopplas således samman med figurationer
av hälsa som kompetens som spårades i föregående kapitel. Spårandet visar
hur figurationen hälsa som känslor sammankopplas med lärande. Lärande
blir här ett fenomen format av känslor. Efter en lång tid då utbildningsfältet
präglats av tystnad kring känslor och känslors betydelse görs nu robusta
artikulationer där känslor blir något avgörande och viktigt (Scott, 2008).
Hälsa, känslor och lärande sammankopplas vilket gör känslor till något som
skola och lärare måste engagera sig och intervenera i. I jämförelse med den
hälsofiering av skola som spårades i kapitel 5 formar relationen hälsa som
känslor och lärande ett vagt innehåll eller riktning för skola. Detta kan förstås som att när hälsa och känslor blir aktiva aktörer i skolan riskerar under147

visningens innehåll och syfte att bli otydligt och mycket uppmärksamhet ges
till att arbeta med elevers självkänsla och välmående (jfr Wright & McLeod,
2015). Det skapas spänningar och hybrider av intellektuella och emotionella
aspekter med förmån för de emotionella. Hälsa och känslor blir förutsättningen eller grunden för lärande. Att kunna hantera känslor artikuleras också
som ett motiv till lärande. Genom lärande formas förmåga att kunna uttrycka
känslor, även självkänsla och hälsa stärks.
Medan självkänsla görs sammankopplad med förmågor kring aktiviteter
och händelser i individens tillvaro, till exempel att klara eller inte klara skoluppgifter, sammankopplas självkänsla i artikulationerna av emotionell intelligens med självbehärskning och självkontroll. Trots ett uppenbart intresse
för och betydelse i sociala relationer upprepas i policypraktiken hur känslor
kan hanteras genom en förmåga att självständigt välja hur en agerar samt att
lära sig behärska och kontrollerar sina känslor (jfr Boler, 1999). Här formas
känslor i relation till normalisering av accepterade och icke accepterade
känslouttryck (jfr Burman, 2009). Policypraktiken blir på så vis del av att
forma vissa känslouttryck som hälsosamma och andra som ohälsosamma. I
relation till hur vissa sätt att utrycka känslor görs till bättre än andra, ställer
Boler frågor om vem som får avgöra vad som räknas som en god eller lämplig känslomässig respons (1999, s. 64).
Hur individens känslor produceras i ett mänskligt socialt sammanhang är
något som framkommer i policypraktiken. Samtidigt blir känslor framförallt
individuella. I relation till affekt-teori som artikulerar hur affekter formas
genom komplexa relationer i en sammanvävd gränszon mellan det personliga, det kroppsliga och det sociala (Seigworth & Gregg, 2010) blir det möjligt att diskutera och utmana policypraktikens produktion. I linje med affektteori som ser känslor som något som styr kroppars kapacitet att handla och
får tankar att ta form (Probyn, 2004) görs i policypraktiken förenklingar av
hur känslor fungerar. Det innebär att policypraktikens fokus på känslor i sig
inte är problematisk. Problematiskt är hur känslor blir något som ska regleras
i och genom gränsdragningar mellan skola/elev och förnuft/känsla. I relation
till dessa gränsdragningar, men också till de spänningar som formas i policypraktikens produktion av hälsa som känslor, skulle det vara möjligt att
ställa frågor om hur skola och undervisning kan skapa ett känslomässigt
engagemang utan att fastna i individcentrerade göranden? Relationen hälsa,
känslor och lärande måste ytterligare kompliceras i policy för att skapa möjlighet att forma praktiker som inte betonar hur individen saknar rätt kompetens och utesluter hur elev, lärare, skola formar varandra. Probyn beskriver
det som att ”the moving arrangement of particles, histories and affects [that]
are the bodies of teaching and learning” (2004, s. 37). Dessa relationer innebär enligt Probyn att det är känslor som får människor att bry sig om och bli
intresserad av saker. Hur dessa tankar får betydelse för policypraktiken och
skolors hälsofrämjande appartur kommer jag att återkomma till senare i detta
kapitel. Denna fråga blir del av spårandet i DISA-praktiken. När figurationer
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av hälsa och känslor i policypraktiken produceras sammankopplat med lärande, självkänsla och emotionell förmåga hur produceras figurationen i
DISA-praktiken? Vilka sammankopplingar, spänningar och gränsdragningar
blir aktiva där?

Hälsa som känslor i DISA-praktiken
I spårandet i DISA-praktiken av figurationer av hälsa som känslor följer jag
två olika trådar. Den ena tråden producerar hälsa som känslor sammankopplad med kontroll. Denna kontroll tar form genom dels gränsdragningar mot
tankar och handlingar, dels genom utvärdering och styrning av hur känslor
får uttryckas. Att känslor ska uttryckas på specifika sätt som artikulerades i
policy, återkommer således i DISA-praktiken. Den andra tråden spårar hur
hälsa som känslor produceras som problematiska och produktiva. Detta sker
sammanvävt med stress och skam. I policypraktiken framkom hur produktionen av hälsa som känslor formar såväl spänningar som gränsdragningar i
relationerna mellan elev och skola, förnuft och känsla. Spårandet i DISA blir
sammanvävt med denna produktion genom den apparatur som de båda praktikerna är verksamma inom. Här formas händelser där känslor ska tränas,
hanteras och kontrolleras i likhet med händelser i policypraktiken.

Hälsa som kontroll av känslor
I DISA-praktiken sker en stabil produktion av figurationer av hälsa som
känslor. De två fenomenen, hälsa och känslor, sammanvävs och produceras
som liktydiga. Det artikuleras som ”för att kunna påverka hur vi mår kan det
vara bra att veta lite om vad som påverkar våra känslor” (Gruppledarmanualen, s. 10). Målet med DISA beskrivs som att eleverna ska lära sig ”hur man
kan styra känslor av deppighet” (ibid., s. 7). Hur figurationen hälsa som
känslor produceras i och genom gränsdragningar mellan känslor, tankar och
handlingar kommer spårandet nu att följa. Därefter spåras hur känslor blir
något som ska uttryckas på specifika sätt, utvärderas och förändras.

Att styra känslor med tankar
Enligt DISA formar handlingar, tankar och känslor individens hälsa. Känslor
i sig beskrivs som svåra att kontrollera och ”rå på direkt” (Gruppledarmanualen, s. 10). Det krävs en ”omväg via handlingar och tankar” för att kunna
påverka känslorna (ibid.). Handlingar och tankar blir något enklare att styra
med viljan, något som ”ligger bakom” känslor (Elevmanualen, s. 9.4). Käns149

lor blir effekten av eller reaktionen på tankar och handlingar, där känslor
beskrivs som ”kvittot på att vi handlar och tänker ”rätt”” (ibid.). Här sker
sammanvävningar av reaktioner och känslor bland annat i och genom artikulationer om att DISA ska lära ut metoder som kan ”förhindra reaktioner som
allvarlig deppighet” (s. 18). Även tankar blir del i detta, framförallt ”orimliga” tankar (Elevmanualen, s. 5.3). När tankarna är orimliga beror det enligt
DISA på att man låter känslorna styra. Syftet med DISA blir att lära elever
styra och påverka känslor och hälsa vilket produceras i en sammanvävd relation. Tankar blir här, i relation till känslor, en privilegierad rationalitet som
är säkrare och mer pålitliga än känslor (jfr Boler, 1999). Detta sker genom en
gränsdragning mellan tankar och känslor där tankarna ska kontrolleras för att
åstadkomma en god hälsa.
Figurationen hälsa som känslor formas i DISA-praktiken genom sammankopplingar med tankar och handlingar samtidigt som de görs till separata delar. I grupphandledarmanualen uttrycks det som att ”tänk er att vi som
människor består av tre delar” (s. 10). Handling, tanke och känsla blir i och
genom manualens artikulationer grundläggande delar hos en individ och det
är de som styr individens hälsa. Relationen mellan dessa tre delar formas i
elevmanualen (s. 1.3) som en triangel där de olika orden; känslor, tanke,
handlingar, står skrivna i varje hörn. Bredvid varje ord finns en bild. Ordet
känslor står vid ett rött hjärta, ordet handlingar vid en mänsklig hand och
ordet tanke vid ett mänskligt huvud med tre kugghjul placerade i bakhuvudet. Genom sammankopplingar av ord och bilder produceras en gränsdragning mellan tankar och känslor. Tankar placeras i huvudet och känslor i hjärtat. De materiella-diskursiva komponenterna tankar, huvud och kugghjul
sammankopplas och producerar performativa samhandlingar av en kontrollerbar rationalitet. Det reproducerar traditionella gränsdragningar mellan
förnuft och känslor där huvud och tankar sammankopplas och åtskiljs från
hjärta och känslor (Ekenstam, 2008). I denna definition av en människa blir
kroppen något i utesluten närvaro. Kropp avgränsas till huvud och hjärta
men blir i övrigt en frånvarande eller passiv enhet.
Triangeln, bestående av tankar, handlingar, känslor, blir aktiv genom hela
DISA-programmet. Vid den första DISA-träffen görs en genomgång av den.
För att instruera eleverna använder gruppledaren Caroline på Björnbackaskolan tre inplastade A4-lappar som hon lägger på golvet.
Caroline lägger ut tre inplastade A4 papper i mitten av den fyrkant vi sitter i.
En med texten KÄNSLOR, en med TANKAR och en med HÄNDER/GÖR.
Hon frågar efter en frivillig och tillägger att det inte är något farligt. Emma
anmäler sig och svingar kroppen över bänkarna in i mitten av rummet. Caroline säger att Emma ska ställa sig på skylten HÄNDER/GÖR och frågar sedan
’Vad gör du som får dig att må bra?’. Emma tänker efter en stund och svarar
att klappa katter. Bra, svara Caroline. Emma förstår sedan snabbt vad hon ska
göra och flyttar sig till KÄNSLOR-skylten och Caroline frågar hur känns det
då? Emma: jag blir glad och det känns mysigt. Sedan flyttar Emma sig till
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TANKAR-skylten och Caroline frågar vad tänker du då? Emma – Ja, att jag
mår bra. Proceduren går ett varv till och Emma flyttar sig mellan de olika lapparna och berättar vad hon gör, vad hon tänker och hur det känns. Sedan säger
Caroline att nu kommer Henrik med ett oförberett stort matteprov. Hur känns
det då? Då får jag panik. Vad tänker du då? Nej, det kommer att gå dåligt. Sedan säger Caroline tack till Emma som går och sätter sig på sin plats igen
(Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 120927).

Genom händelsen samhandlar lapparna med de skrivna orden, frågorna som
Caroline ställer, manualen, Emmas kropp, svar och rörelser. De olika materiella-diskursiva aktörerna artikulerar tillsammans hur känslor, tankar och
handlingar samverkar men fungerar separat och hur det påverkar hur vi mår.
Sammanvävt med de inplastade lapparna blir de abstrakta orden konkreta.
De skapar kunskap om hur människan fungerar, en kunskap som blir till
verkliga och självklara realiteter genom ”världsskapande” effekter (Haraway, 2011, s. 191). När Emma flyttar sin kropp mellan de olika lapparna,
ställer sig på dem, kopplas hennes kropp upp mot dem i en relation där de
blir delaktiga i att producera svaren på de frågor som ställs. Lapparna formar
mekaniska och givna svar. Tillsammans med kroppar och frågor i manualen
materialiseras hur människan består av dessa tre komponenter och relationen
dem emellan blir självklar och given. Vid en påföljande händelse formades
hur tankar och handlingar påverkar känslor.
Caroline frågar eleverna vilken av dessa tre [tanke, känsla, handling] som de
tror är lättast att förändra. Nadja räcker upp handen och svarar känslor. Hm,
säger Caroline, vad säger ni andra? Tankar, svarar Theresia. Ja, säger Caroline, känslor är något vi har. De är svåra att styra men genom att förändra hur
vi tänker och vad vi gör kan vi också påverka känslorna (Minnesanteckningar,
Björnbackaskolan, 121011).

När Caroline frågar gruppen om vad som är lättast att förändra blir svaret
först att det är känslorna. Det är dock inte det svar som i DISA konstrueras
till det rätta och formar inga följdfrågor. I stället ställs en fråga till de andra i
gruppen om vad de tror. Theresia svarar tankar. Därigenom ges ett svar som
överensstämmer med manualen. Caroline tar sedan vid och förklarar hur
”känslor är något vi har” men att de är svåra att kontrollera och styra. Känslor produceras genom denna händelse som något centralt och väsentligt men
det är tankar och handlingar som kan förändras och på så vis styrs även
känslor. Att förändra, eller omskapa sig själv och sina tankar, handlingar och
hälsa, produceras här på liknande sätt som i föregående kapitel om hälsa som
kompetens. Där blev kompetens möjlighet till förändring genom att styra och
resonera om sig själv på ett specifikt sätt. I relation till hälsa som känslor blir
förändring på liknande sätt ett inre arbete där individen bör omforma och
förbättra sig själv (jfr Berg, 2011). Denna förändring kan åstadkommas genom tankarna. Känslor blir det icke-tänkta och tänkande blir något som kan
151

och bör avskiljas från känslor. Här görs tankar till något produktivt, kontrollerbart och priviligierat. Känslor blir reaktiva; reaktioner som endast går att
styra genom tankarna.
Känslor görs också till något individuellt. De blir känslomässiga reaktioner som individen kan styra och välja. I gruppledarmanualen beskrivs det som
att ”även om det är sant att andra människor gör saker som du inte tycker om
så är det sättet på vilket du reagerar och känner något som du kan styra”
(Gruppledarmanualen, s. 38). En hälsosam kropp ska fungera som en funktionell och autonom enhet med förmåga att styra sina känslor eller reaktioner
genom att de granskas och utvärderas (jfr Bordo, 1987). På så vis produceras
figurationen hälsa som känslor som något styrt av tankar och som en individuell förmåga. Detta skedde bland annat vid en händelse på Björnbackaskolan. Då försökte jag som deltagare att problematisera den återkommande
berättelsen om känslor som individuella men genom händelsen produceras
andra artikulationer.
Caroline: Det är bra att få lite mer koll på vad man tänker och varför och att
man inte kan ändra på andra personer.
Karin: Men om det är någon som beter sig illa, när man blir arg på andra för
att de är dumma?
Caroline: Ja, men vilka känslor är det som ger mest energi, de positiva eller de
negativa?
Minna: De positiva får man mest energi från.
Emma: Men negativa känslor kan vara att man blir arg och vill förändra något, då ger de energi (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121011).

I denna händelse återkommer artikulationer om att bli medveten om och ”få
lite mer koll på” tankar och att det enbart är de egna tankarna som kan förändras. Här reproduceras ett linjärt samband mellan tankar och känslor och
ett snävt handlingsutrymme där individen framförallt kan förändra sina egna
tankar. Efter att återkommande ha hört detta känner jag olust och frustration.
Mitt deltagande engagemang formar en affektiv intensitet som gör att jag
ställer en fråga för att ifrågasätta berättelsen. Det blir ett försök att tillföra en
social aspekt och problematisera hur individen görs till autonom och självstyrd. Vad som tar form i händelsen är en ny fråga som delvis ändrar riktning
på samtalet och sätter fokus på känslor som negativa eller positiva och vilka
som ger mest energi.82 På så vis produceras känslor som en produktiv kraft.
De ger energi och blir del av individens handlande. Samtidigt görs en gränsdragning mellan negativa och positiva känslor. I och genom denna gränsdragning produceras artikulationer om att positiva och negativa känslor ger
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I manualerna sammankopplas och görs tankar som både negativa och positiva. Känslor
däremot görs enbart som negativa och artikuleras aldrig som positiva.
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olika mycket energi. Emmas svar på frågan om vilka känslor som ger mest
energi för samtalet tillbaka till möjligheten att förändra annat än sig själv.
Att vara arg och känna ilska kan ge kraft att vilja förändra detta ”något”.
Denna artikulation ger möjlighet till förändring i en utåtriktad rörelse, till
förändring inte enbart av sig själv utan också av de relationer en är del av.
Vad Emma menar med att förändra ’något’ eller att även vad som kan ses
som negativa känslor kan vara produktiva och ge energi ges inget utrymme
för att utforska eller diskutera. Figurationen hälsa som känslor produceras i
och genom dessa händelser som något som ska styras med tankar. Känslor
blir problematiska och måste kontrolleras så att de inte styr tankarna. Samtidigt sammankopplas känslor med energi och förändring och blir produktiva.
Känslor blir något som kan skapa möjlighet till förändring av mer än sig
själv som individ. Efter att ha spårat hur hälsa som känslor produceras som
inre reaktioner som går att kontrollera genom tankar kommer spårningen nu
att riktas mot hur hälsa som känslor produceras sammankopplat med specifika uttryck av och metoder för utvärdering av känslor.

Att utvärdera och uttrycka känslor
Återkommande i DISA-praktiken formas händelser där elevernas känslor ska
redovisas och utvärderas men enbart som ett avgränsat svar på en fråga. Frågor om elevernas hälsa och känslor ställdes men sedan gavs inget utrymme
för samtal om svaren. Detta skedde bland annat i relation till en övning där
eleverna ska värdera sin hälsa genom en ”sinnesstämningsdagbok” (Gruppledarmanualen, s. 12). Sinnesstämningsdagboken är ett återkommande inslag
i DISA. Enligt instruktionerna ska eleverna ”anteckna era känslor och vad ni
tror påverkar dem i en så kallad sinnesstämningsdagbok” (ibid.). Övningen,
som eleverna får i läxa att fylla i varje kväll, innebär att de ska kryssa i en
siffra för hur de ”känt sig under dagen i genomsnitt” på en skala från 1-7
(ibid. s. 13).83 Här betyder siffran 1 att vara mycket ledsen och må mycket
dåligt och siffran 7 att vara mycket glad och må mycket bra. Siffran 4 betyder ”vanlig” (Elevmanualen, 1.5 a). Det artikuleras som att eleverna ska
jämföra hur de har känt sig under dagen med ”det sämsta och bästa ni har
mått” i hela sitt liv (Gruppledarmanualen, s. 12). För att instruera övningen
använder gruppledare Caroline på Björnbackaskolan åter inplastade lappar
som hon lägger ut på golvet.
Caroline säger att livet går upp och ner. Ibland kan man känna sig nere och
hon gör sin kropp liten och hopsjunken, rynkar ihop ansiktet. Caroline ställer
sig på siffran ett och frågar eleverna: Då du mår som allra sämst, hur kan det
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Arbetet med sinnesstämningsdagboken under träffarna innebar framförallt att gruppledaren
frågade eleverna om de hade fyllt i den och om det gått bra. Gruppledaren frågade sällan hur
de hade fyllt i den.
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kännas då? Eleverna svarar ’som att man vill dö’ ’helt stum’ ’ man har ingen
ork’. Caroline fortsätter: Men ibland kan man må toppen. Det kan vara en
händelse eller en person som får en att befinna sig här. Sträcker på kroppen
och lyfter upp ansiktet i ett leende. Caroline ställer sig på sjuan. Hur känns det
då? Sofi svarar ’som uppe på moln’. Caroline: Titta nu på sida 1.5. Här ska ni
fylla i hur en vanlig vecka ser ut för er. Sedan ska ni få i uppgift att varje kväll
fylla i hur dagen har varit (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 120927).

Instruktionerna till sinnesstämningsdagboken som ges vid DISA-träffen
inleds med ett åskådliggörande av hur mående förändras, hur ”livet går upp
och ner”. För att illustrera och tydliggöra hur sinnesstämningsdagboken fungerar formas samhandlingar av materiella, diskursiva och kroppsliga artikulationer. Det innefattar lappar med siffror från ett till sju som formar en skala
uppåt och neråt. Siffran ett, när en mår som sämst, beskrivs som att vilja dö,
vara stum och inte ha någon ork medan siffran sju beskrivs som att vara på
moln. Deltagande aktörer såsom siffror, manualer, golv, skyltar, gruppledare
och elever producerar figurationen hälsa som känslor till en gradering som
kan sammanfattas till en siffra för en dag. Känslorna omformas från kraftfulla uttryck; att vilja dö, vara uppe på moln, till en rationell siffra. En siffra
som gör känslorna möjliga att utvärdera och jämföra med de ”bästa och
sämsta känslorna” (Gruppledarmanualen, s. 12). Här formas spänningar
kring hur känslor blir till i relationer. Detta görs i och genom uttalande om
att ”det kan vara en händelse eller en person som får en att befinna sig här”.
Det formar en artikulation om att individen inte kan förändra andra människor men andra människor kan påverka individen. Samtidigt styrs känslor
framförallt av individen själv och därför ska detta medvetandegöras och
utvärderas varje kväll. Vid en intervju berättar Paula hur hon arbetet med
sinnestämningsdagboken.
Paula: Sinnestämningsdagboken tycker jag var ganska skön. Även om jag
glömde ibland. Men det var ganska skönt att sitta och tänka på hur det har
gått. Så kanske man har en vecka när det har gått bättre så känner man sig
bättre eller om det har gått ner så vad är det som har hänt (Intervju, Björnbackaskolan, 121213).

Paula beskriver här hur sinnestämningsdagboken varit skön att arbeta med. I
relation till sinnestämningsdagboken skildrar Paula hur hon kände sig bättre
den veckan som det ”gått bättre” och kunde fråga sig vad som hänt när det
”gått ner”. Den formar utrymme att ”sitta och tänka” på hur det ”har gått”.
På så vis blir sinnesstämningsdagboken en utvärderande aktör delaktig i
artikulationer om hur dagen och veckan har gått och individens förmåga till
hälsa. Inbäddad i en materiell-diskursiv praktik av individualitet och självkontroll blir frågan inte hur dagen eller veckan har varit utan hur det gått.
Om det har ”gått bättre” eller ”gått ner” blir ett individuellt ansvar och något
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som individen i och genom utvärderingen kan åtgärda och förändra i relation
till frågor om vad som hänt. Vad sinnesstämningsdagboken blir medskapare
av formas i och genom en spänning av aktiv och passiv. Det är endast individen som görs till aktör och sinnesstämningsdagbokens kapacitet och samhandlande effekter förbises (jfr Bennett, 2004). Den blir förminskad till ett
passivt verktyg för att utvärdera hälsa och känslor samtidigt som den är en
aktiv materiell-diskursiv aktör delaktig i att producera hälsa, känslor och
kroppar. Genom individens sammankopplingar med sinnesstämningsdagboken formas performativa uttryck av hälsa som känslor som individuell förmåga och gradering av bättre och sämre. Hur manualen också på olika sätt
blev delaktig i att producera hälsa som känslor kommer spårningen nu att
följa.
Figurationen hälsa som känslor formas i DISA-praktiken kring en asymmetrisk och begränsande relation av hur känslor gavs utrymme att uttryckas.
De blev något som skulle medvetandegöras och hanteras men inte diskuteras
eller pratas om i någon större omfattning. I stället är det förbestämda övningar och metoder som ska läras in och tränas. Eleverna beskriver hur manualen begränsade hur känslor och tankar kunde uttryckas.
Moa: Jag kände också såhär att känslor är inte så strukturerade att de passar in
i en ruta utan de är så olika.
Hanna: Det vore bättre om man hade suttit och diskuterat mer öppet. Det är
lite svårt att få plats på några rader (Intervju, Solsjöskolan, 130531).

Här artikuleras hur manualen, dess rutor och rader, skapar specifika sätt att
uttrycka känslor och tankar. Manualen blev en matris där känslorna skulle
passa in. Denna matris, menar Moa, är inte avpassad till hur känslor är
”olika”. Den utformning av platsen för svaren som manualen erbjuder reglerar och formar elevernas svar. DISA-praktiken producerar figurationen hälsa
som känslor sammankopplat med instrumentaliserande övningar där manualen styr hur känslor kan uttryckas och produceras. Dessutom beskriver
Hanna att manualen och DISA-praktiken skapade få möjligheter för öppna
diskussioner. I stället efterfrågades svar som skulle få plats inom givna ramar. Genom samhandlingar med manualen fixeras känslor tillfälligt genom
begränsade utrymmen för att uttrycka känslor. På så vis blir manualerna
delaktiga i att producera känslor genom att skapa kunskap om vad känslor är,
hur de fungerar, hur de ska uttryckas och hanteras. Återkommande i DISApraktiken artikulerades att deltagarna inte skulle vara för personliga. Elevernas förväntningar om vad DISA-träffarna skulle innehålla kunde dock
komma i motsättning med detta. I en intervju framkom att det förekommit
situationer där elever velat prata om känslor och problem men att det inte
gavs möjlighet till det vid träffarna.
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Mikaela: Det var inte så ofta man kunde säga vad man hade på hjärtat faktiskt.
Alltså såhär om man va ledsen för nånting och man ville dela med sig då hade
man inte riktigt nån chans att göra det för man skulle alltid sitta med dom dära
[övningarna] och avgöra där vad som var negativ tanke i stället för att ta det
som man själv gick och bar på (Intervju Solsjöskolan, 130531).

