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Abstract 
Anna-Maija Norberg (2021): Literacy Practices in Physical Education and 
Health in Lower Secondary School. A Text Ethnographic Study.  
Örebro Studies in Swedish Language 17.  

In Physical Education and Health (PEH), a previously almost entirely 
practical subject, the use of written texts has increased considerably, 
which can be assumed to have consequences on the subject and on stu-
dents’ meaning making. The purpose of this thesis is to investigate the 
functions of written texts in PEH. Three research questions are answered: 
1. How, when, and why are texts used in instructional practices in
PEH?; 2. What text themes are most dominant in the used texts, and
what specific subject content is entextualized?; and 3. What disciplinary
identities do PEH-texts offer the students?

The main theoretical framework is New Literacy Studies (NLS), and an 
ecological approach to literacy as social practice is employed. Text ethno-
graphic methods are used for data collection and analysis along with con-
cepts from discourse and genre studies. Texts and ethnographic data are 
collected during a three-semester-long field study of a PEH-teacher and a 
class in a lower secondary school. In addition, interviews with five PEH-
teachers are performed.  

Article 1 shows that texts are used for a wide array of purposes, and as 
tools for theoretical as well as physical learning activities. Movement is 
shown to be the most frequently entextualized subject content. Written 
assessment comments, investigated in Article 2, most often acknowledge 
subject specific knowledge in students’ written assignments. In Article 3, the 
most prominent genres identified address measuring and training of the 
body. The students are mainly positioned physiologically, but also in rela-
tion to ideas from the humanities and social sciences. In Article 4, the use of 
texts is legitimated as practical, timesaving and a well-known tool for in-
struction and assessment. However, writing and text practices steal time 
from embodied learning and may not suit all students. 

In summary, the thesis shows that it is possible to use texts and still main-
tain the focus on embodied learning. If they are used functionally and stra-
tegically, texts can contribute to and develop instruction in PEH, rather than 
threaten the subject.  

Keywords: Literacy Practices, Physical Education and Health, Entextualization, 
Text Ethnography, Disciplinary Literacy, Discourse, Genre, Legitimation. 

Anna-Maija Norberg, Institutionen för humaniora, utbildnings- och sam-
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Förord 
”Den där långa dikten som Mormor skriver” är nu klar, konstaterar jag 
med blandande känslor. Att avsluta avhandlingsarbetet är både vemodigt 
och befriande: det känns som att förlora sin bästis och att äntligen slippa en 
envis plågoande. Återstår att skriva detta förord och tacka (några av) de 
personer som på olika sätt möjliggjort avhandlingen.  

Först och främst vill jag tacka den lärare i idrott och hälsa som så gene-
röst och med glädje bjöd in mig till gympasalen, simhallen och idrottsplat-
sen under tre terminer. Tack och åter tack! Jag vill också tacka eleverna i 
klassen, inte minst de elever som lät sig intervjuas och delade med sig av 
erfarenheter från idrottsundervisningen, skolan och livet som tonåring i 
stort. Ett stort tack också till de idrottslärare som deltog i intervjustudien. 
Förhoppningsvis känner ni igen er i mina tolkningar av era berättelser.  

Berättelserna och erfarenheterna från gympasalen och idrottsplatsen 
hade kanske bara blivit just berättelser och anekdoter utan mina handledare 
som varit lika avgörande för avhandlingen som det empiriska materialet. 
Anders Björkvall, min huvudhandledare, har med fast hand, höga krav, 
medmänsklighet, humor och ett oändligt tålamod med alla mina textutkast 
(Förlåt!) handlett detta projekt i mål. Du har hela tiden visat ett stort in-
tresse för och trott på avhandlingen när jag själv tvivlat. 

Mikael Quennerstedt har varit min biträdande handledare och med sin 
långa erfarenhet, gedigna kunskap, tydliga kommentarer och pedagogiska 
förklaringar ”biträtt” mycket mer än vad som egentligen kan förväntas. 
Bättre handledare än jag haft kan man inte ha. Tusen tack, Anders och 
Micke! 

Jag vill också skicka ett tack till Nina Danielsson och Vivve Lindberg som 
handledde mig under mitt licentiatprojekt. Ert stora engagemang då väckte 
ett fortsatt intresse för forskning – tack!   

Tack till deltagarna på det högre seminariet vid Örebro universitet, och 
ett särskilt tack till alla inom svenskämnet. Tack till Tomas Svensson för en 
noggrann läsning av halvtidsmanus och till Gustav Westberg för värdefulla 
kommentarer om tidigare versioner av artikel 3 och 4 och om slutmanuset. 
Tack, Daroon Yassin Falk, för kommentarer om slutmanuset, inte minst om 
elevperspektivet. Tack till Emilie Holst för all hjälp med konstiga blanketter 
och för lugnande besked i slutfasen och till Erik Norgren på Repro för 
snabba mejlsvar, när jag inte längre orkade läsa instruktioner. Tack också 
till de andra doktoranderna, framför allt Ida Melander och Anna Heuman 
för samtal om doktorandvedermödor på gemensamma bussresor till 



onsdagsfikat - tills pandemin tvingade oss till träffar via Zoom. Tack, Ida, 
även för skarpögda kommentarer om slutmanuset. 

Ett varmt tack till Katarina Lundin för en detaljerad, initierad och intres-
serad läsning av mitt slutmanus och för värdefull hjälp med artikel 4. Dina 
kommenterar bidrog till att höja kvaliteten på texterna avsevärt. Tack också 
för att du bjudit in mig till nätverket Idrott och språk/Språk i idrott (ISSI). 

Min arbetsgivare Stockholms stad och närmare bestämt FoU-enheten på 
utbildningsförvaltningen i Stockholm har finansierat doktorandprojektet. 
Tack till mina tidigare chefer Katarina Arkehag och Lena Lindblad-Petersen 
som gjorde det möjligt för mig att inleda doktorandstudierna. Tack också 
till min nuvarande chef Lars Wallinder som haft stor förståelse för att jag 
bara funnits tillgänglig halva arbetstiden.  

Kollegorna på FoU-enheten vill jag också tacka, inte minst Birgitta Tho-
rander som uppmanade mig att söka doktorandtjänsten. Mötena med Lit-
teracitetsgänget och FoU-planegruppen har varit ett välkommet avbrott 
från avhandlingsarbetet. Tack Anneli, Annica, Birgitta, Kristina, Lena, Ri-
chard, Attila, Cecilia, Ingela och Per! Tack även till alla inom STLS, Stock-
holm Teaching & Learning Studies, både nuvarande och tidigare koordina-
torer och vetenskapliga ledare. Ett särskilt stort tack till Ann Olsson, Björn 
Kindenberg, Carmina de Leeuw och Enni Paul – jag ser alltid fram emot 
våra kreativa fredagar!  

Tack alla ni vänner och kollegor som korrekturläst kapitel i avhand-
lingen: Anna-Karin Frisk, Annica Gärdin, Cecilia Göransson och Ingela 
Hyddmark. Tack även till min son Elias Mantere för korrekturläsning. Min 
tidigare lärarkollega Göran Forsberg har tagit fotot till avhandlingen. Tack, 
Göran! 

Till sist, tack till Kristina Ansaldo och Anna-Karin Frisk som tagit ut mig 
till stallet där man glömmer alla (text)teorier och där helt andra metoder 
gäller. Det har betytt mycket. Tack till alla andra vänner och bekanta som 
jag nästan inte hunnit träffa på fyra år. Lasse, tack för ditt tålamod och för 
att du alltid är så stolt över din ”duktiga hustru”. Och till våra barn och 
barnbarn: Ni vet att ni alltid är de viktigaste.   
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1 Inledning och syfte  
Den här avhandlingen handlar om textanvändning och texter i en specifik 
verksamhet: ämnet idrott och hälsa på högstadiet. Det är ett skolämne som 
inte i första hand förknippas med texter, läsande och skrivande eller lite-
racy, i förståelsen socialt situerade praktiker kring texter i människors liv. I 
avhandlingen benämns sådana praktiker skriftpraktiker eller skriftliga 
praktiker, och både digitala texter, texter på papper, bilder, fotografier, ta-
beller och filmer inkluderas i dessa benämningar som används synonymt. I 
skolan har literacy av tradition en viktig funktion, och alla lärare har ett 
övergripande ansvar för att ge eleverna stöd i språk- och kommunikations-
utveckling (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
[Lgr11], 2019, s. 13).1 Ämnet idrott och hälsa har dock inget explicit ansvar 
för utveckling av elevers läsande och skrivande och är kanske ett av de äm-
nen i skolan som i lägst omfattning traditionellt involverat elever i skriftliga 
praktiker.2 Sådana praktiker har dock på senare tid blivit allt vanligare, och 
därmed har det också blivit vanligare att (kroppsliga) kunskaper i idrotts-
ämnet entextualiseras, dvs. får fast form och blir text (Bauman & Briggs, 
1990; se mer i avsnitt 3.2). 

Den ökande textanvändningen i ämnet har i tidigare forskning kopplats 
till tre parallella processer. Akademiseringen av ämnet (Larsson, 2016, s. 
294ff) samt mål- och resultatstyrningen av skolan är två processer som på 
olika sätt bidragit till en ökning av skriftliga praktiker. Fördefinierade kun-
skapskrav i stället för öppet definierade mål betonar resultaten, vilket ris-
kerar att leda till ”krav- och kontrollstyrning” (Wahlström, 2011, s. 39). 
Detta i sin tur gör att lärare behöver bevisa sin betygssättning, exempelvis 
med hjälp av skriftligt redovisade kunskaper. Den tredje processen har att 
göra med läroplansreformen 1994, då ämnet bytte namn till idrott och 
hälsa. Idrottslärarnas tolkning av begreppet hälsa som ett teoretiskt begrepp 
i samband med namnbytet ledde till ett ämne med mer teoretiska inslag 
(Larsson, 2016, s. 113; Sandahl, 2005; se mer nedan). Läroplansreformen 
2011 verkar ytterligare ha ökat användningen av texter i idrottsämnet 

 
1 I avhandlingen skrivs Lgr11 (2019), dvs. den senast reviderade versionen, när lä-
roplanen citeras. Innehållet i det citerade har inte ändrats i revideringarna. I andra 
fall skrivs endast Lgr11. 
2 I avhandlingen används benämningen idrott och hälsa eller idrottsämnet om ämnet 
i Sverige, och lärarna i ämnet benämns lärare i idrott och hälsa eller idrottslärare. 
Om ämnet internationellt används benämningen idrottsämnet.  
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(Seger, 2014; Svennberg & Högberg, 2018; Tolgfors, 2017), då förmåga att 
planera, utvärdera och reflektera ska bedömas. Det är förmågor som ut-
trycks språkligt, vilket inbjuder till skriftliga praktiker (jfr Svennberg & 
Högberg, 2018; Tolgfors, 2017). 

I och med att ämnet inte haft någon längre tradition av textmediering i 
undervisningspraktiker, finns heller inte särskilt mycket forskning om text-
användning i ämnet. Därmed saknas kunskaper om den ökande textan-
vändningens konsekvenser för ämnets undervisnings- och bedömningsprak-
tiker och för elevers lärande. Just lärandet i idrottsämnet, närmare bestämt 
ämnets påstådda brist på lärandefokus, ledde kring millennieskiftet till en 
kritisk debatt, och ämnets legitimitet ifrågasattes såväl i Sverige som inter-
nationellt (Tholin, 2006; Tolgfors, 2017, s. 38). Hay (2006) pekade på 
problemet med hur lärandet i ämnet egentligen kan redovisas och bedömas, 
då hälsorelaterade mål ofta sträcker sig långt in i framtiden.  

I svensk forskning visades att i stället för hälsorelaterade kunskaper som 
beskrevs i betygskriterierna för ämnet, baserades betygen på skötsamhet, 
aktivitet på lektionerna, färdigheter i olika idrottsgrenar och på prestationer 
och resultat (Annerstedt & Larsson, 2010; Fagrell m.fl., 2009; Londos, 
2010; Redelius & Hay, 2009, 2012; Tholin, 2003, 2006). Frågor ställdes 
om idrottsämnet kunde beskrivas som ett bildningsämne eller främst som 
en motvikt till de mer statusfyllda teoretiska ämnenas stillasittande prakti-
ker (Tholin, 2006). Enligt Londos (2010, s. 207–208) värdesattes den 
kroppsliga aktiviteten och viljan att anstränga sig mer än exempelvis teore-
tiska kunskaper om konditionsträningens hälsoeffekter. I Skolverkets nat-
ionella utvärdering NU-03 (Skolverket, 2004) konstaterades att lärarna pla-
nerade sin undervisning främst utifrån de intresserade och motiverade ele-
vernas perspektiv, och att duktiga lagspelare inte behövde uppnå alla målen 
för ämnet för att uppnå höga betyg (jfr Tholin, 2006, s. 156). I stället för 
att bedöma elevernas lärande i idrottsundervisningen, bedömde lärarna fär-
digheter som eleverna redan hade (Londos, 2010). Därmed var elever utan 
erfarenhet av idrott på fritiden förlorarna i sammanhanget (Redelius m.fl., 
2009). Av detta kan man dra slutsatsen att ämnet inte var till för alla elever 
på samma villkor, utan att elever med tidigare kunskaper och erfarenheter 
från idrottssamhället utanför idrottsundervisningen premierades. 

Legitimitetsdiskussionen tycks ha påverkat idrottsämnets kursplan vid 
läroplansrevideringen 2011 och vidare idrottslärares undervisningsprakti-
ker, åtminstone gällande bedömning: enligt Svennberg m.fl. (2018) riktas 
idrottslärarnas bedömningsfokus i mycket större utsträckning mot elever-
nas kunskaper efter införandet av Lgr11 än före. Deras förmåga att planera, 
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utvärdera och reflektera kring värdet av fysiska aktiviteter beaktas mer vid 
bedömningen än tidigare, och skriftliga uppgifter tycks vara det huvudsak-
liga sättet att bedöma denna förmåga (Seger, 2014, s. 117; Svennberg, m.fl., 
2018). Enligt Seger (2014) som följt högstadielärares betygssättningsprocess 
har teoretiska kunskaper fått en större inverkan på betygen efter Lgr11, vil-
ket har till följd att idrottsämnets karaktär är i förändring (s. 129). Lärarna 
i hennes studie bedömer kunskaper kopplade till hälsa i huvudsak via teo-
retiska uppgifter, vilket ställer högre krav på lärarnas förmåga att bedöma 
och betygssätta texter (s. 95). Lärarna försöker också hitta andra sätt att 
examinera teoretiska kunskaper hos elever med skrivsvårigheter och menar 
att motoriskt begåvade elever med skrivsvårigheter blir lidande i betygshän-
seende på grund av förändrade bedömningspraktiker (Seger, 2014, s. 129). 
Idrottsämnets förändrade karaktär som en följd av den ökade textanvänd-
ningen leder till frågor som en språk- och textvetenskaplig granskning och 
förståelse kan bidra till att besvara. Denna avhandling i svenska språket 
undersöker idrottsämnets skriftliga praktiker och kan därmed öka kun-
skapen om villkoren för och konsekvenserna av den ökade textanvänd-
ningen. Samtidigt ökar avhandlingen kunskapen om texter i ett skolämne 
vars texter tidigare inte undersökts språkvetenskapligt i någon större ut-
sträckning. Därmed bidrar avhandlingen både till en förståelse för idrotts-
ämnets textrelaterade utmaningar och till text-, genre- och diskursforsk-
ningen i vidare bemärkelse. 

I avhandlingen studeras närmare bestämt vilka funktioner texter har i 
förändrade undervisnings- och bedömningspraktiker i idrott och hälsa, och 
det diskuteras vilka konsekvenser ökad textanvändning kan ha för ämnet. 
Tolgfors (2017, s. 40) påpekar att kroppslig-kinestetisk intelligens, som en-
ligt Annerstedt (1995) bara kan utvecklas genom rörelse, i samband med 
legitimitetskrisen inte värderades tillräckligt högt för att räcka som argu-
ment för idrottsämnets existens. Det kanske kan tolkas som att ett till stora 
delar praktiskt ämne som idrott och hälsa måste anamma de teoretiska äm-
nenas (skriftliga) praktiker för att legitimera sig som ett kunskapsämne. Å 
andra sidan är det kanske inte självklart att ämnet faktiskt blir mer teore-
tiskt när användning av texter blir vanligare. Dessa frågor har att göra med 
relationen mellan teori och praktik och den betydelse textanvändning kan 
ha därvidlag. Att låta elever delta i undervisningspraktiker där läraren syn-
liggör och undervisar om ämnesspråket i vid bemärkelse – vilket inkluderar 
texter – och inte bara om ämnet, anses bidra till en förståelse av hur kun-
skapsproduktionen i ämnet går till (Moje, 2008, s. 97; jfr Shanahan & Sha-
nahan, 2012). Delaktighet i ämnets språkliga praktiker anses vidare bidra 
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till att eleverna blir mer engagerade i ämnet (K. Danielsson, personlig kom-
munikation, 2021, 13 september; jfr Bergh Nestlog, 2019; Schleppegrell, 
2004).  

Avhandlingen närmar sig de textmedierade undervisnings- och bedöm-
ningspraktikerna ur ett textetnografiskt perspektiv för att ta reda på vilka 
texter som används, samt hur, när och varför texter används i skolämnet 
idrott och hälsa. I avhandlingen betraktas literacy, som nämnts, som socialt 
situerade praktiker kring skriftliga texter i människors liv (se mer i kapitel 
3). Vidare betraktar avhandlingen skolans skriftpraktiker som ämnesspeci-
fika (”disciplinary literacy”, t.ex. Shanahan & Shanahan, 2008). Centralt 
för forskning om ämnesspecifik literacy eller ämnesliteracy (begreppen an-
vänds synonymt i avhandlingen) är att lärandet ses som unikt för varje ämne 
och att de skriftpraktiker som används för att stötta detta lärande också är 
unika (Lee & Spratley, 2010; Moje, 2008; Shanahan & Shanahan, 2008). 
Dessa skriftpraktiker anses sprungna ur de olika disciplinernas skilda och 
unika didaktiska utmaningar (jfr Bain, 2006; Fang & Coatoam, 2013). 

Ämnesspecifik literacy förstås vanligen som sätt att läsa, skriva och lösa 
uppgifter i de olika disciplinerna genom användning av ämnesspecifika stra-
tegier (Gillis, 2014).3 I skriftpraktiker i matematik framstår det som viktigt 
att ha en mycket hög precision, där varje ord är mycket betydelsefullt. I 
naturvetenskapliga ämnen är det typiskt att röra sig mellan transformat-
ioner av olika former av representationer och bearbeta dem rekursivt, när 
man exempelvis formulerar hypoteser och drar slutsatser. Samhällsveten-
skapliga ämnen utmärker sig exempelvis av att man lever sig in i människors 
öden och försöker förmedla deras perspektiv på liv och samhälle. Vid läs-
ning av skönlitteratur och andra texter i svenska och de andra språkämnena 
utforskar man bland annat möjliga horisonter och rör sig fram och tillbaka 
i texten både på ytan och på djupet och ut från texten mot egna erfarenheter 
och kunskaper (Applebee & Langer, 2013; Langer, 2017; Liberg, 2016, 
2018; Smidt, 2004; Shanahan & Shanahan, 2008). 

Forskning om ämnesspecifik literacy har länge haft fokus på att studera 
ämnesexperter för att beskriva kognitiva praktiker i olika discipliner. Denna 
forskning har resulterat i uttryck som ”thinking like a historian, a 

 
3 Gillis (2014) inkluderar även ämnesspecifikt tänkande som ett typiskt drag för 
ämnesliteracy. Fältet för ämnesliteracy har en kognitiv inriktning med betoning på 
ämnesexperter. I avhandlingen ses literacy som sociala praktiker, snarare än kogni-
tiva förmågor, och avhandlingen ansluter sig till en förståelse av ämnesliteracy som 
betonar ämnesspecifika praktiker. 
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mathematician, a scientist” (Wickens m.fl., 2015, s. 76). Betoningen på ex-
perten problematiseras av Wickens m.fl. (2015), då en sådan betoning enligt 
författarna belyser två distinkta utmaningar i implementeringen av ämnes-
literacy i undervisningen. För det första har inte alla discipliner någon tyd-
lig, naturlig expert; exempelvis är det oklart vem en sådan expert skulle vara 
i idrottsämnet eller i skolans svenskämne, med en såväl språk- som littera-
turvetenskaplig grund. För det andra kan betoningen på experten snarare 
än på själva praktikerna förstärka elevens självbild som någon som är eller 
känner sig utanför i stället för delaktig i ett ämne, en ”disciplinary outsider” 
i stället för en ”disciplinary insider” (Wickens m.fl., 2015, s. 76–77; jfr ”di-
sciplinary player”, Ford & Forman, 2006, s. 27). För att bereda fler elever 
möjligheten att känna sig delaktiga, behöver ramverket för ämnesspecifik 
literacy breddas, så att det framför allt omfattar praktikerna, dvs. det man 
gör i den aktuella disciplinen (Wickens m.fl., 2015). För den här avhand-
lingen betyder detta att det är viktigt att undersöka skriftpraktikers funkt-
ion i det man gör i idrottsundervisningen på högstadiet men också varifrån 
detta görande härstammar, dvs. kopplingen till disciplinen och till en annan, 
bredare kontext. Detta görs utifrån avhandlingens språkvetenskapliga syfte 
att beskriva skriftpraktikerna och försöka begripliggöra varför skriftprakti-
kerna ser ut som de gör. Det i sin tur kan kopplas till frågan om elevers 
deltagande i ämnet och möjligheten att känna sig som en disciplinary insi-
der, eller ämnesdeltagare, vilket i avhandlingen undersöks i termer av äm-
nesidentitet. 

