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Marie Öhman har sedan 1993 varit verksam som lärare 
på Hälsovetenskapliga institutionen (tidigare Institutio-
nen för idrott och hälsa) vid Örebro universitet. Hennes 
huvudsakliga verksamhetsområde rör didaktiska fråge-
ställningar kopplat till skolämnet idrott och hälsa. Marie 
har medverkat i nationella utvärderingar av skolämnet 
idrott och hälsa och varit representant i expertgruppen för 
den danska utvärderingen ”Idræt i folkeskolen”. Hon är 

medlem i forskargruppen SMED (Studies of Meaning-making in Educational 
Discourses), en lärosätesövergripande forskningsgrupp inom didaktik- och 
utbildningsforskning. Ingår i det internationella samarbetsprojektet Kulturelle 
Differenzierungen von Gesundheit und Krankheit in Wohlfahrtsstaaten, där 
föreställningar om hälsa och sjukdom i moderna europeiska välfärdsstater 
studeras. Hon finns även med i Diskursgruppen, en tvärdisciplinär forskar-
grupp som arbetar med olika diskursanalytiska ansatser. Marie har författat 
en rad artiklar och är medförfattare i ett antal läroböcker och antologier som 
handlar om såväl sociologiska perspektiv på kropp och rörelse som metod-
utveckling inom det diskursanalytiska fältet.

I avhandlingen Kropp och makt i rörelse visas hur kroppen ingår i ett samhälls-
politiskt sammanhang. Med inspiration från Michel Foucaults arbeten och 
det forskningsfält som benämns governmentality utvecklas ett angreppssätt 
som möjliggör studier av hur makt och styrning visar sig i pågående praktik. 
I avhandlingen studeras specifikt lärares och elevers interaktiva handlande 
i skolämnet idrott och hälsas. Genom analyser av videoinspelade lektioner 
klargörs hur styrningsprocesser framträder i undervisningspraktiken, inte 
minst med avseende på hur processen styrning – självstyrning iscensätts. 
Vidare undersöks också i vilken riktning styrningen sker, där frågor om 
vilka kroppar och karaktärer som skapas bildar det substantiella intresset; 
Hur går det till när ett visst kunskapsinnehåll och ett visst vetande skapas? 
Hur bör eleverna handla, och vad ska eleverna lära och idealt sett vilja? I 
avhandlingen visas hur ett visst sätt att handla och tala om kropp och rörelse 
möjliggörs. Angreppssättet ger möjlighet att undersöka mötet mellan den 
generella samhällsnivån och den lokala handlingsnivån, och avhandlingen 
bidrar på detta sätt med en djupare förståelse av de villkor som vår tids ideal 
om autonomi och självstyrning skapar.
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