Mikaela berättar hur det förekommit tillfällen då hon varit ledsen och ”burit”
på saker som hon velat prata om på DISA men som det inte funnits möjlighet till. I det Mikaela uttrycker formas en spänning mellan att DISA handlar
om elevernas känslor som en form av hälsofrämjande intervention och styrd
av en manual som formar en instrumentell praktik. Elevernas tankar och
känslor står i fokus men samtidigt ges inget utrymme för att prata om vad
eleverna känner eller har för problem. I stället är det givna exempel och specifika metoder som utgås från och avhandlas för att eleverna ska lära sig
kontrollera känslor och tankar. Detta formades också i relation till de regler
för träffarna som formuleras i elevmanualen (s. 1.1). När reglerna gås igenom på Björnbackaskolan säger gruppledaren Caroline vid regel nummer
fem ”rätten att stå över” att ”man alltid kan avstå från att prata. Det viktiga
är att ni tänker [pekar mot huvudet] och det som händer här inne” (Minnesanteckningar, 120927).
I DISA-praktiken görs inte det sociala pratet till det som i första hand ska
förebygga ohälsa. I stället blir det ett introspektivt tänkande och relationen
med manualen, dess exempel och frågor, det som ska kommunicera och
kommuniceras med. Här spåras således en gränsdragning mellan DISAprogrammet och andra så kallade hälsofrämjande praktiker som mer genomgripande arbetar med elevernas egna känslor och erfarenheter (se t.ex. Bartholdsson, 2007). När Dahlstedt m.fl. (2011) undersöker de två programmen
SET (Social och Emotionell Träning) och ART (Aggresive Regulation Training) framkommer hur de domineras av en diskurs av bikt eller bekännelse
(eng. confession). Elevernas personliga berättelser efterfrågas och utgör en
central del av innehållet. Det innefattar också en gränsdragning mot en ’personlig pedagogik’ som dominerar mycket av dagens undervisningspraktik
(se t.ex. Ecclestone & Hayes, 2009; Gunnarsson, 2013). Denna personliga
pedagogik bygger på att undervisningen måste vara personlig och utgå från
elevernas verklighet och erfarenheter för att intressera och motivera dem. I
DISA blir inte dessa göranden av dialog och samtal framträdande. Genom
samhandlingar med manualen formas i stället göranden där manualen till
stora delar artikulerar exempel, frågor och svar vilket kan förstås i relation
till evidens och manualtrohet. Det kan också sättas i relation till artikulationer i policy om att det kan medföra ökad ohälsa att prata för mycket om negativa tankar och känslor. En av reglerna för DISA-träffarna är att fokusera på
det positiva och inte ”beklaga dig över hur dåligt allt är” (Gruppledarmanualen, s. 8). Detta skapar dock spänningar i relation till DISA-manualen som
har övervägande fokus på negativa tankar. Det är alltså framförallt elevernas
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utrymme att prata om vad som kan förstås som negativa saker som regleras
och utesluts. När känslor ska uttryckas bör det, enligt DISA, ske utifrån manualens anvisningar och efter specifika sätt och tekniker. Detta är något som
instrueras och tränas vid två av de tio DISA-träffarna genom olika kommunikationsövningar.
Kommunikationsövningarna handlar om hur kommunikation kan ske på
”ett behagligt och effektivt sätt” (Gruppledarmanualen, s. 57). En bra kommunikation artikuleras som ”en god hjälp och glädje” och som ”färdigheter
som förebygger konflikter och deppighet” (Gruppledarmanualen, s. 62).
Kommunikationsträningen sker genom tre olika delar. Den sista delen handlar om att ”förmedla negativa känslor på ett effektivt sätt” och innehåller sex
”grundläggande regler” för att kommunicera känslor (Gruppledarmanualen,
s. 64). När denna övning genomförs på Solsjöskolan uttrycker flera elever att
det inte går att prata så som manualen föreskriver. Gruppledaren Nina ber
dem ändå att försök ”vara den här aktiva lyssnaren som DISA vill att ni ska
vara”. Eleverna ställer upp på att försöka kommunicera på ”psykolog-sättet”
vilket skapar skratt i gruppen (Minnesanteckningar, transkribering). Utgångspunkten är att förändra en stressfylld, problematisk eller upprörande
situation där det kan vara svårt att berätta om sina känslor. Det är framförallt
en annan persons beteende som ses som en utlösande händelse. Övningarna
handlar till exempel om att ”säga nej till en vän” (Gruppledarmanualen, s.
62). Här blir jag-budskap en återkommande del i träningen. Jag-budskap
beskrivs på Björnbackaskolan som att börja med att återge sin egen känsla
och sedan koppla den till en utlösande händelse. På DISA-träffen ställdes
frågan om varför jag-budskap är bra.
Caroline: Varför är det bra att säga så här med jag?
Michelle: Så att inte kompisen känner sig anklagad.
Caroline: Ja, och för att känslan kan man aldrig gå på. Den är din
(Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121129).

På frågan om varför jag-budskap är bra svarar Michelle att det gör att kompisen inte känner sig anklagad eller beskylld. Här tillägger Caroline att genom att utgå från sig själv och sina känslor kan uttalandet inte ifrågasättas
eller betvivlas. Känslorna kan inte vara fel eftersom känslan är din. De tankar som lett fram till känslan kan dock vara orimliga och oförnuftiga men
genom att kommunicera känslan ska andra bli mer villiga att ändra på situationen, sitt beteende (ibid, s. 66). Vad det innebär att ha ”rätt” till sina känslor
är inget som diskuteras eller problematiseras på träffen. För att ändra en
situation som på olika sätt skapar ohälsa, bland annat stress, betonas jagets
känslor. Det producerar gränsdragningar mellan jaget och den andre där
jaget får tolkningsföreträde och kan hävda sina känslor så att de blir oemotsagda. Tekniken (jag-budskap) som anses förhindra anklagelser och förebråelser kan i stället ses som ett uttryck för skuldbeläggande och ett maktöver157

tag som begränsar den andres handlingsutrymme. På så vis produceras figurationen hälsa som känslor återigen som något inre och personligt, som något som tillhör en autonom individ frikopplad från relationer och sammanhang. Känslan ”är din” och kan inte ifrågasättas av någon annan.
Här blir känslor sammankopplade med en form av social strategi där de
artikuleras såsom oåtkomliga och oantastliga. Kommunikation artikuleras
som förankrad i en enskild individ. Genom att träna eleverna på specifika
sätt att kommunicera formas kommunikation till något som kan ske utan
inverkan av känslor eller relationer. Delvis som en paradox och delvis förenligt med en gränsdragning mellan individ och omgivning blir kommunikation något som produceras som en förmåga. Individen blir till en autonom
aktör som kan välja hur en agerar och lär sig därigenom att kontrollera känslor och hälsa (jfr Boler, 1999). Att kommunicera blir till en handling genom
vilken individen till viss del anses kunna påverka situationen men där situationens påverkan på individen ignoreras och utesluts (något som också spårades i kapitel 5). I detta avsnitt har spårningen följt hur figurationer av hälsa
som känslor produceras i och genom DISA-praktiken sammankopplad med
gränsdragningar mellan känslor och tankar samt genom övningar om hur
känslor ska utvärderas och kommuniceras. Genom denna spårning framkommer hur känslor blir något som eleverna ska lära sig att kontrollera.

Kontrollerbar förändring?
Spårningen i DISA-praktiken har följt händelser och artikulationer där eleverna ska lära sig kontrollera hälsa och känslor genom att bli medvetna om
sina tankar. Att bli medveten spårades också i föregående kapitel och återkommer här som en performativ aktör för att uppnå hälsa. Känslor blir svårkontrollerade reaktioner som kan styras genom tankar och handlingar. Det
formar ett instrumentellt samband mellan tankar och känslor där positiva
tankar leder till hälsa. I samspel med DISA-manualen som i stort styr utformingen av denna praktik produceras ett speciellt utförande av lämpliga sätt
att kommunicera känslor. Här blir hälsa som känslor individuella och universella med återkommande uppdelningar av känslor och förnuft (jfr Zorn &
Boler, 2007). I min analys formar detta kroppsliga tekniker som fostrar och
formar en önskvärd elev, en elev som är positiv och trevlig, ”le, nicka,
kroppshållning” (Minnesanteckningar, 120528).
Genom denna spårning blev också, i likhet med föregående kapitel, utvärdering och förändring aktiva komponenter. För att uppnå hälsa krävs utvärdering och förändring av känslor. I föregående kapitel spårades hur DISA
blev en praktik med kunskap om hur hälsa ska främjas och hur förändring
ska formas. På liknande sätt har spårningen av hälsa som känslor följt hur
DISA föreskriver förändring mot specifika sätt att vara, bete sig och känna.
Med utgångspunkt i Silvan Tompkins affekt-teori visar Bjerg och Staunæs
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(2011) hur känslor av skam är oundvikliga vid genomförandet av praktiker
som syftar till att förbättra individer. Detta sker eftersom praktiker som innefattar löften om förbättring, i DISA ett löfte om förbättrad hälsa, innebär att
de individer som deltar i dessa investerar i sig själva. Utrymme för känslor
av skam formas när dessa löften inte kan uppfyllas (ibid.). Spårningen kommer nu att följa hur figurationen hälsa som känslor sammankopplas med
samtidigt problematiska och produktiva känslor av stress och skam. Det
innefattar händelser där DISA-praktikens gränsdragningar utmanas och som
synliggör hur känslor produceras i och genom relationer och samhandlingar.
Efter att ha spårat hur figurationen hälsa som känslor produceras i och genom gränsdragningar av tankar och känslor och sammankopplat med händelser av kommunikation, förändring och utvärdering kommer spårningen nu
följa hur känslor blir till i möten och engagemang (Probyn, 2005).

Hälsa som känslor: problematiska och produktiva
I DISA-praktiken formas figurationer av hälsa som känslor framförallt sammankopplade med vad som artikuleras som negativa känslor av stress och
deppighet. Det är dessa känslor som DISA syftar till att lära elever att hantera. Såsom spårades i föregående kapitel är detta också tankar och känslor
som eleverna förväntas ha. I relation till detta kommer jag nu att spåra hur
hälsa som känslor produceras som problematiska och samtidigt som produktiva. Denna produktion formas genom sammanvävningar av känslor, tankar
och kropp och kopplat till känslor av stress och skam.

Att förbättras till hälsa: stress och skam
Att eleverna som deltar i DISA är stressade och har negativa tankar som
behöver åtgärdas är en performativ berättelse som återkommande produceras
i DISA-praktiken. Det formuleras i gruppledarmanualen som ”att känna sig
nere ibland är normalt” och detta är ”ett av de vanligaste problemen för
människor i alla åldrar” (s. 18). Stress beskrivs här som en faktor som kan
orsaka depression. De olika övningarna sätter således fokus på att medvetandegöra känslor av stress och deppighet för att kunna förändra dem. En övning handlar om att lära sig att hantera en stressig situation (Elevmanualen
7.1). Där ges exempel på olika situationer som beskrivs som stressiga och
som eleverna ska ge förslag på hur de kan hanteras.84 När denna övning ge-

84

Ett exempel som ges lyder ”Du känner dig orolig och irriterad varje gång du är tillsammans
med Anna. Hon talar alltid om att du har omoderna kläder eller säger hur du skall förbättra
ditt utseende. Hon anser att hon är din bästa vän” (Elevmanualen, s. 7.1).
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nomförs på Solsjöskolan inleder gruppledaren Nina med att fråga eleverna
om en stressig händelse de varit med om.
Nina: Är det någon som har någon stressig händelse?
Maja: Jag är en sån här person som typ aldrig blir stressad. Om jag kommer
försent till skolan så tänker jag att jag kommer ju i alla fall till lektionen men
bara fem minuter försent.
Nina: Men du kanske blir stressad för något prov eller nåt sånt. Så det kanske
finns någon stress som du kan lära dig?
Maja: Nej (Transkribering, Solsjöskolan, 120204).

Här berättar Maja hur hon gör just det som DISA-programmet vill lära elever, använder en positiv tanke för att vända vad som kunde bli en stressig
situation. Eftersom DISA bygger på att eleverna ska vara stressade och i
behov av att lära sig att hantera stress så efterfrågar Nina andra situationer,
”något prov eller nåt”, där Maja är stressad. När Maja svarar att hon inte är
stressad för något framstår det som avvikande och konstigt. I stället för att
bemöta Majas utsaga genom att bekräfta och uppmuntra detta beteende sker
en form av ifrågasättande av hennes svar. Detta kan också ses som att det
skapas spänningar i relation till de antaganden som DISA bygger på. Om
eleverna inte är stressade är det ju inget de behöver lära sig att hantera och
då behövs inte DISA. Även Maja kommer tillslut på en situation när hon blir
stressad. Det sker när hon ska träffa nya, jämnåriga människor, exempelvis
kusiner eller andra släktingar (Ljudupptagning, 120204). Flera av de andra
deltagarna känner igen sig i detta och säger att de också blir stressade i sådana situationer.85 En av deltagarna, Agnes, berättar att hon ofta är stressad.
Det kan vara i olika skolsituationer och när hon träffar nya människor.
Agnes: Så blir jag extremt nervös och stressad när jag ska träffa nya personer.
Det kan ju vara någon i klassen också så blir jag jättenervös och jättestressad
eller jag kör upp mig själv i huvudet.
Nina: Om det är en annan miljö än?
Agnes: Ja, precis.
Nina: Vad tänker du då?
Agnes: Det är svårt att tänka nånting för då blir jag bara ännu mer stressad.
Nina: Vad tror du händer då?
Agnes: Jag vet inte riktigt. Men det är väl bara att tänka att det är lugnt
(Transkribering, Solsjöskolan, 120204).

85

Situationen att träffa nya människor är också något som tas upp i elevmanualen (s. 8.8) och
gruppledarmanualen och beskrivs som något som kan medföra att ”vi känner oss lite spända
och obekväma” (s. 58).
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Här berättar Agnes hon blir nervös och stressad av att träffa nya människor.
Agnes beskriver det som att hon ”kör upp mig själv i huvudet”. Här formas
artikulationer om hur tankar och känslor blir till genom en sammanvävd
process av möten, kroppar, känslor och tankar. Miljöns inverkan på hur
dessa möten tar form nämns som hastigast av gruppledaren innan händelsen
åter formas i relation till DISA-manualen och frågan ”vad tänker du då?”.
Agnes svarar att hon inte kan tänka någonting i dessa situationer. När Agnes
berättar om händelser där hon känner sig mycket stressad blir det svårt att
sortera upp tanke, känsla och handling. Det formas spänningar i relation till
DISA-programmets matris om ett linjärt samband av händelse, tanke och
känsla. I stället skapas artikulationer om hur känslor kan intensifieras i en
sammanvävd relation med tankar. Samtidigt blir tankar något som ger vissa
känslor. Genom att tänka så ökar känslornas intensitet men det blir något
som sker i en komplex relation av miljö, tankar, känslor och möten (jfr Probyn, 2004). Agnes uttrycker till sist att hon vet hur hon borde agera i dessa
situationer. Det är ”bara att tänka att det är lugnt”. Därmed reproduceras vad
som i relation till DISA anses vara ett korrekt agerande. Med andra ord, ett
orsakssamband mellan tankar och känslor. Genom att individen ändrar sättet
att tänka om händelsen ska känslorna av stress förhindras.
Många av tjejerna i gruppen berättar att de blir stressade när de ska träffa
nya människor. En sådan situation är också något som skapar affektiva intensiteter i mötet mellan min kropp och DISA-praktiken. Denna situation var
första gången jag träffade de andra deltagarna på Björnbackaskolan. Jag vill
då göra ett gott intryck eftersom vi ska ses många gånger framöver och jag
är beroende av dem som deltagare i mitt avhandlingsarbete. Vid denna träff
ingår en övning som handlar om att eleverna som deltar ska lära känna
varandra. Eftersom tjejerna i gruppen går i samma klass och redan känner
varandra säger gruppledaren Caroline att vi i stället ska berätta om våra
namn. Caroline uppmanar oss att berätta ”varför ni heter som ni heter, vad
namnen betyder och om ni trivs med ert namn?”(Minnesanteckningar,
120927). Var och en i den cirkel vi sitter i får berätta. Jag sitter bland de
sista.
Också jag berättar om mitt namn. Har inte så mycket att säga för jag vet inte
så mycket om mitt namn. Finner det ganska ointressant. Men när jag berättar
känner jag plötsligt att jag rodnar, blir varm i ansiktet och känner hur blodet
far ut i huden. Jag kan inte förstå varför kroppen reagerar så. Känner mig inte
nervös. Det är en bra och avslappnad stämning i gruppen (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 120927).

När jag får ordet och berättar om mitt namn beter sig kroppen på ett sätt som
överraskar mig – jag rodnar. Rodnandet är ett kroppslig agerande där det
känns som att blodet strömmar ut i huden. Känslan förstärks av att den innefattar ett offentliggörande av mina känslor. Att rodna ses ofta som ett tecken
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på att en person är generad, stressad, känner skam, och är osäker (Probyn,
2005). Det är också så jag söker förklaringar till händelsen men utan att
tycka att det stämmer. Jag känner mig inte nervös eller otrygg i situationen
men ändå rodnar jag. Känslan av skam uppstod först efter kroppens agerande
i samhandling med tankarna om varför jag rodnar. Sammankopplat med de
tankar-känslor jag har att tillgå där och då blir händelsen mer eller mindre
obegriplig. Genom att söka förklaringar i situationen reproduceras orsakssambanden mellan tankar och känslor i likhet med dominerande diskursiva
praktiker inom den kognitiva psykologin. Rodnandet skedde utan någon
form av kognitiv kontroll. Tanken registrerar vad som händer men är varken
förklaringen bakom händelsen eller kan förklara vad som skett (Spindler,
2009). Probyn beskriver det som att kroppen när den rodnar kommunicerar
både förhoppningar och obehag eftersom den känns malplacerad (2005, s.
72). På så vis blir kroppen en aktiv aktör som inte styrs av omgivning och
tankar. Kroppen agerar i relation till en mångfald av individuella, kroppsliga
och sociala faktorer. Det sker genom samhandlingar där uppdelningar av
individ och omgivning blir ovidkommande (Seigworth & Gregg, 2010). Hur
kroppen som aktiv aktör utesluts i DISA-programmet framkom vid en händelse i relation till spiralövningen som blev del av spårningen av hälsa som
kompetens (se kapitel 5).
När spiralövningen genomförs på Solsjöskolan inleder gruppledaren
Charlotte genom att tillsammans med manualen berätta hur en negativ spiral
fungerar. Sedan uppmanas var och en att genomföra övningen. Det blir tyst i
rummet. Efter en stund avbryter Charlotte och samlar gruppen.
Charlotte: Var det svårt?
Flera: Nej.
Charlotte: Ni känner liksom lite hur ni…
Julia: När man radar upp det så här mår man skitdåligt.
Charlotte: Nej men
Högt skratt
Julia: Så här men helvete va.
Charlotte: Nej! [skratt] Oj, men är det nåt du kan vända då tänker du?
(Transkribering, Solsjöskolan, 121112).

Inledningsvis i denna händelse frågar Charlotte om det varit svårt att göra
övningen och får till svar från flera av eleverna att det inte har det. Charlotte
fortsätter med en ytterligare fråga men avbryts av Julia som utbrister ”när
man radar upp det så här mår man skitdåligt”. Detta bemöts med ett nej från
Charlotte och skratt från flera i rummet. ”Men helvete” utbrister Julia och
avbryts av upprepat skratt från de andra deltagarna. Utifrån denna händelse
går det att förstå hur spiralövningen med dess löften och förhoppningar om
förändringar mot att må bättre formar känslor av att må dåligt. I och genom
samhandlingar med Julia transformeras dock spiralen till att bli delaktig i att
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skapa ohälsa. Detta formas genom komplexa relationer av spiral, manual och
kropp. Spiralen blir i beröring med Julia en aktör som formar intensiva affekter och kroppsliga uttryck. Situationen blir absurd och dråplig eftersom
DISA syftar till att förebygga ohälsa men här får motsatt effekt. Det absurda
och dråpliga formas genom ett performativt skratt i samhandling med de
affektiva intensiteter som produceras. Skrattet tar form i mötet med det oförutsedda och blir på så vis medskapare av vad som formas i denna händelse
(jfr Hemmings, 2005).
Utifrån Bjerg och Staunæs (2011) analys av ett ledarskapsprogram i
dansk skola vill jag mena att det går att förstå hur det i denna händelse också
produceras känslor av skam. Bjerg och Staunæs (2011) visar hur övningar
som innebär självreflektion och självgranskning skapar utrymme för ett
känslomässigt engagemang. Detta engagemang skapas i relation till löften
om förbättrad hälsa. När förbättring inte inträffar produceras affektiva intensiteter av skam (ibid.). På så vis blir händelsen med spiralövningen formad
av en affektiv intensitet av skam när engagemanget i DISA inte skapar möjlighet för en förbättrad hälsa utan i stället ohälsa. Känslor av skam produceras genom samhandlingar av spiralövningen, Julias uttryck och det performativa skrattet. Den affektiva intensiteten i denna händelse formas av individer, kroppar, diskurser och materialiteter (Seigworth & Gregg, 2010). Det
som skapas är något överraskande och oväntat, något som inte var avsett att
ske i DISA. Genom det oväntade möjliggörs andra sätt att artikulera hälsa än
de som DISA-programmet förutbestämt och fixerat. Här skapas potentialitet
att stanna upp och ställa frågor om vad som sker när spiralövningen genomförs. Det kunde öppna upp för frågor om att hälsa inte är en ensidigt individuell process och att DISA-programmet kunde omskapas. Detta sker dock
inte utan DISA-programmets performativa komponent av förändring, eller
åtgärd, reproduceras när Charlotte frågar om detta är något som Julia tror att
hon kan ”vända”. Återigen blir manualens syfte att förändra negativa tankar
det viktiga för träffen. Inte det som sker i praktiken där spiralövningen blir
delaktig i att producera ohälsa.