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka vilka funktioner texter 
har i undervisningen i idrott och hälsa på högstadiet. I avhandlingens in-
tresse ligger att utröna om och i så fall på vilket sätt och i vilka sammanhang 
texter och textanvändning kan beskrivas som delar av ett relevant ämnesin-
nehåll som i bästa fall bidrar till lärande i och utveckling av ämnet, och när 
de i stället i sämsta fall utgör ett hot mot traditionellt ämnesinnehåll. Ur ett 
elevperspektiv vill avhandlingen undersöka hur texter bjuder in alternativt 
förhindrar elever att bli ämnesdeltagare i idrott och hälsa. Syftet operation-
aliseras genom följande övergripande forskningsfrågor: 
 

• Hur, när och varför används texter i undervisningspraktiker i id-
rott och hälsa? 

• Vilka teman dominerar i de använda texterna och vilket speciellt 
ämnesinnehåll, snarare än annat, är det som entextualiseras? 

• Vilka ämnesidentiteter erbjuder texterna i idrott och hälsa? 
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Den första frågan är den mest övergripande och besvaras i olika stor ut-
sträckning i samtliga fyra artiklar. Den tar fasta på det konkreta arbetet på 
lektionerna och i vilket syfte texterna används. Den andra frågan besvaras 
genom analys av texter i artikel 1, 2 och 3. Även artikel 4 bidrar till att 
besvara frågan genom en analys av lärarnas positioneringar i olika skrivdis-
kurser. Den tredje frågan undersöker möjligheten för eleverna att bli äm-
nesdeltagare genom idrottsämnets texter. Frågan besvaras främst i artikel 2 
och 3, där lärarens bedömningskommentarer respektive texter skrivna av 
eleverna undersöks, men på ett övergripande sätt även i artikel 1 och 4. 
Artiklarnas specifika forskningsfrågor visas i tabell 1.  
 

Tabell 1. Artiklarnas forskningsfrågor. 

Artikel  Forskningsfrågor/syfte 
1. Performans och text – entextuali-
seringar av dans och rytmik i idrottsun-
dervisningen i en högstadieklass 

För vilka ändamål, kopplat till elevers och 
lärares handlingar, används skriftbase-
rade texter i ämnet idrott och hälsa?  
Vad handlar de använda texterna om, det 
vill säga vilket speciellt ämnesinnehåll är 
det som entextualiseras? 

2. Skriftliga bedömningspraktiker i idrott 
och hälsa. 

Vad bedöms i bedömningskommenta-
rerna och vilken attityd uttrycks? 
Vilka texter och diskurser är bedömnings-
kommentarerna kopplade till? 

3. Elevtexter i idrott och hälsa – en text-
etnografisk genreanalys. 

Studien syftar dels till att identifiera och 
beskriva genrer i ämnet idrott och hälsa 
på högstadiet som de kommer till uttryck 
i elevtexter, dels till att visa hur dessa 
genrer positionerar elever genom att er-
bjuda dem olika roller. 

4. ”Man kan inte bara gympa sig igenom 
ämnet.” Hur fem idrottslärare på högsta-
diet legitimerar skriftliga praktiker i idrott 
och hälsa. 

Syftet med studien är att undersöka hur 
idrottslärare synliggör olika diskurser ge-
nom legitimering respektive delegitime-
ring av skriftliga praktiker i ämnet idrott 
och hälsa. 

 

Tabell 1 visar hur artiklarna med sina specifika frågor och syften bidrar till 
att besvara avhandlingens övergripande frågor.  

1.1 Avhandlingens disposition  
Avhandlingen består av åtta kapitel varav detta inledande kapitel även in-
nehåller avhandlingens syfte och frågor. Kapitel 2 med tidigare forskning 
och skrivningar om styrdokument bildar en bakgrund till studien. Kapitel 3 
redogör för studiens teoretiska ram New Literacy Studies och viktiga teore-
tiska begrepp. I det därpå följande metodologikapitlet, kapitel 4, beskrivs 
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avhandlingens textetnografiska perspektiv, insamlings- och analysmetoder, 
material och forskningsetiska frågor. Kapitlet avslutas med en metoddis-
kussion. De fyra artiklarna presenteras därefter kort i kapitel 5. Efter pre-
sentationen av artiklarna följer ett diskussionskapitel, kapitel 6. Resultaten 
utifrån de tre forskningsfrågorna sammanfattas och diskuteras i tre avsnitt 
och därefter diskuteras avhandlingens slutsatser. Avhandlingen avslutas 
med en sammanfattning på engelska. 
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2 Bakgrund: forskning och styrdokument 
Detta kapitel inleds med en översikt över forskning om literacy som är in-
spirerad av New Literacy Studies (NLS), en forskningsinriktning som växt 
fram sedan 1970-talet som ett nytt sätt att se på literacy (se kapitel 3). Det 
inledande avsnittet (2.1) beskriver ett antal tidiga, tongivande studier inom 
NLS-traditionen och hur NLS-forskningen utvecklats efter 1970-talet. Där-
efter följer två avsnitt som redogör för NLS-inspirerade studier i skolan 
(2.1.1) och studier om skriftbruk både i och utanför skolan (2.1.2). Avsnit-
tet 2.1 avslutas med en sammanfattande kommentar (2.1.3). Nästa avsnitt 
(2.2) handlar om forskning om ämnesspråk i olika ämnen, och forskning 
om ämnesspråk i idrottsämnet får ett eget avsnitt (2.2.1). Avsnittet avslutas 
med en sammanfattande kommentar (2.2.2). Därefter redovisas forskning 
om ämnesspecifik literacy i olika ämnen (2.3) och forskning om literacy i 
idrottsämnet (2.3.1). Avsnittet avslutas med en sammanfattande kommen-
tar (2.3.2). 

Efter denna forskningsöversikt ges en kort beskrivning av idrottsämnets 
historia i Sverige (2.4), följd av en redogörelse för forskning om idrottsäm-
nets ämnestraditioner i Sverige och internationellt (2.5). Därefter redogörs 
för relevanta styrdokument (2.6), och slutligen ges en sammanfattande 
kommentar (2.7). Skrivningarna om idrottsämnets historia i Sverige, äm-
nestraditionerna och styrdokumenten behövs i avhandlingen för en förstå-
else av skriftpraktikernas historiska situering och deras inbäddning i sociala 
och kulturella praktiker. 

2.1 Forskning om literacy inom New Literacy-traditionen 
En av de första tongivande studierna i New Literacy-traditionen är Heaths 
(1983) Ways with words, som handlar om barns språk- och skriftanvänd-
ning i två amerikanska bostadsområden, en vit och en svart arbetarklass-
förort, relaterat till språk- och skriftanvändning hos makthavare (och deras 
barn) inom skola och samhälle i stort. Undersökningen visar att barnen i de 
olika områdena hade helt olika förutsättningar gällande skriftanvändning 
och inställning till skrift. Medelklassbarnens skriftanvändningsmönster lik-
nade skolans mönster mest och gav därmed bäst förutsättningar för skolar-
bete.  

En annan tongivande studie inom NLS är Barton och Hamiltons (1998) 
Local literacies. Reading and writing in one community. I studien undersö-
ker de ett antal människors skriftliga praktiker och beskriver därmed ett 
vardagligt eller folkligt skriftbruk (”vernacular literacy”), som är långt ifrån 
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det skriftbruk som kännetecknar samhällets dominerande institutioner, ex-
empelvis skolan, vars skriftbruk kan betecknas som dominant (Barton, 
2007, s. 57). Vardagligt skriftbruk, som att skriva en inköpslista, är ofta 
kopplat till en överordnad verksamhet, som själva handlandet, vilket gör 
att ”själva läsandet eller skrivandet närmast blir osynligt.” (Karlsson, 2006, 
s. 27–28). En studie om textanvändning i idrott och hälsa befinner sig mitt 
emellan dominanta och mer osynliga skriftpraktiker. Den övergripande do-
mänen är skolan med normativa och välkända skriftpraktiker, vilka kan 
tänkas påverka textanvändningen även i idrottsämnet, samtidigt som 
kroppsligt lärande4 med en relativt sparsam textmediering åtminstone trad-
itionellt är en överordnad verksamhet, där textanvändningen kanske är mer 
osynlig. 

Inom forskning som inspirerats av NLS-traditionen har uppmärksam-
heten sedan början av 2000-talet alltmer riktats mot multimodalt textskap-
ande och det digitalas inverkan på människors skriftbruk (t.ex. Djonov & 
Tseng, 2020; Djonov m.fl., 2021; Kress, 2003; Lankshear & Knobel, 2011; 
Zhang m.fl., 2016). Forskare inom NLS har specifikt intresserat sig för den 
innovativa och produktiva potentialen av skriftpraktiker i digitala miljöer 
som barn använder både i och utanför skolan (t.ex. Gee, 2003/2007; Hull 
& Schultz, 2001; Lankshear & Knobel, 2003; Nixon, 2003; Sefton-Green, 
2007; Street, 2003). Samtidigt som studierna lyfter fram och erkänner fri-
tidspraktikerna, exempelvis datorspel, påminner de om en risk med att ro-
mantisera dessa praktiker och att avfärda de (mer traditionella) textuella 
möten som barn och ungdomar fortfarande behöver vara med om (Hull, 
2003; Hull & Schulz, 2001). 

Studier inom NLS förknippas främst med etnografiska undersökningar 
om text- och språkanvändning i olika sociala sammanhang. I etnografiska 
studier som riktas mot vardagliga skriftpraktiker analyseras eller beskrivs 
själva texterna i regel inte i så stor utsträckning, jämfört med etnografiska 
studier om akademiska skriftpraktiker med ett mer framträdande skriftbruk 
(Karlsson, 2006, s. 28). Exempel på studier inom yrkesområden med ett 
framträdande skriftbruk är Gunnarsson (1992, skrivande vid ett kommun-
delskontor), Hållsten (2008, ingenjörers skrivande), Winsor (1996, ingen-
jörers skrivande) och Jämtelid (2002, texter i affärsvärlden). 

 
4 Kroppsligt lärande avser i avhandlingen de kroppsliga aktiviteter som eleverna är 
engagerade i, liksom begreppen förkroppsligat lärande och ”embodied learning”, 
som också används inom forskning om idrottsämnet. 
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I projektet Skriftbruk i arbetslivet (Karlsson, 2006; Karlsson & Ledin, 
2004) studerades ett antal vanliga yrken utan framträdande skriftbruk med 
fokus på både skriftbruk och texter (Karlsson, 2006, s. 30–31). Bland annat 
undersöktes skriftbruk hos byggnadsarbetare (Karlsson, 2003a), en lastbils-
chaufför (Karlsson, 2003b) och ett butiksbiträde (Karlsson, 2004). Skrift-
bruket på de undersökta arbetsplatserna kan enligt Karlsson (2006, s. 109) 
något förenklat delas in i synligt och osynligt skriftbruk. Det synliga är så-
dant som personerna själva tog upp i samtal om läsande och skrivande, me-
dan de var omedvetna om det osynliga skriftbruket. Det osynliga skriftbru-
ket handlar bland annat om att undersköterskan eller butiksbiträdet ”kastar 
ett öga på en lista eller en skylt” eller ”läser av en mätare eller en prislapp” 
(s. 109). Sådana korta skrifthändelser, inbäddade i annan verksamhet, lik-
ställer Karlsson (2006, s. 109) med det mer synliga läsandet och skrivandet 
när det gäller vikten för arbetets utförande.  

Skriftbruk i vård och omsorg, med inriktning mot andraspråkstalare, un-
dersöktes i projektet Omsorg som språkarbete i flera studier (Jansson m.fl., 
2014; Karlsson, 2014; Karlsson & Nikolaidou, 2012, 2013). Projektet un-
dersökte samband mellan bristande kunskaper i svenska och marginali-
sering. Bland annat visar studierna att det finns en konflikt mellan institut-
ionell och professionell identitet i skriftpraktikerna (Nikolaidou & Karls-
son, 2012, s. 43). Personlig identitet har ett mycket begränsat utrymme i 
dokumentationen. Den professionella identiteten kan baseras på formell ut-
bildning men också på erfarenheter från vardagslivet (Karlsson & Nikolai-
dou, 2012, s. 248). I en studie om arbetsplatser inom äldrevården och indust-
rin undersöktes hur problemhantering entextualiseras och vilka röster som 
blir representerade och vilka som inte blir det (Karlsson & Nikolaidou, 
2016, s. 280). Bland annat visar resultaten att ifyllandet av en till synes en-
kel incidentrapport kan dölja komplicerade maktrelationer. Skrivna doku-
ment ses som något permanent av de anställda, vilket tycks skapa skuld i en 
arbetskultur som försöker undvika det. Därför verkar de anställda vilja lösa 
problem utan att använda texter. Cubans (2008, s. 90) studie om arbetsli-
vets skriftbruk hos kvinnor som invandrat till England och arbetar inom 
hemvården där, visar en kraftig ökning av skrivande, ”a paperwork explos-
ion”, som en följd av bland annat avregleringar på arbetsmarknaden. Det 
ökade skriftbruket handlar bland annat om scheman över dieter och toa-
lettbesök, säkerhetsföreskrifter och dokumentation av arbetsuppgifter. 
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2.1.1 NLS-inspirerade studier i skolan 
NLS-inspirerade studier i skolan har undersökt både skriftbruk i stort och 
exempelvis skrivande specifikt. I grundskolan har bland annat skrivprakti-
ker i samhällsorienterande ämnen (SO-ämnen) på högstadiet undersökts ge-
nom en observation av skrivhändelser och en beskrivning av skrivhand-
lingar. Skrivandet inom SO-undervisningen kännetecknades till stor del av 
att eleverna lagrade, organiserade och reproducerade kunskaper för att för-
bereda sig för proven (Lindh, 2019; jfr Staaf, 2019; Walldén & Lindh, 
2021). I en studie om matematik- och historieundervisning i grundskolans 
mellanår undersöktes ämnesundervisning bland annat med fokus på elevers 
villkor för och möjligheter till literacyutveckling och meningsskapande 
(Egelström, 2019). De olika ämnena påverkade lärarens sätt att utforma 
undervisningen, så att en och samma lärare använde olika resurser i de olika 
ämnena. Det individuella arbetet i matematik försvårade gemensamma ge-
nomgångar, medan undervisningen i historia mer utgick från gemensamt 
arbete och ledde till flera olika slags literacyhändelser.  

På gymnasiet har såväl teoretiska som praktiska ämnens skriftbruk stu-
derats. Enni Paul (2017) har undersökt vilket skriftbruk vård- och omsorgs-
elever mötte under sin arbetsplatsförlagda praktik. Resultaten visar bland 
annat att det krävs en kompensatorisk undervisning i skrivandet av centrala 
texter i de aktuella yrkena, då lärlingselever inte alltid har möjlighet att lära 
sig det under sin arbetsplatsförlagda praktik. Dessutom är en stor del av 
skriftbruket osynligt för både elever och handledare, eftersom det är inord-
nat i annan verksamhet (jfr Karlsson, 2006; se 2.1 ovan). Även Christidis 
(2020) har undersökt vård- och omsorgsprogrammet, bland annat pro-
grammets skriftpraktik ur ett NLS-perspektiv. När yrkesämnen och all-
männa ämnen respektive olika yrkesämnen sinsemellan integrerades i ut-
bildningen, blev ett generellt kunnande tillgängligt i form av skriftbruk. 
Westman (2019) har undersökt skrivandets plats och funktion i två gymna-
sieklasser, en byggklass och en omvårdnadsklass. Skrivande hade ingen cen-
tral betydelse i klasserna, men omvårdnadsklassen skrev oftare och längre 
texter. Omvårdnadsklassen uppvisade en skolstyrd skriftpraktik, medan 
byggklassen rörde sig mellan två olika skolstyrda skriftpraktiker, vilka lik-
nade det skriftbruk man kan hitta på en byggarbetsplats. I båda klasserna 
användes skrivandet främst för att strukturera och lagra kunskap (jfr Lindh, 
2019; Staaf, 2019; Walldén & Lindh, 2021).  
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2.1.2 Studier om skriftbruk både i och utanför skolan 
Ett flertal svenska och internationella studier inom eller nära NLS-tradit-
ionen har intresserat sig för textanvändning både i och utanför skolan, och 
digital textanvändning har, som nämnts, alltmer inkluderats i och med att 
det blivit allt vanligare. Med fokus på multimodal komposition med hjälp 
av ipads i en norsk grundskola undersökte Strømman (2020) elevernas mul-
timodala designval i textutformningen, och designvalen i texter i och utan-
för skolan jämfördes. Strømman konstaterar bland annat att elevernas aka-
demiska literacy utvecklades när de även fick använda multimodala prakti-
ker från sin fritid. Att använda ipads eller andra motsvarande hjälpmedel 
underlättade ett sådant gränsöverskridande (”boundary crossing”, s. 92). 

Jacquet (2016) har undersökt literacy i fem högstadieungdomars så kal-
lade en-till-en-datorpraktiker. Bland annat undersöktes relationen till och 
skillnader mellan datoraktiviteter initierade av skolan respektive eleverna 
själva, och även skillnader i datoraktiviteterna eleverna emellan undersök-
tes. En stor variation framkommer i hur digital literacy framträder i delta-
garnas en-till-en-datorpraktiker. Dessa variationer kan relateras till erfaren-
heter i hemmet, boendemiljö, plats, personliga egenskaper och skolerfaren-
heter. En satsning på ett en-till-en-projekt som syftade till att minska den 
digitala ojämlikheten ökade tvärtom den mellan studiens deltagare. På en 
rad olika sätt framkommer att elever inte får likvärdiga möjligheter att ut-
veckla sin digitala literacy i skolan. 

Lundgren (2013) har undersökt mellanstadieelevers vardagliga skrift-
praktiker och jämfört dem med skolans skriftpraktiker. Barnen använde di-
gitala verktyg utanför skolan och böcker, papper och penna i skolan. Den 
digitala utvecklingen tycktes leda till att skillnaderna mellan skolskrivande 
och fritidsskrivande ökade (jfr Lindh, 2019; Skaar, 2020). Vikten av att lä-
rare skaffar sig kunskaper om och förståelse för elevers fritidsliteracy beto-
nades i en fallstudie av tredjeklasselevers skiftpraktiker i och utanför skolan, 
inte minst gällande elever från socioekonomiskt utsatta områden 
(McTavish, 2009). En sådan utgångspunkt användes på ett framgångsrikt 
sätt i literacyundervisning för äldre elever genom att läraren först bjöd in 
och legitimerade elevernas fritidsliteracies i klassrummet för att sedan bygga 
undervisningen på denna grund (Skerret & Bomer, 2011). 