Engagemang och rörelser: omskapande av hälsa, känslor, tankar, kropp
Spårningen av hälsa som känslor har följt händelser med gränsdragningar av
tankar och känslor, men också händelser som skapar möjlighet att omskapa
uppdelningar av känslor och tankar, kroppar och ting. I DISA-praktiken blir
stress och skam ett personligt tillkortakommande eftersom det visare att en
inte kan hantera och kontrollera sina tankar. Ansvaret placeras i en enskild
individ och artikuleras som att inte ha förmåga att kontrollera tankarna tillräckligt väl. Vilken kunskap eller vilka verkligheter skulle bli möjligt att
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producera genom dessa händelser om de sammankopplas med Elspeth Probyns (2005; 2010) tankar om känslor och skam?86
Känslor, däribland skam, är något som enligt Probyn (2005) produceras
genom sammankopplingar av en mängd krafter och aktörer. Probyn beskriver det som en explosion av sinne, kropp, plats och historia där dessa vävs
samman i komplexa relationer.87 Skam kan på så vis lära oss något om relationer mellan kroppar. Relationer där skam produceras är betydelsefulla och
viktiga. Där har skett en investering och ett engagemang som innefattar önskan om förändring och förbättring (Bjerg & Staunæs, 2011). De händelser
och de känslor som uppstår vid mötet med nya människor, såsom de olika
händelser som här spårats, kan förstås som formade av hur kroppar kopplas
samman. Det sker i relation till tvivel om att passa in och få tillhörighet i nya
och obekanta relationer. Önskan om att passa in i en situation där det inte
finns en given plats, blir ofta delaktig i att skapa känslor av skam, menar
Probyn. Särskilt om önskan inte är tillräckligt för att göra rörelser smidiga i
den specifika platsen. I DISA-praktiken blev de specifika övningar som
skulle göras i de olika händelserna delaktiga i att forma affektiva intensiteter,
dels att berätta om sitt namn, dels att svara på hur negativa tankar förstärks i
en spiral. I relation till dessa övningar sker en beröring som sätter kännande,
tänkande, och blivande i rörelse. Figurationen hälsa som känslor produceras
inte av individens sätt att tänka. Det produceras i och genom beröringar och
samblivande fyllda av ett oväntat engagemang och världsskapande (jfr Haraway, 2008a).
Genom att sammankoppla händelserna i DISA-praktiken med Probyns
tankar om känslor blir det möjligt att veckla ut några av de sammankopplingar och relationer som formar dessa. Det innebär att omskapa dominerande artikulationer och producera kunskap om hur invecklat och komplext
kroppar och känslor opererar och verkar. I stället för teorier som menar att
känslor av stress och skam är något negativt som måste förändras och åtgärdas går det att förstå dem som produktiva. Hälsa som känslor blir det som får
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Många feministiska och affekt-teoretiska forskare diskuterar skam (se Gorton, 2007). Här
sker spårningen framförallt sammankopplat med Elspeth Probyns artikulationer. Eftersom
Probyns affekt-teoretiska resonemang är i linje med studiens övergripande ontologiska utgångspunkter har jag valt just dessa för analysen. Det handlar om affekter som intensiteter
som passerar mellan mänskliga och icke-mänskliga kroppar och sammanvävningar av historia, plats och kropp.
87

På liknande sätt beskriver Wilson (2004) hur rodnad är en händelse där muskulatur, nerver
och blod inte kan skiljas från tankar och handlingar. Wilson skriver “it is not my mind that
causes the capillaries of my face to be swollen with blood, it is what is in the mind of another
person that has this influence” (2002, s. 75). Rodnad visar enligt Wilson hur natur, biologi och
psykologi är intrasslade gränssnitt sammavävda och beroende av varandra.
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kroppar att engageras och produceras genom sammanvävningar av kropp,
plats och historia.

Avslutande analys: att omskapa relationen mellan känslor, tankar
och kropp
Genom spårningen i DISA-praktiken har det framträtt en stabil och robust
produktion av figurationen hälsa som känslor. Detta sker genom artikulationer om hur hälsa gör känslor och känslor gör hälsa. Här formar komponenter som kontroll, förändring, utvärdering, kommunikation, skam och stress
en mängd spänningar och gränsdragningar. Figurationen hälsa som känslor
produceras som något styrt av individens tankar.88 För att vara hälsosam
krävs kompetens att hantera känslor genom att medvetandegöra tankar.
Känslor blir något som måste kontrolleras och åtgärdas, något negativt som
skapar stress och nedstämdhet. Detta produceras i och genom gränsdragningar av individens inre och det yttre såsom separata enheter. På så vis produceras och reproduceras berättelsen om en autonom individ, en individ som
inte anpassar sig efter andra och kroppen blir en enhet som inte alls eller
enbart delvis berörs av det ’utanför’. Det formar såväl känslor som omgivning med ett hanterbart och rationellt avstånd som gör att de framstår som
möjligt att kontrollera (jfr Massumi, 2005).
Figurationen hälsa som känslor producerar och produceras inom materiella-diskursiva praktiker som begränsar vilka tankar och känslor som blir
möjliga att ta form. En hälsosam kropp är den som inte gnäller eller klagar
över problem och svårigheter utan är medveten om sina negativa känslor och
tankar samt åtgärdar dem med en positiv mottanke. I DISA-praktiken produceras främst utrymme för känslor av nedstämdhet och stress. Det är de känslorna som efterfrågas i manualen vilket sker sammankopplat med DISAprogrammets syfte att medvetandegöra negativa tankar. Det innebär också
att dessa känslor skapas i detta rum och samtidigt skapar detta rum - formar
realiteter med kroppsliga effekter (Braidotti, 2013). Här instrumentaliseras
hälsa som känslor i relation till manualens begränsande artikulationer som
genom regler och anvisningar formar föreskrifter för individens beteende.
Här formas ett performativt tillrättaläggande av tjejers sätt att kommunicera.
Genom föreskrifter om leenden och bekräftanden kroppsspråk reproduceras
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Detta görs i relation till den kognitiva psykologin som menar att känslor är effekten av olika
kognitiva bedömningar (Wilson, 2004). Detta är dock samband som blivit ifrågasatta. Wilson
(2004) hänvisar till neuropsykologisk forskning som påvisar att emotionella system är mer
intimt förbundna med kroppsliga förnimmelser än kognitiva system. Vidare, att det finns
väldigt lite neurologiska data som stödjer tesen att känslor är sekundära i relation till kognition (ibid.).
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artikulationer om en behagfull femininitet med förmåga att kommunicera
känslor utifrån de sätt som DISA anvisar. Detta kan ses som sammankopplat
på de borgerliga kvinnoideal som dominerade vid slutet av 1800-talet. Då
som nu tränas unga kvinnor i att behärska kropp, känslor och uppförande
(Bjurman, 1988). Samtidigt formas spänningar genom sammankopplingar
med en produktiv kraft. DISA:s kommunikationsregler omskapas av tjejerna
och blir till ”psykolog-sätt” som inte är förenliga med deras sätt att prata.
Hälsa som känslor blir skiftande och föränderliga – affektiva intensiteter formade i möten och beröringar. På så vis är affekter inte bara del av hur vi
förstår oss själva eller våra förmågor. De är ständigt aktiva i att göra oförutsägbara kopplingar av kroppar och materialiteter (Boler, 1999).

Sammankopplande artikulationer: hälsa som känslor i
policypraktik och DISA-praktik
I detta avslutande avsnitt kommer spårningarna i policy och DISA att sammankopplas för att vidare spåra hur figurationen hälsa som känslor på olika
sätt förflyttas, transformeras och samproduceras i policy och DISA. Spårningen i policypraktiken följde hur produktionen av figurationen hälsa som
känslor sammankopplades med komponenterna lärande, självkänsla och
emotionell förmåga. Spårningen i DISA-praktiken följde hur produktionen
sammankopplades med komponenter av förändring, utvärdering, kommunikation, stress och skam. I skolors hälsofrämjande apparatur produceras en
stabiliserande figuration av hälsa som känslor. Detta sker genom spänningar
av känslor som produktiva och problematiska. De blir viktiga för hälsa och
lärande men samtidigt något som måste kontrolleras och styras. I policypraktiken är det en rationell skola och lärare som ska lära en känslostyrd elev att
hantera sina känslor. I DISA är det främst manualen som ska träna eleverna
att genom tankarna få kontroll på känslorna. På olika sätt blir elevers känslor
i både policy och DISA något som ska åtgärdas och förändras. Spårningen i
DISA visade hur hantering och utvärdering av känslor samtidigt skapar möjlighet för det oväntade som får känslor och kroppar sätts i rörelse. Där fanns
utrymme för det oförutsebara men som omedelbart hejdas och saktas ner
genom den praktik som händelsen är del av (jfr Probyn, 2004).
Vad denna spårning visar är att det inte i sig är problematiskt att koppla
samman känslor med hälsa och lärande. Det är hur detta görs och vad det
skapar som är det problematiska (jfr Burman, 2009). När känslor blir till
något patologiskt som ska hanteras och kontrolleras formas moraliserande
artikulationer om lämpliga och olämpliga uttryck av känslor. Det förhindrar
diskussioner om hur känslor formas och vad känslor producerar. I stället
fokuseras på känslor som individuella färdigheter (jfr Boler, 1999). Genom
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policy och DISA produceras händelser och artikulationer som efterfrågar och
begär det affektiva och emotionella. Samtidigt formas performativa bevakande och reglerande ytor av hur och när känslor får komma till uttryck i
skolans rum. Känslor görs viktiga men främst, eller kanske enbart, för att de
ska hanteras och kontrolleras. En pedagogisk praktik som inte privilegierar
rationalitet och som inte förutbestämmer eller avgör när och hur känslor får
artikuleras är något som Boler (1997a) ser som nödvändigt men samtidigt
som en stor utmaning. Om vi kan följa händelser av det oväntade, av affektiva samverkande aktörer, menar Boler att det kan skapas utrymme att öppna
upp för ett passionerat pedagogiskt utforskande som inte är kolonialiserat av
gränsdragningar mellan förnuft och känsla. Detta bygger på att det inte går
att förutse eller kontrollera hur kroppar kommer agera eller vad de kan göra i
möten och beröring (Probyn, 2004). I relation till dessa tankar går det att
artikulera ”an ethics of the affective in the classroom” (Probyn, 2004, s. 30)?
Probyn formulerar det som ett utforskande av hur affekter cirkulerar, skapar
öppningar, tillslutningar och lärande i en sammanvävd process av materialiteter, diskurser och kroppar. Hur det kan bli möjligt att utforma en sådan
praktik är något som jag kommer att diskutera vidare i avhandlingens slutkapitel.
I detta kapitel har spårningen av figurationer av hälsa som känslor följt
trådar som artikulerar hur känslor blir både problematiska och produktiva.
De figurationer av hälsa som känslor som här produceras har effekter för
vilka verkligheter och kroppar som har möjlighet att ta form. Haraway formulerar det som att i ”samblivandets värld, där vem och vad som är står på
spel” (2011, s. 186, kursiv i original). Spårningen av figurationer av hälsa
som känslor har visat hur gränsdragningar mellan känslor och kropp görs,
hur kroppar regleras i träning av kontroll av känslor och hur kroppen blir
aktiv och samhandlande i affektiva processer. Kroppen har således på olika
sätt varit närvarande i denna spårning även om jag också gjort en forskningsmässig avgränsning av hur kroppar intra-agerar i produktionen av hälsa
som känslor. Hur kropp och mer specifikt könad kropp sammankopplas med
hälsa spåras i därför vidare i nästa kapitel.
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Kapitel 8. Figurationer av hälsa som könad
kropp

I detta kapitel följer spårandet figurationer av hälsa som könad kropp. Även
om kön och kropp är närvarande i alla de figurationer av hälsa som här spårats vill jag i detta kapitel rikta ett särskilt fokus mot hur de produceras. Spårandet utgår från att kön och kropp blir till genom praktiker och relationer.
De är inte stabila eller fastställda enheter som det oproblematiskt går att
hänvisa till. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma hur kön, likväl som
andra kategoriseringar, producerar exkluderingar och maktasymmetrier även
om de inte utgår från ett essentiellt varande (Lykke, 2009). Hur hälsa produceras genom återkommande inblandning eller inverkan av könande göranden
och hur det formar skolors hälsofrämjande arbete är frågor som jag här analyserar (jfr Mol, 1999).
I de undersökta praktikerna, policy och DISA, spåras därför händelser och
artikulationer som producerar hälsa och könad kropp. Här blir statistiska
siffror och rapporter återkommande aktörer aktiva i denna produktion. Komponenterna ålder och problem samt gränsdragningar av kultur/natur,
unga/vuxna, insida/utsida blir också delaktiga här. Hur problem och kompetens samskapas och kropp blir något betydande och närvarande men samtidigt förminskat till en passiv enhet är göranden som jag också diskuterar och
problematiserar.

Figurationer av
policypraktiken

hälsa

som

könad

kropp

i

När figurationen hälsa som könad kropp spåras i policypraktiken89 blir forskning som genom statistiska mätningar artikulerar att flickor drabbas av psykisk ohälsa i högre grad än pojkar samt att symptomen för flickor och pojkar
skiljer sig återkommande närvarande. Ohälsans utbredning och symptom
89

Denna spårning av figurationer av hälsa som könad kropp görs framförallt i och genom
dokument från svenska platser. Utav de dokument som ingår i det empiriska materialet är det
de som stabilast är delaktiga i denna produktion.
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formar trådar som jag följer genom den analytiska spårningen för att undersöka hur policypraktiken producerar figurationer av hälsa som könad kropp
och vad dessa figurationer är medskapare av. Inledningsvis spåras hur statistik görs till en aktiv aktör eller komponent och hur antagna orsaker till
flickors utbredda ohälsa producerar figurationer av hälsa sammankopplad
med könad kropp. Därefter spåras hur olika symptom på ohälsa mellan
flickor och pojkar görs aktiva i denna produktion. Avslutningsvis spåras hur
åtgärder för att förebygga ohälsa sammankopplas med könad kropp.

Statistik som aktiv komponent i produktionen av hälsa som
könad kropp
I policypraktiken blir statistik en aktiv komponent delaktig i att producera
figurationer av hälsa som könad kropp. Utredningen SOU 2010:79 menar att
statistik och analyser från myndigheter som rör psykisk hälsa och lärande
”borde vara tillgängliga uppdelade för pojkar och flickor” (s. 84). Detta artikuleras i flera policydokument som en genusanalys eller ett könsperspektiv
som visar hur kön som kategori kan förklara skillnader i hälsa och ohälsa
mellan individer och grupper (SOU 2000:19; SOU 2006:77; SOU
2010:79).90 Det betonas att statistiskt säkerställda resultat och samband kan
visa på generella mönster gällande kön och hälsa (SOU 2006:77). När statistik blir en aktiv komponent, vad sker då? Vad gör statistiken och hur blir
den delaktig i att producera hälsa som könad kropp? Det är frågor som jag
ställer när spårandet nu följer hur orsaker till genusskillnader artikuleras i
policydokumenten. Hur kopplingar med statistik reproducerar uppdelningar
av två olika grupper eller kroppar, flickor och pojkar, tillsammans med orsaker och symptom kommer spårningen nu att följa.

Orsaker till ”genusskillnaderna”
Genom sammankopplingar med statistik och statistiska mätningar görs
gränsdragningar av psykisk ohälsa och ”normala tillstånd”, även om det
också uppges att det inte finns några ”entydiga kriterier” för detta (SOU
90

I SOU 2000:19 beskrivs att klass, genus och etnicitet är tre faktorer som ger ”olika förutsättningar för hälsa och hälsoarbete” (s. 142). I SOU 2006:77 framkommer att direktivet för
utredningen formulerar ohälsa som ojämnt fördelat mellan olika grupper i samhället, till
exempel kopplat till socioekonomisk bakgrund och födelseland. I utredningen redovisas dock
enbart fördelningen av ohälsa kopplat till kön. Den främsta anledningen till det uppges vara
att annan data inte finns tillgänglig (ibid., s. 40). Sociala förhållanden är dock den faktor som
enligt utredningen har störst enskild inverkan på individers hälsa (ibid., s. 43).
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2006:77, s. 50). Dessutom görs genom statistiken gränsdragningar av kroppar som antingen flickor eller pojkar. Det är två kön som särskiljs även om
skillnaderna inom dessa kön också framhålls (se t.ex. UNESCO, 2014). På
så vis artikuleras i och genom policydokumenten att flickor ”verkar må
sämst” och ha betydligt sämre genomsnittlig hälsa än pojkar (SOU 2010:80,
s. 38). Detta sker sammankopplat med en återkommande fråga om huruvida
”stress och psykisk ohälsa har ökat” (SOU 2006:77, s. 66). I relation till
detta redovisas sällan några exakta siffror kring ohälsotalen utan i stället
beskrivs det som ökade besvär, ökad förekomst och att ohälsa blivit vanligare. Olika studier visar olika siffror både vad gäller ohälsa generellt och
skillnaden mellan flickor och pojkar. Det beskrivs som att flickor har en
”överrisk” att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med pojkar (ibid., s. 103).
Kopplat till att statistiken ofta bygger på självrapporterade uppgifter diskuteras i SOU 2006:77 siffrornas tillförlitlighet. Genom en mängd överväganden dras sedan slutsatsen att ökningen av ”psykiska problem som ungdomar anger har reell innebörd” (ibid., s. 106). Det menas i utredningen att
det skett en ökning av framförallt ”inåtvända symptom” sedan 1980-talet och
att flickor har mer stressrelaterade symptom. Pojkar drabbas av mer ”allvarliga former” av psykisk ohälsa (s. 105). Skillnaden i ohälsa mellan flickor
och pojkar blir enligt policydokumenten som störst under ”adolescensen”
(SOU 2010:79, s. 91). Flickor uppges få en ”högre sårbarhet” i denna utvecklingsfas än pojkar (ibid.). När ohälsa bland pojkar förklaras förekommer
inte komponenten sårbarhet. Tillsammans med kategorin pojkar artikuleras
hur de ”kan vara särskilt utsatta” för påfrestningar från omgivningen (SOU
2010:79, s. 81).91
Genom kopplingar med olika forskningsstudier redogörs för ett antal förklaringar och orsaker till skillnaderna i ohälsa mellan flickor och pojkar.
Dessa är att flickor i större utsträckning är benägna att rapportera ohälsa och
uttrycker känslor tydligare än pojkar, där flickor ”söker mer stöd från andra
och uttycker mer negativa känslor” (SOU 2006:77, s. 219-220). Vidare uppges att det kan handla om biologiska skillnader, exempelvis hormoner, eftersom ohälsan bland kvinnor är som störst i fertil ålder. Slutligen anges att
det kan handla om sociala konstruktioner där socialisering och levnadsvillkor skapar olika förutsättningar för män och kvinnor (SOU 2006:77; SOU
2010:79). I ett dokument från WHO (2004) lyfts särskilt våld och sexuella
övergrepp mot flickor och kvinnor upp som en bidragande orsak. Att olika
förklaringar uppges och diskuteras görs sammankopplat med artikulationer
om att flickors mer utbredda ohälsa måste förstås genom heltäckande angreppssätt, vilket beskrivs som ”multifaktoriella” (SOU 2010:79, s. 21).

91

I utredningen SOU 2010:79 sammankopplas komponenten sårbarhet återkommande med
flickor. Komponenten utsatthet sammankopplas med både pojkar och flickor men det görs fler
sammankopplingar till pojkar.
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Även om policydokumenten hänvisar till en kombination av orsaker
bakom könskillnaderna i hälsa sker upprepade händelser som inbegriper
sociala, kulturella och samhälleliga aspekter. Sociala konstruktioner av kön
blir den främsta orsaken till könsskillnaderna i psykisk ohälsa. Det beskrivs i
SOU 2006:77 som att sociala konstruktioner kommer först i en orsakskedja
som formar hur individens risk- och skyddsfaktorer utvecklas och som leder
till ohälsa (s. 290). En social aspekt anges i elevvårdsutredningen (SOU
2000:19) vara att dagens samhälle blivit allt mer prestations- och utseendefokuserat. Detta har bland annat medfört att flickors ”kroppsfixering” börjar
långt ner i åldrarna (s. 265). Samtidigt som sociala konstruktioner blir aktiva
i att förklara genusskillnaderna i ohälsa placeras problemet eller bristen i
individen snarare än i samhället. Det sker genom att flickor och kvinnor
beskrivs sakna bra strategier att hantera tillvaron vilket ses som en förklaring
till en ökad oro och medförd risk att drabbas av psykisk ohälsa (SOU 2010:
80, s. 15). Med hänvisning till ”sociala och kulturella faktorer” ställer Gustafsson (2009) frågan om det kan ”vara så att flickornas sämre psykiska
hälsa till dels är en synvilla?” (s. 39). Kanske är det så, frågar sig Gustafsson, att flickor har lättare att erkänna och prata om psykiska problem medan
det hos pojkar finns en dold psykisk ohälsa (ibid)?
Figurationer av hälsa som könad kropp produceras i policydokumenten
sammankopplade med ohälsans utbredning och orsaker såsom ”genusskillnader”. Samproducerande komponenter blir här risk, sårbarhet och sociala
konstruktioner vilka tar form genom samhandlingar med statistiska mätningar. Samtidigt som skillnaderna i ohälsa mellan flickor och pojkar artikuleras
som orsakade av sociala konstruktioner påvisas dessa sociala konstruktioner
genom hänvisningar till statistiska mätningar utförda i en ”naturvetenskaplig
tradition” (SOU 2006:77, s. 14). Utifrån denna spårning skapas frågor om
hur det går att särskilja sociala konstruktioner och statistiska siffror. Därutöver, hur artikulationerna i policypraktiken om flickors ohälsa blir del av ett
performativt skapande av dessa ohälsoproblem? Innan jag diskuterar dessa
frågor vidare kommer nu artikulationer om hur ohälsa yttrar sig att följas.
Symptom på ohälsa formar ytterligare komponenter aktiva i produktionen av
figurationer av hälsa som könad kropp.

Ohälsosymptom hos flickor och pojkar
I policydokumenten upprepas artikulationer där symptom av ohälsa särskiljs
och delas upp mellan flickor och pojkar. Här påvisas ett starkt vetenskapligt
stöd, till och med konsensus och evidens, för att pojkar har mer externaliserande eller utåtriktade symptom medan flickor har mer internaliserande
eller inåtvända symptom (SOU 2000:19; SOU 2010:79; SOU 2010:80; SBU
2010). Det beskrivs som att pojkars psykiska ohälsa tar sig uttryck genom
beteenden som riktas mot andra t.ex. ilska och aggressivitet medan flickors
psykiska ohälsa tar sig uttryck genom beteenden som riktas mot individen
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själv t.ex. ängslan, oro, låg självuppfattning och nedstämdhet (SOU
2010:79). Livssituation, ålder och sammanhang görs till centrala faktorer för
att förklara dessa skillnader. Symptomen påverkas enligt utredningen Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan också av ”utvecklingsmässiga skiftningarna” formade av psykologiska och sociala utvecklingsfaser (SOU
2010:79 s. 79). Här påvisas vidare att traditionella genusroller har en skyddande effekt mot depression hos pojkar och mot utåtagerande beteenden hos
flickor. Utredaren skriver att ”man kan anta att pojkar och flickor socialiserades på ett starkare sätt förut i dessa genustypiska roller och fick med sig
dessa positiva och skyddande egenskaper” (s. 93). På så vis blir ”traditionella genusroller” (ibid., s. 92) något som skyddar flickor från externaliserade
symptom och pojkar från internaliserade symptom. Att psykiska problem är
”könstypiska” (ibid.) görs till ett positivt skydd mot vissa symptom.
När figurationen hälsa som könad kropp produceras sammankopplad med
utbredning, orsaker och symptom på ohälsa vad ger det för effekter? Vilka
spänningar och gränsdragningar formas och vad möjliggörs därigenom? Det
är frågor som jag nu kommer att analyser vidare.

Hälsa som könad kropp sammankopplad med sociala konstruktioner
I policydokumentens artikulationer kring frågan om varför flickor i högre
grad drabbas av psykisk ohälsa görs kopplingar med ett multifaktoriellt synsätt. På så vis kombineras en rad förklaringar som samtidigt görs som separata och avgränsade.92 Återkommande produceras orsakerna till könsskillnaderna i ohälsa som sociala konstruktioner vilket gör det sociala sammanhanget eller kulturen till något aktivt och en könad kropp till något passivt.
Det produceras en socialt konstruerad formad av ett omgärdande samhälle.
Görandet av denna gränsdragning mellan den passiva kroppen och den aktiva kulturen görs också sammankopplat med ålder. Ålder formas som en
stabil komponent i relation till ’utvecklingsfaser’ och fertilitet. En könad
kropp blir i policypraktiken formad av biologiska faktorer samtidigt som
sociala faktorer blir aktiva i formandet av ohälsa. Detta sker bland annat
genom artikulationer om flickors kroppsfixering, om att flickor saknar strategier att hantera tillvaron och om att flickor skapar ohälsa genom att prata
och bekänna. Dessa artikulationer om flickors ohälsa sammankopplas inte
till samhälleliga eller sociala faktorer såsom diskurser, normer eller strukturer. De sammankopplas i stället med internaliserade symptom.
Genom gränsdragningar mellan internaliserade och externaliserade symptom grupperas och könas känslor och beteenden. Det formar en könad kropp

92

I SOU 2010:79 förs till exempel ett resonemang om varför det inte kan vara enbart biologiska eller fysiologiska faktorer som orsakar ohälsa.
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i och genom stabiliserande gränsdragningar mellan insida och utsida. Känslor och beteenden sammankopplade med flickkroppar produceras med en
rörelse inåt kroppen, medan känslor och beteenden sammankopplade med
pojkkroppar produceras med en rörelse utåt. Detta innefattar dels vilken typ
av känslor och beteenden som sätts i relation till könad ohälsa, dels vem eller
vad som dessa känslor och beteenden riktas mot. Här görs pojkars ohälsa
sammankopplad med utsatthet medan flickors ohälsa görs sammankopplad
med sårbarhet. På så vis produceras figurationer av hälsa som könad kropp i
och genom ett dikotomt två-könssystem där pojkars ohälsa i större utsträckning blir till i relation till yttre förhållanden och påfrestningar och flickors
ohälsa blir till som inre svaghet i och genom en inåtriktad rörelse. Hur dessa
könande performativ av ohälsa bör förebyggas och åtgärdas kommer spårningen nu att följa.

Att förebygga könad ohälsa
Efter att ha spårat hur figurationer av hälsa som könad kropp sammankopplas med komponenten statistik som aktiv i att forma skillnader i ohälsans
utbredning och symptom mellan flickor och pojkar kommer jag nu att spåra
artikulationer om åtgärder för att förebygga en könad ohälsa. Genom händelser och artikulationer om hur skola ska förebygga ohälsa formas en spänning
av att hantera genusskillnaderna utan att förstärka dem. Denna spänning
formas sammankopplad med medvetenhet om genusskillnader som en stabil
utgångspunkt. Genusskillnader i ohälsa är ett givet faktum och frågan som
återkommer i policypraktiken blir då hur ohälsa ska förebyggas i relation till
det.

Förebygga utan att förstärka
Frågor om hur ohälsa i relation till kön ska förebyggas görs sammankopplade med ålder. I utredningen SOU 2010:79 föreslås stöd till pojkar i början
av skoltiden och stöd till flickor från början av tonårstiden. Det är i dessa
åldrar som ohälsa anses som mest utbredd bland flickor respektive pojkar.
Det stöd som föreslås för att förebygga pojkars ohälsa är att göra lärare medvetna om ”individuella utvecklingsnivåer och utvecklingstakt” och att ”anpassa undervisningssituationen” så att alla elever kan känna framgång i skolarbetet (ibid. s. 86). Stödet till flickor i början av tonårstiden föreslås handla
om att förmedla information och kunskap till flickor om de risker och orsaker såsom ”fysiologiska processer och omgivningsfaktorer som kan orsaka
en ökad sårbarhet för internaliserade symptom” (SOU 2010:79, s. 92). På så
vis ska flickor ges beredskap att förstå dessa processer. Även en mindre
stressande undervisningssituation och goda relationer med lärare och kamrater uppges kunna förebygga ohälsa bland flickor (ibid.).
173

I policypraktikens artikulationer om att förebygga ohälsa blir kunskap en
aktiv komponent. Det är framförallt flickor i tonåren och skolpersonal som
uppges behöva mer kunskap. Ökad kunskap bland flickor om risker och orsaker till ohälsa uppges ”kunna hjälpa dem att förstå dessa processer och ge
dem beredskap att göra motstånd mot dessa” (SOU 2010:79, s. 92). Vidare
förs det ett resonemang om att skolpersonal behöver kunskap om de skillnader som finns mellan pojkar och flickor vad gäller såväl psykiska problem
som skolproblem, men att det också är viktigt att beakta de skillnader som
finns inom grupperna flickor och pojkar för att inte tillskriva dem könsstereotypa attribut (se också SOU 2009:64). Det poängteras dock att de generella
skillnader som finns mellan flickor och pojkar måste erkännas och ”att behandla alla utifrån samma norm innebär i själva verket att man diskriminerar” (SOU 2010:79, s. 96). På liknande sätt skriver Nilsson och Norgren att
”en genomgående tanke är att i både lärande och i fördjupning inom olika
hälsofrågor fokuseras på flickor respektive pojkar och inte bara ”elever”
eller ”barn och ungdomar”” (2003, s. 13). Därutöver att det är viktigt att
såväl värdegrundsarbete som hälsoarbete utgår från ett perspektiv som ”omfattar dels flickor, dels pojkar” (ibid.).
Enligt Skolverket kan separata flick- och pojkgrupper ibland vara bra för
att skapa ett klimat där ”eleverna kan öppna sig på ett bättre sätt” (2000, s.
30). Problem med könsuppdelade grupper är något som också diskuteras.
Risker som tas upp är att könsuppdelade grupper ”förstärker skillnader och
vidmakthålla myter” och att värden och normer snarare stabiliseras än utmanas (ibid.). I utredningen Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det?
(SOU 2009:64) förs ett kritiskt resonemang om insatser som bland annat
syftar till att stärka tjejers självkänsla. Det framställs som att problemet med
stress och ohälsa då läggs hos tjejerna och aspekter som skola och skolmiljö
därigenom ignoreras (s. 158). I stället föreslås en aktiv jämställdhetspolitik
som kan utmana rådande konstruktioner av kön (ibid., s. 290). Att skillnader
i ohälsa återkommande rapporteras beror enligt policypraktiken på att skolan
inte klarat att anpassa sig efter de olika förutsättningar och behov som flickor respektive pojkar har (Skolverket, 2000, s. 29). Det är då skolan som inte
förändrat sig tillräckligt efter de stabilt könade eleverna. På så vis formas en
spänning i policypraktikens artikulationer om hur ohälsa ska förebyggas
sammankopplad med könad kropp. Det sker genom frågor om det går att
förebygga en specifik könad ohälsa utan att förstärka den. Om det går att
specificera hälsofrämjande arbete till en grupp utan att samtidigt göra alltför
omfattande generaliseringar?

Att specificera eller generalisera
Händelser och artikulationer om hälsoförebyggande arbete sammankopplat
med figurationer av hälsa som könad kropp formar en spänning mellan att
stärka och förbättra framförallt flickors hälsa och att inte återskapa ”könsste174

reotypa” normer. När policypraktiken kopplar skolors hälsoarbete till normer
görs det i relation till att det inte bara finns en norm utan två, en för flickor
och en för pojkar såsom ”generella skillnader” i hälsa mellan dessa grupper
(SOU 2010:79, s. 96). Detta görs i och genom en spänning av att specificera
hälsofrämjande åtgärder mot vissa könade kroppar och att generalisera hälsofrämjande åtgärder för att inte förstärka vissa könsstereotypa uttryck. Här
artikuleras återkommande risken med att förstärka könsnormer bland flickor
vilket hänger samman med att det oftast är mot dem som åtgärder riktas. Hur
det hälsofrämjande arbetet ska utformas blir aktivt i produktionen av könade
kroppar där det anses nödvändigt men riskabelt att specificera åtgärderna
och ta hänsyn till könsskillnaderna. Samtidigt blir mer övergripande insatser
för att öka jämställdheten i skolan och förändra sociala konstruktioner av
kön allt viktigare. På så vis formas en spänning av att generalisera och specificera görandet av skolors hälsofrämjande arbete kopplat till figurationer av
hälsa som könad kropp. De spänningar och gränsdragningar som blir delaktiga i produktionen av hälsa som könad kropp och dess effekter kommer jag
nu i den avslutande analysen att vidare diskutera.

Avslutande analys: Hälsa som könad kropp
gränsdragningar och spänningar av natur och kultur

genom

I produktionen av figurationer av hälsa som könad kropp blir vissa komponenter återkommande aktiva. Dessa komponenter blir i spårandet statistik,
symptom, sociala konstruktioner och ålder. Med utgångspunkt i vad som
artikuleras som ett genus- och könsperspektiv görs uppdelningar av individer
i två separata kategorier, flickor och pojkar. Kategoriseringarna flickor och
pojkar används mer eller mindre obegränsat i policydokumenten. På så vis
formas dels uteslutningar av andra kategoriseringar, dels homogeniserade
uttryck av kön och hälsa (jfr Connell, 2012; Mol, 2011). Sammankopplat
med dessa könande göranden skapas också gränsdragningar av ohälsosymptom som inom eller utom kroppen. Ohälsosymptom hos flickkroppar sammankopplas med flickors inre genom sårbarhet och internaliserade symptom.
Symptom hos pojkkroppar sammankopplas till handlingar som riktas utåt
genom utsatthet och externaliserade symptom. Flickkroppen görs i och genom performativa inåtriktade rörelser tillsammans med stabilare gränsdragningar mot andra aktörer än vad som sker i görandet av pojkkroppen. Här
görs också åtgärder riktade till flickor som att lära dem om risker och orsaker
till deras sårbarhet. Detta kan sättas i relation till en traditionell sammankoppling mellan kvinnokropp och ’nerver’ (Johannisson, 2005). Trots stora
materiella och diskursiva förändringar inom medicin och samhälle fortfarande blir de fortfarande aktiva aktörer i produktionen av figurationer av
hälsa som könad kropp. Att ifrågasätta ’traditionella genusroller’ blir i policy
att ta bort ett positivt skydd mot en del symptom (se SOU 2010:79). På så
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vis formas artikulationer där jämställdhetsarbete blir en orsak till vissa former av psykisk ohälsa.
I policydokumentens produktion av hälsa som könad kropp skapas spänningar i hur könsskillnaderna i ohälsa förklaras. Här formas också gränsdragningar mellan det statistiken visar, skillnader i ohälsa mellan flickor och
pojkar, och orsakerna till detta. Statistiska mätningar som påvisar skillnader i
ohälsa mellan flickor och pojkar görs till något givet. Samtidigt görs orsakerna till detta såsom kulturella och sociala konstruktioner. Det formas
gränsdragningar av den naturliga statistiken och den kulturella ohälsan i
stället för att se dem som sammanvävda och samskapande. På så vis befästs
en könsproblematik i och genom statistiska skillnader mellan flickor och
pojkar som fasta och enhetliga kategoriseringar. Såväl statistik som (o)hälsa
blir del i görandet av kön (jfr Connell, 2012).
Efter att ha spårat hur figurationer av hälsa som könad kropp produceras i
policypraktiken förflyttas nu spårningen till DISA-praktiken. I policydokumenten blev statistiska mätningar centrala aktörer sammankopplade med
hälsa som könad kropp. Statistiska mätningar formade ytterligare sammankopplade komponenter kring ålder och symptom. Genom spårningen i
DISA-praktiken framkommer hur figurationen skiftar och förändras men
också stabiliseras. Här produceras figurationer av hälsa som könad kropp
sammankopplade med statistik och ålder men också problem och igenkänning.

Figurationer av hälsa som könad kropp i DISApraktiken
Utifrån att DISA i första hand riktas till flickor samt att kroppar separeras
och grupperas i könspecifika grupper blir DISA-praktiken ständigt aktiv i
produktionen av hälsa som könad kropp. Spårningen kommer nu att följa
fragment av hur detta tar form. Det sker bland annat sammankopplat med
rapporter och statistiska siffror och genom gränsdragningar mellan tonårstjejer och vuxna. Här blir också artikulationer om problem och igenkänning
och porösa och rigorösa kroppar delaktiga i denna produktion.

Gränsdragningar mellan tonårstjej och vuxna
Hur statistiska siffror och rapporter är komponenter som cirkulerar och rör
sig i och genom en apparatur av skolors hälsofrämjande arbete framkommer
när spårningen nu sker i DISA-praktiken. Här blir dessa också aktiva i att
176

producera figurationen hälsa som könad kropp sammanvävt med artikulationer om hur dessa visar att tonårstjejer mår dåligt. Vuxna, skolpersonal och
föräldrar, blir de som ska hjälpa tonårstjejen att bli hälsosam bland annat
genom att tillhandhålla DISA.93 Detta tog framförallt form när jag i intervjuer med gruppledarna frågade varför DISA genomförs. Gruppledaren Kristina svarar:
Kristina: Man läste ju många rapporter om att tonårstjejer blev deprimerade
och inte mådde så bra. Och som sagt vi hade ju exempel här också att det var
på det sättet (paus). Och när vi gick ut med det här [DISA] så blev vi ju oerhört positivt bemötta. För det tyckte jag, att skolledningen var positiv från
första början och sen föräldrar, ja, dom tyckte liksom att det här är något som
behövs (Intervju 110316).

I denna händelse berättar Kristina hur en rad rapporter visar att ”tonårstjejer”
är deprimerade och inte mår bra. Även om det också finns ”exempel” på den
specifika skolan framhålls rapporter om ohälsa bland tonårstjejer som motiv
till att arbeta med DISA. Att införa DISA blev en åtgärd som mottogs som
en positiv och nödvändig insats. Här formas en figuration av hälsa som könad kropp i och genom en nod av sammankopplade aktörer; rapporter,
DISA, skolledning, föräldrar och lärare. Vad som inte finns med är ’tonårstjejen’. Vad tonårstjejen anser om att genomgå DISA-programmet blir
inte viktigt för att legitimera dess existens. Tonårstjejen är den som berättas
om och blir ett problem som behöver åtgärdas. På så vis produceras figurationen av hälsa som könad kropp i och genom gränsdragningar mellan tonårstjejen, i behov av åtgärder och vuxna som har kunskap om vad tonårstjejer behöver. Hur dessa åtgärder ska fungera beskrivs av skolkuratorn och
DISA-gruppledaren Charlotte som svar på samma fråga om varför DISA
bedrivs på skolan.
Charlotte: I årskurs nio så blir de ju stressade, framförallt flickor, tyvärr. Så
nånstans finns ju en tanke att förbereda flickorna att få med sig verktyg till
årskurs nio från DISA. Att kunna använda i betygspressen och så som ofta
blir. För det är väldigt mycket fokus på den här skolan kring betyg och så.
Men inget specifikt utan mer generellt rent statistiskt så att flickor (Intervju,
120821).

93

Flera av DISA-ledarna påvisar dock att killar också mår dåligt. Gruppledaren Charlotte
säger till exempel att killarna ”har också behov av att jobba med sig själva” men att i nuläget
finns det bara resurser på skolan för att arbeta med tjejerna (Solsjöskolan, Intervju, ). På skola
B genomfördes DISA med både tjejer och killar men i separata grupper.
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Här beskriver Charlotte hur DISA behövs eftersom tjejerna kommer att bli
stressade i nästa årskurs. Genom att delta i DISA ska de få verktyg som de
kan använda för att hantera denna stressiga situation som formas av ”betygspressen”. Situationen ses som given och flickorna behöver förberedas
för att kunna hantera den. På så vis formas performativa brister bland flickor
i att hantera dessa situationer. Denna brist yttrar sig genom stress men kan
förebyggas med de verktyg som DISA tillhandahåller. Avslutningsvis poängteras dock att det inte är flickorna på denna skola specifikt som är stressade utan flickor generellt utifrån vad statistiken visar. Sammankopplingar
av materiella-diskursiva komponenter av statistik, betyg, ålder och stress
producerar figurationer av hälsa som könad kropp. Här produceras denna
figuration som en framtida stressad tonårstjej som behöver verktyg och åtgärder att använda när pressen blir för stor. I och genom sammankopplingar
med statistiska siffror som visar ohälsans utbredning och DISA-praktiken
formas också generella anspråk om att kunna förebygga ohälsa. Samtidigt
som DISA motiveras och legitimeras i och genom statistik blir DISA delaktig i att skapa den könade ohälsa som statistiken visar.
I relation till spårningen i kapitel 6 där kompetens producerades som något bristfälligt som behöver tränas och förändras genom vissa åtgärder blir
det här en specifik kropp som är otillräcklig och behöver förberedas och
stärkas, tonårstjejen. Berättelsen om den stressade tonårstjejen blev aktiv
också i elevernas artikulationer. Vid en intervjusituation med elever som
deltagit i DISA formades såväl gränsdragningar som spänningar av kategoriseringarna tonårstjej och vuxen.
Evelyn: För typ om man är så här jättesur hemma och ens föräldrar säger att
’du är tonårstjej du kommer att förstå sen’ så blir man ännu mer såhär nej, jag
är en normal människa. Du ska inte se mig som att bara för att jag är sur eller
nånting så är det inte för att det inte är fel och jag bara är tonårstjej utan jag
har rätt liksom.
Janina: Ja, som att känslorna man känner inte är riktiga. Om man är ledsen så
är det bara hormoner. Det går över snart. Men nåt jag känner, det känner jag.
Det är jättefrusterande (Gruppintervju, Björnbackaskolan, 121217).

I denna händelse sammankopplas specifika materiella-diskursiva känslor och
beteenden i görandet av hälsa och kön. Detta formas i och genom gränsdragningar till vuxna eller ”föräldrar” som blir de som tillskriver känslor och
beteenden till tonårstjejen. Här artikuleras hur vuxna kategoriserar handlingar och känslor till en specifik kropp formad av ålder och kön. Att vara sur
och tycka att något är fel avfärdas av föräldrar med att det är hos tonårstjejen
problemet ligger och att det hör till tonårstiden. Det formar ytterligare känslor och frustration, beskrivet som att ”man blir ännu mer såhär”. I relationen
tonårstjej och vuxna blir dessa känslor något som snart ”går över” och som
inte tas på allvar. Det sker genom att Janina och Evelyn berättar hur deras
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åsikter och känslor förminskas och nonchaleras. Känslor och åsikter sammankopplas med biologiska och individuella aspekter, såsom ”bara hormoner”, medan andra aspekter såsom sociala villkor och relationer utesluts och
ignoreras.
Berättelsen om föräldrars göranden av att det är hos tonårstjejen som problemet eller felet ligger blir något som Evelyn och Janina samskapar och
också samskapas genom. Här formas möjlighet att omskapa och förändra
relationen tonårstjej och vuxna genom artikulationer om att ”jag har rätt” och
det är ”det” som är fel och att ”nåt jag känner, det känner jag”. På så vis
formas potentialitet i och genom gränsdragande artikulationer till problematiska vuxen. Samtidigt som berättelsen om en problematisk tonårstjej reproduceras sker också motstånd och spänningar i och genom sammankopplingar
av komponenterna tonårstjej, känslosam och normal. Här produceras figurationer av hälsa som könad kropp sammankopplat med att vara känslosam, att
vara ”normal”, och att ”ha rätt”. Det skapas potentialitet som möjliggör omförhandlingar av tonårstjejens känslor och handlingsutrymme. Händelsen
reproducerar gränsdragningar mellan vuxna och tonårstjejen men formar
också spänningar genom sammankopplingar med att vara en normal tonårstjej med känslor som en produktiv kraft.

Hälsa som könad kropp genom normalisering och problematisering
Spårningen har följt hur figurationer av hälsa som könad kropp produceras
sammankopplad med gränsdragningar mellan tonårstjejen och vuxna. Samhandlingar av materiella-diskursiva aktörer som rapporter, statistik, DISA
och hormoner producerar här en normalisering och naturalisering av tonårstjejen som stressad och ledsen. Produktionen av hälsa som könad kropp
sker sammanvävt med artikulationer om att tonårstjejen antingen behöver
korrigeras genom DISA-programmet eller negligeras eftersom förändringen
kommer att ske med tiden. Det sker genom vad som kan förstås som en
tekno-biopolitik där sammanvävningar av statistiska förutsägelser blir aktiva
i att producera figurationer av hälsa som könad kropp (Haraway, 2008a).
Genom denna tekno-biopolitik produceras specifika kroppar i relation till
kategoriseringar av kön och ålder vilket också formar dem som försedda
med specifika (o)förmågor eller brister. Statistik och rapporter blir medskapare av berättelser om en könad hälsa som reproduceras genom DISApraktiken. Stress och nedstämdhet normaliseras samtidigt som det ses som
något problematiskt och måste förebyggas och hanteras (jfr Johannisson,
2009). I relation till spårandet i föregående kapitel går det att se hur känslor
blir både produktiva och problematiska. Detta sker i intervjusituationen där
Evelyn och Janina samskapar gränsdragningar mot föräldrar och vuxna. Genom affektiva krafter formas en performativ gemenskap och igenkänning
med möjlighet att producera figurationer av hälsa som könad kropp sammankopplat med att vara normal och samtidigt känslosam (jfr Seigworth &
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Gregg, 2010). Spårningen kommer nu vidare att följa hur igenkänning blir en
aktiv komponent delaktig i att producera figurationer av hälsa som könad
kropp.

Igenkänning: en aktiv komponent i produktionen av hälsa som
könad kropp
Efter att ha spårat hur figurationer av hälsa som könad kropp produceras
sammankopplad med gränsdragningar av tonårstjejer och vuxna där statistik
blev en aktiv komponent kommer jag nu att spåra hur händelser av igenkänning blir aktiva i denna produktion.94 Igenkänning tar form genom återkommande händelser där eleverna jämför tankar och känslor i relation till manualens övningar och sammankopplat med frågor från gruppledare om eleverna
känner igen sig.95 Problem och orimliga tankar blir ytterligare aktiva komponenter i dessa händelser.

Göranden av samma problem
Att DISA-träffarna skedde i enkönade grupper blev en aspekt aktiv i att
skapa igenkänning såsom likhet och gemenskap. Många elever berättade i
intervjuerna att det var positivt att det bara var tjejer på träffarna men tillade
ofta att det även hade varit bra med blandade grupper. Det framfördes också
att denna uppdelning förstärkte skillnaderna och ökade avståndet mellan
tjejer och killar. När jag i en intervju frågade vad eleverna tänkte om att det
bara var tjejer på träffarna gavs detta svar.
Sofia: Det är lättare att öppna upp sig. Även fast man inte känner alla tjejer så
är det fortfarande, asså man har liknande problem. Fast det hade varit intressant att höra vad killar har för problem eller om det är så att dom har likadana? (Intervju, Solsjöskolan, 130531).

94

Innebörden av det svenska ordet igenkänning får här en betydelse som ligger nära det engelska ordet ”recognition”. Engelskans recognition går att översätta till dels igenkänning och
dels erkännande. Här används igenkänning eftersom det i DISA-praktiken återkommande
formas frågor om huruvida eleverna känner igen sig i exempel från bland annat manualerna.
Ordet är också teoretiskt laddat och har diskuterats av flera feministiska filosofer bland annat
Iris Young (2000), Butler (1997, 2005) och Colebrook (2008).
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Att DISA genomfördes i könade grupper producerar specifika processer av igenkänning
med gränsdragningar mot andra kroppar. Materiella-diskursiva artikulationer såsom ”alla”,
”vi” och ”man” blir på så vis del av könande av kroppar genom att de enbart innefattar kategorin tjejer.
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Här artikuleras hur DISA som en enkönande praktik gör att det är ”lättare att
öppna upp sig” eftersom tjejer har ”liknande problem”. Oavsett om det är en
person som en känner eller inte, så gör kön att ”man” har liknande problem.
Vad killar har för problem eller om de har samma problem som tjejer blir en
undran som formas i relation till den könsuppdelade praktiken. Genom dessa
artikulationer produceras homogeniserade könade kroppar vilket också producerar gränsdragningar mot vissa kroppar som annorlunda, såsom pojkkroppar men också kroppar som inte har samma problem, till exempel
vuxna. I relation till den enkönande praktiken produceras problem som
enande och sammanlänkande komponent. När detta sker i könsspecifika
grupper formas ohälsa och åtgärder kring likhet och gemenskap – alla tjejer
har problem oavsett om de pratar om dem eller inte. Att prata om problem
och vara öppen sammankopplas återkommande med igenkänning.
Janina: De flesta är väldigt öppna hela tiden och de flesta vet nästan allas problem och det brukar alltid kännas bättre att prata för då vet man att alla andra
har också problem. Att skriva i häftet blev nästan hemligt och skriva vad man
tänkte i stället för att prata (Intervju, Björnbackaskolan, 121217).