Andra literacystudier som undersökt skriftbruk både i och utanför skolan 
är Svensson (2014), Fast (2007) och Schmidt (2013). Svensson (2014) kart-
lägger och beskriver två mellanstadieelevers skriftbruk och skriftprodukter 
för att beskriva vad som kännetecknar den skriftkultur som de två studerade 
barnen lever sina liv i. Fast (2007) följer sju barns läsinlärning både hemma, 
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i förskolan och i skolan, och i studien beskrivs bland annat i vilka samman-
hang barnen mötte texter i hemmiljön och vilka aktiviteter med texter bar-
nen deltog i. Schmidt (2013) har undersökt nio barns erfarenheter och upp-
levelser av texter hemma, på fritiden och i skolan under årskurs 3–5. Skrift-
bruk i vardagsliv och i SFI-utbildning (svenska för invandrare) undersöktes 
i en studie om fem kurdiska SFI-studerandes skriftbrukshistoria och skrift-
praktiker (Norlund Shaswar, 2014). Studien visar att SFI-studerandenas ak-
tiva deltagande och lärande fördjupas om de erbjudna identiteterna inom 
utbildningen överensstämmer med deras självbilder, inte minst med identi-
teter knutna till en persons skriftbrukshistoria 

Wedin (2004, 2006) har visat på relationer mellan skriftpraktiker i sko-
lan och i elevernas hem på den tanzaniska landsbygden. Skolans skriftprak-
tiker förberedde inte eleverna för literacy med stor ekonomisk betydelse för 
invånarna i samhället. I stället förberedde skolan eleverna enbart för de 
standardiserade former av läsande och skrivande som förekom i examinat-
ioner, vilka utgjorde en viktig sorteringsmekanism till högre studier och an-
ställningar. Skolans literacyundervisning gynnade därmed endast de få ele-
ver som fick möjlighet till vidare studier, medan den stora majoritet som 
inte gick vidare inte hade så stor nytta av literacyundervisningen i skolan. 
En övergripande slutsats utifrån studierna är att språkliga praktiker som 
värderas högt i en kontext inte värderas lika högt i en annan kontext, och 
att detta är socialt och kulturellt styrt. 

2.1.3 Sammanfattande kommentar 
Forskning om literacy inom NLS-traditionen har från början mest intresse-
rat sig för vardagsliteracy (”vernacular literacy”) i motsats till dominant 
literacy, som är den textanvändning som samhällets dominerande institut-
ioner som skolan eller andra akademiskt präglade miljöer utmärks av. Var-
dagsliteracy kan också beskrivas som osynlig literacy på så sätt att textan-
vändningen är underordnad eller inkluderad i en övergripande verksamhet 
i vardagslivet, men osynlig literacy förekommer och har undersökts även 
inom yrken som traditionellt inte varit eller ansetts som skriftbruksyrken. 

Skolans skriftpraktiker, exempelvis inom yrkesprogram, har ofta under-
sökts ur ett ideologiskt perspektiv som vill lyfta fram elevers olika förutsätt-
ningar att bemästra den dominanta literacy som skolan präglas av. I detta 
sammanhang lyfts ofta elevernas fritidsliteracy in som en jämförelse med 
skolans literacy. Då forskning inom NLS ofta utgår från att skildra före-
kommande textanvändning i en miljö eller verksamhet, har de ökande digi-
tala skriftpraktikerna blivit ett allt större forskningsfokus.  
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Användning av texter har alltså undersökts ur olika aspekter och i varie-
rade kontexter, både i starkt textmedierade miljöer och i sammanhang där 
texter traditionellt inte har så stor plats. Mig veterligt finns inga svenska 
eller internationella studier där skriftbruk inom idrottsämnet undersöks ur 
ett NLS-perspektiv, dvs. med fokus på de funktioner texter har i undervis-
ningspraktiker inklusive bedömningspraktiker. Idrott och hälsa är ett ämne 
i en akademiskt präglad miljö, men ämnet är inte av tradition starkt text-
medierat. Därför utgör det ett intressant studieobjekt ur ett NLS-perspektiv 
med en troligen osynlig literacy mitt i en miljö präglad av dominant literacy. 

2.2 Forskning om ämnesspråk  
Avhandlingen undersöker inte ämnesspråk specifikt, men då ämnesspråket 
anses som en viktig del av ämnesliteracy och då det dessutom är vanligt att 
ämnesspråk medieras i skriftliga texter, är det relevant att redogöra även 
för forskning om ämnesspråk. Avhandlingens språkvetenskapliga analys-
metoder lyfter dessutom fram språkliga aspekter. 

Det är inte alltid lätt att särskilja forskning om ämnesspråk från forsk-
ning om ämnesliteracy, då ämnesspråk alltså är en del av ämnesliteracy och 
då många studier fokuserar både språkliga aspekter (i texter) och exempel-
vis skrivande (av dessa texter). Begreppet ämnesspråk används dessutom i 
vid bemärkelse avseende såväl verbalspråk som andra resurser som används 
i ett ämne, exempelvis symboler, bilder, ljud, gester och tredimensionella 
modeller (t.ex. Bergh Nestlog, 2019; Danielsson, 2010, 2016). Under detta 
avsnitt presenteras forskning som främst fokuserar själva (verbal)språket, 
till exempel språkliga strukturer på lexikogrammatisk nivå och genremöns-
ter, snarare än användningen av det i skriftliga eller digitala texter. Ibland 
görs dock jämförelser med forskning som mer handlar om användning av 
språket, muntligt eller skriftligt.  

Att behärska så kallat ämnesspråk är något som lyfts fram som en fram-
gångsfaktor i skolan av den teoribildning som betonar språk- och kunskaps-
utvecklande undervisning i all ämnesundervisning (t.ex. Gibbons, 2003; 
Hajer & Meestringa, 2014; Martin, 2004; Moje, 2008; Shanahan & Sha-
nahan, 2008). Som redan nämnts anses den språkliga behandlingen av ett 
ämnesområde, närmare bestämt undervisning i ämnesspråket och inte bara 
i ämnet, bidra till en förståelse av hur kunskapsproduktionen i de olika di-
sciplinerna går till (Moje, 2008, s. 97; jfr Shanahan & Shanahan, 2012). 
Genom att läraren synliggör ämnesspråket kan eleverna alltså därmed ut-
veckla ämneskunnandet samtidigt som de blir en del av ämnets språkliga 
praktiker, vilket kan bidra till ett större engagemang i ämnet (Bergh 
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Nestlog, 2019; K. Danielsson, personlig kommunikation, 2021, 13 septem-
ber; jfr Schleppegrell, 2004).  

Det naturvetenskapliga språket har utifrån en analys med hjälp av syste-
misk-funktionell grammatik (Halliday & Matthiesssen, 2014) visat på drag 
som hög lexikal täthet (hög andel innehållsord) och relativt hög förekomst 
av specifika termer, abstraktioner och grammatiska metaforer5 (t.ex. 
Schleppegrell, 2004; Martin & Rose, 2008). Men även inom de olika na-
turvetenskapliga ämnena finns språkliga skillnader, visar en studie som un-
dersökt språket i provfrågor i naturvetenskapliga ämnen för årskurs 8 i 
TIMMS 2011 (Persson m.fl., 2016).6 Bland annat används fler ord i fysik, 
medan biologitexter har lägre språklig precision och språket i kemi ofta pre-
senterar information på ett mer komplext sätt. Inom de naturvetenskapliga 
ämnena har också ett antal vanligt förekommande skolgenrer beskrivits 
med specifika strukturer, som procedur, förklaring, beskrivning eller taxo-
nomisk rapport, vilka består av typiska så kallade genresteg (Martin & 
Rose, 2008; Unsworth, 2001). Texter kan byggas upp av flera olika genrer, 
exempelvis laborationsrapporten som typiskt innehåller procedur, återbe-
rättande av procedur och naturvetenskaplig diskussion. Utöver sådana gen-
respecifika drag innehåller det naturvetenskapliga skriftspråket typiskt 
olika visuella resurser som bilder, diagram och tabeller. Även tredimension-
ella modeller är vanliga i de naturvetenskapliga klassrummen, och gester 
som läraren använder kan vara ämnesspecifika på så sätt att de illustrerar 
olika aspekter av ämnesinnehållet (Bergh Nestlog, 2019; Danielsson, 2010, 
s. 163ff; Danielsson, 2016). Avhandlingens undersökning omfattar inte ges-
ter, kroppsspråk eller tredimensionella redskap (som bollar), vilket skulle 
kunna motsvara Danielssons (2010, 2016) multimodala perspektiv. 

Det svenska projektet Elevers möte med skolans textvärldar, som pågick 
1999–2006, visar bland annat att skolan inte till fullo lyckas hjälpa elever 
att uppnå de språkliga mål som krävs för att lyckas i naturvetenskapliga 
ämnen (Edling, 2006; af Geijerstam, 2006). Språket i de naturvetenskapliga 
ämnenas läroböcker är mer specialiserat och abstrakt än språket i 

 
5 Nominaliseringar, dvs. att t.ex. verb görs till substantiv, är ett vanligt exempel på 
grammatisk metafor, ett begrepp som hör till den systemisk-funktionella lingvisti-
ken. Se t.ex. Holmberg & Karlsson (2019) för en närmare beskrivning av gramma-
tiska metaforer.  
6 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) undersöker ele-
vers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8. 
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läroböcker i samhällsvetenskap eller i svenskämnets skönlitterära texter 
(Edling, 2006). Även Ribeck (2015) har jämfört språket i läromedel i olika 
ämnen. I studien visas att lärobokstexterna i biologi, kemi och fysik inne-
håller ett stort antal ämnesspecifika, tekniska ord, vilket särskiljer det na-
turvetenskapliga språket från vardagsspråket liksom från det samhällsve-
tenskapliga språket, vars vokabulär har fler likheter med berättande texter. 
De språkliga kraven i de naturvetenskapliga läroböckerna ökar markant 
mellan högstadiet och gymnasiet, bland annat med längre nominalfraser 
och ett mer varierat ordförråd. Den syntaktiska komplexiteten ökar också 
förhållandevis kraftigt mellan högstadiet och gymnasiet, men det finns 
också ett behov att överbrygga klyftan mellan gymnasiet och högre utbild-
ning (jfr Koomen m.fl., 2016). 

Trots att naturvetenskapliga lärobokstexter gång på gång beskrivits som 
svårtillgängliga för elever, läggs alltför lite tid på textläsning i undervis-
ningen (Ekvall, 2011; jfr Danielsson, 2011; Hipkiss, 2014). Visén (2019) 
undersökte det naturvetenskapligt präglade ämnesspråket i ämnet svetstek-
nik som det utvecklades i ett textsamtal i en klass på gymnasiet. I textsam-
talet skedde en utveckling mot ett mer abstrakt språk under lektionens gång. 
Dock uttrycktes utvecklingen endast av läraren, medan eleverna främst 
rörde sig i en vardaglig språklig domän. 

I en språkdidaktisk avhandling om tre olika skolämnen (hem- och kon-
sumentkunskap, kemi och biologi) konstaterar Hipkiss (2014) att behärsk-
ning av olika ämnesspråk är avgörande för elevers skolframgång, inte minst 
som förberedelse för mötet med det akademiska språk som används på uni-
versitet och högskolor. Eleverna lämnades dock att på egen hand tolka vad 
som var förväntat skolspråk, och i ämnet hem- och konsumentkunskap 
(hkk) mötte de sällan ämnesspecifikt språkbruk utanför läroböcker eller an-
nan skriven text. I hkk-klassrummet var eleverna dock mer förberedda på 
aktivitet, jämfört med i kemi och biologi. Hkk-ämnets inarbetade rutin för 
genomgång av aktivitet (receptläsning) gjorde att eleverna snabbt kom i 
gång med problemlösningsmomenten (matlagningen). Laborationerna 
inom kemi och biologi borde kunna fungera på liknande sätt, men så var 
inte fallet. Eleverna var passiva vid genomgången av instruktionen, vilket 
ledde till missförstånd vid själva laborationen. 

2.2.1 Forskning om ämnesspråk i idrottsämnet 
Traditionellt har idrottsämnet haft en begränsad diskussion om betydelsen 
av explicit undervisning om språk och metaspråk i ämnet (Forey & Cheung, 
2019), men sedan en tid tillbaka finns i internationell forskning en växande 
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mängd litteratur som handlar om att undervisa i idrottsämnet genom aka-
demiskt språk eller genom att anamma ett så kallat språk- och innehållsin-
tegrerat lärande (”Content and Language Integrated Learning, CLIL”) (t.ex. 
Clancy & Hruska, 2005; Constantinou, 2015; Coral-Mateu, 2013; Solo-
mon & Murata, 2008). Constantinou (2015) påpekar att både lärarstuden-
ter och praktiserande lärare inom idrottsämnet ofta möter svårigheter när 
de integrerar akademiskt språk och ämnesinnehåll. Hon rekommenderar en 
inkludering av grafiska hjälpmedel för att försäkra att akademiskt språk 
inkluderas i varje lektionsplanering. På liknande sätt fokuserar Clancy och 
Hruska (2005) på att klarlägga språkliga mål som är vanliga i idrottsunder-
visningen, exempelvis vokabulär som fångar kinestetisk erfarenhet. Coral-
Mateu (2013) erbjuder detaljerade lektionsplaner och råd om hur idrottslä-
rare kan stötta elever, speciellt elever med icke-engelskspråkig bakgrund, 
för att förstå ämnesinnehållet genom att explicitgöra de språkliga målen på 
lektionerna. I en annan artikel (Martin m.fl., 2018) beskrivs hur fyra olika 
nivåer av det akademiska språket (funktion, ordförråd, syntax, diskurs) kan 
komma till uttryck i idrottsämnet och hur det kan explicitgöras i undervis-
ningen. 

I artiklarna ovan betonas alltså vikten av en undervisning om akademiskt 
språk och det ges råd om hur en undervisning om språkliga aspekter kan 
inkluderas i idrottsundervisningen, bland annat genom att lektionsplane-
ringen alltid har en separat del om språkliga mål (Clancy & Hruska, 2005; 
Constantinou, 2015; Coral-Mateu, 2013) eller hur det specifika ordförrådet 
i idrottsämnet kan undervisas genom grafiska och andra hjälpmedel 
(Konukman m.fl., 2010; Wickens & Parker, 2019). Det finns dock begrän-
sat med forskning om vilken påverkan explicit språkundervisning i idrotts-
ämnet har på lärare och elever, samtidigt som det finns ett ökande behov av 
forskning om hur kunskaper i idrottsämnet kan uttolkas genom språk (Sla-
ter & Butler, 2015). Forey och Cheung (2019) är ense med de ovan nämnda 
artiklarna om behovet av ett språkfokus, inte minst då ämneskunskap i äm-
net ofta examineras genom skriftliga uppgifter. Däremot riktar de viss kritik 
mot CLIL-studierna ovan. Bland annat kritiseras studiernas fokus på ytliga 
språkliga aspekter, separation av innehåll och språk samt en avsaknad av 
en teoretisk ram för det integrerade lärandet (CLIL). Deras egen studie 
(Forey & Cheung, 2019) utgår från en språklig och pedagogisk teori som 
bygger på systemisk-funktionell lingvistik, och i studien undersöks vinster 
med explicit undervisning om ämnesspecifikt språk som en integrerad del 
av idrottsämnet för att bättre förbereda för examinationer i ämnet. Resul-
taten visar att lärarna blev mer varse om språkets roll som en 
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meningsskapande resurs, att elevernas skriftliga inlämningsuppgifter ut-
vecklades och att de övergripande examinationsresultaten ökade drama-
tiskt. Enligt författarna (Forey & Cheung, 2019) illustrerar deras resultat 
vinsterna med en explicit undervisning om ämnesspecifikt språk för lärande 
i skolan, samtidigt som resultaten lyfter fram idrottsämnets språk som ten-
derar att osynliggöras i en diskussion om ESP (”English for Specific Purpo-
ses”, se avsnitt 3.4).  

I Slater & Butlers (2015) jämförande, lingvistiska studie av undervisning 
i naturvetenskapsämnena respektive idrottsämnet visas att sambandet mel-
lan görande, kunnande och språk är likartat i de undersökta ämnesprakti-
kerna. I alla klassrummen, oavsett ämne, förekom klassificering och be-
skrivning, arbete för att bygga förståelse för logiskt resonemang samt pro-
blemlösning med hjälp av motiverat beslutsfattande. Såväl handlingar som 
reflektioner var viktiga för lärande i alla klassrummen, och språket kopplat 
till handling respektive till reflektion skilde sig åt på ett likartat sätt. Förfat-
tarnas slutsats är att idrottsämnet måste ses som ett akademiskt ämne (s. 
24). 

Handling och reflektion över handling undersöks också i en svensk studie 
om expressiva dansuppdrag på högstadiet (Mattsson, 2016). Genom att låta 
elever i text reflektera över det de upplevde under dansundervisningen, iden-
tifierades olika kategorier av estetiska erfarenheter. Enligt studien kan det 
vara värdefullt att låta elever reflektera i ämnet idrott och hälsa i text 
(Mattsson, 2016, s. 243; jfr Håkanson, 2015).  

Reflektion efter idrottslektioner kan också vara en värdefull strategi för 
att skapa en inkluderande atmosfär i klasser med elever som är på väg att 
lära sig undervisningsspråket (Lundin & Schenker, 2018a; Sato m.fl., 
2019). Det är utmanande men viktigt för lärare att inkludera dessa elever 
som utan språkligt stöd blir tysta i gemensamma aktiviteter och har svårt 
att följa instruktioner när de inte förstår ämnesspecifika begrepp (Sato & 
Hodge, 2016; Sato m.fl., 2017, 2019). Ett ytterligare sätt att engagera och 
inkludera alla elever i språkligt heterogena idrottsklasser är genom att un-
dervisa vissa inslag av lektionerna på minoritetselevernas förstaspråk, ex-
empelvis teckenspråk eller spanska, och inte bara på majoritetsspråket (Co-
lumna & Lieberman, 2011; Lieberman m.fl., 2010). Explicit undervisning 
om akademiskt språk och om viktiga ord och begrepp inom idrottsämnet, 
bland annat genom ordlistor på majoritetsspråket och elevernas första-
språk, är ett annat sätt att inkludera eleverna i ämnet och att utveckla deras 
språk (Constantinou & Wuest, 2015; Lundin & Schenker, 2018a; Samalot-
Rivera m.fl., 2018). 
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Den begränsade forskning som undersökt idrottsämnet som en miljö för 
språkinlärning för elever på väg att lära sig majoritetsspråket tyder på att 
idrottsämnet kan vara en stödjande miljö (Donnelly m.fl., 2016; Gomez & 
Jimenez-Silva, 2012; Krüger, 2018; Mavilidi m.fl., 2016; Ní Chróinín m.fl., 
2016; Winstead, 2020). Interventionsstudier som inkluderat språkliga prak-
tiker i idrottsämnet har visat positiva effekter på elevernas lärande av eller 
attityder till språk (Connor-Kuntz & Dummer, 1996; Derri m.fl., 2010; 
Winstead, 2020; Zimmer, 2015). Dessa studier, liksom de artiklar som ger 
förslag på språkutvecklande aktiviteter i idrottsklassrummet (t.ex. Bell & 
Lorenzi, 2004), är främst inriktade på lärande av språkliga aspekter snarare 
än lärande av andra ämnesspecifika förmågor i idrottsämnet. Ett exempel 
är övning på latinska och grekiska ordstammar, ett innehåll från språkun-
dervisningen, i samband med uppvärmningsaktiviteter (Winstead, 2020).  

I Sverige lyfts behovet av ett gemensamt yrkesspråk för idrottslärare på 
gymnasiet fram i en studie av gymnasielärares försök att förstå nya begrepp 
i läroplanen (Kroon, 2016). I samband med införandet av den nya läropla-
nen 2011 fick Skolverket många frågor om begrepp i läroplanen, exempel-
vis goda rörelsekvaliteter, en bredd av aktiviteter och den kroppsliga för-
mågan. En bild framträder av lärare med olika strategier att hantera en 
otydlig och svårförståelig läroplanstext, bland annat progressionsorden gäl-
lande de olika betygsnivåerna, vilket leder till en osäkerhet och ett språk 
byggt på personliga bedömningspreferenser och ändrade progressionsord. 
Kroon (2016) diskuterar de nya formuleringarna i läroplanen i relation till 
gymnasielärares yrkesspråk i ämnet idrott och hälsa och påpekar att ut-
vecklingen av ett yrkesspråk kan ses som ett sätt att öka validiteten i lärares 
bedömningspraktiker. 