I denna händelse berättas att de flesta ”är väldigt öppna hela tiden” och därav
känner till ”allas problem”. Genom att vara öppen formas en gemenskap
kring att ”alla andra” också har problem. Att prata om och vara öppen med
problem blir på så vis till något viktigt och värdefullt som gör att det känns
bättre. Det skapas ett begär om att vara lika och att känna igen sig i varandra.
Men det var inte alltid som DISA-praktiken gav utrymme till att prata om
problem. Många av övningarna genomfördes genom att skriva i häftet,
elevmanualen, och utan att det sedan gavs tillfälle att berätta för de andra
vad som skrivits eller hur frågorna besvarats. Janina berättar hur häftet och
övningarna formade hemligheter där problem och tankar inte skulle pratas
om utan skrivas ner. Manualen blir här, i likhet med spårandet i föregående
kapitel, en aktiv aktör i att forma igenkänning, att dela tankar och känslor
med, och att skapa hemligheter i relation till andra mänskliga aktörer. Dialog
och samspel sker med manualen, utifrån de frågor och svar som där formuleras.
Att jämföra sig med andra blev framförallt något som skulle vara del i att
förebygga ohälsa men också något som skapade ohälsa. Vid en av gruppträffarna skapades en spänning mellan hur igenkänning ger bekräftelse och stöd
och samtidigt är ett uttryck för ohälsa.
Caroline [gruppledaren] frågar ’Men tror ni att många i er ålder är stressade
och har negativa tankar och känslor?’ Ja, svarar flera elever. Varför är det så
då? frågar Caroline. Janina svarar att ’det är så här med hormoner och skolan
och så’. Theresia säger ’ läxor och föräldrars krav gör att det blir jobbigt’. Caroline frågar ’ Har det stor betydelse vad andra tycker och tänker, att man jämför sig med andra och så?’ Janina säger att man jämför sig med andra. Jasmine
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säger att ’det gör så att man inte känner sig bekväm med sig själv. Caroline
ställer en ytterligare fråga ’ Hur tror ni att det är med vuxna, är de mer självständiga än ni eller jämför de sig också med andra? (Minnesanteckningar,
Björnbackaskolan, 121011).

Denna händelse inleds med att problem, såsom stress och negativa tankar
och känslor, sammankopplas med individer i samma ålder. Detta sker genom
en fråga där komponenten av ohälsans utbredning - om det är många – blir
aktiv. Elevernas svar om att de tror att det är många i deras ålder som är
stressade följs av följdfrågor om varför det är så. Orsakerna beskrivs av eleverna som hormoner, skola, läxor och föräldrar. Det är biologiska, sociala
och samhälleliga aspekter som lyfts fram. Dessa olika aspekter är dock inget
som vidare diskuteras. Diskussionen stannar inte upp vid elevernas svar utan
i stället ställs en ytterligare fråga om hur individen påverkas av att jämföra
sig med andra, vad ”andra tycker och tänker”. Att jämföra sig med andra
görs här till att inte vara ”bekväm med sig själv” och som att inte vara självständig. Det formar en spänning mellan en social dimension av normer och
ideal där relationer med andra blir aktiva men där detta blir något problematiskt. Igenkänning blir ett yttre krav som individen ska hantera och ta avstånd
från (jfr Berg, 2011). Samtidigt som DISA-praktiken återkommande formar
händelser där jämförelse och konformitet är en önskad effekt görs det också
till del av ohälsa. Det formar en ytterligare spänning kring hur igenkänning
blir något som ska främja hälsa och samtidigt blir något som tyder på problem i form av att vara osjälvständig.

… i och genom artikulationer om orimliga tankar
Händelser av igenkänning sker återkommande i DISA-praktiken sammankopplat med övningar i elevmanualen som ska träna eleverna på att upptäcka
orimliga tankar.96 Dessa övningar formas kring exempel som utformas av
manualen. När övningarna om orimliga tankar instrueras vid gruppledarutbildningen görs detta i relation till att de är konstiga men vanliga. Instruktören på gruppledarutbildningen säger:
Amanda: Detta är orimliga och konstiga tankar men ganska vanliga. Som
DISA-ledare kan du vara öppen inför tjejerna med att många av dom tänker
lika. Man är inte ensam om sina tankar. Vi är alla lika galna. Det brukar alltid
vara någon som säger ’det där är precis som du Lisa’ (Minnesanteckningar,
110524).

96

I kapitel 7 spårades hur orimliga tankar styrs av känslor och därför måste tränas i att kontrolleras och hanteras. För denna spårning se s. 153.
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Här framförs hur igenkänning av manualens ”konstiga men ganska vanliga”
tankar är något som kommer att ske vid DISA-träffarna. Det blir något givet
sammankopplat med berättelsen om att många tjejer ”tänker lika”. Att tänka
på ett välbekant sätt och bli igenkännlig uttrycks här som att ha orimliga och
konstiga tankar, att vara ”galen.” Dessutom formas detta som något som ger
positiva och stödjande effekter genom att ”inte vara ensam om sina tankar.”
Här sammankopplas ”konstiga” tankar med ”vanliga” och det galna blir det
normala. De mänskliga kroppar som deltar i DISA tänker och känner likadant sammanvävt med att de är tjejer. På så vis skapas i gruppledarutbildningen kunskap om hur tjejer på DISA-träffar ”brukar” agerar och reagerar.
Till exempel att igenkänning sker mellan manualen och deltagarna och att
deltagarna tänker lika. Här skapas kunskap om tonårstjejen och dess relation
med DISA-praktiken som blir aktivt i att producera figurationer av hälsa.
Detta formas i och genom en tilltro och legitimitet till programmet som en
aktör med förmåga att veta vad tonårstjejer tänker och känner. Detta sker
sammanvävt med artikulationer om ett ”vi” där gemenskap och samhörighet
formar homogeniserade kroppar.
Genom artikulationer i DISA-praktiken produceras ett performativt igenkännande genom vilket deltagarna organiserar och producerar kunskap om
sig själva och andra. I samhandling med materialiteter, diskurser och teknologier lär och förkroppsligas på så sätt problem och brister (jfr Bordo,
2004). Detta sker vid en händelse kopplad till momentet om orimliga tankar
som här beskrivs såsom tankefällor (Elevmanualen, 2011, s. 6.2). Övningen
utgör exempel på olika tankefällor som eleverna ska relatera till.
Sedan frågar Caroline eleverna vilka av de olika tankarna som de känner igen
sig i mest. Nadja svarar tankeläsning, Evelyn svarar perfektionistiskttänkande. Caroline säger att det här är tankefällor som också vuxna fastnar i,
eller hur Karin? Jag svarar genom ett nickande ja (Minnesanteckningar,
Björnbackskolan, 121108).

Genom övningen med de olika tankefällor som manualen redogör för formas
frågor om vilka av dessa som (de mänskliga) deltagarna känner igen sig i
mest. Här skapas inget utrymme för att inte känna igen sig i tankefällor eller
de exempel som anges. I stället formas svar där eleverna kopplar upp sina
kroppar med tankefällorna genom ett kunskapande om hur deras kroppar
fungerar. Även min kropp kopplas upp med dessa tankefällor genom en performativ fråga som också är inbegripen i att producera gränsdragningar mellan unga och vuxna. Min kropp görs i samhandling med Carolines fråga dels
till vuxen, dels som fast i tankefällor. Både unga och vuxna fastnar i tankefällor men är likväl separerade som två grupper. I produktionen av att även
vuxna har dessa problem omskapas och förskjuts gränsdragningen. Negativa
eller orimliga tankar blir något som alla kvinnor har oavsett ålder. På så vis
formas spänningar i en stabiliserad berättelse om den problematiska ton183

årstjejen. Om det inte enbart är tonårstjejen som fastnar i tankefällor utan
även vuxna kvinnor kanske det är något som produceras i relation till vår
samtid och inte som ett individuellt problem kopplat till en specifik ålder?
Samtidigt blir det vuxna som genom bland annat DISA kan berätta vad tonåringen har för tankar och sedan ska träna tonåringar till att tänka på andra
sätt. Att manualen är en aktiv aktör och medskapare av tankar och känslor är
dock en dimension som inte beaktas. Den ses som ett passivt objekt som
deltagarna kan känna igen sig i, eller inte, vilket formas genom ett avstånd
mellan manual och elev.

Igenkänning med reglering och potentialitet
I DISA-praktiken formas igenkänning som reglerande och normaliserande
händelser aktiva i produktionen av figurationer av hälsa som könad kropp.
Igenkänning sker i relationer mellan eleverna men också i relation till manual och gruppledare. Erkännande och bekräftelse från kamrater och lärare
blir del av produktionen av figurationer av hälsa som könad kropp med materiella effekter. Genom händelser av igenkänning blir (o)hälsa, såsom problem och negativa tankar, till det normala. Igenkänning blir på så vis delaktigt i att skapa och befästa berättelser om en problematisk tonårstjej.
I Oinas och Collanders undersökning av två tjejgrupper i Finland framkom hur den enkönade gruppen kunde erbjuda möjligheter till stöd och gemenskap genom "möjligheten att i en symmetrisk spegling finna en intensiv
närhet” (2007, s. 295). När jag sätter deras undersökning i relation till mina
analyser av DISA-praktiken vill jag mena att den närhet som formas i den
enkönade situeringen producerar händelser av både reglering och potentialitet. Den spegling som Oinas och Collander påvisar ser jag som den igenkänning som återkommande produceras i DISA.
Colebrook (2010) diskuterar hur igenkänning kan förstås som något som
möjliggör tillvaron. Genom att reducera skillnad och forma igenkänning blir
det möjligt för mänskliga aktörer att agera och hantera världen. I stället för
att utgå från att igenkänning av ohälsa och problem formas av en given likhet i en homogen grupp går det att se hur relationerna i gruppen är delaktiga
och tillsammans skapar likhet och upprepning (ibid.). På så vis blir DISApraktiken delaktig i göranden där igenkänning blir en aktiv del i att stabilisera och reproducera figurationer av hälsa som könad kropp. När hälsa, kön
och kropp är något som görs finns också möjlighet att göra på andra sätt.
Såväl i DISA som i de tjejgrupper som Oinas och Collander undersökt blir
den enskilda individen den centrala aktören och samhälleliga villkor ignoreras eller ses som omöjliga att förändra. Potentialitet finns dock i de könade
kropparnas möjligheter att ’öppna upp’ och utmana samhällets och skolans
krav. Den reglering av tonårstjejen som här kan anses formas sker inte genom den enkönade gruppen i sig utan vad som där blir möjligt att producera.
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Om den närhet som den enkönade gruppen eller kollektivet har möjlighet att
skapa användes för att utmana och ifrågasätta den mängd aktörer som är
medskapare av stress och deppighet kunde andra figurationer av hälsa som
könad kropp produceras (jfr Tamboukou, 2003). Efter att ha följt hur produktionen av figurationer av hälsa som könad kropp i DISA-praktiken görs
sammankopplad med igenkänning kommer spårningen nu att följa hur kroppar samhandlar och samtidigt blir aktiva och passiva. Här produceras hälsa
som könad kropp som både bristfällig och kompetent.

Könad kropp som bristfällig och kompetent
Avslutningsvis i spårningen av hälsa som könad kropp i DISA-praktiken
följer jag händelser aktiva i att producera en samtidigt bristfällig och kompetent kropp. I relation till kapitel 6, hälsa som kompetens, spåras här hur kontroll och disciplinering av kroppar formas i ett oförutsebart virrvarr av motstridiga rörelser. Detta innefattar en spänning av hur kroppar görs som konstanta enheter men samtidigt som aktiva och föränderliga (jfr Einstein, &
Shildrick, 2009). Det innefattar också spänningar mellan kroppen som separat behållare och sammanvävd med en mängd aktörer.

Separata och sammanvävda kroppar
Genom händelser och artikulationer i DISA-praktiken produceras figurationer av hälsa som könad kropp i och genom gränsdragningar av kropp och
tanke.97 Tankar placeras i kroppen och kroppen blir ett skal eller behållare
som härbärgerar dessa. Detta görs till exempel genom antaganden om hur
DISA ska öka tonåringars ”immunitet mot depressioner och deppighet” genom att träna på kognitiva metoder (Gruppledarmanualen, s. 3). DISAprogrammet ska göra tonåringen motståndskraftig mot negativa tankar genom att lära sig att tänka på andra sätt. Det farliga finns i den egna kroppen
och immuniteten ska skydda mot individens egna tankar. Detta innefattar
också antaganden om att individen kan lära sig att kontrollera kropp och
tankar (jfr Einstein & Shildrick, 2009). Vid en av övningarna i DISA ska
individens möjlighet att styra sina tankar demonstreras (Gruppledarmanualen, s. 19). Detta sker genom att gruppledaren ger instruktioner till deltagarna om hur de ska tänka.

97

I kapitel 5. Hälsa som plats, spårades hur kropp görs sammankopplad med plats och blir en
konstant behållare. Här genomkorsas den spårningen med hur kroppen görs till behållare
sammankopplad med händelser i DISA om att styra individens tankar.
185

Kan man styra sina tankar frågar Caroline. Går det att bestämma sig för att nu
ska jag tänka på andra sätt? Hon ber oss att blunda och säger att det inte ska
hända något farligt här inne med ett skratt. Eleverna blundar. Caroline uppmanar oss att tänka på en situation som var positiv, där vi mådde bra och
kände oss glada och nöjda med oss själva. Det kan vara något som hände nyligen eller för en tid sen. Nu ska ni i stället tänka på en jobbig situation, en situation där ni kände er nere. Det är tyst en stund och sedan säger Caroline
”skaka kroppen så att ni kan få av er känslan och öppna sedan ögonen”. Hon
fortsätter ”jag har ingen aning om vad ni tänkte på, eller om ni tänkte på något
som varit bra och något dåligt men vad tror ni att jag såg på era kroppar”? Paula säger att vi kanske log lite när vi tänkte på något positivt och att kroppen
sjönk ihop när vi tänkte på en jobbig situation. Ja, det var bra beskrivet svarar
Caroline. Jag såg också hur några av er fick ett veck i pannan, en liten rynka
mellan ögonbrynen. Caroline avslutar med att säga att ”så här kan man påverka sina tankar” (Minnesanteckningar, Björnbackaskolan, 121004).

Här produceras kropp och kroppsliga uttryck som belägg för att individen
kan styra sina tankar. Eleverna ombeds att blunda och sedan ges instruktioner om vad de ska tänka på. Först en positiv situation och sedan en jobbig
situation. När vi uppmanas att öppna ögonen frågar gruppledaren Caroline
om vad som hände med kropparna när övningen genomfördes. Paula svarar
att vi kanske log lite när vi tänkte på något positivt och att kropparna sjönk
ihop när vi tänkte på något jobbigt. Caroline bekräftar svaret och fyller på
med att några fick ”en liten rynka mellan ögonbrynen”. De kroppsliga förändringarna görs sedan till bevis för att det går att styra sina tankar. När övningen genomförs blundar också jag. Att blunda skapar dock frågor om jag
missar något viktigt. Jag öppnar därför ögonen en kort stund av nyfikenhet
men känner mig olydig som inte gör som jag blivit tillsagd och som tjuvkikar på något jag inte ska se. Känslor, tankar och kropp formas i en spänning
kring om jag ska blunda eller titta i relation till mitt pågående forskningsprojekt (Minnesanteckningar, 121004). Genom denna spänning blir det inte
möjligt för mig att följa de instruktioner som gruppledaren ger om att tänka
på något negativt och sedan något positivt. Min kropp blir aktiv och delaktig
i helt andra göranden genom samhandlingar med aktiva aktörer i både DISA
och forskningspraktik.
I denna händelse görs dels gränsdragningar mellan kropp och tankar som
olika delar, dels gränsdragningar mellan kropp och omgivning. Att deltagarna uppmanas att blunda blir ett performativt görande av kroppen som ett
slutet kärl som inrymmer tankar. Genom att blunda produceras kroppen som
avskild från omvärlden så att tankarna inte påverkas av den. Tankarna är
separata enheter som är i kroppen, inte är del av kroppen och dess relationer.
Kroppen återspeglar något inre, något som kan tolkas eller förstås genom
dess uttryck. Uttryck som inte ses som medskapande utan enbart som reflektioner av tankar. Tankar uppstår i hjärnan och resten av kroppen blir ett
verktyg för tankarna (jfr Shildrick, 1997; Bray & Colebrook, 1998).
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I stället för att på detta sätt se tankar som avskilda från kroppen och som
styrda av en enskild individ går det att se hur tankar, kropp, rumslighet och
andra medskapande aktörer tar form i och genom samhandlingar? Leenden,
rynkade pannor, hopsjunkna kroppar, slutna ögon blir diskursiva-materiella
göranden delaktiga i att producera tankar. Då blir händelsen inte avgränsad
till ett specifikt nu, till en kausal relation mellan gruppledaren som avsändare
och eleverna som mottagare. Händelsen formas genom sammankopplingar
av kroppar, rum och framtida förhoppningar om en förmåga att kontrollera
tankar och hälsa.
På liknande sätt produceras spänningar av en sluten och sammanvävd
kropp vid en annan händelse i DISA-praktiken. Detta sker när eleverna vid
den sjätte träffen uppmanas att komma på positiva mottankar till sina negativa tankar. Detta innefattar ett ”kontrakt om positiva mottankar” som innebär att deltagarna varje dag ska ”komma på mig med att tänka en negativ
tanke” och ”byta ut min negativa tanke mot en positiv mottanke” (Elevmanualen, s. 6.6). Gruppledaren Nina ber deltagarna att fundera ut en negativ
tanke och hur de kan vända den och ger sedan ordet till Hanna.
Hanna: För det är en väldigt såhär vanlig negativ tanke hos mig att gud vad
min kropp är ful. Då brukar den utlösande händelsen vara att jag typ har ätit
middag kanske och ska typ gå och byta om till mjukiskläder och så kollar man
sig i spegeln och så blir den negativa tanken att jag är tjock och den ger känslan ångest, stress och deppighet. Det är inte en jätterimlig tanke egentligen
men den positiva tanken att jag är bra som jag är och att jag kommer kunna
träna ännu mer nu när jag skaffat löpband och jag mår bättre av det (Transkribering, Solsjöskolan, 130128).

Här sker artikulationer om hur kropp, mjukiskläder, mat och spegel tillsammans formar negativa tankar och känslor av ”ångest, stress och deppighet.”
Genom positiva mottankar om att ”jag är bra som jag är” och genom att
träna mer blir dessa tankar och känslor möjliga att förändra till ett bättre
mående. Vid denna händelse går det också att se hur det sker en bekännelse
av negativa tankar och känslor (jfr Fejes, 2008). Hanna berättar, utifrån en
vardaglig situation av att ha ätit middag, hur DISA-praktiken formar hur hon
tänker och vad hon gör. Berättelsen görs sammankopplad med ord från
DISA såsom utlösande händelse, negativ tanke och rimlig tanke. DISApraktikens materiella-diskursiva göranden har på så vis blivit del av Hannas
kunskapande kring sig själv och sin kropp. Det innefattar också hur dessa
tankar ska åtgärdas. På så vis formas prestationer av en kompetent individ
och en god hälsa. En förändrad och förbättrad hälsa ska uppnås genom motion vilket reproducerar DISA-praktikens göranden av problem och åtgärd.
Artikulationerna om stress och deppighet samt ett ifrågasättande av den
egna kroppen i samtidighet med ett ansvarsfullt och självständigt manövrerande reproducerar figurationer av hälsa som könad kropp sammankopplad
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med komponenter av problem, kompetens och kontroll i en motstridig spänning med kraftfulla effekter. På så vis sammankopplas denna spårning av
hälsa som könad kropp med spårningen av hälsa som kompetens. I båda
spårningar formas materiella-diskursiva feminiserade kroppar tillsammans
med prestationer (jfr Lenz Taguchi & Palmer, 2013). Detta sker genom ett
individuellt ansvar för såväl prestationer som hälsa och kompetens. I DISApraktiken formas på så vis kroppar, begär, kompetens – att ha kontroll över
sin kropp, hantera och styra tankar och hälsa (jfr Oinas & Collander, 2007).
Här görs en positiv tanke som ett hälsobringande performativ men även löpbandet blir en samhandlande aktör. När Hanna kopplar upp sin kropp i relation till löpbandet artikuleras hur det får henne att må bättre. Löpbandet blir
på så sätt delaktigt i att forma tankar om hälsa. Samhandlingar av materielladiskursiva aktörer; kropp, löpband, speglar och ideal, formar figurationer av
hälsa som könad kropp där allt samskapas i och genom specifika relationer
och inte uteslutande genom individens tankar. En inåtriktad rörelse av att
själständigt vända en negativ tanke med en positiv mottanke blir på så vis en
imaginär berättelse där medskapande aktörer ignoreras.
Hur faktorer i omgivningen påverkar elevernas tankar och känslor framkom vid en DISA-träff där eleverna får frågan om varifrån negativa tankar
kommer (Gruppledarmanualen, s. 48).98
Nina. Kan ni komma på nån negativ tanke som kommer från alla dom här reklamaffischerna på stan?
Flera: Ja, gu ja,
Agnes: Det är väl typ att folk är jättesmala, typ jättebruna och såna saker som
man inte själv kan bli liksom.
Hanna: Ja men alltså jag har väldigt lätt att bli påverkad av typ sånt men jag
har blivit bättre nu med tiden att tänka att egentligen är det så jäkla redigerat.
För typ ett år sen då tänkte jag inte att det är redigerat men nu tänker jag det
och kan typ skratta åt det (Transkribering, Solsjöskolan, 130204).

Att media och reklam inverkar på elevernas tankar görs i DISA-praktiken till
en källa till ohälsa. Här formas artikulationer om hur eleverna påverkas av
mediebilder vilket formar negativa tankar om brister och otillräcklighet.
Genom att bli medvetna om de risker som mediebilderna medför ska tjejerna
lära sig att hantera dessa. En kompetent kropp ska på så vis frigöra sig från
det inflytande som dessa bilder antas ha. På så vis reproduceras en berättelse
om hur speciellt vissa kroppar drabbas och påverkas av mediala representationer (jfr Bray & Colebrook, 1998). Här produceras hälsa som könad kropp
98

I denna övning anges i gruppledarmanualen olika förslag på hur en kan ”ändrar negativa
uppfattningar som är delade med eller förstärkta av andra personer” (s. 49). Det sjätte förslaget handlar om att ”starta en kampanj för att utmana en sådan allmän uppfattning” (ibid.).
Detta förslag fördes dock inte fram vid någon av de DISA-träffar som jag deltog i.
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genom såväl gränsdragningar som spänningar av kropp och omgivning, otillräcklig och kompetent. Detta sker sammankopplat med en kropp som passivt
blir mottagare av dessa bilder och ett kausalt samband där bilderna ger negativa tankar. Hur hälsa som könad kropp produceras i och genom spänningar
och gränsdragningar av aktiv och passiv, kompetent och otillräcklig kommer
jag nu att diskutera vidare.

En aktivpassiv könad kropp
Spårningen av hälsa som könad kropp har följt händelser där ohälsa placeras
i en individuell kropp. Det produceras stabila och segmenterande figurationer av hälsa som könad kropp sammankopplat med tonårstjejers problem och
brister (jfr Lenz Taguchi & Palmer, 2013). De händelser och artikulationer
som tar form i DISA produceras genom könande relationer där det är flickors kroppar som upprepande görs till problem och som måste åtgärdas och
kontrolleras. Bristen blir verklig utifrån de materiella-diskursiva krafter som
sätter den i rörelse, får den att produceras; organiseras och cirkulera
(Foucault, 2008; Spindler, 2013). Den blir också delaktig i att producera ett
begär efter en hälsosam och välmående kropp. Samtidigt framkommer hur
figurationen produceras i och genom tillfälliga och specifika sammankopplingar. Här formas spänningar med potentialitet att producera andra figurationer. Figurationer där kroppen i och genom göranden; blunda, nedsjunkna
axlar, leenden, veck osv, är medskapande aktör i produktionen av tankar och
känslor. Kroppen blir på så vis aktiv eftersom den kopplar upp, berör och
agerar, inte för att den avspeglar något inre djup såsom tankar och känslor.
På så sätt går det att ifrågasätta berättelsen om en könad ohälsa som en effekt
av bland annat bildkonsumtion och rikta fokus mot kroppars olika effekter
och styrkor (Bray & Colebrook, 1998).
Den feministiska biologen Elisabeth Wilson (2004; 2008) artikulerar hur
biologiska, kognitiva, affektiva, psykiska eller kroppsliga processer alltid
och oundvikligen är sammanvävda och samkonstituerande. Att som i DISApraktiken dela upp och klassificera kropp, tankar och känslor producerar
gränsdragningar som förbiser de värdefulla allianser som ständigt är verksamma i produktionen av till exempel hälsa (Wilson, 2004). När orsaken till
ohälsa placeras i individens tankar och dessutom som något som individen
själv kan styra skapas materiella-diskursiva praktiker delaktiga i kroppsliga
tillblivelser. Då ges vissa aspekter, såsom individuella tankar, ett omfattande
och allt för stort inflytande och andra aktiva aspekter, såsom kroppar, göranden och relationer, förbises och utesluts (ibid.).
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Avslutande analys: hälsa som könad kropp genom reducering av
skillnad
Spårandet av figurationer av hälsa som könad kropp i DISA-praktiken har
visat hur en mängd komponenter är delaktiga i denna produktion. Figurationer av hälsa som könad kropp produceras sammankopplad med komponenter av rapporter om ohälsans omfattning och igenkänning där att öppna
upp och problem formar aktiva aktörer. Här sker ett könande där problem
produceras genom igenkänning och där likhet mellan specifika tjejkroppar
reproduceras. Detta kopplas också samman med ålder som en aktiv komponent. Gränsdragningar mellan tankar och kropp samt tonårstjejer och vuxna
blev delaktiga i denna produktion. Dessa gränsdragningar görs både i och
genom skillnader och likheter mellan tonåringen och den vuxne. Båda har
problem men det är den vuxne som kan tillhandahålla åtgärder mot problemen. Avslutningsvis i spårningen framkom hur hälsa som könad kropp produceras i spänningar av att vara både bristfällig och kompetent. Trots stabila
artikulationer om hur individen är separat och kan styra sina tankar blev
sammanvävningar och relationer del av vad som tog form.
Här formas spänningar och gränsdragningar av en samtidigt otillräcklig
och hälsosam kropp genom relationer med manualens frågor och matriser.
Dessa spänningar handlar om hur eleverna ska tränas eftersom de brister i
sin kompetens att hantera tankar och samtidigt ska prestera en hälsosam och
självständig kropp genom enkla svar på komplexa frågor och situationer.
Figurationen hälsa som könad kropp produceras genom en spänning där en
könad kropp blir till ett enhetligt objekt eller ting och samtidigt är aktiv och
gör motstånd. I relation till analyserna i denna studie vill jag mena att det
inte finns sjuka eller ohälsosamma flickor i absolut mening. Det finns specifika händelser, i och genom materiella-diskursiva praktiker som producerar
(o)hälsa. Denna (o)hälsa handlar inte om specifika sätt att tänka och kan inte
tränas bort genom metoder eller övningar. I stället för att enbart rikta blicken
mot enskilda individer skulle andra relationer och göranden kunna formas
om vi också uppmärksammar de specifika och komplexa samhandlanden där
hälsa, kropp och kön görs.
Genom sammankopplingar av materiella-diskursiva komponenter såsom
rapporter, problem och ålder, formas i och genom DISA en praktik av reglerande krafter där händelser och relationer gör specifika kroppar möjliga. Här
fixeras tillblivelser av kroppar i och genom igenkänning och normalisering.
Rörelser, krafter och blivanden stabiliseras och segmenteras genom återkommande gränsdragningar (jfr Tamboukou, 2003). Det som sker i producerandet av figurationer av hälsa som könad kropp i DISA-praktiken är inte
främst ett påtvingande av skillnad mot andra grupper (såsom vuxna och pojkar) utan i stället göranden där ”skillnad reduceras” (Colebrook, 2010, s. 67).
Här formas homogeniserade kön och igenkännbara materiella-diskursiva
berättelser. Den skillnad som skulle kunna ta form i och genom de mänskliga
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och icke-mänskliga aktörer som deltar i DISA blir till stora delar förbisedd
och förminskad. Samtidigt som hälsa som könad kropp formar performativa
ordnanden formas också spänningar och flyktlinjer där ”kroppen slår tillbaka” (Braidotti, 2012, s. 117). Kroppar följer inte passivt de instrumentella
instruktioner som DISA-praktiken skapar. På så vis framträder hur den önskan om självständighet och kontroll som DISA återkommande producerar är
både tillfällig och imaginär.

Sammankopplande artikulationer: hälsa som könad
kropp i utesluten närvaro
Som avslutning på detta kapitel, figurationer av hälsa som könad kropp, görs
sammankopplande artikulationer där jag väver samman och diskuterar spårningarna i policy och DISA. Spårningen har visat hur policy och DISA samskapas i och genom aktiva komponenter såsom statistiska siffror och rapporter om ohälsans omfattning, ålder med gränsdragningar mellan tonårstjejer
och vuxna samt gränsdragningar mellan insida och utsida av kroppen. Spårningen har också följt hur produktionen av figurationer av hälsa som könad
kropp delvis skiljer sig mellan de två praktikerna. I policypraktiken artikulerades symptom på ohälsa, såsom stress och negativa tankar som en aktiv
könande process. I DISA blir framförallt igenkänning av problem som stress
och negativa tankar aktiva. Dessa två processer kan ses som sammanvävda i
görandet av homogeniserande könande ohälsa. Där policypraktiken gör
symptom på flickors ohälsa i en inåtriktad rörelse i och genom artikulationer
om internaliserade symptom gör DISA ohälsa bland flickor i och genom
igenkänning med en inåtriktad rörelse men också med en social aspekt av
gemenskap och likhet.
En aktiv och stabil komponent i policy och DISA och som producerar och
samtidigt produceras i och genom figurationer av hälsa som könad kropp är
statistiska rapporter. Statistisk från olika forskningsrapporter formar artikulationer om hur psykisk ohälsa ökat, framförallt bland flickor i tonåren. Detta
sker sammanvävt med ålder, symptom och problem. Samhandlingar av statistiska siffror, policy och DISA producerar på så vis figurationer av hälsa
som könad kropp i och genom historiska enkätsvar och framtida förutsägelser (jfr Haraway, 2004). När statistiska siffror förflyttas till policy och DISA
sker transformeringar och omformningar, dels förbises till stor del en rapporterad ohälsa bland pojkar, dels generaliseras ohälsa bland flickor som om
alla flickor i en viss ålder är stressade och nedstämda. I relation till dessa
omformningar blir det än mer angeläget att intervenera i och stärka framförallt flickors hälsa.
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Utifrån de spårningar som jag gjort av hälsa som könad kropp menar jag
inte att statistiska mätningar inte ska eller bör göras. Statistiska mätningar
kan fungera som viktiga strategiska praktiker för att synliggöra ojämlikheter
och maktstrukturer (Mol, 2011). Men de effekter som statistiska mätningar
genom relationer med andra praktiker blir medskapare av stabiliserar och
reproducerar såväl kön som ohälsa. På så vis blir kön en förutbestämd och
determinerad kategorisering, att vara flicka blir i sig en risk för ohälsa (se
Johnsson, 2002; Gruppledarmanualen, 2011). Genom ständig upprepning
blir berättelsen om ungas ohälsa en medskapande aktör för deras livsvillkor.
Den formar gränsdragningar och kategoriseringar av kön och (o)hälsa som
ger viktiga materiella konsekvenser (Lenz Taguchi & Palmer, 2013). Den
ständiga upprepningen av hälsa som könad kropp görs till en dominerande
kulturell representation. Detta sker genom gränsdragningar mellan kunskap
och verklighet där statistiken används och avgränsas till att beskriva verkligheten. I stället vill jag mena att statistiken är en verklighetsproducerande
aktör som är aktiv i produktionen av en könad ohälsa. De kroppar som representeras tas avstånd från och osynliggörs. Här formas en gränsdragning mellan det som representeras, en könad ohälsa, och statistiken som representerar
det. Representationen blir mer verklig än de kroppar som representeras (jfr
Barad, 2007).
Berättelsen om hur en riskfylld tillvaro blir mer hotande för flickor än
pojkar dominerar i skolors hälsofrämjande apparatur. Här blir kön, en förutbestämd och determinerad kategorisering, en riskfaktor – att vara flicka blir i
sig en risk för ohälsa (se Johnsson, 2002). Det väcker frågor om vad det är
som gör att tonårstjejer uppfattas som så hotande att de ska modifieras och
passiviseras genom terapeutiska interventioner? Det verkar som att berättelsen om en stressad och deppig tonårstjej provocerar värre än berättelsen om
en utåtagerande och aggressiv tonårskille. Vad skulle kunna ske om vi inte
förpassade den så kallade tonårstjejen in i en förlamande depressiv konformitet (Berg, 2013)? I skolors hälsofrämjande apparatur produceras ett ’vi’ av
feminint könade kroppar med bristande förmåga att styra känslor genom
förnuft och tankar. Figurationen hälsa som könad kropp produceras i och
genom en tekno-biopolitik där komponenter av statistik, problem och brist
blir delaktiga i produktionen av kroppar. När policy artikulerar hur en orsak
till könsskillnaderna i ohälsa kan vara att flickor är mer benägna att uttrycka
och rapportera psykisk ohälsa, blir DISA en praktik och teknologi där de lär
sig och tränas i just detta.
Genom de komponenter som är delaktiga i att forma policy och DISA
produceras specifika intensiteter och teknologier av könade problem som
behöver åtgärdas. I policypraktiken görs detta i en spänning av att förebygga
ohälsa hos framförallt flickor men att inte förstärka och reproducera ”könsstereotypa” normer. Där artikuleras hur generella insatser för att öka jämställdheten i skola och att förändra sociala konstruktioner av kön är viktiga
samtidigt som specifika insatser riktade till flickor också framförs som nöd192

vändiga. Det formas i policy en spänning av generaliserbarhet och partikularitet. I DISA-praktiken formas dock inte denna spänning. Där skapas och
samtidigt skapar de hälsofrämjande insatserna homogeniserande performativ
av hälsa, kropp och kön tillsammans med manualen och dess enhetliga berättelser om flickor. På så vis produceras figurationen av hälsa som könad
kropp bland annat sammankopplat med berättelsen om en problematisk tonårstjej som behöver lära sig att styra och kontrollera tankar och känslor.
Policypraktikens artikulationer om att hälsofrämjande insatser måste riktas mot att öka jämställdheten och till exempel Gådin och Hammarströms
studie (2005) som drar slutsatsen att arbetsmiljö bör vara del i förebyggandet
av ohälsa och Gådin m.fl. (2013) som visar hur våld och trakasserier är del
av att skapa ohälsa vill jag mena att DISA blir en problematisk praktik.
DISA blir en praktik aktiv i produktionen av en könade ohälsa som inte
överensstämmer med vare sig forskning eller styrdokument. Denna slutsats
leder till frågor om hur figurationer av hälsa och hälsofrämjande arbete
skulle kunna produceras utan fastlåsande och begränsande av mänskliga och
icke-mänskliga aktörer? Som kan innefatta skillnad och komplexitet med
potentialitet att göra varken allt eller inget möjligt? I nästkommande och
avslutande kapitlet görs dels en sammanfattning av studiens spårningar, dels
ett försök att producera en alternativ figuration av hälsa, hälsa som omsorg.
Där diskuteras hur en sådan figuration skulle kunna innefatta potentialitet att
intervenera och engagera omsorgsfullt i och genom praktiker i skolors hälsofrämjande apparatur.
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Kapitel 9. En sammanfattande och avslutande
diskussion: Med önskan om kontroll

Vilken kunskap kan jag sammanfattningsvis lyfta fram som producerad av
det kollektiv av aktörer som jag genomfört denna studie tillsammans med?
Eller enklare uttryckt, vad kan vi lära av den här studien om hälsa i skolan?
Med utgångspunkt i två sammanvävda samhällstendenser, ungas ohälsa och
skolors hälsofrämjande arbete, har syftet med denna studie varit att undersöka fenomenet hälsa inom skolors hälsofrämjande arbete. I detta avslutande
kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera de etnografiska spårningar
som gjorts i denna studie. Det innefattar två skolrelaterade praktiker, skoloch hälsopolitiska policydokument och det manualbaserade skolprogrammet
DISA. Spårningarna har skett med ett post-konstruktionistiskt perspektiv
som innebär att undersöka dessa praktiker utan att obestritt placera människor i ett ontologiskt centrum. Forskningsfrågorna som format dessa spårningar är hur figurationer av hälsa produceras i skolors hälsofrämjande arbete och vad dessa figurationer i sin tur blir delaktiga i att producera.
I detta avslutande kapitel sammanfattar och diskuterar jag således de
spårningar av hälsa som gjorts i syfte att besvara studiens forskningsfrågor.
För att göra det utgår jag från de gränsdragningar och spänningar som format
produktionen av hälsa i skolan. Det innefattar också ett utmanade av den
antropocentriska logik som varit aktiv i denna produktion. Därefter diskuterar jag den hälsofiering och känslofiering av lärande och skola som framträdde i spårandet. Hur det gör skolors hälsofrämjande arbete till något universellt och generellt blir här en central fråga. Avslutningsvis introducerar
och diskuterar jag begreppet tekno-biopedagogik i relation till avhandlingens
ärende. Vad kan det begreppet innebära och hur kan det bli produktivt i skolors hälsofrämjande arbete? Kopplat till denna diskussion formar jag ytterligare en figuration av hälsa: hälsa som omsorg. Där formulerar jag ett förslag
om hur skolors hälsofrämjande arbete kan ske genom experimenterande och
genom spekulativa interventioner och engagemang.
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Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete
I denna avhandling har jag spårat fyra figurationer av hälsa genom policy
och DISA. Dessa figurationer är: hälsa som plats, hälsa som kompetens,
hälsa som känslor och hälsa som könad kropp. För att sammanfatta svaret på
avhandlingens första forskningsfråga om hur hälsa produceras kommer jag
nu att diskutera avhandlingens spårningar utifrån dels de olika gränsdragningar och spänningar som varit delaktiga i denna produktion, dels hur dessa
tagit form sammankopplade med en önskan om kontroll.
Spårningen av figurationer av hälsa i policy och DISA har haft som analytiskt fokus hur spänningar och gränsdragningar är inbegripna i produktionen av hälsa. Det har skett med antaganden om att gränsdragningar och spänningar är vitala aspekter av verkligheten och av stor betydelse i kunskapande
av fenomen. Återkommande gränsdragningar som framträtt genom spårandet
har varit hälsa/ohälsa, individ/omgivning, innanför/utanför, aktiv/passiv,
känslor/tankar, positivt/negativ, tjej/kille, unga/vuxna. Dessa gränsdragningar menar jag formade tillfälliga fastlåsningar och uteslutningar som får hälsa
att framstå som ett enhetligt och konstant fenomen (jfr Barad, 2007). Policy
och DISA blir på så vis delaktiga i att upprepande sortera och arrangera
hälsa, aktiva i att producera stabiliserande kategoriseringar. Det sker genom
upprepningar och ordnanden i apparaturen av skolors hälsofrämjande arbete.
Apparaturen och dess sammankopplade praktiker gör att hälsa hålls samman,
avgränsas och formar specifika inneslutningar och uteslutningar delaktiga i
att forma verkligheter och kroppar (ibid.). Hälsa blir i och genom dessa
gränsdragningar något individuellt, något före relationer och praktiker, något
som går att fastställa, utveckla, träna och utvärdera, och något som går att
kontrollera genom generella insatser.
Statistik är en aktör delaktig i att producera dessa stabiliserande gränsdragningar. Genom statistiska förutsägelser formas utrymme för hälsofrämjande interventioner i skolan som inte tar hänsyn till specifika situationer
eller villkor. Statistiken formar legitimitet för universella program, såsom
DISA, med ett antagande om att en metod fungerar för alla (jfr Mol, 2011).
DISA-praktikens föresats att träna framförallt flickor i att medvetandegöra
negativa tankar utgår från gränsdragande och stabiliserande antaganden om
vad de behöver. Tonårstjejen behöver tränas i att kontrollera negativa tankar
genom att medvetandegöra de negativa tankar som de förväntas ha. På så vis
formas DISA-praktiken tillsammans med anspråk om att ha kunskap om de
aktörer som deltar och en önskan om kontroll över vilka effekter metoden
ger.
Figurationer av hälsa formar och samtidigt formas också genom spänningar bland annat mellan de två praktikerna policy och DISA. Genom spårningen av policy framkommer hur hälsa är ett utspritt och allomfattande
fenomen. Hälsa blir viktigt för hela skolans verksamhet och det ska göra
individen kompetent nog att kontrollera såväl omgivning och sociala sam195

manhang som livsstil, tankar och känslor. Med komponenterna social, sammanhang och samspel formas performativ om hur policypraktiken vill överbrygga och sammanväva individuella och samhällsrelaterade dimensioner.
Här formas en återkommande spänning mellan individ och omgivning. En
spänning som i policypraktiken framträder som ett försök att överbrygga och
sammanväva individuella och sociala dimensioner och motverka stabiliserade kategoriseringar.
Vad händer då med denna spänning mellan individ och omgivning när
spårandet förflyttades till DISA? I DISA-praktiken transformeras denna
spänning och blir till dels händelser där hälsa produceras såsom kontrollerbart av autonoma individer och dels händelser där relationer och kollektiv
tillsammans formar hälsa (jfr Mol, 2011). I DISA produceras hälsa genom
robusta gränsdragningar men också och samtidigt, vilket jag ser som oerhört
viktigt att komma ihåg, genom komplexa relationer och göranden där många
olika aktörer blir delaktiga. Med andra ord, figurationer av hälsa produceras i
DISA med spänningar mellan stabila gränsdragningar och ett komplext samhandlande utan givna förutsättningar. Det innebär att de spänningar som
skapas i policypraktiken ger utrymme för händelser i DISA där hälsa ska
främjas genom att eleverna kontrollerar sina tankar och känslor, händelser
som utesluter och förbiser en mängd relationer och aktörer som likväl är
delaktiga i att producera hälsa. Även om DISA, utifrån denna studies spårning, kan förstås som en oansvarig och intolerant praktik eftersom den utesluter så många aktörer skapar den också öppningar och möjligheter. Det
formas händelser där deltagarna inte regleras av DISA-programmets logik,
där det inte går att förutse hur kroppar kommer agera eller vad de kan göra i
möten och beröring, där den dominerande antropocentriska logiken utmanas
och förskjuts. Hur detta skedde kommer jag att återkomma till. Innan jag gör
det ska jag diskutera hur en önskan om kontroll och förändring blir delaktig i
produktionen av hälsa.

Med kontroll och förändring
För att besvara frågan om hur hälsa produceras i skolors hälsofrämjande
arbete vill jag här betona hur hälsa producerats med en önskan om kontroll.
Denna önskan om kontroll artikuleras i policy och DISA som något som
eftersträvas av praktikerna i sig, de gör anspråk på kontroll av vad de är med
och producerar. Dessutom som något som ska uppnås genom förändringar av
eleverna. Sammanvävt med kontroll blev förändring en aktiv komponent i
produktionen av hälsa. Förändring har sammankopplats med dels samhällsförändringar såsom globalisering, mångfald och individualism, dels en önskan om förändring eller förbättring av ungas hälsa, förmågor och livsstil.
Förändring av eleverna ska åstadkommas genom en trygg och trivsam plats
som skolpersonal tillgodoser och genom att eleverna får kunskap och lär sig
om en hälsosam livsstil. När eleverna lärt sig såväl att kontrollera tankar och
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känslor som att resonera om sig själva på specifika sätt kommer de att bli
hälsosamma. I relation till hur komponenten förändring blir delaktig i att
producera hälsa uppkommer frågor om vem eller vad som ska förändras.
Genom spårandet av hälsa i skolors hälsofrämjande apparatur formas
återkommande händelser och artikulationer om att unga, framförallt flickor,
behöver utveckla och träna olika kompetenser för att bli hälsosamma. Även
om hälsofrämjande insatser ofta riktas mot alla elever görs också, såsom
framträtt genom spårningen, specifika åtgärder med könande aspekter. När
pojkar ska bli hälsosamma betonas i större utsträckning förändring av miljö
och undervisning medan det för flickor främst handlar om förändring av dem
själva för att uppnå hälsa. Flickor blir en kategorisering som i högre grad än
pojkar behöver förändras. Det är skola och vuxna som tillhandahåller åtgärder för att förebygga problemen i samhandlingar med att problemen produceras. Samtidigt formas en feminint könad kropp såsom ansvarsfull och
självständig i en motstridig relation med problem, kompetens och kontroll.
Det formas begär efter kontroll och förändring för att åstadkomma en hälsosam kropp.
Vad dessa hälsofrämjande interventioner genom en önskan om kontroll
framförallt skapar är stabiliserande och fastlåsande effekter. Sådana effekter
formas eftersom förändring aldrig kan ses som en isolerad händelse som går
att kontrollera. Som Mol skriver ”drömmar om kontroll gör dig [...] inte
lycklig, de gör dig neurotisk” (2011, s. 112) eftersom varken tillvaron eller
framtiden är kontrollerbar. Förändring är något som tar form i och genom
relationer och göranden och är en oundviklig del av tillvaron (Barad, 2007).
Här finns inga kausala samband som kan förutse vilka förändringar som
kommer att ske. Hur förändring ständigt tog form framträdde bland annat
som del av min forskningsprocess och dess materiella konsekvenser. Till
exempel har det forskande engagemanget med utgångspunkt i en haptisk
beröring (Puig de la Bellacasa, 2009) skapat möjlighet att undersöka hur mitt
deltagande i DISA formade och förändrade såväl DISA-praktiken som min
forskande kropp. Det framkom genom hur jag som forskare berörs och engageras genom relationer med mänskliga och icke-mänsklig aktörer.
Med antagandet att förändring ständigt pågår blir en avgörande fråga hur
skolpraktiker, såsom policy och DISA, svarar an på det ansvar som den förändring och beröring som de är aktiva inom producerar. Ett ansvar som med
ett post-konstruktionistiskt perspektiv innebär att inte stabilisera och utesluta
relationer och skiftningar. Sammankopplat med de spårningar som jag genomfört i denna studie vill jag mena att både policy och DISA har svårt att
uppfylla detta ansvar. Genom dessa praktiker sker händelser och artikulationer med förenklade förklaringar, linjära samband och stabiliserande effekter genom en önskan om kontroll.
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En utmanad antropocentrisk logik
Produktionen av hälsa i policy och DISA tar alltså form genom gränsdragningar och spänningar. Gränsdragningarna blir del av att skapa en önskan
om en individuell förmåga att kontrollera och ta ansvar för hälsa, känslor och
tankar tillsammans med en syn på individen som separat och autonom. Hälsa
blir framförallt ett individuellt fenomen där ansvaret för (o)hälsan placeras
hos individen (jfr t.ex. Johannisson, 2009; Quennerstedt m.fl. 2010). Den
logik som här framträder centrerar och lägger ansvaret för (o)hälsan på
mänskliga aktörer – i denna spårning – framförallt flickorna i skolan. En
sådan antropocentrisk logik gör individen till den enda möjliga aktiva aktören och miljön, såsom rummets utformning, texter och ting, till mer eller
mindre passiva enheter. Omgivning och materialitet blir med denna logik
reducerat till verktyg eller resurser för mänskliga aktörer. Individen blir den
aktiva och miljön blir en mer eller mindre passiv enhet som utformas av
framförallt skolpersonal. Då utesluts en mängd aktiva aktörer och det hälsofrämjande arbetet tar inte hänsyn till individers kollektiva förutsättningar
(Mol, 2011).
Trots en robust antropocentrisk logik i policy och DISA, formad tillsammans med gränsdragningar och kategoriseringar, kunde den också utmanas.
Med ett post-konstruktionistiskt perspektiv blev det möjligt att trilskas med
gränsdragningar genom att lyfta fram hur diskurser, materialiteter och känslor samverkar och samskapar hälsa. På så vis skapas potentialitet och rörelser för andra berättelser och verkligheter att ta form. Dessa rörelser formades
genom händelser där rum, ting och kroppar blir aktiva på sätt som inte gick
att förutse, bestämma eller kontrollera. Det formas spänningar där hälsa inte
blir något styrt av hur individen hanterar och kontrollerar tankar och känslor.
I stället produceras hälsa sammankopplad med en mångfald av aktörer. De
aktörer som deltar i policy och DISA följer inte passivt stabiliserande göranden. Texter, rum, manualer, spiraler, lappar, soffor och kroppar blir delaktiga
i händelser genom att koppla samman, beröra och producera hälsa på sätt
som inte medför robusta stabiliseringar.
Lenz Taguchi och Palmer skriver att ohälsa aldrig kan vara ett individuellt
problem utan ”it is rather a collective and distributed phenomenon that engages multiple performative agents that are collectively responsible for
counteracting practices as well as prevention” (2013, s. 684). De frågor som
formas utifrån denna förståelse är hur hälsa skulle kunna omskapas och produceras som andra figurationer i relation till andra komponenter. Där relationen individ och omgivning omförhandlas så att det i större utsträckning
innefattar hur sociala, diskursiva och materiella aktörer är aktiva och samhandlande. I stället för ett återkommande görande av gränsdragningar, skulle
det vara möjligt att utforma hälsa och hälsofrämjande arbete genom att differentiera och specificera? Det skulle innebära ett hälsofrämjande arbete som
tar hänsyn till och innefattar de specifika kollektiv och relationer inom vilka
vi ingår och blir till, kollektiv som inte bara omfattar människor utan också
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materiella aktörer. Genom att undersöka hur diskurser, materialiteter och
affekter deltar i produktionen av hälsa och hur flera verkligheter görs samtidigt har jag i spårandet försökt att utmana hur hälsa produceras. Senare i
detta kapitel kommer jag att återkomma till hur ytterligare en figuration av
hälsa skulle kunna produceras och vad det skulle innebär för skolans hälsofrämjande arbete. Jag kommer nu att sammanfatta svaret på avhandlingens
andra forskningsfråga om hur skolors hälsofrämjande arbete formas av de
figurationer av hälsa som här producerats.