Ett annat begrepp i den nya läroplanen som vållat problem för lärare är 
komplexa rörelser (Janemalm m.fl., 2019, 2020). I den första studien un-
dersöks begreppet i sex policydokument, och studien konstaterar att be-
greppet kan tolkas på olika, ibland motsägelsefulla sätt. En identifierad 
aspekt som är särskilt relevant för avhandlingen är tolkningen att komplexa 
rörelser handlar om kunskap; dock är det oklart om kunskapen behöver 
artikuleras för att räknas som kunskap. Den andra studien (Janemalm m.fl., 
2020) undersöker hur idrottslärare i Sverige beskriver sitt iscensättande 
(”enactment”) av läroplanstermen komplexa rörelser. Lärarna fick svara på 
följande frågor: Vad är komplexa rörelser? Vad är inte komplexa rörelser? 
Kan du ge exempel på komplexa rörelser från din undervisning? I analysen 
identifierades tre diskurser i lärarnas iscensättande av läroplanstext: 1) 
komplexa rörelser som en individuell svårighet, 2) komplexa rörelser som 
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sammansatta rörelser och 3) komplexa rörelser som situationsanpassning. 
Flera drag är gemensamma för de tre diskurserna: alla är relaterade till be-
dömningsfrågor, de antyder att komplexa rörelser är något som elever bör 
kunna visa eller prestera, och de öppnar för att praktiskt taget vilken akti-
vitet som helst inom idrottsämnet kan ses som komplex. Författarna disku-
terar bland annat språket som används för att beskriva relationen mellan 
policy och praktik. I stället för att använda begrepp som implementera, 
överföra eller översätta policy i praktiken argumenteras i artikeln för be-
greppet iscensättande (Janemalm m.fl., 2020, s. 420). 

Lundin och Schenker (u.u.) har undersökt ämnesspråket i idrott och hälsa 
som det framställs i fyra marknadsledande läromedel. En semantisk analys 
av centrala begrepp som hör ihop med idrotts- respektive hälsodelen av äm-
net visar att ämnesspråket generellt är svagt och att det är svagare för hälso-
delen än idrottsdelen, vilket även lyfts fram av forskare inom idrottsämnes-
fältet (Redelius m.fl., 2009; Schenker, 2018). Begrepp som hör ihop med 
idrott är mer specifika, konkreta och grafiskt längre än begrepp som hör 
ihop med hälsa (Lundin & Schenker, u.u.). Enligt författarna är resultatet 
viktigt, då ett svagt ämnesspråk både resulterar i en osäker och subjektiv 
bedömning av elevernas kunskaper i idrottsämnet och en stor variation i 
ämnet.  Inom idrottsämnesforskning har behovet av en verbalisering av kun-
nandet i ämnet lyfts fram som ett utvecklingsområde, och språkets roll i all 
form av idrottsundervisning har understrukits (Larsson & Karlefors, 2015; 
Svennberg 2017; Nyberg & Larsson 2014; Schenker m.fl., 2019; Wright, 
1997, 2000). Resultat från dessa studier beskrivs i det följande. 

Wright (1997) använder systemisk-funktionell lingvistik och semiotisk 
teori för att synliggöra hur lärarens språkliga val under idrottslektionerna 
konstruerar maktrelationer mellan lärare och elever och producerar kon-
texter för lärande. Bland annat kan dessa kontexter skilja sig mycket för 
flickor jämfört med för pojkar, vilket alltså innebär olika möjligheter för 
lärande. I en annan studie (Wright, 2000) jämförs språkliga praktiker under 
två olika idrottslektioner, en traditionell idrottslektion och en lektion uti-
från den så kallade Feldenkrais-metoden som bygger på en idé om ökad 
kroppsmedvetenhet (s. 44). En näranalys av de språkliga praktikerna under 
de två olika lektionerna gör det uppenbart att olika pedagogiska praktiker 
positionerar elever på olika sätt och bidrar till att forma specifika kroppar. 
Jämförelsen med en alternativ idrottspedagogik visar också vilka föreställ-
ningar som är dominanta och hegemoniska i den traditionella idrottsunder-
visningen.  
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Larsson och Karlefors (2015, s. 578ff) fann i sin studie av idrottslektioner 
att syftet med undervisningen var oklart och att aktiviteterna framstod som 
ser-ut-som-praktiker (”looks-like-practice”, jfr Ward & Quennerstedt, 
2016); exempelvis kunde en lektion se ut som ett träningspass men vid en 
närmare analys ändå vara något annat. I artikeln diskuteras hur idrottsun-
dervisningen kan förändras så att den kan ramas in på sätt som gör att ele-
verna ser lektionerna som utbildning, snarare än träning. En sådan under-
visning bör baseras på ett språk som framhäver kunskaper och lärande. Det 
tycks som om idrottslärarna inte tar till sig undervisningsmålen (från läro-
planen), och i så fall behöver idrottsämnets språk utvecklas så att idrottslä-
rarna känner igen sig och kan ta det till sig (Larsson & Karlefors, 2015). 
Larsson (2016) jämför språkbruket avseende ämnesinnehållet i läropla-
nerna från 2011 med lärares och elevers språkbruk. Elevernas och lärarnas 
konkretisering av läroplanstexten som uppfattas som vag bidrar enligt 
Larsson (2016, s. 37–38) till ett föråldrat språkbruk som fångar de idrotts-    
intresserade eleverna men riskerar att exkludera andra.  

Svennberg (2017) har undersökt vad högstadielärare i idrott och hälsa 
värderar vid betygssättning före och efter införandet av den nya läroplanen 
från 2011. Att bedöma kvaliteter i exempelvis rörelser är svårt för många 
idrottslärare, som traditionellt varit vana vid att tillämpa kvantitativa mått 
vid bedömning, analogt med mycken tävlingsidrott. Att motivera en bedöm-
ning som bygger på kvalitativt uttryckta kunskapskrav vållar också pro-
blem, då lärare har svårt att verbalisera sin erfarenhetsbaserade kunskap. 
Även Nyberg och Larsson (2014) lyfter fram behovet att utveckla ett språk 
för att verbalisera det specifika kunnandet i idrottsämnet. I artikeln under-
söker de vad-frågan (vad eleverna ska lära sig) utifrån svensk och internat-
ionell forskning och belyser fysisk aktivitet som ett förgivettaget innehåll. 
Genom att göra det argumenterar de för ett brådskande behov av att för-
klara vilka förmågor elever ska utveckla i idrott och hälsa. 

2.2.2 Sammanfattande kommentar 
Undervisning i ämnesspråket och inte bara i ämnet anses bidra till en för-
ståelse av hur kunskapsproduktionen i de olika disciplinerna går till, vilket 
gör att ett synliggörande av ämnesspråket underlättar för elevernas lärande 
och engagemang i ämnet (t.ex. Bergh Nestlog, 2019; Moje, 2008; Schleppe-
grell, 2004; Shanahan & Shanahan, 2008). Till skillnad från många andra 
skolämnen, inte minst de naturvetenskapliga, har ämnesspråket i idrottsäm-
net inte undersökts i så stor utsträckning, samtidigt som språkliga aspekter 
av ämnet utpekats som ett utvecklingsområde (Larsson & Karlefors, 2015; 
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Lundin & Schenker, u.u.; Svennberg, 2017; Nyberg & Larsson, 2014; 
Schenker m.fl., 2019; Slater & Butler, 2015; Wright, 1997, 2000). Min av-
handling bidrar till att fylla denna kunskapslucka. 

Mycket av forskningen om idrottsämnet och språk fokuserar elevernas 
behov av att lära sig språk, snarare än hur språket kan vara ett medel att 
lära sig ämnesspecifika kunskaper i idrottsämnet eller hur språk (och text) 
är en integrerad del av ämnesinnehållet, dvs. det som den här avhandlingen 
undersöker. Det har inom idrottsämnesforsking traditionellt inte funnits en 
diskussion om betydelsen av explicit undervisning av språk eller metaspråk 
(Forey & Cheung, 2019).  

De studier om ämnesspråk som är mest relevanta för avhandlingen är 
studier med ett idrottsämnesfokus snarare än ett mycket strikt språkfokus. 
Utgångspunkten i avhandlingen är alltså att undervisningen i idrott och 
hälsa måste bygga på kunskaper i ämnet, vilket förutsätter att ämnesinne-
håll och språk integreras, snarare än separeras, i undervisningspraktikerna 
(jfr Forey & Chaung, 2019). 

2.3 Forskning om ämnesspecifik literacy 
I detta avsnitt beskrivs först några för avhandlingen viktiga aspekter av äm-
nesspecifik literacy och hur literacy beskrivits och undersökts i olika ämnen. 
Därefter ges några exempel på studier om (ämnesspecifik) literacy i olika 
ämnen. Även om studierna har delvis olika utgångspunkter och syften, 
handlar alla om att undersöka literacy, ofta läsande eller skrivande, i ett 
specifikt ämne. När det gäller idrottsämnet, som får en egen underrubrik 
(2.3.1 Forskning om literacy i idrottsämnet), inkluderas även artiklar som 
inte har en empirisk grund utan som mer handlar om att implementera en 
teori om literacy i idrottsämnet.  

Som redan nämnts avser ämnesspecifik literacy vanligen sätt att läsa, 
skriva och lösa uppgifter i de olika disciplinerna genom användning av äm-
nesspecifika strategier (Gillis, 2014). Disciplinerna skiljer sig i stor 
utsträckning “in their fundamental purposes, specialized genres, symbolic 
artifacts, traditions of communication, evaluation standards of quality and 
precision, and use of language.” (Shanahan & Shanahan, 2012, s. 9). På 
grund av dessa skillnader krävs för elevers lärande stöttning och mediering 
av ämneskunniga lärare som förstår den roll språk och skriftpraktiker spe-
lar i kunskapsproduktionen inom disciplinen (Moje, 2008, s. 103). En 
aspekt av denna roll är att texter bidrar till att utveckla kunskap inom en 
disciplin och samtidigt upprätthålla disciplinens hegemoni (Shanahan & 
Shanahan, 2008). Det betyder att även det man gör med texter bidrar till 
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att både utveckla kunskap och upprätthålla disciplinens hegemoni, vilket en 
studie om diskursiva positioneringar i kvantfysik på universitetsnivå är ett 
exempel på. Artikeln har den talande rubriken ”Shut up and calculate” (Jo-
hansson m.fl., 2018), vilket anspelar på det studenterna framför allt förvän-
tas göra och inte göra inom problemlösningsdelar av utbildningen. 

Ett annat exempel på att ett fälts hegemoni kan vara stark och svår att 
ändra ges i en kanadensisk studie. I ett försök att bredda den dominerande 
biologiska bilden av sjukdom integrerades samhällsvetenskapliga och hu-
manistiska forskare i ett medicinskt forskningssammanhang i Kanada. Re-
sultatet blev dock att de senare i stor utsträckning anpassade sig till den 
förhärskande biomedicinska kunskapssynen och konventionen (Albert 
m.fl., 2015). 

Att texter bidrar till att upprätthålla en hegemoni (som riskerar att vara 
elitistisk) är en synpunkt som kritiker till en litteraturkanon i svenskämnena 
anfört (Brink, 2006). Att undervisa om ett ämnes skriftpraktiker utan en 
kritisk blick kan alltså leda till en oreflekterad reproduktion av disciplinens 
hegemoniska praktiker, vilket påverkar elevers möjligheter och kanske vilja 
att engagera sig och att bli ämnesdeltagare. 

Ämnesspecifik literacy är både ett allt vanligare förhållningssätt i ämnes-
undervisningen och ett växande forskningsfält (Fang m.fl., 2020). Forsk-
ningen har främst fokuserat på kärnämnen som engelska, matematik samt 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen (Wickens m.fl., 
2017). Enligt Rainey (2017) har dock studier som specifikt undersöker äm-
nesspecifika praktiker i termer av att begreppsliggöra ämnesspecifika pro-
cesser blivit vanligare i engelskämnet först under senare år. Reynolds m.fl. 
(2020) jämför i en studie med ett ämnesliteracy-ramverk expertläsares och 
studenters läsning av en dikt genom en ”think-aloud”-metod. Allt expertlä-
sarna läste bidrog kontinuerligt till en tolkning, som hela tiden utvärderades 
och ändrades i en ny tolkning när de läste mer text. Tolkning tycktes alltså 
vara deras mål. Studenterna, däremot, gjorde sällan egna tolkningar utan 
använde olika strategier för att förstå texten och berättade diktens handling 
i stort. Författarna ger råd om hur undervisningen kan dra nytta av exper-
ters sätt att läsa. 

Även i matematik har studier inom ämnesliteracy genomförts på liknande 
sätt, dvs. genom att undersöka experters literacy för att dra slutsatser för 
hur man kan undervisa noviser (t.ex. Fang & Chapman, 2020; Croce & 
McCormick, 2020). I Sverige har ämnesliteracy i matematik bland annat 
undersökts av Segerby (2017), som tillsammans med en matematiklärare i 
årskurs 4 skapat aktiviteter för att främja elevernas resonemangsförmåga 



36 
 

ANNA-MAIJA NORBERG   Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet 
 

kopplat till läsning och skrivning i matematiken. De elever som ansågs låg-
presterande utvecklade sin resonemangsförmåga mest, och en slutsats som 
drogs av studien var att läs- och skrivstrategier behöver anpassas till mate-
matikämnet och explicitgöras för alla elever. 

I det redan nämnda projektet Elevers möte med skolans textvärldar sam-
lades material in från elever i grundskolan och gymnasiet inom tre ämnes-
områden: svenska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (Li-
berg m.fl., 2002). I en av projektets delstudier (af Geijerstam, 2006) under-
söktes aktiviteter kring skrivande, texter eleverna skrev och hur elever ta-
lade om sina texter i naturorienterande ämnen (NO-ämnen) i årskurs 5 och 
8. Några resultat är att texterna sällan diskuterades som text samt att ele-
verna hade svårt att uttrycka texternas huvudinnehåll och att diskutera de-
ras funktion och möjliga läsare. Detta i sin tur påverkar skrivandets pot-
ential i elevernas lärande i NO, menar af Geijerstam. 

Hallesson m.fl. (2018) har undersökt vilka möjligheter elever i årskurs 5 
och på gymnasiet har att utveckla ämnesspecifik läsförmåga i SO-ämnen. I 
de fyra undersökta klassrummen organiserades undervisningen på olika sätt 
och karakteriserades av strukturerad läsning, fokus på ordförståelse, läs-
ning med fokus på textinnehåll, form och kontext respektive fokus på text-
innehåll och bidrag från elever. Detta ledde till olika ”reading environ-
ments” (s. 21) och erbjudanden om olika slags stödstrukturer för elevernas 
ämnesspecifika läsande. Textaktiviteter som stödde läsprocessen i flera steg 
innebar en större potential för utveckling av läsförmåga, liksom det ut-
rymme som eleverna gavs att uttrycka sin förståelse av texten. Staf (2019) 
har undersökt literacyförväntningar som elever i årskurs 4 och 9 möter i 
historieämnet. I årskurs 4 förväntades eleverna återberätta historiska hän-
delser, medan de i årskurs 9 förväntades diskutera, förklara och värdera. 
Literacy tycks alltså betydligt mer ämnesspecifik i årskurs 9 än i årskurs 4, 
och Staf (2019) menar att undervisningen borde fokusera på sådana ämnes-
specifika drag för att utveckla elevernas skrivande i historieämnet.  

Ett ämne där literacy inte undersökts i så stor utsträckning är musik. 
Dunbar och Cooper (2020) skriver att den traditionella definitionen av lite-
racy, dvs. kopplingen till läsande och skrivande i traditionell bemärkelse, 
varit begränsande för ämnet. Men när literacy kopplas till kunskapspro-
duktionen i ämnet, som inom ämnesliteracy-fältet (Shanahan & Shanahan, 
2012), blir begreppet mer intressant för musikämnet (Dunbar & Cooper, 
2020). Artikeln presenterar ett sätt att undervisa om ämnesspecifik literacy 
i musikämnet, bland annat musiknotation (nedtecknande av musik).  
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2.3.1 Forskning om literacy i idrottsämnet 
Ett flertal artiklar som berör literacy i idrottsämnet kan kopplas till en be-
toning av läsande och skrivande i alla ämnen för att utveckla både literacy-
förmågor och (ofta i mindre grad) ämneskunskaper (Ballinger & Deeney, 
2006; Behrman, 2004; Buell & Whittaker, 2001; Doherty, 2017; Fisher 
m.fl., 2002; Marlett & Gordon, 2004; Ming, 2012; Murata, 2003; Solomon 
& Murata, 2008; Olson & O’Neil, 2021; Wachob, 2014). I Fisher m.fl. 
(2002) beskrivs hur en förortsskola som tampades med stora svårigheter 
och låga resultat introducerade ett språk- och kunskapsutvecklande arbete 
med konkreta literacystrategier i alla ämnen. I artikeln ges ett exempel från 
idrottsämnet: Idrottsläraren introducerade volleybollregler genom att ele-
verna fick arbeta med en text om reglerna enligt en specifik modell. Buell 
och Whittaker (2001) betonar att undervisning om det de kallar allmän li-
teracy (”general literacy”, s. 32) inte är idrottslärarens ansvar men att även 
allmän literacy utvecklas genom arbete med ämnestexter i olika ämnen. De 
ger exempel på hur man kan göra, som att ge eleverna i läxa att läsa om 
regler för en sport i stället för att bara berätta om dem muntligt. Eleverna 
kan också ges fem minuter efter en aktivitet för att skriftligt reflektera över 
sin insats och sätta upp nya mål. 

Ming (2012) ger konkreta exempel på hur man kan arbeta med tio olika 
literacystrategier i ämnena bild, matematik, musik och idrott. I idrottsämnet 
handlar det bland annat om att läsa sportsidorna i en dagstidning eller att i 
skrift förklara en regel inom en sport och varför det är viktigt att följa re-
geln. Även Constantinou och Coyle (2016) och James och Bullock (2015) 
ger exempel på hur literacyförmågor kan utvecklas i ämnesspecifika uppgif-
ter i idrottsämnet, detta utifrån en utbildningsreform i USA (”Common 
Core State Standards”, CCSS) utformad för att förbereda elever för högsko-
lestudier och yrkesliv. I artiklarna motiveras literacyaktiviteterna med att 
eleverna lär sig ämnesinnehållet, exempelvis taktiska manöver i ett bollspel, 
mer på djupet om de både genomför dem i handling och skriver om dem. 
Även om det främsta syftet med CCSS är att utveckla elevernas literacyför-
mågor (och matematiska förmågor), uppmanas idrottslärarna att slå vakt 
om idrottsämnets specifika innehåll. 

Skillnaden mellan att bedöma idrottsämnesförmågor och literacyför-
mågor i skriftliga prov lyfts fram av Kozub och Hodge (2014). De menar 
att läsbarhet, dvs. hur lättillgänglig en text är, alltid behöver tas i beaktande 
i samband med prov (och andra texter som elever ska läsa), och att texter 
och prov där idrottsämnesinnehåll är i fokus bör vara mer lättillgängliga än 
texter och prov där literacyförmågor är i fokus. Syftet är att en elevs 
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literacyförmågor i så liten grad som möjligt ska avgöra lärandet och bedöm-
ningen i andra ämnen, i det här fallet i idrottsämnet. 

Att skrivande kan motivera elever att lära sig om och involveras i nya 
fysiska aktiviteter, samtidigt som det är ett allomfattande verktyg gällande 
läsande, motivation, bedömning och deltagande i idrottsundervisningen, är 
ett argument för att inkludera skrivande i idrottsämnet (Behrman, 2004). 
Doherty (2017) beskriver med konkreta exempel hur lärare kan visa unga 
elever att skrivande är ett stöd för tänkande och lärande i idrottsämnet, hur 
lärare kan inspirera elever att vilja skriva på idrottslektionerna och hur man 
kan inkludera skrivande utan att ta tid från fysisk aktivitet. Skrivande kan 
också vara ett sätt att utveckla nyanlända elevers kunskaper om hälsa och 
deras språkutveckling (Lundin & Schenker, 2018b). Wickens m.fl. (2020) 
visar i sin undersökning av idrottslärarstudenters attityder till literacy och 
till en integrering av literacy i idrottsundervisningen att de i början av sin 
utbildning är positiva till en integrering. Det finns dock få empiriska studier 
om en sådan integrering (Marttinen m.fl., 2019). 

Att utgå från läs- och skrivförmågor, snarare än idrottsämnets koppling 
till literacy och en vidare syn på språk, problematiseras av Chandler-Olcott 
som vill vända på begreppen och utvidga synen på språk: 

A good deal of professional literature encourages PE teachers to find ways 
to support the literacy agendas of colleagues in elementary, literacy or Eng-
lish education (…) There are far fewer examples of literacy colleagues being 
challenged to do the same – to integrate concepts, texts, habits or ways of 
knowing from PE or any other ‘specialist’ subject into their curriculum, ei-
ther to support PE agendas or to think more expansively about language in 
all its varied forms. (2017, s. 152–153.) 

I artikeln beskriver Chandler-Olcott (2017) hur hon med hjälp av en bas-
ketbollspelare gör en multimodal analys av en tänkt situation under en 
match, vilket får henne att se helt andra nyanser både av basketboll och av 
literacy. Detta får också konsekvenser för henne som lärarutbildare, så att 
hon ändrar sina rekommendationer till blivande lärare gällande literacy i 
samband med idrottsämnet. I stället för stenciler eller papper och penna 
föreslår hon små whiteboard-tavlor till varje elev, då sådana mer motsvarar 
idrottsämnets vanor eller karaktär (”habits of practice”, s. 148; jfr Quen-
nerstedt, 2013; Wickens m.fl., 2015). 

En studie som utgår från idrottsämnets karaktär är Marttinen m.fl. 
(2019). I studien undersöks (motsvarande) mellan- och högstadieelevers er-
farenheter av rörelsemätare (s.k. accelerometer) i en interventionsstudie, där 
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rörelsemätarna användes för att undervisa elever om fysisk aktivitet och för 
att sätta mål, planera och genomföra träning. Eleverna fick bland annat in-
teragera med data från rörelsemätarna på en webbsida som visade veckans 
aktivitet både på och utanför idrottslektionerna. Under det tolv lektioner 
långa undervisningsblocket integrerades både matematik och engelska, i 
form av undervisning om hur man tolkar grafer och genom att eleverna 
skrev inlämningsuppgifter eller skapade visuella representationer av sin trä-
ning. Resultaten visar att användningen av rörelsemätare var en motive-
rande faktor för att öka fysisk aktivitet för vissa elever, framför allt i början 
av interventionen (jfr Goodyear m.fl., 2019). Många elever tyckte dock att 
rörelsemätaren var besvärlig att använda. Ett annat hinder var att vissa ele-
ver saknade tillgång till sina data hemifrån. Vidare uppskattades inte hem-
läxor i idrottsämnet av eleverna. 

Många artiklar som argumenterar för literacyaktiviteter i idrottsämnet 
(se ovan) lyfter fram hemläxors betydelse i sammanhanget, men det finns få 
studier om hemläxor i idrottsämnet (Marttinen m.fl., 2019). I en studie fick 
elever i läxa att skriva uppsats och bara 4% av deltagarna gjorde läxan 
(Pantanowitz m.fl., 2011). De intervjuade eleverna i Marttinen m.fl. (2019) 
ansåg över lag att läxor i idrottsämnet, jämfört med i andra ämnen, var 
onödiga och till och med löjeväckande (”ridiculous”, s. 212). I studien dras 
slutsatsen att elever inte uppskattar läxor i idrottsämnet om läxorna kräver 
för mycket arbete eller upplevs som tråkiga. Detta kan hänga ihop med en 
vanlig attityd som elever har till idrottsämnet, nämligen att ämnet ska 
handla om att röra på sig och att ha roligt (jfr Marttinen m.fl., 2019).  

En artikel som beskriver hur texter kan användas för att åstadkomma 
förändring i idrottsämnet är Lambert (2020). Texterna, som kan vara vy-
kort, fotografier, brev, dikter, videofilmer och så vidare, används för att lära 
unga kvinnliga elever att uppskatta rörelse här och nu och i framtiden, vilket 
idrottsämnet enligt artikeln inte gör i sin nuvarande utformning. De an-
vända texterna beskriver eller visar unga kvinnor engagerade i ett lustfyllt 
kroppsligt lärande (”embodied learning”). På baksidan av dessa fotografier 
beskriver kvinnorna det förkroppsligade lärandet i situationen, som att de 
kände sig starka och kapabla. Andra exempel är dikter som komponerats 
av citat från unga kvinnliga elever i situationer av kroppsligt lärande eller 
brev som eleverna skrivit till en tänkt blivande idrottslärare. Att använda 
sådana texter har enligt artikeln potential att öka unga (framför allt) kvinn-
liga elevers lust till rörelse, snarare än den enligt artikeln förhärskande in-
strumentella undervisningen baserad på sporttekniska aktiviteter.  
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Även sociala medier kan potentiellt användas för utbildningssyften i id-
rottsämnet, exempelvis för att elever ska lära sig om hälsa och att kommu-
nicera med bilder och videofilmer, samtidigt som det finns anledning att 
kontrollera och diskutera kvaliteten av informationen och inte minst 
kroppssynen i texter som eleverna kan komma i kontakt med online (Erwin, 
2016; Kirk, 2019; Quennerstedt, 2019). Det finns en positiv attityd till an-
vändning av sociala medier i idrottsundervisningen bland både lärare, bli-
vande lärare och elever, och i artiklarna ges råd och tips om hur olika soci-
ala medier (och digitala verktyg) kan användas, samtidigt som det till stor 
del saknas empirisk forskning (Franks & Krause, 2017; Harvey m.fl., 2020; 
JOPERD, 2017; Lambert, 2016). 

Hur lärarstudenter kan implementera ämnesspecifik literacy i fyra ämnen 
på gymnasienivå har undersökts av Colwell m.fl. (2021). Studien genom-
fördes i samband med en kurs om ämnesspecifik literacy för blivande äm-
neslärare. I studien deltog blivande lärare i engelska, historia, bild och idrott 
(”physical education”). Studenternas uppgift var att planera en lektion uti-
från en teori om kulturellt relevant ämnesspecifik literacy, vilket innebär ett 
hänsynstagande till elevernas kulturella mångfald utöver det specifika äm-
nets literacy. Resultaten visar att det fanns större möjlighet för bild- och 
idrottsläraren att planera lektioner som avvek från normen. De aktiviteter 
som idrottsläraren planerade handlade om att eleverna skulle skriva logg-
böcker om sina dagliga rutiner, sömn och matvanor i syfte att se hur dagliga 
vanor påverkar fysisk kondition. I planeringen ingick att eleverna i skolan 
skulle jämföra sina vanor för att bli varse om varandras olika sociala villkor. 

Trots artiklar med råd om att införa användning av texter i idrottsämnet, 
saknas till stor del forskning om vad ämnesspecifik literacy i idrottsämnet 
är eller kan vara (jfr Colwell m.fl., 2021). Som redan nämnts argumenterar 
Wickens m.fl. (2015, s. 76) utifrån begreppet ”habits of practice” för beho-
vet av att utvidga ramverket för ämnesspecifik literacy så att betoningen 
hamnar på praktiker, dvs. det man gör, snarare än på ämnesexpert eller 
utifrån ett mer kognitivt perspektiv, vilket alltså varit vanligt inom ämnes-
specifik literacy. 

2.3.2 Sammanfattande kommentar  
Ämnesspecifik literacy avser sätt att läsa, skriva och lösa uppgifter i de olika 
disciplinerna genom användning av ämnesspecifika strategier (Gillis, 2014). 
Samtidigt som texter är betydelsefulla för olika discipliners kunskapsut-
veckling, riskerar de också att reproducera disciplinens hegemoniska prak-
tiker. Det saknas i stor utsträckning forskning om literacy i idrottsämnet, 
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och avhandlingen är således ett bidrag till fältet om ämnesspecifik literacy. 
Avhandlingen ansluter sig till den syn på ämnesspecifik literacy som betonar 
ämnesspecifika praktiker där texter ingår (Wickens m.fl., 2015). 

2.4 Idrottsämnets historia i Sverige 
Idrottsämnet har genom sin 200-åriga historia i Sverige flyttat fokus från 
att kroppen ska disciplineras, korrigeras och övas med hjälp av förbestämda 
gymnastikövningar till att elevernas allsidiga rörelseförmåga ska utvecklas 
och att de ska få kunskaper om hälsa och livsstil (Larsson m.fl., 2016, s. 7).  

Ämnet har haft fem olika namn i följande ordning: gymnastik, gymnastik 
med lek och idrott, gymnastik (igen), idrott och slutligen idrott och hälsa 
(Lundvall & Meckbach, 2003a). Samtidigt har ämnets syfte och innehåll 
förändrats, påverkat av tidsandan (Annerstedt, 1991). Från början var äm-
net inriktat mot fysisk fostran och karaktärsdaning för pojkar i statens läro-
verk och efter folkskolans införande även för pojkar i folkskolan (Larsson 
m.fl., 2016). Namnbytet till gymnastik med lek och idrott (1928 för folk-
skolan respektive 1919 för läroverket) speglade den dåtida debatten om 
barns behov av friare övningar och av lekens betydelse (Lundvall & Meck-
bach, 2003b). Undervisningen, som betonade en allsidig kroppsutveckling, 
hälsa och livsglädje, var fortsatt åtskild för pojkar och flickor, vilket den 
fortsatte att vara från årskurs 5 i många skolor fram till slutet av 1970-talet 
(Larsson m.fl., 2016; Sandahl, 2005). 

När enhetsskolan infördes i mitten av 1900-talet fokuserades ämnets 
hälsomål och social fostran. För flickor i grundskolan betonades gymnastik, 
estetik och rytmik – flickor skulle röra sig vackert – och för pojkar de pre-
stationsbetonade spelen, idrotten och färdighetsgymnastiken – pojkar skulle 
utveckla styrka (Lundquist Wanneberg, 2004; Mattsson, 2016; Olofsson, 
2005). Samtidigt tog den moderna sporten och ett innehåll baserat på fysi-
ologisk forskning över ämnet alltmer (Lundquist Wanneberg, 2004).  

Runt 1970 bytte ämnet namn till gymnastik och begreppet fysisk fostran 
togs bort då det ansågs förlegat. Undervisningen fokuserade nu på ökad 
fysisk prestationsförmåga, en funktionell arbetsteknik och ett estetiskt rö-
relsesätt (Sandahl, 2005). De estetiska dimensionerna av ämnet försvann 
dock alltmer till följd av idrottsrörelsens påverkan på och fysiologiseringen 
av ämnet (Lundvall & Schantz, 2013). 

I samband med grundskolereformen 1980 bytte ämnet namn igen, nu till 
idrott, och samundervisning infördes samtidigt som ergonomi, hälsa och 
träning infördes som nytt innehåll (Lundvall & Meckbach, 2003a). Trots 
samundervisningen blev den manliga ämneskulturen med en grund i 
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tävlingsidrotter dominerande (Carli, 2004). I och med läroplansreformen 
1994 bytte ämnet återigen namn, nu till idrott och hälsa, och ämnets över-
gripande mål blev att stimulera eleverna till ett allsidigt hälsotänkande, en 
fysiskt aktiv livsstil och ett eget ansvarstagande för fysisk träning (Lundvall 
& Meckbach, 2003a). Den nya läroplansreformen medförde, som redan 
nämnts, en ökande teoretisering av ämnet (Sandahl, 2005). Enligt Swartling 
Wideström (2005) började ämnet i fackpressen alltmer beskrivas som ett 
bildningsämne där upplevelser, rörelseglädje och att lära känna sin kropp 
lyftes fram, snarare än enbart idrottsfärdigheter och teorier på fysiologisk 
grund. Efter införandet av Lgr11 verkar fokus ha flyttats ännu mer mot 
kunskaper om hälsa men också mot elevens förmåga att reflektera kring 
sina kunskaper i tal och skrift; åtminstone beaktas det sistnämnda vid be-
tygssättning (Svennberg & Högberg, 2018). 

Ämnet idrott och hälsa har alltså under sin 200-åriga historia förändrats 
gällande namn och innehåll. Enligt Larsson m.fl. (2016) har både realistiska 
och orealistiska krav ställts på ämnet, och under senare tid har samhällsde-
batten både ifrågasatt och efterfrågat ämnet utifrån dess betydelse ”i termer 
av motorisk och social utveckling, kroppskännedom och välbefinnande.” 
(s. 5). Ämnet har dessutom ändrat karaktär till ett mer utpräglat kunskaps-
ämne och kanske därmed närmat sig skolans teoretiska ämnen. 

2.5 Ämnestraditioner i idrottsämnet  
I detta avsnitt redogörs för forskning om ämneskulturer och -traditioner i 
idrottsämnet i Sverige och internationellt, både historiskt och idag. Avsnit-
tet syftar till att ge en bild av en vidare kontext som påverkar de undersökta 
undervisningspraktikerna inklusive texterna och deras användning. 

Under 1800-talets andra hälft dominerade Lings pedagogiska gymnastik 
innehållet i skolämnet gymnastik i Sverige (Ljunggren, 1999). Detta innebar 
en fokusering på allsidighet, kroppskontroll och en god hållning samt en 
betoning på moraliska och estetiska värden (Quennerstedt, 2006, s. 27). 
Från början av 1900-talet utmanades gymnastiken av tre olika innehållsliga 
inriktningar: ett militäriskt inriktat innehåll med exercis och skjutövningar, 
ett innehåll på fysiologisk grund och den moderna sporten med olika id-
rottsgrenar. Det militäriskt inriktade innehållet försvann i och med läropla-
nerna från 1917 och 1919, medan de andra två innehållsinriktningarna 
levde i olika skepnader kvar under hela 1900-talet, och lever än idag (Lars-
son, 2016; Ljunggren, 1999; Lundquist-Wanneberg, 2004; Quennerstedt, 
2006).  
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På ett övergripande plan kan man säga att det i både svensk och inter-
nationell forskning om ämnestraditioner och -kulturer i idrottsämnet sedan 
första delen av 1900-talet kan skönjas två huvudspår, varav det ena kan 
kopplas till de två ovan beskrivna innehållsinriktningarna, medan det andra 
betonar lek, friluftsliv och estetik. Dessa spår beskrivs närmare nedan. 

Det första och mest markanta spåret bygger på en fysiologisk ämnestrad-
ition, ett slags ”fysiologism” (Quennerstedt, 2006, s. 108–109), och känne-
tecknas av dominanta diskursiva praktiker kopplade till kondition, hälsa, 
sport och idrottstekniska förmågor, vilka alltså stegvis övertagit gymnasti-
kens plats i undervisningen i Sverige och i övriga Norden (Koivusalo, 1984; 
Redelius & Larsson, 2010; jfr Johns, 2005; Moen, 2011; Moen m.fl., 2018; 
Mordal-Moen & Green, 2014). Kring 1950-talet dominerades ämnet i Sve-
rige till stor del av ett fysiologiskt baserat innehåll med konditionsstärkande 
aktiviteter (Lundquist-Wanneberg, 2004). Som redan nämnts, var undervis-
ningen för flickor och pojkar dock separerad vid denna tid, och flickor 
skulle bli smidiga och graciösa genom aktiviteter som gymnastik, rytmik 
och simning men inte ägna sig åt fotboll, långdistanslöpning eller kast med 
tunga idrottsredskap (Olofsson, 2005).  

Enligt internationell forskning domineras idrottsämnet av en biomedi-
cinsk syn, och en skolning av kroppar med drill och disciplin premieras i 
läroplanerna (Johns, 2005; Kirk, 2001; Macdonald & Hunter, 2005; Pen-
ney & Jess, 2004). Kroppen ses som en maskin eller motor som behöver 
disciplineras, tränas eller trimmas (Larsson & Karlefors, 2015; Kirk, 1998, 
2001; Quennerstedt, 2006; Swartling Wideström, 2005; Tinning, 2012; 
Wright, 2000; Öhman, 2007). Penney och Jess (2004) är kritiska till tanken 
om (enbart) livslång fysisk aktivitet i läroplaner och praktiskt i idrottsämnet 
och menar att även livslångt lärande bör beaktas i sammanhanget. De lyfter 
också fram en syn på fysiska aktiviteter som funktion i vardagen, som social 
aktivitet och som ett välbefinnande, i stället för den gängse biomedicinska 
synen. 

Även Johns (2005, s. 72) kritiserar den biomedicinska modellen och ifrå-
gasätter möjligheten att rekontextualisera kunskaper från biomedicin som 
grund för hälsoundervisning i skolan, där idén om att ”exercise = fitness = 
health” betraktas som en sanning. Synen på fysisk kapacitet i termer av 
kondition som ett privilegierat innehåll diskuteras också i relation till annat 
möjligt innehåll som utmaningar, upplevelser eller social utveckling (Mac-
donald & Hunter, 2005). Den övervägande naturvetenskapliga synen på 
kroppen i idrottsämnet har också ifrågasatts för sin dualism, dvs. att tanke 
och kropp separeras (Tinning m.fl., 1993; jfr Swartling Wideström, 2005).  
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Jämsides med huvudspåret, dvs. den fysiologiska ämnestraditionen och 
tonvikten på de idrottstekniska förmågorna finns, som nämnts, både en be-
toning på leken och friluftslivet (främst i Norden) och en estetisk tradition, 
som bland annat kan kopplas till rytm, rörelsekänsla, kvalitet i rörelse, dans 
och kreativt skapande (Andersson, 2020; Annerstedt, 2008; Backman, 
2011; Carli, 2004; Larsson & Karlefors, 2015; Mattsson, 2016; Mikaels, 
2017; Quennerstedt, 2013). Enligt Swartling Widerström (2005), som un-
dersökt uttryck för kroppsförståelse i styrdokument och idrottsämnets fack-
press i Sverige, har tävling samt en ensidig inriktning mot idrottsfärdigheter 
och naturvetenskapliga teorier blivit mindre framträdande efter 1994 års 
läroplan (Utbildningsdepartementet, 1994). I stället har aspekter som psy-
kiskt och socialt välbefinnande, kost, friluftsliv och estetik blivit mer fram-
trädande i ämnet internationellt och i Norden. Dock har den estetiska, tidi-
gare kvinnliga, traditionen fortfarande svårt att hävda sig gentemot den mer 
tävlingsorienterade, manliga traditionen (Aasland m.fl., 2019; Gurholt & 
Jenssen, 2007; Kirk, 2010; Sandahl, 2005).  

2.6 Styrdokument i idrott och hälsa 
Kursplanerna i läroplanen Lgr11 innehåller, förutom syftet med och de 
långsiktiga målen för ämnet, ett centralt, obligatoriskt innehåll och kun-
skapskrav för de olika betygsstegen. Det finns inga direktiv för hur det cen-
trala innehållet ska organiseras eller hur undervisningen ska genomföras, 
vilket öppnar upp för en bred tolkning av vad innehållet kan vara (jfr Lun-
din m.fl., 2021). Kunskapskraven är kopplade till de långsiktiga målen, dvs. 
de förmågor som ska utvecklas, och till det centrala innehållet. Kunskaps-
kraven är formulerade för tre nivåer eller betyg: A, C och E.7 

Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i idrott och hälsa är idrott 
och hälsa ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och lär sig genom sina 
erfarenheter. Jämfört med den tidigare kursplanen lägger den nuvarande en 
starkare betoning på elevernas fysiska förmåga och den fysiska aspekten på 
hälsa, men de psykiska och sociala aspekterna på hälsa finns kvar som delar 
i ett helhetsperspektiv på hälsa (Skolverket, 2011, s. 6). Eleverna ska ges 
möjlighet att koppla samman aktiviteter med analys och reflektion utifrån 
utgångspunkten att kropp och själ hänger ihop (Skolverket, 2011, s. 13). 

 
7 Den 1 juli 2022 börjar nya, reviderade kursplaner gälla. Inriktningen på revide-
ringen var enligt Skolverkets hemsida att skapa bättre balans mellan faktakunskaper 
och förmågor, se över att det finns en rimlig balans mellan innehåll och tid för under-
visning samt att skapa förbättrade kunskapskrav för att underlätta betygssättningen. 
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Även om görandet är ämnets kärna ska undervisningen ge plats för reflekt-
ion, och ämnets kunskapsuppdrag betonas (Skolverket, 2011, s. 6–7). 

De långsiktiga målen i kursplanen för idrott och hälsa (Lgr11, 2019, s. 
47), formulerade som förmågor att utveckla, är följande: 
 

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 
• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska 

aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 
• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhål-

landen och miljöer, och 
• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på 

land och i vatten. 
 
Det centrala innehållet omfattar tre rubriker: Rörelse, Hälsa och livsstil 
samt Friluftsliv och utevistelse. Under varje rubrik finns ett antal innehålls-
punkter som alltså är obligatoriska att på något sätt behandlas i undervis-
ningen. Exempel på innehåll är ”Komplexa rörelser i lekar, spel och idrot-
ter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik” (under ru-
briken Rörelse), ”Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och ef-
fekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer” (under Hälsa och 
livsstil) och ”Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och 
genomföras” (under Friluftsliv).  