Vad blir skolors hälsofrämjande arbete?
Efter att ha diskuterat hur figurationer av hälsa produceras i skolors hälsofrämjande apparatur genom gränsdragningar, spänningar och en önskan om
kontroll kommer jag nu att diskutera den andra forskningsfrågan om vad
dessa figurationer i sin tur blir delaktiga i att producera för skolors hälsofrämjande arbete. För att sammanfatta svaret på den frågan tar jag utgångspunkt i den hälsofiering och känslofiering av skola och lärande som framkom i spårandet. Det innefattar en diskussion om hur skolors hälsofrämjande
arbete utgår från generella och universella insatser och vad det innebär för
eleverna.

Hälsofiering och känslofiering: en avpolitisering av lärande och skola
I relation till komponenterna kontroll och förändring diskuterades ovan hur
skolors hälsofrämjande apparatur blir aktiva i att producera hälsa med stabiliserande kategoriseringar och generella antaganden där hela skolan och alla
elever innefattas. Det skapar vad jag förstår som en hälsofiering och känslofiering av lärande och skola. Fenomenet hälsa får en stabiliserad och utvidgad relation som går att förstå som att hälsa kolonialiserar lärande (jfr Singleton & Law, 2013). Utifrån denna hälsofiering artikuleras återkommande att
skolan måste agera och intervenera genom förebyggande insatser för att
stärka, träna och lära unga att bli hälsosamma. På så vis sker en sammanvävd
produktion av figurationer av hälsa och de verkligheter som gör hälsofrämjande arbete oumbärligt. Skolors hälsofrämjande apparatur skapar förutsättningar för vissa praktiker som tillsammans upprätthåller en berättelse om
ohälsa bland unga. Denna berättelse ger i sin tur utrymme och resursfördelning åt dessa praktiker och kan bli tillräckligt stark för att marginalisera
andra berättelser (jfr Fenwick & Edwards, 2011). Till exempel berättelser
om att de flesta unga uppger att de mår bra och berättelser som innefattar ett
problematiserande av vad skolors hälsofrämjande arbete är del av att producera.
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Att hälsa produceras till en allomfattande resurs, en premiss för lärande
som ska genomsyra hela skolans verksamhet, kan förstås i termer av den
terapeutiska kultur som många forskare menar genomsyrar såväl skola som
samhälle i stort (Ecclestone, 2004; Ecclestone & Hayes, 2009; Furedi, 2009;
Wright & McLeod, 2015). När hälsa, känslor och lärande sammankopplas
och blir till aktiva fenomen i skolan formas spänningar kring skolans uppdrag mellan undervisning och terapi. En så kallad terapeutisk kultur blir aktiv
inom såväl skolans hälsofrämjande arbete som i ämnesundervisning och
skolan i övrigt. Utbildningsfilosoferna Paul Smeyers, Richard Smith och
Paul Standish (2007) menar att undervisning kan berikas av en lämplig och
nyanserad förståelse av terapi. Genom att lösa upp gränserna för vad som
betraktas som terapi anser de att undervisningens dominans av prestation,
utvärdering och mål blir möjliga att förändra. Här vill jag mena att hälsofieringen och känslofieringen av skola snarare reproducerar skolprestationer
sammankopplade med stress och negativa tankar. De inslag av terapi som
idag är del av skolan formar en individuell självkontroll där ansvaret för
skolprestationerna läggs på eleven. Dessutom skapar det utrymme för att
införa mer eller mindre reviderade terapeutiska och behandlande metoder
och tillämpa dem som undervisande och förebyggande tillvägagångssätt
inom skolans verksamhet (jfr Grønlien Zetterqvist, 2014; Kvist Lindholm &
Zetterqvist Nelson, 2014).99
Användningen av dessa metoder görs med en önskan om att kvalitetsäkra
hälsofrämjande åtgärder och insatser (jfr Bohlin, 2010). Det ger en upptagenhet av att följa manualer för att kunna kontrollera och bevisa interventionernas effekter. Detta menar Biesta försvårar möjligheten att utgå från
”what is educationally desirable in particular situations” (2007, s. 20) vilket
innebär att didaktiska och pedagogiska aspekter ignoreras och utesluts (jfr
Löf, 2011). Här skapas också motsättningar i relation till skolans värdegrund. När värdegrunden ska realiseras med hjälp av manual-baserade program formas praktiker som inte är förenliga med dess etiska dimensioner
(Irisdotter & Zetterquist, 2013). Samtidigt blir dessa manualbaserade metoder delaktiga i att förändra skolans värdegrundsuppdrag. Värdegrundens
etiska aspekter förminskas och omformas till något som ska fostra eleverna
till en imaginär förmåga att kontrollera tankar, känslor och beteenden. Då
formas utrymme för att göra lärande till något personligt och individcentrerat
vilket medför att skolan blir en alltmer sluten, inåtriktad och avpolitiserad
plats med fokus på elevers välmående. Detta vill jag mena sker när skola och
99

DISA är ett exempel på hur en från början terapeutisk behandlande metod revideras för att i
stället vara förebyggande och passa skolans verksamhet (se Kvist Lindholm & Zetterqvist
Nelson, 2014). Mindfullness är ett annat exempel där en buddistisk tanketradition görs om för
att passa skolan (se Grønlien Zetterqvist, 2014). Dessa rekontextualiseringar är på flera sätt
problematiska framförallt eftersom de inte har skolans specifika uppdrag, förutsättningar och
funktion som utgångspunkt.
200

lärande hälsofieras och känslofieras och värdegrundens etiska och demokratiska dimensioner förändras (jfr Olson & Dahlstedt, 2014; Irisdotter & Zetterquist, 2013).
Perspektivskiftet som deklarerades i olika policytexter vid början av
2000-talet och artikulationer om rummets inverkan i Skolverkets rapport
(2011) formar vissa möjligheter och rörelser för skolans hälsofrämjande
arbete att bli till. Där betonas hur levnadsvillkor och stödjande miljöer skulle
bli centrala för skolors hälsofrämjande arbete och hur rum skapar identiteter,
påverkar, ger signaler och begränsar vad som kan göras. Här skapas möjlighet att se hur relationer, miljö och organisation är delaktiga i och samskapar
skola, lärande och hälsa. Utifrån dessa artikulationer skulle det kunna skapas
utrymme att se hur såväl mänskliga kroppar som andra materialiteter ”partake in the learning event in non-deterministic ways” (de Freitas & Palmer,
kommande). Skulle det kunna bli möjligt att forma ett hälsofrämjande arbete
som innefattar en öppenhet för att det inte går att förutse vad som produceras, vilket gör det både mer komplext och mer hoppfullt (jfr Walkerdine,
2009)?

Generella och universella insatser
Med en hälso-kolonialisering av lärande och skola artikuleras att alla elever
behöver en positiv förändring. När skolan inte enbart ska syssla med ämneskunskaper och värdefostran utan i en sammanvävd relation ska hantera elevers hälsa och känslor vilka effekter får det för elevers (o)hälsa? Skolan ska
hjälpa unga att utveckla kompetenser som att hantera känslor för att bli hälsosamma och lära sig. Men lär sig individen eftersom den är hälsosam eller
blir den hälsosam eftersom den lär sig?
Både policypraktikens uppmaningar om att skolor på olika sätt ska utveckla elevers hälso- och känslokompetenser och DISA-praktikens föresats
att träna och stärka elever i att medvetandegöra negativa tankar utgår från
universella och generella antaganden om att alla unga behöver förändras.
När denna förändring ska ske utifrån evidensbaserade manualer uppstår en
anmärkningsvärd situation eller produktion. Det hälsofrämjande arbetet
handlar om att eleverna som ska avpassas och anpassas efter manualerna i
stället för att arbetet avpassas efter dem. På så vis blir manualerna dominerande aktörer som aritkulerar frågor och svar.
Detta sker sammankopplat med att skolans hälsofrämjande arbete ska inriktas mot generella och förebyggande insatser och i en spänning mellan
patogena och salutogena perspektiv (jfr Guvå, 2009). I stället för att främst
rikta hälsofrämjande arbete mot att förändra elever som tillskrivs olika
(hälso)problem, ska hälsofrämjande arbete ske genom universella insatser
med syfte att förändra och förbättra alla elever (jfr Wright, 2015). Johannisson menar att en ökande individualisering tillsammans med skolans för201

väntan på specifika individer gör att ”allt fler olikheteter klassificeras som
problem” (2012. s. 214). Skolors hälsofrämjande apparatur producerar hälsa
i relation till att alla elever behöver stärkas och förändras, inte som tidigare
enbart ”problembarnet” (ibid., s. 210). Det sker tillsammans med händelser
och artikulationer om hur eleverna på olika sätt är bristfälliga och måste
korrigeras. Utifrån det frågar Johannisson om det är så ”att skolan behöver
det avvikande barnet? (s. 210, kursiv i original). Tillsammans med Johannissons resonemang och de spårningar av figurationer av hälsa som jag gjort
i denna studie som visat på ett allomfattande hälsofenomen och universellt
riktat hälsoarbete, vill jag ställa frågan om skolors hälsofrämjande apparatur
gör alla elever till problembarn?

Figurationer av hälsa
biopedagogiskt förslag

som

omsorg:

ett

tekno-

Efter att ha sammanfattat och diskuterat svaren på de två forskningsfrågorna
kommer jag nu avslutningsvis artikulera ett förslag till hur hälsofrämjande
arbete skulle kunna göras annorlunda. Det innefattar frågor om hur det är
möjligt att utforma ett hälsofrämjande arbete där det blir möjligt att agera
och experimentera utan att försöka kontrollera. Kan det vara möjligt att producera figurationer av hälsa och ett hälsofrämjande arbete som håller öppet
för spänningar och osäkerhet (jfr Haraway, 2008)? För att besvara dessa
frågor introducerar och diskuterar jag begreppet tekno-biopedagogik och en
figuration av hälsa som omsorg.100

Göranden av hälsa – göranden av kroppar
När fler unga uppger att de är stressade, upplever oro och ångest hur kan
skolan agera utan att bli medproducerande av dessa problem? Hur kan skolors hälsofrämjande arbete utformas på ett sätt så att det inte stagnerar i en
inåtvänd rörelse med robust produktion av hälsa som kontroll? Massumi
(2005) beskriver hur vår samtid kännetecknas av berättelser om hot och faror. Det hotfulla är något annalkande som samtidigt blir inbegripet i att skapa
en osäker nutid och framtid. Genom förutspådda hot förändras det nuvarande
eftersom de formar en önskan om kontroll och förändring av den framtid

100

Denna figuration produceras framförallt tillsammans med de aktör-närverks influerade
filosoferna Donna Haraways (2008), Ann-Marie Mols (2006; 2011) och Maria Puig del la
Bellacasas (2010; 2011; 2012) arbeten.
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som antas komma. Hälsofrämjande arbete, såväl i skola riktat till elever som
för universitetets doktorander, blir tillsammans med kunskap om framtidanutida hot ett försök att förhindra en framtid som samtidigt produceras. Effekten av att försöka förhindra den framtiden är allt annat än säker. Vad som
är säkert, menar Massumi, “is that fear itself will continue becoming – the
way of life” (2005, s. 47). Hälsofrämjande arbete blir del av en biopolitik,
eller ”makt över livet” (Foucault, 2009, s. 140) aktiv i att producera såväl
hälsa som kroppar. Det sker genom ett kunskapande med verklighetsskapande effekter där praktiker som policy och DISA blir effektiva teknologier i
”den kroppsliga produktionens apparat” (Haraway, 2008a, s. 241).
För att skapa om kunskap hur dessa biopolitiska processer sker i ett pedagogiskt sammanhang formar Jan Wright och Valerie Harwood begreppet
”biopedagogik” (2009, s. 7). Biopedagogik artikulerar hur kroppar är “constituted in multiple ‘pedagogical sites’” (ibid., s. 7). Det sätter fokus på hur
pedagogiska praktiker formar specifika biopolitiska teknologier eftersom de
är delaktiga i undervisning och lärande. I Wright och Harwoods framskrivning av begreppet blir kroppen främst något individuellt, en meningsbärande
och passiv enhet som regleras av disciplinära strategier såsom skolors hälsofrämjande arbete. För att utvidga begreppet och innefatta hur materielladiskursiva praktiker samhandlar med mänskliga kroppar sammanväver jag
biopedagogik med Donna Haraways (2008a) och Maria Puig de la Bellacasas (2010) framskrivningar av tekno-biopolitik. Jag introducerar därigenom
begreppet tekno-biopedagogik. Med det begreppet ser jag det som möjligt att
undersöka hur pedagogiska praktiker tillsammans med kroppar och materialiteter som inte fullständigt styrs eller kontrolleras, formar biopolitiska processer. Utifrån de spårningar som gjorts i denna studie ställer jag alltså inte
frågan om skolor ska ägna sig åt hälsofrämjande arbete eller inte, utan i stället hur detta arbete skulle kunna utformas. Även om hälsofrämjande arbete
kan förstås som del av biopolitiska teknologier är det inte passivitet eller
inaktivitet inför ungas hälsoproblem som jag ser som alternativ. Vi måste
däremot ställa andra frågor än de som i dag dominerar inom såväl folkhälsovetenskaplig och pedagogisk forskning som inom hälsofrämjande arbete.
Puig de la Bellacasa (2010) menar att vi måste erkänna att biopolitiska processer formar tillvaron, inte bara genom social normalisering utan också
genom materiella-diskursiva ingripanden i biologi och kroppar. Genom att
forma hälsofrämjande praktiker som sammanväver personligt och kollektivt,
som inte förbiser en mänsklig kropp men samtidigt inte startar från denna
kropp utan från vetskap om dess ömsesidiga beroende, menar Puig de la
Bellacasa, att det kan bli möjligt att skapa ”alternative forms of collective
and caring biopolitics” (ibid., s. 167).
Tillsammans med dessa antaganden menar jag att det skulle vara möjligt
att forma hälsofrämjande praktiker som skapar rörelser i och genom en
mångfald av relationer och sammankopplingar, praktiker som inte privilegierar rationalitet och som inte avgör när och hur tankar-känslor-kroppar får
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komma till uttryck. Med utgångspunkt i att ”you do not know beforehand
what a body or a mind can do” (Deleuze i Probyn, 2004, s. 37) går det att
förstå kroppar och affekter som viktiga delar av hälsa och lärande men som
innefattar ett blivande som inte är förbestämt. Skolors hälsofrämjande arbete
måste få utrymme att forma praktiker, tekno-biopedagogiska teknologier
som inte förutsätter stabila kroppar och platser. Det innebär praktiker som
inte utgår från kroppar och platser som individer ska lära sig att kontrollera,
utan i stället kroppar och platser ”that is both caring and in need of care”
(Thrift, 2006, s. 145).
I relation till begreppet tekno-biopedagogik formas också frågor till mig
som forskare. Dessa frågor handlar om hur det är möjligt att undersöka rörelser och kraft mitt bland utsatthet, problem och stabila kategoriseringar. Begreppet tekno-biopedagogik, vad det kan artikulera och vilka verkligheter
det skulle kunna bli delaktigt i att producera, har jag inte möjlighet att utforska mer utförligt här. Det är något jag ser som viktiga frågor för forskning
om skolors hälsofrämjande arbete. Jag vill dock avsluta denna avhandling
med att artikulera en figuration av hälsa som tar utgångspunkt i de frågor
som här formulerats i relation till begreppet tekno-biopedagogik. Tillsammans med mitt förslag om hur hälsofrämjande arbete skulle kunna utformas
producerar jag en femte figuration av hälsa, hälsa som omsorg. Det innefattar ytterligare frågor om hur hälsa kan produceras om inte en önskan om
kontroll dominerade hälsofrämjande praktiker utan om osäkerhet och nyfikenhet också fick utrymme.

Beröring och spekulativa åtaganden
Omsorg är ett laddat ord med många problematiska konnotationer. Det har
varit delaktigt i att skapa uteslutningar, över- och underordning, kring vem
som kan ge omsorg och vem som är i behov av omsorg (Puig de la Bellacasa, 2012). I likhet med Mol m.fl. (2011) anser jag att många ord har en
problematisk historia. Orden måste därför förändras, flyttas runt och omförhandlas. Omsorg är ett laddat ord men samtidigt ett ord som går att ladda
med många olika innehåll. Enligt skolans läroplan ska verksamheteten i skolan präglas av ”omsorg om den enskilde individens välbefinnande” (Lgr 11,
s. 7). Även omsorg om miljön beskrivs som del av skolans mål (ibid., s. 12).
Vilka innebörder kan vi skapa kring dessa skrivelser om omsorg om individ
och miljö? Vilka praktiker kan de bli delaktiga i att producera?
Enligt Maria Puig de la Bellacasa (2011) går det inte att bestämma eller i
förväg definiera vad omsorg är eller hur det ska göras. Det handlar om att
ständigt ställa frågor om varför en bryr sig och hur en bryr sig. Puig de la
Bellacasa (2011) beskriver omsorg som en affektiv kraft sammankopplad
med ömhet, ansvar och engagemang för andras välbefinnande. Men det är
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också mer än ett känslotillstånd, omsorg innefattar beröring med materiella
effekter (ibid., 2010; 2011). Beröring gör att gränserna mellan olika aktörer
omskapas och förhandlas vilket kräver en stor försiktighet med hur omsorg
tar form. Eftersom omsorg innefattar göranden som oundvikligen förändrar
och berör de som deltar formas ett spekulativt åtagande eller ansvar kring det
som sker. Spekulativt, på så sätt att omsorg alltid och oundvikligen sker utan
kunskap om de tankar, känslor, kroppar som blir till genom beröring och
relationer (ibid., 2009, s. 300).
Tillsammans med denna förståelse av omsorg blir det svårt eller omöjligt
att förutse vilka hälsofrämjande insatser som fungerar och vilka som inte gör
det. I stället för ett hälsofrämjande arbete som följer manualer med färdiga
frågor och svar, med fasta antaganden om dess effekter, måste en omsorgsfull intervention innefatta osäkerhet och öppenhet för vad som sker och vilka
effekter interventionen är medskapare av (Mol, 2006). Avgörande blir att ett
omsorgsfullt hälsofrämjande arbete utformas med ett varsamt och kollektivt
experimenterande (Mol, 2011, s. 80). Ett experimenterande som sker tillsammans och där alla deltagare får möjlighet att medverka på allvar genom
omsorgsfulla samarbeten. Det menar Mol ger en praktik som beaktar de kollektiv vi ingår i och där inget kan tas för givet. Haraway beskriver hur en
omsorgsfull praktik innebär att “becoming subject to the unsettling obligation of curiosity, which requires knowing more at the end of the day than at
the beginning” (2008, s. 36). Därför går det inte att utgå från universella och
generella antaganden, utan en omsorgsfull praktik måste ta form utan anspråk om kontroll i samhandling med deltagande akörer. Det inkluderar nyfikenhet och förundran för det okända, ett spekulativt engagemang som aldrig slutar att fråga vad en levbar och omsorgsfull värld skulle kunna innebära
(Mol, 2007).
För att avsluta denna avhandling men också leda vidare till ytterligare
frågor till såväl forskningspraktiker, policypraktiker och skolpraktiker, tar
jag hjälp av Isabelle Stengers (2008) och Donna Haraway (2008a). Stengers
och Haraway artikulerar på liknande sätt hur beröring och spekulativa åtagande formar ett etiskt ansvar som går att förstå som viktigt för såväl hälsofrämjande arbete som för forskning. Ansvaret formas som en oavbruten lyhördhet för vilka världar som tar form. Stengers diskuterar hur denna lyhördhet innefattar en nödvändighet av att undgå artikulationer om att veta
bättre, ha svaren, och att fastna i stabila kategoriseringar. Enligt Stengers är
det en fråga om ”milieu” (ibid., s. 48). Möten och sammankopplingar som
tar form i ett visst territorium skapar möjlighetsvillkor för tänkandet. Det
innebär inte att territoriet fastställer vad som kan göras eller tänkas utan om
hur territoriet möjliggör ”speculative questions” (ibid.). Det innebär att utmana hur verkligheter och komponenter produceras, att trilskas med gränsdragningar genom att koppla upp med andra territorier. Kunskapande beskrivs av Haraway (2008a) som något som måste vara utopiskt och visionärt.
Det ska befinna sig i ständig rörelse för att skapa möjlighet att producera
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kunskap i samtal med världen och samtidigt utmanar världen och dess etablerade sanningar. Att skapa omsorgsfulla samarbeten, vara öppen för det
oväntade och det oönskade, det skrämmande och obehagliga, för att åstadkomma en hälsosam förändring.
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Bilagor

Bilaga 1.
Teman för de tio DISA-träffarna.
Med viss omarbetning från gruppledarmanualen 2011
Träff 1. Lära känna varandra.
Presentation av Disa-metoden där regler för träffarna gås igenom och presentation av deltagarna i gruppen. Genomgång av triangeln; tankar, känslor,
handlingar och positiva och negativa spiraler.
Träff 2. Att hantera stress och hur man ändrar sitt sätt att tänka.
Diskussion kring stress, vad är det? Identifiera negativa och positiva tankar.
Träff 3. Stressiga situationer och negativt tänkande.
Identifiera utlösande händelser och situationer.
Träff 4. Det positiva tänkandets kraft.
Öka positivt tänkande genom positiva uttalanden om varandra. Öka positiva
aktiviteter.
Träff 5. Ändra negativt tänkande till positivt tänkande.
Positiva mottankar. Identifiera orimliga tankar.
Träff 6. Orimligt tänkande.
Upptäck orimliga tankar med hjälp av tankefällor. Kontrakt att belöna sig
själv när positiva mottankar hittats.
Träff 7. Undersöka ursprunget till negativa tankar och finna sätt att hantera
stressiga händelser.
Träff 8. Stoppa negativa tankar och kommunikationsträning, del 1.
HOS-metoden för att stoppa negativa tankar. HOS står för: hårsnoddsmetoden, oroa sig tid-metoden, stopp-metoden. Träna färdigheter för en effektiv
kommunikation: vänlig och öppen inställning.
Träff 9. Kommunikationsträning del 2.
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Icke lyssnande, delvis lyssnande, aktivt lyssnande. Förmedla negativa känslor på ett effektivt sätt. Ballongövningen.
Träff 10. Att planera för att må bättre.
Hur underhålla de färdigheter som lärts ut under kursen. Krisplanering och
upptäcka tidiga varningssignaler. Utvärdering och avslutning.
Kursen avslutas med att deltagarna får ett diplom där det står att personen
deltagit i Disa och genomfört uppgifterna på ett utmärkt sätt.
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Bilaga 2.