Det finns flera formuleringar i kursplanen som påbjuder språkliga prak-
tiker men inga som explicit påbjuder skriftliga praktiker. Däremot inbjuder 
kanske kursplanens skrivningar till läsande och skrivande. Det känns moti-
verat att skriva vid planering och värdering av fysiska aktiviteter. Rättig-
heter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, också ett centralt in-
nehåll, kan inbjuda till läsande. Kunskapskraven och därmed bedömning 
och betygssättning är något som i sig kan bidra till att läraren vill ha en 
beständig text som ett slags bevis på en viss kunskapsnivå. Det kan dessu-
tom vara svårt att under lektionerna hinna bedöma om en elev exempelvis 
kan ”utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och 
föra /---/ underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med 
kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.” 
(kunskapskrav i slutet av årskurs 9, Lgr11, 2019, s. 51–53). 
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2.7 Sammanfattande kommentar 
Det svenska idrottsämnet har genom sin 200-åriga historia ändrat både 
namn, innehåll och karaktär. Det nuvarande ämnet har fokus på att ut-
veckla elevernas allsidiga rörelseförmåga och kunskaper om hälsa och livs-
stil, samtidigt som den senaste läroplanens centrala innehåll och framför allt 
kunskapskrav inbjuder till skriftliga praktiker (Lundvall & Meckbach, 
2008; Svennberg & Högberg, 2018). Den fysiologiska syn och tävlingslogik 
som länge präglat ämnet både i Sverige och internationellt, liksom de paral-
lella spåren med betoning på estetik, lek, friluftsliv och kreativt skapande, 
måste tas i beaktande i en analys av texter, skriftpraktiker och möjliga äm-
nesidentiteter. De kunskaper som entextualiseras, dvs. tar form som text, i 
undervisnings- och bedömningspraktikerna kan antas påverka viljan och 
förmågan hos eleverna att bli ämnesdeltagare. 
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3 Teoretisk ram och viktiga teoretiska begrepp 
I teoriavsnittet redovisas först avhandlingens övergripande teoretiska ram 
New Literacy Studies, framför allt de övergripande aspekter av NLS som är 
särskilt viktiga för avhandlingen. Därefter beskrivs andra teoretiska be-
grepp som epistemologiskt inryms under NLS-paraplyet och som i avhand-
lingen används för att begripliggöra skriftbruket i idrott och hälsa. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning. 

3.1 New literacy studies: ett ekologiskt perspektiv på literacy  
NLS är en forskningsinriktning som växt fram sedan 1970-talet som ett nytt 
sätt att se på literacy. Man kan kanske diskutera om NLS är en teori och 
inte bara ett forskningsfält, och ett sätt att närma sig frågan är att utgå från 
kunskapsintressen. Olika vetenskaper domineras av olika kunskapsintres-
sen (Habermas, 1973), och de starka antaganden som NLS bygger på av-
slöjar både ett förståelseinriktat och ett kritiskt kunskapsintresse. Därmed 
kan NLS beskrivas som en teori som kan bidra till en förståelse av världen 
och därmed till en förändring av den. I avhandlingen används NLS som en 
utgångspunkt för hur textanvändningen i idrottsämnet kan undersökas, be-
skrivas och förklaras. Forskningsfrågorna är alltså motiverade av och grun-
dade i NLS, liksom avhandlingens anspråk.  

Literacy förstås inom NLS och i avhandlingen som socialt situerade prak-
tiker i människors liv (Barton & Hamilton, 1998; Barton, 2007; Street, 
1984). Detta kan ställas mot den så kallade autonoma synen på literacy, där 
literacy ses som en dekontextualiserad kognitiv förmåga (att läsa och 
skriva). Avhandlingens intresse riktas därmed mot den betydelse textan-
vändningen har för undervisningspraktikerna i idrott och hälsa och för del-
tagarnas, framför allt elevernas, meningsskapande. Den relativt sett nya sy-
nen på literacy benämns ofta som ideologisk (i motsats till autonom), och 
NLS-forskning har ofta ett ”empowerment”-perspektiv som syftar till att 
skapa ett kritiskt och jämlikt samhälle, och frågor om maktstrukturer blir 
då viktiga (Barton & Hamilton, 2000). Maktperspektivet är inte framträ-
dande i denna avhandling, även om de analyser av situerade texters kopp-
lingar till en bredare kulturell kontext som genomförs (se 4.1) nödvändigt-
vis avslöjar dominerande och kanske auktoritära genrer och diskurser. 

De sociala praktiker som literacy alltså enligt NLS är en del av synliggörs 
i händelser som medieras av skriftliga texter. Idrottsämnets skriftpraktiker 
(”literacy practices”, Barton, 2007, s. 35ff) som innehåller värderingar, 
känslor och attityder synliggörs i skrifthändelser (”literacy events”, Barton, 
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2007, s. 35ff; jfr Heath & Street, 2008, s. 101, 104) som är händelser där 
(skriftliga) texter på något sätt har en roll. Exempelvis kan det handla om 
att elever eller lärare talar om text (jfr Barton & Hamilton, 2000; Karlsson, 
2002), läser eller skriver. Att texterna är skriftliga förstås i avhandlingen i 
en utvidgad betydelse, vilket förklaras närmare nedan där även avhandling-
ens definition av text tas upp. 

Ordet literacy är svårt att översätta till svenska, då det har flera betydel-
ser och då begreppet dessutom under senare år genomgått en betydelseut-
vidgning till att även inkludera meningsskapande genom flyktiga modali-
teter som dans eller förmågor, attityder och kunskaper kopplade till olika 
domäner (Leonard m.fl., 2016; Street, 2000). Ett exempel är ”physical lite-
racy” som avser förmågor, attityder och kunskaper kopplade till fysisk ak-
tivitet (Whitehead, 2007, s. 287). En sådan utvidgning av literacybegreppet 
har kritiserats för att leda till en fragmentering av begreppet så att det ris-
kerar att bli meningslöst (Jewitt, 2006, s. 134ff; Street, 2000; Kress, 2003, 
s. 23). För att beteckna de olika betydelserna av literacy föreslår Karlsson 
(2002, s. 15) följande termer: läs- och skrivkunnighet för mätbara förmågor 
och färdigheter, skriftkultur för kulturella och idémässiga aspekter på 
skriftanvändning och skriftbruk för konkret användning av skrift.  

I avhandlingen används ordet literacy i betydelsen socialt situerade prak-
tiker kring skriftliga och digitala texter, inklusive bilder, fotografier, tabeller 
och filmer. Text förstås i avhandlingen som ”det materialiserade resultatet 
av social interaktion” (Björkvall, 2009, s. 8; Ledin, 1999). Begreppet inklu-
derar texter i en traditionell bemärkelse, som lärobokstexter eller uppsatser, 
men också texter som används som arbetsmaterial på lektionerna och texter 
som produceras eller lagras i digital form i exempelvis dator eller steg-
mätare. Sådana texter kan ses som entextualiseringar av (elevernas) idrotts-
ämneskunskaper med en (potentiell) beständighet, vilket möjliggör en för-
flyttning i tid och rum. Även texter som läraren skriver på tavlan (och som 
alltid suddas ut) inkluderas på grund av deras betydelse i det situerade me-
ningsskapandet. Alla dessa texter inkluderas i avhandlingen i benämningen 
skriftliga texter, och följaktligen inkluderas användningen av dem i benäm-
ningen skriftpraktiker eller skriftliga praktiker (de två sistnämnda begrep-
pen används, som nämnts, synonymt).  

Berge (1993, 2001) skriver om begreppen text och yttrande (Bakhtin, 
1984), där det senare är allt som sägs eller skrivs, medan kulturella normer 
bestämmer vilka yttranden som får textstatus (jfr Ledin, 1999). I sin av-
handling diskuterar af Geijerstam (2006, s. 164) högstadieelevers NO-tex-
ter och menar att eleverna själva antagligen inte skulle kalla allt de skriver 
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för texter. Detsamma gäller troligen för eleverna och läraren i min fältstu-
die, men jag har valt att kalla allt de skriver och läser, i vid bemärkelse, för 
texter, då det alltså kan ses som entextualiseringar av kunskaper i idrotts-
ämnet. Därmed framstår alla dessa texter som viktiga för meningsskapandet 
i ämnet. Avhandlingens textbegrepp är alltså multimodalt och utvidgat, 
men undersökningen omfattar inte exempelvis linjer i golvet eller tredimens-
ionella redskap som bollar, något som inom idrottsämnesfältet skulle kunna 
ses som texter i en utvidgad tolkning. Literacy i idrottsämnet i den bemär-
kelse som definieras och undersöks i avhandlingen är ett område där det till 
stor del saknas forskning (Colwell m.fl., 2021; Marttinen m.fl., 2017; Slater 
& Butler, 2015).  

Termerna skriftpraktiker och skriftliga praktiker används alltså i avhand-
lingen för att beskriva vad deltagarna gör med texter. I avhandlingens forsk-
ningsöversikt förekommer begreppet skriftbruk, en term som ofta används 
för literacy i svenska NLS-undersökningar. Begreppen skrifthändelse och 
skriftpraktik (Barton, 2007) används, som beskrivits ovan, som analytiska 
begrepp för händelser och praktiker där (även multimodala och digitala) 
texter är inblandade. Att dessa termer valts beror på att skrifthändelse och 
skriftpraktik är vedertagna översättningar för ”literacy event” och ”literacy 
practice” i svensk forskning (t.ex. Karlsson, 2002). Även termerna literacy-
praktik och litteracitetspraktik (respektive -händelse) förekommer i svensk 
forskning, men ordet skrift betonar den potentiella beständigheten på ett 
mer handfast sätt än literacy (eller litteracitet) som alltså alltmer används i 
utvidgad betydelse, som ”physical literacy” (jfr ovan). 

Många studier i NLS-traditionen tar sin utgångspunkt i en detaljerad 
analys av skrifthändelser, andra från olika texter. Analysen av praktikerna 
kan också kopplas till en analys av texterna, inte sällan med hjälp av en 
kritisk diskursanalys för att illusterara kopplingen mellan texter och prak-
tiker (Barton m.fl., 2000, s. 1). Texter är alltså en avgörande del i skrifthän-
delser, och när man undersöker literacy undersöker man delvis även texter 
och hur de produceras och används (Barton & Hamilton, 2000, s. 9). I av-
handlingens artiklar undersöks såväl skrifthändelser som texter. I de under-
sökningarna är intertextualitet och interdiskursivitet (se mer i 3.3) viktiga 
teoretiska och analytiska begrepp.  

Ett perspektiv inom NLS som är särskilt relevant för avhandlingen är det 
ekologiska (Barton, 2007, s. 29ff; Barton & Hamilton, 1998, s. 4), dvs. att 
literacy formas av och formar miljön och att vi tillägnar oss den form av 
literacy som tjänar syftet i ett speciellt ekosystem (”ecosystem”, Barton, 
2007, s. 31) eller en miljö, exempelvis skolan och idrottsundervisningen. I 
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olika domäner eller skriftkulturer utvecklas olika literacies: att skriva en 
inköpslista är enligt denna syn inte samma literacy som att skriva en akade-
misk text. För avhandlingen innebär detta att idrottsundervisningen ses som 
en egen skriftkultur (inom skolans skriftkultur), och att ämnets literacy på-
verkas av och påverkar miljön. Enligt det ekologiska synsättet, i motsats till 
en autonom förståelse av literacy, kan en person ha tillgång till flera litera-
cies samtidigt (Westman, 2009, s. 38). Det innebär att människor som deltar 
i olika skriftpraktiker, exempelvis vardags- respektive akademiska prakti-
ker, anpassar sig till det som är funktionellt i respektive skriftpraktik, sam-
tidigt som praktikerna påverkar varandra. I skolan kan detta innebära att 
olika skolämnen ställer olika krav på deltagande i skriftpraktiker, dvs. att 
literacy i svenskämnet skiljer sig från literacy i idrottsämnet, och att elever 
så småningom lär sig dessa skillnader.  

Literacy i idrottsämnet ses därmed som en genre- eller diskurskompetens 
inbäddad i sociala, politiska och kulturella strukturer (jfr Cope & Kalantzis, 
2009; Kress, 2003). Detta gör att genre och diskurs är viktiga teoretiska 
begrepp i sammanhanget och används i avhandlingen som analytiska be-
grepp (se mer i 3.3 och 3.4). Det ekologiska perspektivet innebär också att 
literacies i vissa ämnen kan påverka andra ämnen, och troligt är kanske att 
dominant literacy, som av tradition är de teoretiska ämnenas literacy, på-
verkar mest och därmed sprids till andra skolämnen, exempelvis idrott och 
hälsa, som inte har samma tradition av textanvändning. Detta innebär att 
även om olika literacies i olika ämnen skiljer sig åt, finns det överlappningar 
på grund av den ömsesidiga påverkan mellan människa och miljö. 

En aspekt av det ekologiska perspektivet är distinktionen mellan fysiskt 
och geografiskt rum (”space”) och kulturellt konstruerat ställe (”place”) 
(Björkvall m.fl., 2019; Nichols, 2011; jfr Östman, 2017).8 Dessa begrepp 
kan både stötta och berika ekologiska studier av literacy (Nichols, 2011, s. 
165) och har även relevans för avhandlingen, vilket utvecklas i det följande. 
Rainbird och Rowsell (2011) undersöker hemmet som ett rum (”space”) för 
barns lärande av literacy ur ett geosemiotiskt perspektiv, dvs. hur den fy-
siska platsen påverkar vår tolkning av tecken, diskurser och mänskliga 
handlingar (jfr Scollon & Scollon, 2003, s. 1–2). Detta perspektiv har alltså 

 
8 Östman (2017) använder ställe för eng. ”place” men plats för eng. ”space”. 
Björkvall m.fl. (2019) följer Östman gällande översättning av ”place”, men väljer 
fysiskt och geografiskt rum för ”space” för att tydligare markera att det (huvudsak-
ligen) inte är kulturellt konstruerat. 
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beröringspunkter med det ekologiska perspektivet i intresset för det rumsli-
gas betydelse. Rainbird och Rowsells (2011) undersökning är relevant för 
den aktuella studien av idrottsämnet då hemmet i sig, ur ett rumsligt per-
spektiv, inte primärt är skapat för lärande av literacy, vilket inte heller id-
rottshallen är.  I undersökningen skapar vissa föräldrar rum för literacy eller 
literacyskrymslen (”literacy nooks”, s. 220) genom att exempelvis placera 
böcker lättåtkomligt för små barn eller genom att införa bokläsning strax 
före läggdags. Andra exempel på hur rum för literacy skapas är samtal runt 
middagsbord eller att samlas i en soffgrupp för gemensamt TV-tittande. 
Gränserna mellan rum för lärande och rum för annat familjeliv är därmed 
suddiga, och hemmets rumslighet för lärande kan sägas vara flytande 
(”fluid”, s. 220). Med andra ord är det lärande som äger rum flytande i den 
bemärkelsen att det sammansmälter med exempelvis familjerutiner (Rain-
bird & Rowsell, 2011, s. 220ff).  

Det ekologiska perspektivet synliggörs i Hamiltons (2000) beskrivning 
av grundläggande element i skrifthändelser och skriftpraktiker (tabell 2 ne-
dan). Skrifthändelser består av såväl synliga som osynliga element. Det syn-
liga är så konkret att det ofta kan fotograferas (Barton, 2007, s. 55; jfr Ha-
milton, 2000), som i avhandlingens artikel 3 där en elev skriver in resultat 
av fysiska test i sin idrottsmapp (figur 1, s. 23). Icke-synliga aspekter i skrift-
händelser inkluderar dolda deltagare, som författare av styrdokument, lä-
rare på lärarutbildningar och kanske auktoriteter inom olika idrottsgrenar. 
Den osynliga aspekten av inramning är i det här fallet domänen skolan och 
närmare bestämt idrottsundervisningen. Det är denna osynliga aspekt som 
ger skrifthändelsen dess syfte och mening. Den osynliga och synliga 
aspekten av inramning handlar alltså om rum och ställe. I det synliga rum-
met kan, som när idrottselever dokumenterar testresultat, skapas ett ställe 
för (lärande av) literacy. Icke-synliga aspekter är resurser som deltagarna 
tar med sig in i skrifthändelsen, exempelvis tidigare kunskaper och sätt att 
tänka samt rutiner och regler, som att det oftast är läraren som bestämmer 
aktiviteterna. För avhandlingen innebär detta att både den synliga och den 
osynliga aspekten av inramningen behöver undersökas. Det görs genom en 
analys av det empiriska materialet, dvs. det synliga, med hjälp av teoretiska 
begrepp som avslöjar kopplingar till (delar av) det osynliga, dvs. domänen 
skolan och idrottsundervisningen. Hur både synliga och osynliga element i 
skrifthändelserna och texterna undersöks presenteras i metodkapitlet (kapi-
tel 4).  
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Tabell 2. Grundläggande element i skrifthändelser och skriftpraktiker. Översättning 
av Hamiltons tabell (2000, s. 17). 

 
Element som är synliga i skrifthändelser Icke-synliga aspekter som bygger upp 

skriftpraktiker 
Deltagare: människor som kan ses intera-
gerande med de skrivna texterna. 

Dolda deltagare: Andra människor invol-
verade i skapandet, tolkandet, spridandet 
eller reglerandet av texterna på andra 
sätt. 

 
Inramning: de närmaste fysiska omstän-
digheterna för interaktionen. 

 
Den domän där händelsen äger rum och 
där den får sin mening och sitt sociala 
syfte. 

 
Redskap: de materiella redskapen (inklu-
sive texterna). 

 
Alla andra resurser som tas in i skrift-
praktiken inklusive icke-materiella vär-
den, förståelser, sätt att tänka, känslor, 
förmågor och kunskaper. 

 
Aktiviteter: handlingar som genomförs av 
deltagarna i skrifthändelsen. 

 
Strukturerade rutiner och vägar som un-
derlättar eller reglerar handlingar; regler 
som anger vem som är lämplig eller tillå-
ten att handla; vem deltar/deltar inte, 
vem kan/kan inte delta i specifika aktivi-
teter. 

 
I avhandlingen undersöks ämnet idrott och hälsa som en egen, specifik miljö 
eller domän med praktiker som utnyttjar olika semiotiska modaliteter (som 
muntligt eller skrivet språk, jfr Björkvall, 2009; Kress & van Leeuwen, 
2021) för att kommunicera specifika och distinkta betydelser (jfr Gee, 
2003/2007, s. 19), samtidigt som även det rörliga och dynamiska som lite-
racy också kännetecknas av, beaktas. 

Även om domänen skolan är gemensam för olika skolämnen, skiljer sig 
den ämnesspecifika kommunikationen åt, som nämnts ovan. Samtidigt 
finns alltså också överlappningar. Överlappningar visas exempelvis genom 
att skoltypiska bedömningspraktiker som prov eller inlämningsuppgifter, 
vilka kan ses som uttryck för dominant literacy, numera förekommer i ett 
tidigare nästan uteslutande praktiskt ämne som idrott och hälsa. En viktig 
skillnad har att göra med rumslighet: skrifthändelser i idrottshallen, dvs. 
inramningen (se tabell 2 ovan), blir med nödvändighet annorlunda än skrift-
händelser i ett klassrum. Vidare sätter maktrelationer sin prägel på skrift-
praktiker och vissa literacies blir därmed mer dominanta och inflytelserika 
än andra (jfr ovan). Den ekologiska teorin beskriver skriftpraktiker som 
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meningsfulla, inbäddade i bredare sociala mål och kulturella praktiker samt 
historiskt situerade. Befintliga skriftpraktiker förändras hela tiden samtidigt 
som nya uppstår (Barton & Hamilton, 1998, s. 7). Studien betraktar en liten 
del av detta kretslopp i den specifika kontext som den undersökta idrotts-
undervisningen innebär, och för att möjliggöra en förståelse av ögonblicks-
bilden görs en viss historisk tillbakablick på idrottsämnet i Sverige och en 
redogörelse av en bredare social kontext i form av ämneskulturer och -trad-
itioner i idrottsämnet i Sverige och internationellt samt av styrdokument i 
idrott och hälsa (se 2.4, 2.5 och 2.6). 

3.2 Entextualisering  
Som nämnts ovan, är texter en avgörande del i skrifthändelser. I en studie 
av ett av tradition praktiskt ämne som idrott och hälsa, där praktiker och 
ämnesinnehåll tidigare inte medierats genom texter i stor utsträckning, kan 
begreppet entextualisering (Bauman & Briggs, 1990) fungera som en brygga 
mellan de mer dynamiska skrifthändelserna och -praktikerna och texter, 
med mer fast form. 

Entextualisering hämtas från den antropologiska traditionen och definie-
ras av Bauman och Briggs (1990, s. 73) som en process som gör en räcka av 
språklig produktion till en enhet, en text, som kan lyftas ut ur sitt interakt-
ionella sammanhang, dvs. decentreras, och senare recentreras, alltså flyttas 
som ny text i nya diskurser. I avhandlingen tillämpas begreppet så att det 
inte bara omfattar decentrering av språklig produktion utan även av andra 
flyktiga handlingar, som danssteg, som genom entextualiseringsprocesser 
görs till något påtagligt och fast, dvs. en text.  

Entextualisering har likheter med begrepp som rekontextualisering (t.ex. 
Linell, 1998a), reifiering (Wenger 1998) och resemiotisering (Iedema, 
2003), vilka också betecknar transformativa processer mellan yttranden, 
texter eller semiotiska modaliteteter. Linell (1998b, s. 33) definierar rekon-
textualisering som att ”ord, begrepp, textinslag, faktabeskrivningar, argu-
ment, sätt att säga saker, sätt att tänka flyttas från ett textavsnitt, en text 
eller en textgenre till en annan, alltså mellan kontexter.” Därmed är det ett 
brett begrepp som betonar överföringen (Sandberg, 2020, s. 33). Reifiering 
betyder förtingligande, men Wenger (1998) använder begreppet för både 
processen och produkten (Törnquist, 2006, s. 44). Wenger (1998, s. 58) 
skriver att han använder begreppet mycket generellt för att referera till den 
process som producerar stelnade objekt av våra erfarenheter, dvs. omvand-
lar erfarenheterna till tinglighet. Det tredje nämnda begreppet som har lik-
heter med entextualisering, resemiotisering (Iedema, 2003), avser 
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omvandlandet av betydelse från en form av semios (företeelse med menings-
potential) till en annan, till exempel från skrift till arkitektur (Johannesson, 
2009). Johannesson (2009) undersöker processen där en vision, uttryckt i 
skrift, så småningom tar form som en byggnad. Den exakta betydelsen av 
dessa olika transformationsprocesser varierar alltså beroende på vilken 
transformell process som avses. Entextualiseringsbegreppet betonar, som 
nämnts, transformationen av flyktiga handlingar till text, vilket gör det till 
ett relevant begrepp i avhandlingen då det kan användas för att undersöka 
hur idrottsämnets flyktiga kunskaper blir text.  

Scollon och Scollon (2004, s. 25) exemplifierar entextualiseringsproces-
sen med hur Ron Scollon, en av författarna, lär sig ett nytt e-postsystem. 
Han läser i ett instruktionshäfte hur man åstadkommer något i det nya sy-
stemet med ett visst kommando. Detta kommando skriver han på en pap-
perslapp och recentrerar därmed kunskapen i en ny text, varvid kunskapen 
hårdnar (”becomes more ’solid’”, s, 27). Den nya entextualiseringen fäster 
han vid sin dator och tittar på vid behov tills kommandot blivit en del av 
hans historiska kropp (”historical body”, s. 25), dvs. en förkroppsligad 
kunskap i den meningen att den blir en omedveten och automatiserad prak-
tik. Då har också den ursprungliga texten, instruktionshäftet, liksom pap-
perslappen med kommandot, fallit i glömska och förlorat sin betydelse. 

Som nämnts används begreppet entextualisering som ett analysbegrepp i 
artikel 1, som handlar om vilka kunskaper som entextualiseras under ett 
undervisningsblock om dans och rytmik och hur entextualiseringsprocessen 
går till. Det senare kan jämföras med Scollon och Scollons (2004) exempel 
ovan. På idrottslektionerna lär sig eleverna att räkna ut BPM (”beats per 
minute”) i olika låtar med hjälp av kroppsliga handlingar, som att knacka 
på bordet eller nicka med huvudet, som sedan antecknas som streck på ett 
papper. Därigenom entextualiseras takten och kan recentreras till ett nytt 
sammanhang. Denna kunskap använder eleverna när de entextualiserar sina 
egna musikuppvärmningsprogram, dvs. skapar en skriftlig version av mu-
sikuppvärmningen. Takten kan också, i bästa fall, bli en del av elevernas 
historiska kroppar, dvs. en förkroppsligad kunskap som de kan använda 
exempelvis i samband med att de visar upp musikuppvärmningsprogram-
met. 

Även om entextualiseringsbegreppet inte explicit används i de andra ar-
tiklarna, handlar hela avhandlingen på ett övergripande plan om entextua-
lisering av kunskaper i idrott och hälsa, och inte minst vilka kunskaper, 
snarare än andra, som blir text. NLS beskriver, som nämnts, literacy som 
en genre- och diskurskompetens inbäddad i sociala, politiska och kulturella 
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strukturer. Detta gör att genre- och diskursanalytiska begrepp kan bidra till 
en djupare förståelse av textanvändningen i idrottsämnet. De diskursanaly-
tiska begrepp som används i avhandlingen är diskurs, intertextualitet, inter-
diskursivitet, legitimering och skrivdiskurs. Dessa begrepp redogörs för i 
nästa avsnitt (3.3); genrebegreppet tas upp i avsnittet därefter (3.4).  

3.3 Diskurs, intertextualitet och interdiskursivitet 
Begreppet diskurs ges olika definitioner inom olika forskningsfält. Avhand-
lingens diskurssyn hämtas från Fairclough (1989, 1992, 1995) och avser 
”socialt konstruerade sätt att se på eller tänka om verkligheten” (Björkvall, 
2003, s. 19; jfr Fairclough, 1995, s. 56). Diskurser kan vara relaterade till 
en typ av verksamhet (Sandberg, 2020, s. 27; jfr Fairclough, 1992, s. 3), till 
exempel skolan eller idrottsundervisningen. Ett exempel från avhandlingen 
är bedömningsdiskurs som betecknar ett skoltypiskt sätt (för lärare) att för-
hålla sig (till elever). En annan betydelse av begreppet diskurs, typisk för 
språkvetenskapen, betecknar skrivet eller talat språkbruk (Sandberg, 2020, 
s. 26). Denna betydelse förekommer i avhandlingens referenser till tidigare 
forskning, exempelvis diskurscykler (”cycles of discourse”, Scollon & Scol-
lon, 2004, s. 23). I artikel 4 används Ivaničs (2004) modell med skrivdis-
kurser som ett analysinstrument. Modellens definition av diskurs tas upp i 
avsnitt 3.3.2. 

Grundläggande för avhandlingens syn på texter är att de är relaterade till 
andra texter, något som ofta betecknas med begreppet intertextualitet (”in-
tertextuality”, Fairclough, 1992). Utöver intertextuella relationer handlar 
intertextualitet även om texters relationer till andra genrer och diskurser 
(Bakhtin, 1986; Björkvall, 2003, s. 78; Fairclough, 1992). Intertextualitet 
delas av Fairclough (1992, s. 104) in i två olika typer: manifest intertextua-
litet (”manifest intertextuality”) och interdiskursivitet (”interdiscursivity”). 
Manifest intertextualitet kommer i avhandlingen till uttryck genom att tex-
ter konkret och explicit finns i andra texter, exempelvis i form av citat från 
kursplanen i idrott och hälsa i lektionsplaneringar, medan interdiskursivitet 
mer handlar om diskurskonventioner (Fairclough, 1992, s. 104). Interdis-
kursivitet är alltså en mer abstrakt företeelse då ”det inte längre rör sig om 
konkreta texter som finns närvarande i andra texter, utan om olika kon-
ventioner eller normer från genrer och diskurser” (Björkvall, 2003, s. 79), 
som i det här fallet påverkar texterna i idrottsundervisningen. Detta kan 
jämföras med Linells (1998b, s. 37) beskrivning av företeelser som liknar 
interdiskursivitet: ”allmänna påverkningar mellan hela kommunikativa 
genrer eller från en samhällssektors språkbruk och tänkesätt till en annans”. 
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Det språkbruk och de kommunikativa genrer som påverkar idrottsunder-
visningens texter har en avgörande betydelse för texters funktioner, inte 
minst för vilka kunskaper som entextualiseras och vilka ämnesidentiteter 
som erbjuds. Detta är en mycket viktig utgångspunkt för avhandlingen. Jag 
använder alltså de diskursanalytiska begreppen för att bättre förstå den si-
tuerade textanvändningen genom att undersöka varifrån element i texterna 
eller talet om texterna hämtas.  

3.3.1 Legitimering 
Enligt van Leeuwen (2008, s.105) kan diskursiva representationer av sociala 
praktiker innehålla legitimeringar av dessa praktiker. Westberg (2016, s. 
25) definierar legitimering som ”en transformationstyp som reproducerar 
reglerande och rättfärdigande kunskaper om sociala praktiker” och skriver 
vidare att legitimeringar svarar på frågan varför saker ska göras på speciella 
sätt. I avhandlingen använder jag begreppet för att undersöka hur idrotts-
lärare legitimerar skriftpraktiker och vilka skrivdiskurser (se 3.3.2) som le-
gitimeringarna synliggör. Legitimeringsanalys förekommer vanligen inom 
kritiska diskursstudier och annan språkvetenskaplig textforskning. Legiti-
meringsforskning har framför allt intresserat sig för politisk kommunikat-
ion (Chaidas, 2018; Gustafsson, 2009) men också för legitimering av soci-
ala praktiker rörande krig och militärpolitik (van Dijk, 2005), migrations-
politik (Martin Rojo & van Dijk, 1997), global finanskris (Fonseca & Fer-
reira, 2015), statlig makt (Pagani, 2014), föräldraskap (Westberg, 2016), 
myndigheters värdegrundstexter (Björkvall & Nyström Höög, 2019), varg-
debatt i tidningsartiklar (Ahlholm, 2021) eller flygande, flygskam och kli-
matkris (Björkvall & Westberg, u.u.). Däremot har begreppet sällan an-
vänts i mer ämnesdidaktiskt inriktade studier som denna avhandling. 

Inom forskning om legitimeringar förekommer olika utvecklingslinjer 
med varierande metoder (Björkvall & Nyström Höög, 2019). Enligt Mar-
tin-Rojo och van Dijk (1997, s. 524) kan den sociopolitiska och diskursiva 
legitimeringsakten analyseras åtminstone på en pragmatisk, semantisk och 
socio-politisk nivå; de presenterar alltså en bred förståelse av legitimerings-
begreppet. Van Leeuwens (2007, 2008) omfattande metodologiska ramverk 
för analysen av den sociologiska, diskursiva och lingvistiska legitimerings-
praktiken inkluderar en ganska detaljerad analys av lexiko-grammatiska re-
aliseringar av legitimeringar, dvs. vilka språkliga uttryck olika legitime-
ringsstrategier vanligen kännetecknas av (jfr Westberg, 2016). Ett exempel 
är att så kallad moralisk legitimering (se nedan) vanligen realiseras genom 
adjektivbruk, som när en social praktik evalueras som ”hälsosam”. Van 
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Leeuwens (2007, 2008) ramverk inbegriper fyra huvudtyper av legitime-
rande strategier: auktoritetslegitimering (”authorization”), moralisk legiti-
mering (”moral evaluation”), rationalisering (”rationalization”) och myto-
poesis (”mythopoesis”). De olika strategierna beskrivs kort under 4.1 och 
närmare i artikel 4.  

3.3.2 Skrivdiskurser 
Som nämnts ovan avser legitimeringsanalysen av idrottslärares uttalanden 
om skriftliga praktiker synliggöra skrivdiskurser. Skrivdiskurs (”discourse 
of writing”, Ivanič, 2004) är ett begrepp som Ivanič (2004) i en meta-analys 
av teori och forskning om skrivande och skrivundervisning använder om en 
gestaltning av föreställningar och praktiker i relation till skriv- och (annan) 
literacyundervisning. Literacy, som den betraktas inom NLS och i avhand-
lingen, handlar alltså inte bara om att läsa och skriva utan om att kunna 
”tala och agera och på så sätt ingå i en diskurs, samt att inom denna diskurs 
kunna visa upp sina kunskaper och färdigheter i tal och skrift.” (Ask, 2007, 
s. 13; jfr Barton & Hamilton, 1998, s. 6). Begreppet skrivdiskurs är relevant 
i avhandlingen då det begripliggör textanvändningen i idrottsämnet ur ett 
pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. 

Ivanič (2004, s. 222–223) utgår från en helhetssyn på språket, vilken in-
nebär att textuella aspekter inte kan skiljas från mentala och sociala 
aspekter. Detta synsätt illustreras med en bild med fyra lager: i mitten finns 
texten (lager 1) omgiven av kognitiva processer (lager 2), som i sin tur om-
ges av skrifthändelsen (lager 3). Det yttersta lagret (lager 4) är den socio-
kulturella och politiska kontexten, till exempel styrdokumentens betydelse. 
Ivanič utgår från Gees (1996) definition av diskurs:  

(…) a socially accepted association among ways of using language, other 
symbolic expressions, and ‘artifacts’, of thinking, feeling, believing, valuing, 
and of acting which can be used to identify oneself as a member of a socially 
meaningful group (…) (Gee, 1996, s. 131.) 

Ivaničs definition av skrivdiskurser utifrån ovan är: 

(…) constellations of beliefs about writing, beliefs about learning to write, 
ways of talking about writing, and the sorts of approaches to teaching and 
assessment which are likely to be associated with these beliefs. (Ivanič, 2004, 
s. 224.) 

De olika diskurserna kännetecknas alltså av olika föreställningar om skri-
vande (eller literacy i stort) och om att lära sig att skriva (eller andra lite-
racyförmågor). Metoder för skrivundervisningen (literacyundervisningen) 



58 
 

ANNA-MAIJA NORBERG   Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet 
 

varierar i de olika diskurserna, liksom bedömningskriterierna. De olika dis-
kurserna betonar också olika språklager (se ovan). Även om man ofta kan 
identifiera en dominerande diskurs i en lärares undervisningspraktiker, är 
det vanligt med inslag av flera diskurser (Ivanič, 2004, s. 226–227). Diskur-
serna benämns färdighetsdiskurs (”a skills discourse”), kreativitetsdiskurs 
(”a creativity discourse”), processdiskurs (”a process discourse”), genredis-
kurs (a genre discourse”), social praktik-diskurs (”a social practices di-
scourse”) och sociopolitisk diskurs (”a sociopolitical discourse”). Vad som 
kännetecknar de olika skrivdiskurserna beskrivs närmare i artikel 4. Under 
avsnitt 4.1 redovisas hur modellen konkret använts som ett analytiskt verk-
tyg.   

3.4 Genreanalys och affordans 
Avhandlingens diskursanalyser avslöjar alltså ”olika sätt att se på eller 
tänka om verkligheten” (Björkvall, 2003, s. 19; Fairclough, 1989, 1992, 
1995), eller olika föreställningar om skrivande och skrivundervisning 
(Ivanič, 2004) som både påverkar de använda texternas innehåll och hur 
lärarna talar om texter och användning av texter.  Avhandlingens genreana-
lys (Bhatia, 2010, 2015, 2017) visar däremot hur texterna är en integrerad 
del av sociala handlingar och hur genrerna därmed positionerar de delta-
gande eleverna. Genrer positionerar alla deltagare, även läraren i det här 
fallet alltså, till exempel som just lärare (i förhållandet lärare-elev, jfr Thur-
low & Jaworski, 2010, s. 22). Hur läraren positioneras undersöks dock inte 
i avhandlingen.  

Inom olika genreskolor definieras genre på delvis skilda sätt, bland annat 
utifrån huruvida genrers sociala dimension kan identifieras textinternt eller 
om etnografiska eller andra situerade analyser behövs (Berge & Ledin, 
2001; Björkvall, 2020). Enligt Berge och Ledin (2001, s. 4) är genre ”ett 
fruktbart men också ett förrädiskt begrepp”, som visat sig vara till bety-
dande hjälp för att förstå hur texter används i en viss kultur men också 
bidragit till förvirring på grund av olika förståelser av genre.  

En viktig forskningsgren är den australiska genreskolan som bygger på 
Hallidays systemisk-funktionella lingvistik (Halliday & Matthiessen, 2014) 
och som utvecklats av exempelvis Rothery (1996), Christie och Martin 
(1997) och Martin och Rose (2008). Genreskolan har en formell, textintern 
orientering, och de genrer som beskrivs, exempelvis berättande eller 
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beskrivande genre, motsvarar ungefär texttyper i vissa textlingvistiska teo-
rier (Berge & Ledin, 2001; jfr Ledin, 19999).  

En ytterligare genreskola med stort inflytande och en stark koppling till 
undervisning har flera beteckningar, bland annat ESP (”English for Specific 
Purposes”, t.ex. Swales, 1990). Inom ESP definieras en genre av de kommu-
nikativa målen inom en diskursgemenskap, vilket i likhet med den nyreto-
riska skolan kräver etnografiskt inriktade studier (Berge & Ledin, 2001, s. 
8; Björkvall, 2020).  

Den australiska genreskolan, liksom Swales genreanalys, har kritiserats 
för den formalistiska genrebeskrivningen med obligatoriska text-, språk- el-
ler innehållsmönster (Berge & Ledin, 2001, s. 13; Biber, 1988, s. 170; Pal-
tridge, 1997, s. 84). Berge och Ledin (2001, s. 15) instämmer i kritiken ”i 
stort” men menar samtidigt att dessa genreskolors pedagogiska mål kan le-
gitimera den strikta modelleringen av genre. 

Den genreanalys som artikel 3 i avhandlingen bygger på betraktar genre, 
i enlighet med Ledin och Nyström Höög (2017, s. 77), som ”ett konvent-
ionaliserat sätt att handla med text som medium” (jfr Berge & Ledin, 2001; 
Miller, 1984, s. 151). I den nyretoriska genreforskningen (t.ex. Miller, 
1984) ses genre snarast som ett textexternt fenomen, så att det är regelbun-
denheter i sociala eller retoriska situationer som är avgörande för genrebe-
skrivningen. Konventionalisering gällande exempelvis text- och språkstruk-
turer är visserligen viktig i Millers (1984) hierarki men inte lika viktig som 
den övergripande handlingsnivån (Berge & Ledin, 2001, s. 10). Genrerna 
motsvarar ”typifierade och semiotiskt medierade handlingar i en etablerad 
kulturkontext”, vilket gör att textinterna analyser inte är tillräckliga (Berge 
& Ledin, 2001, s. 10; Björkvall, 2020). Utgångspunkten är att genre primärt 
måste definieras utifrån den sociala handling som texten är en del av (Miller, 
1984, s. 15). Enligt Björkvall (2020, s. 602) definierar Weber (1978, s. 7) 
sociala handlingar som ”meaningful actions in social contexts.” När sociala 
handlingar förändras för det ofta med sig en förändrad textanvändning (jfr 
Fairclough, 1992). Den nyretoriska genreteorin, med sin koppling till den 
sociala handlingen, har enligt Berge och Ledin (2001) större potential att 
förklara varför genrer förändras än de mer språkstrukturellt inriktade gen-
reskolorna (se ovan).  

Interdiskursivitet (se 3.3) är en nyckelkomponent i Bhatias (2010, 2015, 
2017) kritiska genreanalys som den textetnografiska genreanalys som ge-
nomförs i artikel 3 bygger på. Bhatias genreforskning har rötter i den ovan 

 
9 Se Ledin (1999) för diskussioner av distinktionen genre vs texttyp. 
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nämnda ESP-traditionen, men den kritiska genreanalysen syftar till att ut-
vidga genreanalysen genom en mer omfattande modell för undersökning 
och förståelse av professionell kommunikation både i och genom organisat-
ioner (Björkvall, 2020, s 610). För att det alls ska vara möjligt att förstå 
professionell kommunikation, är det enligt Bhatia (2017, s. 35) nödvändigt 
att analysera ”text-external resources”, som professionella praktiker och 
konventioner med generiska konstruktioner. Enligt Björkvall (2020, s. 610) 
måste interdiskursiviteten därmed undersökas på organisationsnivåer 
”beyond genre hybridity directly observable in texts”, dvs. bortom i texter 
förekommande spår från olika domäner, genrer och diskurser (jfr Fair-
clough, 1992, s. 104). Närmare bestämt krävs, utöver en identifiering av 
relationer mellan texter i organisationer, även någon form av etnografiska 
data (Björkvall, 2020, s. 611).  

Det kritiska i Bhatias (2017) genreanalys, liksom i avhandlingens genre-
analys, handlar i första hand inte om kritik i ideologisk mening. I stället 
syftar avhandlingens genreanalys till att beskriva, förklara och avmystifiera 
(”demystify”) skriftpraktiker i idrottsämnet (jfr Bhatia, 2017, s. 9). Att av-
mystifiera skriftpraktikerna handlar om att öka förståelsen för varför gen-
rerna i idrottsämnet är på ett visst sätt när de hade kunnat vara på ett annat. 
Kunskapsintresset är alltså praktiskt snarare än emancipatoriskt (jfr 
Björkvall, 2020, s. 612). 