Information om deltagande i forskningsstudie kring DISAmetoden och skolans hälsofrämjande arbete
Jag heter Karin Gunnarsson och är doktorand vid Stockholms universitet.
Med detta brev vill jag informera dig som vårdnadshavare och be om er tillåtelse att jag som forskare kommer att delta vid de DISA-träffar där ditt barn
deltar. Detta är del i materialinsamlingen till min forskning.
Min forskning ingår i ett projekt som undersöker Livskunskapspraktik i skolor. Det specifika forskningsintresset rör skolors förebyggande hälsoarbete
där livskunskap och DISA-metoden ingår. Som en del i forskningen deltar
jag vid DISA-träffar och genomför deltagande observationer och dokumenterar genom ljudupptagning. Det kan även innebära intervjuer, enskilda eller
i grupp, där jag frågar om elevernas tankar kring DISA. Mitt forskningsintresse rör inte enskilda individer och deras specifika hälsa utan syftet med
studien är att undersöka vad som sker när DISA-metoden praktiseras såsom
samspel i gruppen och mellan gruppledaren, manualen och rummet. Syftet är
vidare att få ökad kunskap om DISA-metoden och de olika uttryck av hälsa
och ohälsa som uppstår där.
Med bakgrund av detta ber jag därför om tillåtelse att ditt barn ingår i forskningens empiriska material. Materialet kan komma att användas i min forskning såsom avhandlingsarbete och vetenskapliga artiklar, men kommer inte
att spridas vidare. Användningen sker med beaktan av Vetenskapsrådets
etiska förhållningssätt som innebär att deltagande är frivilligt, respekt för
deltagarnas integritet, att materialet kommer att anonymiseras, fingerade
namn på platser och personer kommer att användas och att man när som
helst under forskningsprocessen kan avbryta sitt deltagande i studien. Meddela mig via mail eller via bifogad blankett om Du/Ni godkänner eller inte
godkänner att Ert barn deltar i studien.
Om du/ni vill veta mer om forskningsprojektet eller har några frågor, kontakta mig gärna.
Med vänlig hälsning
Karin Gunnarsson
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Tel: 073-9089324, mail: karin.gunnarsson@cehum.su.se
För ytterligare upplysningar kan Du/Ni även kontakta min handledare, professor Geir Skeie. mail: geir.skeie@cehum.su.se

Samtycke till deltagande
Genom att skriva under det här formuläret eller svara via e-post intygar jag
att jag har tagit del av informationen om mitt/vårt barns deltagande i forskningsprojektet
Jag har läst den skriftliga informationen och fått tillfälle att ställa och få besvarat de frågor som jag har kring deltagande i studien. Jag har blivit informerad om att material från Disa-praktiken där mitt/vårt barn deltar kan
komma att användas i forskning och vet att jag och barnet när som helst kan
avbryta medverkan i studien. Sätt ett kryss om du godkänner eller inte godkänner deltagande i studien.
Jag godkänner mitt barns medverkan □
Jag godkänner ej mitt barns medverkan □
Barnets namn:
Datum
………………………………

……………………………

Målsmans underskrift

Namnförtydligande
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Bilaga 3.
Förteckning över analyserade dokument

Policydokument från riksdag och regering
Lgr 11. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.
Prop. 2000/01:14. Hälsa, lärande och trygghet. Göran Persson, Ingegerd
Wärnersson (s).
Prop. 2007/08:110. En förnyad hälsopolitik. Fredrik Reinfeldt, Maria Larsson (m, kd).
Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen: för kunskap, valfrihet och trygghet.
Fredrik Reinfeldt, Lars Björklund (m, fp).
Statliga utredningar
SOU 2000:19. Från dubbla spår till elevhälsa i en skola som främjar lust att
lära, hälsa och utveckling. Slutbetänkande av Elevvårdsutredningen. Stockholm: Fritze.
SOU 2006:77. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: analyser och förslag
till åtgärder. Stockholm: Fritze.
SOU 2009:64. Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? Delbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm: Fritze.
SOU 2010:79. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt. Rapport IX av Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm:
Fritze.
SOU 2010:80. Skolan och ungdomars psykosociala hälsa. Rapport X från
Delegationen av jämställdhet i skolan, Stockholm: Fritze.

Policydokument från myndigheter
Skolverket
Skolverket (2000). En fördjupad studie om värdegrunden: om möten, relationer och samtal som förutsättningar för arbetet med de grundläggande
värdena. Dnr 2000:1613. Stockholm: Skolverket.
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Summary

This thesis examines two interwoven movements highlighted in education
during the last few decades, both in Sweden and internationally, and articulated here as a decline in young people's mental health and as school's increasing efforts to prevent ill-health. The declining mental health of young
people and the extensive public discussion on children and youth at risk has
led to extended concern for young people's health, behaviour and attitudes
(see e.g. WHO 2005). Hence the promotion of mental health and well-being
is now seen as a crucial issue for educational policy and practice. In order to
promote health among children and young people, a number of different
programs have been implemented in the educational field (e.g. SBU 2010).
These programs often claim to offer ‘evidence-based’ prescriptions for promoting health. One such program that is quite widespread in Sweden is
DISA (Depression in Swedish Adolescence).
In order to investigate these movements of 'young people's ill-health' and
'schools' health promotion', this thesis is conducted with an ethnographic
approach which examines two practices, first, educational and health policies
and second, participant engagement in the manual-based health promotion
program DISA. Here, these two practices are considered to be part of the
school's task of fostering young people to be healthy. Fostering health in
education has been enacted throughout history, employing various constructions of health. In recent decades, there have been profound changes, making
it relevant to examine the issue once more (Bergh & Englund, 2014; Irisdotter Aldenmyr, 2014). In this thesis it means examining health and schools
health promotion from a theoretical stance of post-constructionism (Lykke,
2010). Post-constructionism offers a web of theories that in different ways
articulate how meaning and matter, language and reality are interconnected
with no fixed boundaries (ibid.).
Aim and research questions
The aim of this thesis is to examine how health is produced within different
figurations in the schools' health promotion apparatus. An additional aim is
to examine the effects of these figurations, what they in turn produce in an
interwoven material-discursive relation. This means that I formulate the two
research questions as: How are figurations of health produced in the schools'
236

health apparatus? and What are these figurations of health producing in relation to school health promotion?

Chapter 2. Previous research
This thesis is situated within previous research on health and health promotion in education. I describe this research as dominated by two approaches:
one within public health and psychology, often using statistical data showing
the increase of health problems among young people and evaluating effects
on different health-programs; and the other within social sciences, often
using theories of social constructionism, discussing how health is a social
construction produced by the dominating health discourse.
Research, especially within the discipline of psychology and public
health, stresses how emotional intelligence, self-esteem and social-emotional
competence are skills that students must learn in order to be able to handle
the complex situations they meet in today’s society. Since school is the place
where most young people spend their time, it is regarded as a suitable arena
for promoting emotional literacy, well-being and health (e.g. Durlak, et.al.
2011; Cassady & Eissa, 2008; Greenberg, et.al. 2003; Seligman, el.al. 2009).
In order to accomplish structured and evaluated interventions, an increase in
the number of different programs has occurred in education during the last
few decades. These are often manual-based with common themes such as
working on emotions, self-awareness and social interaction (Deschesnes,
et.al., 2003; Durlak, et.al., 2011; Greenberg, el.al., 2003; Kimber, 2011).
Another field of research, especially within sociology and pedagogy,
throws critical light towards schools health promotion, describing it as a
therapeutic culture that has intruded into education, affecting both educational content and methods (Brunilla, 2014; Furedi, 2004; Ecclestone &
Hayes, 2008; Scott, 2008; Wright & McLeod, 2015). According to this critique, this therapeutic culture is built on a circular logic, reproducing the
vulnerable self that it is meant to promote or cure. Within this therapeutic
culture young people are deemed to be ‘at risk’ of having mental problems
and low self-esteem and are provided with answers about how to handle
emotions, relations and life in general (Ecclestone & Hayes, 2009). This is
described as an ‘inward turn’ whereby young people become introspective,
investigating themselves, their own well-being and lifestyle choices instead
of investigating the world (Smeyers et.al. 2007). The work of Foucault has
had a great influence on the criticism in the social sciences concerning today’s health promotion (see for example Rose, 1996; Wright & McLeod,
2015). In particular, Foucault’s work has had a great impact when investigating how health promotion can be regarded as a powerful technique for disciplining the subject.
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The various analyses in the research presented here work to some extent
within terms of essences or structures, showing in various ways how problematic the issue of youth and their health is. I want to investigate and give
an account of this research but I also hope not just to reproduce knowledge
about how bad things are but also to provide knowledge that “contributes to
making socio-material inventions” (Mol, 2009:343). I hope to produce another story of how health and health promotion are produced within the intermingling of matter and discourse, nature and culture. That is why, in this
thesis, I think with a post-constructionist perspective, in an effort to examine
the phenomena of health by including discourses, materialities and affects as
intertwined with social and human actors.

Chapter 3. Theory
In this section, I outline the theoretical stance for the thesis, including ontological assumptions and analytical concepts. In relation to the aim the theoretical approach for the thesis is post-constructionism. Post-constructionism
can be seen as an umbrella term comprising a variety of related theories that
both transgress and include social constructionism (Lykke, 2009; 2010).
Since the linguistic turn in the mid- 1900s disciplines within the social sciences and humanities have been strongly focused on the constituting power
of language. This has resulted in an approach, often called social constructionism, in which the real, the natural, or the true, is considered socially and
culturally constructed through language or discourse (Burr, 2004). The social
constructionist approach has had such a great impact because it reveals
something important, that knowledge is constructed through language and
practices, an insight so important that it cannot be rejected (Hekman, 2010).
The challenge is to find an approach that returns to the material but also includes the discursive in a way that can challenge the boundaries between
materiality and discourse. In line with this idea, Lykke introduces the term
'post constructionism', where the post prefix indicates both “continuities and
discontinuities” of the constructionist approach (2010:133).
The various theories within post-constructionism share the assumption
that nature and culture, language and reality are not involved with any hierarchical or asymmetrical relations (Lykke, 2009). My entry into this theoretical approach, as for many of the post-constructionism theories, is through a
reading of Michel Foucault. To expand the Foucauldian perspective, I then
connect to theories which further emphasize how materialities, bodies and
things are co-creators of meaning and knowledge, especially the work of
Karen Barad and Donna Haraway, but also the Actor-Network theory (ANT)
and affect theory.
Crucial to this theoretical approach are the ontological assumptions that
realities are continually constructed through relations and practices, and that
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materialities and discourses, human and non-human actors, interact in the
production of the phenomenon of health. By merging epistemology and ontology, as onto-epistemology, Barad articulates the confluence between being and knowing. Producing knowledge, for example the scientific practice,
becomes a performative material-discursive practice that is productive rather
than descriptive. This is described by Haraway as "worldly practices"
(2000:109) or "reworldling" (2008:93).
The theoretical concepts that are most active in the analysis are apparatus,
material-discursive practice, figuration, articulation, intra-action and performativity. These concepts materialize specific openings for producing
knowledge about health and school health promotion. Following Barad, apparatuses are complex material-discursive practices that produce phenomena. At the same time, apparatuses are themselves phenomena “open to rearrangements, rearticulations and other reworkings” (Barad, 2007:390) and
constantly in the process of becoming through a multiple process. To conceptualize the interweaving of bodies and technologies, facts and fictions,
Haraway uses the term ‘figuration’, which includes constant interaction between the present reality and the potential for change (Haraway, 2008;
Lykke, 2010). Figurations are not representations but material-discursive
nodes, located in between, where entangled bodies and meanings come into
being (Haraway, 2004; 2008). In other words, figurations are not consistent
or fixed but slippery, fuzzy and constantly transforming, always in the mangle of becoming. Mostly, figurations provide an approach whereby it is possible to investigate the iterative intra-actions of agential components and
how this produces specific becomings of the bodies involved. This also includes a notion of performativity in which the complex interweaving of
power-relations stabilizes and destabilizes differential boundaries and categories (Barad, 2007). Here, the concept of articulation proclaims the performative production in which the interweaving of the world and what is
said about it is emphasized. Latour writes that "articulation is not a property
of human speech but an ontological property of the universe" (1999:303).
In the end of the theory chapter, I emphasis how the human body is a performative actor within the on-going material and discursive practices. Here,
feelings or affects also becomes crucial phenomena. Therefor I connect affect-theories to the theoretical apparatus. Affect-theory helps me examine
how health is produced within complex intermingle of emotions, body, place
and history (Probyn, 2005). This creates an opportunity to further expand on
how co-creative and performative actors participate in producing health.
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Chapter 4. Methodology
Working within post-constructionism offers certain opportunities for the
methodological apparatus where doing research becomes a constantly transformation involving theory, data, researcher and so forth. In relation to the
aim to investigate how health is produced within two practices connected to
the apparatus of school health promotion, I have constructed a specific ethnographic methodology of tracing including an analytical approach. In this
work I am inspired foremost by ANT but also of multi-sited ethnography.
According to Marcus (1995), multi-sited ethnography moves from single and
local sites (as is usual focused in the traditional ethnography) to examine
relations and connections in multiple sites of participation. Multi-sited ethnography can be regarded as a kind of mobile ethnography engaging in different fractured lines or threads. In this thesis, the methodological approach
consists of tracing figurations across and within two practices, policy and
DISA. These practices overlap, are connected and interdependent – producing each other from many distant sites (Latour, 2005; Law, 2004; Mol,
1999). The methodological and analytical work is, in this approach, a way of
unfolding the material-discursive components that are part of producing
figurations of health. The analytical object of this thesis is the nodes within
the figurations that are produced. When investigating these practices, the
focus is on tracing relationships and connections but also on boundaries and
tensions. In the initial engagement, such as readings and participation, four
figurations appeared as being produced with stable connections to the phenomenon of health. I then proceeded in the analytical process to examine
how these figurations are produced and what they produce in the two practices. The tracing has been done in different ways for policy and DISA, as
well as for the various figurations of health. In the tracing of each figuration,
events of entanglements, tensions, and boundaries were analytical key
points.
Within a post-constructionist perspective ethical aspects becomes crucial.
This connects to Karen Barad’s merging of ethics, ontology and epistemology into "ethico-onto-epistem-ology" (2007, p. 185) that illustrates how ethics, knowledge, and becoming are interwoven processes that cannot be separated. The ethical considerations for this thesis are twofold. First, it raises
questions about what a distributed and process-oriented ethical consideration
can mean, and how to deal with the way that research produces and reproduces reality. Second, it concerns how these ethical concerns involve an
attempt to intervene and trouble boundaries, thereby challenging the realities
that are iteratively produced.
Having discussed the ethical aspects involved in the materialization of
this study, I will now describe how the empirical material was constructed in
relation to policy and DISA. In the examination of policy I include a broad
range of texts and documents presenting the schools' health educational task.
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Swedish documents from actors such as the National Agency for Education,
the National Public Health Institute, and two books (Bremberg, 2004; Gustavsson, 2009) are studied together with documents from multinational actors such as the European Union (EU), the World Health Organization
(WHO), the Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD). By combining policies from different actors the ambition was to
trace how policies and the phenomena that they produce are fluid and interconnected. What is sometimes seen as a division between the local/global,
the national/international is seen here as places whose boundaries have become increasingly unclear (Carney, 2009). In the selection of documents, I
have chosen to study those that are from the 21st century. These documents
were selected according to their relevance for school and education, mental
health, health promotion and fostering of values.
In the examination of DISA, empirical material was constructed through
participation in DISA meetings and interviews with students and group leaders. The empirical material from DISA also includes the group leader manual and the student manual. DISA is a manual-based program designed for
girls in the eighth grade. It aims at preventing stress and depressive symptoms and is directed at all girls, regardless of whether or not they have any
known problems or diagnoses, often all the girls in a class. DISA is based on
cognitive behavioural therapy. The focuses are on training teenage girls to
become aware of how they think and what they do, and how this affects their
health. The program is structured around ten meetings lasting about one hour
each with a predetermined content that is to be followed very closely. In the
process of constructing empirical material I have participated in DISA meetings in three different schools in the Stockholm area and in the three-day
course to become a group-leader. The participation in DISA meetings began
in spring 2012 with a pilot study. The main participatory work was carried
out from August 2012 to March 2013. During that period, I participated in
DISA meetings in two schools.
To conclude the methodological discussion, I want to emphasize how this
thesis aims to examine how health is produced by doings, events, materials
and procedures (cf. Mol, 2002). The methodological assumptions that are
described and discussed in this chapter have been active in the analysis of
the empirical material that composes the next four chapters.

Tracing figurations of health
The following chapters, Chapters 5, 6, 7 and 8, present the tracing of figurations of health in the two practices examined: policy and DISA. These chapters discuss four figurations of health: health as place, health as competence,
health as feelings, and finally, health as gendered body. Each chapter traces
one of these figurations, starting with the tracing in policy and then moving
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on to the tracing in DISA. This disposition does not imply that the tracing
moves from something bigger to something smaller. These four figurations
are not the only ones produced in the schools' health apparatus. However, in
the analytical tracing these four figurations appeared as robust and stable.
Furthermore, the different figurations of health must not be understood as
separate entities. They are all involved in the apparatus that they are part of
and are at the same time part of producing.
The first analytical chapter, Chapter 5, traces the figuration of health as
place. Within the policy practice, health as place is produced as an overall
resource that permeates the entire school and all students. First, the tracing
follows articulations of a reform taking place in the schools' health promotion at the beginning of this millennium. There I follow a thread connected
to the components of environment, learning and values. After that, I follow a
thread connected to the question of what school becomes when it is interwoven with health. This thread is connected to the components of context and
interaction, showing how collaboration and interaction take place between
both individuals and objects. Despite this interaction, individuals and objects
are fairly stable. The place is formed by constant things, becoming something that the school staff and students arrange. This thread then becomes
entangled to tensions and boundaries in the relationship between the individual and the environment, both dispersed and comprehensive. However, there
is also a boundary-making and a binary logic between the individual and the
environment, an anthropocentric logic that makes the individual active and
the environment a more or less passive unit. To conclude the tracing of
health as place in policy, I articulate a healthification of education. This is
done together with events where health becomes a crucial aspect of learning,
and learning is also a stable component of education and school. When the
tracing of health and place is relocated to the DISA practice, the figuration is
produced within two parallel and interwoven threads, one thread producing
health as place as container and the other producing health as place as doings. Health as place as container was formed as a constant and static location in relation to boundaries of inside and outside. Place becomes something outside the individual that cannot be changed by the individual. At the
same time the individual becomes an actor who needs to learn how to manage the environment. Place as doings was produced within events where
both the place and its components are under continuous becoming. Furniture,
name tags, chairs, circles and bodies becomes actors involved in the production of health. No actors can perform anything on their own; instead, intraaction of a range of different components is active in the production of
health as place.
In the next analytical chapter, Chapter 6, I trace how figurations of health
as competence are produced in the policy practice by following two threads.
One thread is connected to the component social competence and articulates
abilities such as how to manage and control society. This includes compo242

nents of citizenship, lifestyle and self-regulation. The second thread is connected to personal competence, where development, knowledge and lifestyle
are recurring components. I then trace health as competence within the DISA
practice. I follow a thread connected to components of raising the awareness
of negative thoughts. Here, the students need the competence to be able to
cope with themselves, with their thoughts, feelings and behaviour. Health as
competence is produced through boundaries of positive/negative, up/down,
good/bad, as stable positions of either one or the other. By tracing figurations of health as competence in the two practices universal claims of how
young people's competence needs improvement are revealed. This takes
place in relation to an iterative story of a changing and difficult world, and in
relation to a story of widespread ill-health among young people . The events
that are produced within policy and DISA together form figurations of health
as competence interconnected with components such as development, training, modification, adapting and managing. Within the intra-action of these
components, health as competence is produced as control - control of one’s
own thoughts and feelings as well as of the social surroundings. If the student is competent enough, it may have the ability to manage the broader
context and will be healthy.
The third analytical chapter, Chapter 7, traces a figuration of health as
feelings. In this chapter, the tracing unfolds a tension of how feelings become both productive and problematic. Within the policy practice, articulations of feelings as important for both health and learning reoccur. Selfesteem and emotional abilities are active components involved in this production. Health as feelings becomes something private but also something
social. It is produced as part of the school, classroom and learning, but at the
same time it is entwined with individual students. When the tracing moves to
the DISA practice, it follows how health as feelings is produced by boundaries between feelings/reason and thoughts/body. Feelings are something to
be expressed in specific ways in relation to the DISA practice. Here, I also
trace how feelings of stress and shame become active in producing health
within events connected with transformation and improvement. Finally, I
discuss how health as feelings is produced within a tension where events and
articulations request and ask for the emotional, but at the same time performatively regulate how feelings can be shown and talked about. Feelings
are important, but primarily, or even exclusively, as something to manage
and control.
The last analytical chapter, Chapter 8, traces a figuration of health as gendered body. Here, statistical reports are recurring actors active in the production of health, body and gender. Components of age and problems are also
involved in this production. Figurations of health as gendered body are produced, interconnected with these components through the boundaries of inside and outside the body. The tracing also follows how the production of
figurations of health as gendered body differs between the two practices,
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policy and DISA. The policy-practice articulated symptoms of ill-health,
such as stress and negative thoughts, as an active gendered process, and in
DISA events of recognition of problems such as stress and negative
thoughts, become parts of this process. Where the policy-practice constructs
the symptoms of girls’ ill-health in an inward movement through articulations of internalized symptoms, DISA performs ill-health among girls
through the recognition of an inward movement but also within a social aspect of companionship and resemblance. In this chapter, figurations of health
as gendered body are produced within a process of techno-biopolitics involving components of statistics, problems and deficiency. When policy articulates how a cause of gender differences in ill-health may be that girls are
more likely to express and report mental illness, DISA becomes a practice
and technology in which they learn and train precisely that. The components
that are involved in moulding policy and DISA produce specific intensities
and technologies of gendered health problems that need consideration. Within the policy-practice, this is carried out in a tension of preventing ill-health
among girls in particular, but not to reinforce and reproduce "stereotypical"
norms. This is articulated as overall efforts towards increasing equality in
school and changing social constructions of gender as ways to promote
health. In the DISA practice this tension does not occur. There is mainly a
homogenizing figuration of health as gendered body being produced in the
story of the problematic teenage girl who needs to learn how to manage and
control thoughts and feelings. The many differences that could be acknowledged between the participants involved in DISA are ignored and diminished.

Chapter 9. Concluding discussion: With desire for control
In the final chapter, I summarize and discuss the tracing of figurations of
health conducted within this thesis. The tracing has been performed in relation to the research questions: How are figurations of health produced in the
schools' health apparatus? and What are these figurations producing? To
summarize the answers for these question I begin with the boundaries and
tensions that been part of producing the figurations of health. Within the
boundaries of health/ ill-health, individual/environment, inside/outside, feelings/thoughts, positive/ negative, girl/boy, young people/adults, temporary
exclusions produce the phenomenon of health as something uniform and
constant (Barad, 2007). These boundaries, and their stabilizations, are part of
producing an imaginary of control. The tracing also reveals how intraactions of materialities, discourses and affects produced movements and
tensions with the potential to challenge boundaries and categorizations. This
takes place within events that are neither predicable nor controllable, making
the production of health in school health promotion both more complex and
more hopeful. The second research question is answered in relation to the
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healthification of school and learning that been traced in this study. This
healthification is produced entangled to learning and makes school health
promotion involved in the whole school and all students part of reproducing
an inward movement that depoliticize both learning and school health promotion.
To conclude, I construct and discuss the concept of techno-biopedagogy.
With this concept I raise questions about how to outline a health promotion
practice with the potentiality to produce health within a complex web of
relations, a practice that intervene carefully in school health promotion. Lenz
Taguchi and Palmer write that ill-health can never be an individual problem
but “it is rather a collective and distributed phenomenon that engages multiple performative agents that are collectively responsible for counteracting
practices as well as prevention” (2013:684). Under current conditions, Puig
de la Bella Casa (2010) assumes that the discussions about whether it is possible to resist or escape biopolitical processes are more or less worthless.
Bio-political processes have become an inevitable part of our lives, she
states. It will therefore be more constructive to acknowledge that we live in a
world where these processes shape our lives, not only through social normalization but also through material-discursive interventions within biology and
bodies (ibid.). This involves question of how to intervene carefully within
school health promotion and also the location of doing research with the
potentiality to engage with figurations of health with responsibility in complex and unconditioned ways that remain open to tensions and uncertainties
for what to come. Haraway writes that “caring means becoming subject to
the unsettling obligation of curiosity, which requires knowing more at the
end of the day than at the beginning” (2008:36). This includes openness and
wonder in ethical care with a speculative commitment and a never-ending
questioning of what a liveable and caring world could be (Mol, 2007).
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