Interdiskursivitetsanalysen som en del av genreanalysen i artikel 3 kom-
pletteras med en analys med hjälp av begreppet affordans (”affordance”, 
Kress, 2010, s. 27). Begreppet kommer från Gibson (1977, 1979) och har 
inom socialsemiotisk forskning om multimodalitet och lärande använts som 
ett sätt att jämföra olika semiotiska modaliteters och resursers menings- och 
lärandepotentialer (Jewitt, 2006; Kress, 2003). Skriftspråk, räknesystem 
och olika slags bilder är exempel på semiotiska resurser som lämpar sig för 
en viss sorts men kanske inte annan sorts meningsskapande (Ledin, 2015, 
s. 2).  Utifrån en kritisk syn på genre definierar Björkvall (2018, s. 65) affor-
dans som ”recurring text-internally construed invitations along with their 
semiotic implications.” En kritisk fråga som då enligt Björkvall (2018, s. 
65) kan formuleras är följande: Hur bjuder återkommande element i texter 
in till respektive begränsar ett visst meningsskapande (och följaktligen också 
lärande)? En annan viktig fråga är varför och utifrån vems intressen som 
dessa element valts i relation till social handling inom en specifik institution 
(Björkvall, 2018, s. 65). Båda dessa frågor är relevanta för avhandlingen, 
även om den första berörs mer än den andra. 
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Kress (2004, s. 112) diskuterar olika modaliteteters inneboende möjlig-
heter och begränsningar och den betydelse som materialitet har därvidlag: 
”Speech uses the material of (human) sound; writing uses the material of 
graphic substance.” Vissa saker kan göras med hjälp av ljud som inte, enkelt 
eller alls, kan göras grafiskt, åtminstone inte med hjälp av enbart skrift. 
Kress (2004, s. 112) skriver vidare att den ökande bildanvändningen, även 
i sammanhang där (enbart) skrift skulle kunna användas, troligen är den 
största förändringen i kommunikationslandskapet och att den nog har att 
göra med bilders affordanser jämfört med skrift. På grund av dessa affor-
danser kan bilder användas för att komplettera eller till och med ersätta 
skriven text. 

Begreppet affordans har de senaste åren uppmärksammats inom den mul-
timodala sakprosaforskningen (Björkvall, 2018; Ledin m.fl., 2019; West-
berg, 2019) för att synliggöra de möjligheter och begränsningar för me-
ningsskapande som sakprosatexternas semiotiska resurser innebär. I genre-
analysen i artikel 3 använder jag begreppet för att tänka kring typen av 
möjligheter och begränsningar som de mer multimodala texterna i idrotts-
ämnet erbjuder de elever som möter dem. Många av dessa multimodala tex-
ter består av eller innehåller listor och tabeller, vilka analyseras med hjälp 
av en modell från Ledin (2015). Han undersöker listans och tabellens semi-
otik och vilket meningsskapande listor och tabeller lägger upp för, dvs. vilka 
affordanser de har (se mer i 4.1).  

I avhandlingen används begreppet affordans således för att visa hur gen-
rer positionerar elever i idrottsämnet genom till exempel designval som ta-
beller och listor, vilka bjuder in till vissa semiotiska handlingar snarare än 
andra. 

3.5 Literacy och identitet 
Förståelsen av skriftpraktiker som sociala har lett till ett erkännande av att 
människors identiteter medierar och medieras av texter som människor lä-
ser, skriver och talar om (Lewis & del Valle, 2009; McCarthey, 2001; 
McCarthey & Moje, 2002). Identitet och literacy kan alltså ses som nära 
förknippade med varandra (Gee, 2007; Moje m.fl., 2009; Ivanič, 1998). 
Moje (2011) diskuterar kunskapens betydelse i samband med en utveckling 
av ämnesspecifika diskurser, literacies och identiteter, och menar att literacy 
inom olika domäner påverkas av domänens diskurser, vilka i sin tur är for-
made utifrån domänens kunskaper. Dessa specifika kunskaper, menar Moje 
(2011), är kärnan i literacy, vilket NLS enligt henne inte betonat i tillräcklig 
utsträckning. Vidare menar hon att kunskap och identitet är nära kopplade 
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till varandra och till disciplinens praktiker. I de olika disciplinerna utvecklas 
därmed något som kan kallas ämnesidentitet (”disciplinary identity”, Moje, 
2011, s. 8). 

Ämnesidentitet definierar Moje (2011, s. 8) som ”enactment of self”, dvs. 
iscensättande av ens person, som reflekterar tankemönster, praktiker och 
diskurser från human-, samhälls- och naturvetenskaperna. Ämnesidentiteter 
refererar alltså till diskurser och praktiker som en historiker eller matema-
tiker, exempelvis, engagerar sig i med sin dagliga kunskapsproduktion och 
-representation. Ämnesidentiteter och -praktiker är ofta överlappande med 
akademiska identiteter och praktiker, dvs. sådant som kan förknippas med 
typiska skolidentiteter och -praktiker, eftersom lärande av ämneskunskap 
vanligen sker i formella akademiska miljöer (Moje, 2011, s. 8). 

I en forskningsöversikt som handlar om identitet och literacy presenterar 
Moje m.fl. (2009, s. 419ff) fem identitetsmetaforer: Identitet som 1) skill-
nad, 2) självuppfattning/subjektivitet, 3) tanke eller medvetenhet, 4) narra-
tiv och 5) position/positionering. Vidare undersöker författarna dessa me-
taforers samstämmighet med eller implikationer för olika förhållningssätt 
gentemot literacy. De metaforer som är relevanta för den här avhandlingen 
är identitet som skillnad och identitet som position.  

Identitet som skillnad “focuses on how people are distinguished one from 
another by virtue of their group membership and on how ways of knowing, 
doing, or believing held or practiced by a group shape the individual as a 
member of that group.” (Moje m.fl., 2009, s. 419–420). Identitet som skill-
nad är alltså alltid kopplad till en grupptillhörighet och handlar typiskt om 
skillnader mellan grupper snarare än skillnader mellan individer. Identitet 
som skillnad-metaforer betraktar vidare skriftliga praktiker som ett resultat 
av just skillnaden (mellan grupperna), så att literacy i sig ses som olika prak-
tiker beroende på gruppen som ens identitet kopplas till (Moje m.fl., 2009, 
s. 420). För avhandlingen betyder det att skriftpraktikerna i idrott och hälsa 
kan ses som ett resultat av det som skiljer ämnet från andra ämnen, så som 
det specifika ämnesinnehållet eller platsen där ämnet praktiseras. Dessa spe-
cifika skriftpraktiker leder till specifika ämnesidentiteter.  

Grupptillhörighet kan enligt Moje m.fl. (2009) antingen vara tilldelad, 
till exempel en social roll, eller erbjuden, till exempel som en medlem i en 
klubb eller ett ungdomsgäng. I båda fallen upplever individer tillhörighet i 
olika stor utsträckning, och den förhandlingsprocess som det innebär för en 
individ att bestämma sig för hur mycket och på vilket sätt man passar in i 
gruppen, förser individen med en relativt stabil identitetskänsla (Moje m.fl., 
2009, s. 420). I skolan kan grupptillhörigheten beskrivas både som tilldelad 
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och erbjuden. Att vara elev är en tilldelad social roll, men en elev kan ta 
emot och ikläda sig en erbjuden ämnesidentitet i högre eller lägre utsträck-
ning och därmed känna olika stabil identitetskänsla i olika ämnen. Ämne-
nas olika skriftpraktiker spelar en roll i de förhandlingsprocesser som avgör 
hur mycket och på vilket sätt en elev känner delaktighet i gruppen och där-
med känner sig som en disciplinary insider eller outsider, dvs. en ämnesdel-
tagare eller inte (jfr ovan). 

Den andra här relevanta identitetsmetaforen är, som nämnts, identitet 
som position eller positionering. Enligt denna metafor produceras identite-
ter genom aktivitet och rörelse i tid och rum men också genom de sätt som 
människor positioneras i olika interaktioner och hur de intar eller står emot 
dessa positioner (Moje m.fl., 2009, s. 430). I avhandlingen undersöks po-
sitionering men inte hur eleverna intar eller står emot positioner.  

Teorier om identitet som position eller positionering bygger på Althussers 
(1971) idé om jaget som interpellerat, dvs. att subjektspositioner formas av 
det ideologiska tilltalet, och mer specifikt hur positioner intas och stås emot 
och hur sådana interpellationer översätts till identiteter över tid (Moje m.fl., 
2009, s. 430). Författarna tar även upp begreppet laminering (Holland & 
Leander, 2004) som beskrivs som lager av positioneringar som bildar en 
individs identitet (Moje m.fl., 2009, s. 430). En elevs skolidentitet eller elev-
identitet skulle med hjälp av detta begrepp kunna beskrivas som lager av 
olika ämnespositioneringar eller ämnesidentiteter (varav en är aktuell i av-
handlingen). Lamineringsmetaforens styrka är enligt författarna att den pre-
senterar ett sätt att konstruera och representera identiteter genom aktivite-
ter, artefakter och förkroppsligade erfarenheter. De olika lagren gör att 
identiteter tjocknar (”thicken”), samtidigt som lagren inte helt och hållet 
överlappar varandra utan kan titta fram (”peek through”) genom lamine-
ringen (Moje m.fl., 2009, s. 430–431). 

De ovan beskrivna identitetsmetaforerna används för att besvara forsk-
ningsfråga 3. Med hjälp av metaforerna syntetiseras resultaten om vilka 
möjliga ämnesidentiteter som eleverna erbjuds genom idrottsämnets skrift-
praktiker.  

3.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är skrifthändelse och skriftpraktik de viktigaste över-
gripande teoretiska begreppen för avhandlingen (se tabell 2 i 3.1). Texter 
ingår per definition i dessa begrepp. Texters funktioner (i idrott och hälsa), 
avhandlingens kunskapsobjekt, tar sig uttryck i skriftpraktiker vilka i sin 
tur synliggörs i skrifthändelser. Dessa begrepp är alltså grundläggande för 
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hela avhandlingen i det att datainsamlingen bygger på skrifthändelser. Som 
ett explicit analysobjekt används skrifthändelse i artikel 1. För att lyfta fram 
de osynliga aspekterna av skrifthändelserna, dvs. de aspekter som bygger 
upp skriftpraktiker, har jag använt dels olika diskursanalytiska begrepp i 
artikel 2, 3 och 4, dels begreppet genre i artikel 3. Dessa begrepp bidrar till 
att synliggöra texters funktioner i den specifika domän som idrottsunder-
visningen utgör. 

Entextualisering används som ett analysbegrepp i artikel 1 för att under-
söka hur idrottsämnets flyktiga innehåll, dvs. (muntligt) språkliga och 
kroppsliga kunskaper, får fast form och blir text. Men entextualisering an-
vänds också för att undersöka vilka kunskaper som blir text, vilket kan 
kopplas till att literacies i olika domäner är (delvis) överlappande och till 
att dominant literacy kanske influerar mindre dominant literacy mer än 
tvärtom. Ett ytterligare begrepp, affordans, används i artikel 3 för att visa 
hur återkommande element i texter bjuder in till respektive begränsar ett 
visst meningsskapande. 

Ämneskunskap, literacy och identitet är nära kopplade till varandra och 
till disciplinens praktiker (Moje, 2011). Två identitetsmetaforer kopplade 
till literacy – identitet som skillnad och identitet som positionering – an-
vänds för att illustrera elevernas möjlighet att bli ämnesdeltagare.  

De olika teoretiska begreppen bidrar alltså med var sin pusselbit i ett 
byggande av en helhetsbild av texters funktioner i ämnet idrott och hälsa.  
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4 Metodologi: ett textetnografiskt perspektiv 
Metodologiskt tillämpas ett textetnografiskt perspektiv, vilket påverkar sät-
tet att närma sig undersökningsobjektet: texter och textanvändning (i idrott 
och hälsa). Vad detta innebär beskrivs i detta avsnitt och mer konkret under 
4.1. 

Traditionellt förknippas etnografi med antropologiska studier och kan 
beskrivas utifrån graden av koppling till ursprunget, dvs. antropologin. Den 
starkaste kopplingen handlar om att använda och analysera med etnogra-
fiska metoder (”doing ethnography”), den näst starkaste om att tillämpa ett 
etnografiskt perspektiv (”ethnographic perspective”), och den svagaste 
kopplingen handlar om att använda etnografiska verktyg (”using ethno-
graphic tools”) (Green & Bloome, 1997, s. 183). Även om de olika artik-
larnas relation till etnografin varierar, är ett etnografiskt perspektiv alltså 
det som bäst beskriver studiens ansats i och med att studiens överordnade 
teoretiska ramverk (NLS) bygger på etnografiska traditioner, och att studi-
ens metoder, så som deltagande observation med fältanteckningar, fotogra-
fering, informella samtal och intervjuer (se 4.2), hämtas från etnografin. 
Inom etnografisk forskning anses det viktigt att forskaren förstår deltagar-
nas komplexa vardagsaktiviteter och kan anta ett emiskt eller deltagarper-
spektiv (Copland & Creese, 2016). Min nästan trettioåriga erfarenhet av 
undervisning på högstadiet har gjort det lättare att förstå såväl eleverna som 
lärarna, även om jag inte undervisat i just ämnet idrott och hälsa. 

Etnografi har beskrivits som konsten och vetenskapen om att beskriva en 
grupp eller en kultur (Fetterman, 1989, s. 11); i det här fallet beskrivs en 
specifik del, texter och textanvändning, av skolämnet idrott och hälsa, re-
presenterad av dels en lärare och klass i en tre terminer lång fältstudie, dels 
läraren från fältstudien och fyra andra idrottslärare i en intervjustudie (ar-
tikel 4). Även om artikel 4 alltså inte bygger på fältstudien bidrar den till 
att beskriva ”en grupp eller en kultur” (jfr ovan) i en vid bemärkelse, då de 
intervjuade lärarna alltså representerar ämnet idrott och hälsa på högsta-
diet. 

Etnografi är, som nämnts ovan, en antropologiskt orienterad metod som 
bygger på närkontakt med den studerade gruppens vardagsliv över en längre 
tidsperiod (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 177; Geertz, 1988). Termen et-
nografi har två innebörder: det empiriska arbetet och den färdiga studien, 
dvs. texten. Vilken del som är viktigast varierar inom olika etnografiska 
inriktningar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 178). Etnografi bygger på att 
forskarens förhållningssätt till materialet är undersökande, 
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förutsättningslöst och öppet (Bryman, 2011), samtidigt som en teori eller 
referensram förstås måste styra arbetet för att ge det riktning och systematik 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 179). Förhållningssättet i avhandlingen il-
lustreras av den relativt öppna fråga, grundad i den teoretiska ramen NLS, 
som fältstudien inleddes med: Vad läser och skriver eleverna i idrottsämnet? 
Förhållningssättet till materialet kan i hela studien beskrivas som öppet och 
förutsättningslöst på så sätt att det var materialet som gav frågorna till de 
olika artiklarna. Intervjustudien kompletterar, som nämnts, fältstudien ge-
nom att fler röster från idrottsämnet kommer till tals. Även i intervjustudien 
var ingången relativt öppen, då jag var intresserad av att veta vad idrottslä-
rare talar om när de talar om text, och även här gav materialet de specifika 
forskningsfrågorna. 

Den grundläggande etnografiska metoden är observationen. Som obser-
vatör kan man välja mellan olika grader av deltagande, men målet är att 
man som observatör ska bli accepterad på så sätt att man så lite som möjligt 
stör verksamheten (Karlsson, 2006, s. 152). Detta är också en etisk fråga, 
inte minst i skolan (se mer i 4.3). Inom etnografisk forskning strävar man 
också efter ett så kallat rikt material (”thick description”, Geertz, 1973, s. 
312) genom olika datainsamlingsmetoder (jfr ovan) som därmed komplet-
terar den grundläggande observationen.  

4.1 Textetnografi och analysmetoder 
Studien kan alltså beskrivas som textetnografisk i det att intresset riktas mot 
att identifiera och karakterisera texter i en verksamhet (Karlsson, 2010, s. 
164). Enligt Nord (2012, s. 193) härstammar textetnografisk forskning del-
vis från NLS men har utvecklats under influens av olika sociokulturella an-
satser. I textetnografisk forskning är ofta produktionen eller användningen 
av texter en del av studieobjektet, liksom i föreliggande avhandling. Hur 
texter blir del av undervisningspraktiker i idrottsämnet och vad texter gör i 
detta sammanhang undersöks (jfr Nord, 2012; Karlsson, 2010), vilket in-
nebär en undersökning av skrifthändelser och skriftpraktiker. Konkret in-
nebär detta att jag i fältanteckningar och transkriptioner av videoupptag-
ningar identifierat skrifthändelser, vilka jag sedan analyserat utifrån Hamil-
ton (2000, se tabell 2 och avsnitt 4.1) för att hitta mönster och därmed 
identifiera skriftpraktiker.  

Det textetnografiska fokuset gör att texter får en särskilt viktig betydelse, 
och ett flertal text- och språkorienterade analysmetoder tillämpas. Dessa 
metoder kan kopplas till de olika grundläggande elementen i Hamiltons 
(2000) beskrivning av skrifthändelser och skriftpraktiker, och därmed till 
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den övergripande teoretiska utgångspunkten i avhandlingen, NLS. De ele-
ment som framför allt berörs är – utöver det självklara elementet text – in-
ramning, deltagare, rutiner och andra resurser (se tabell 2 i 3.1). En analys 
av dessa element ger en mer nyanserad bild av både texterna och använd-
ningen av texterna. Analysmetoderna beskrivs övergripande i det följande, 
och för mer detaljerade och konkreta beskrivningar av analyserna hänvisas 
till respektive artikel.  

För att undersöka vilka ämneskunskaper som entextualiseras i idrotts-
ämnets undervisnings- och bedömningspraktiker, görs en analys av textte-
man. Därmed visas vilket ämnesinnehåll som får textstatus, dvs. vilka kun-
skaper som blir text, vilket i sin tur får konsekvenser för texters potentiella 
funktioner i ämnet. Texttema-analysen är inspirerad av Jämtelid (2002) och 
Hellspong och Ledin (1997). Jag undersöker vilka ämnesspecifika teman 
som förekommer i de använda texterna under ett undervisningsblock om 
dans och rytmik (artikel 1) respektive i lärarkommentarerna till två skrift-
liga inlämningsuppgifter, musikuppvärmningsprogram och träningsdagbok 
(artikel 2). Syftet är att undersöka vad texterna respektive lärarkommenta-
rerna handlar om, och temat ses som en övergripande innehållslig kategori, 
snarare än en formell och grammatisk kategori som i den traditionella text-
lingvistiken (jfr Jämtelid, 2002, s. 67ff).  

Utifrån Jämtelid (2002) och Hellspong och Ledin (1997) definieras text-
tema alltså innehållsligt. Texttema-analysen i Hellspong och Ledin (1997, 
s. 117) utgår från det ”framställningen rör sig kring, genom hela texten eller 
på något särskilt ställe i den.” Temat söks genom att ställa frågan: ”Vad 
handlar texten om, här eller i stort?” (s. 118). Jämtelid (2002) definierar 
temat innehållsligt som en generell och övergripande kategori; hennes text-
tema-analys, liksom avhandlingens, är ute efter ”vad texterna handlar om” 
(s. 69). I följande exempel från artikel 2 handlar varje lärarkommentar om 
puls: ”Markera pulsen tydligare”, ”Hålla puls”, ”Ligger inte riktigt i puls 
till musiken”, ”Du behöver jobba med att hitta pulsen”, ”Ur puls på steg 
och klapp”. I en av kommentarerna har läraren, som syns, till och med stru-
kit under ordet puls. Temat i den sista kommentaren skulle kunna vara steg 
eller klapp, men med hjälp av det etnografiska materialet dras slutsatsen att 
puls är temat. 

Avhandlingens texttema-analys är konstruerad med utgångspunkt i tex-
terna i sig men också situationskontexten, dvs. skrifthändelsen, samtidigt 
som den större verksamhet som texterna är inslag i, dvs. idrottsundervis-
ningen i skolan, är avgörande för förståelsen (jfr Hellspong & Ledin, 1997, 
s. 115; Jämtelid, 2002, s. 69). Syftet är att identifiera de ämnesspecifika 
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teman som förekommer i texterna, och frågan blir då: Vilket innehåll hand-
lar texten om? Den konkreta analysen av en text börjar med en identifiering 
av vad varje grafisk mening handlar om genom en abstraktion som resulte-
rar i innehållsliga teman, dvs. teman som har med idrottsämnets undervis-
ningsinnehåll att göra. Dessa teman kategoriseras utifrån vad de handlar 
om på ett övergripande sätt i den text och skrifthändelse där de återfinns, 
och genom en abstraktion, i övergripande teman vilka kallas temakatego-
rier. En temakategori kan få underkategorier på flera nivåer, exempelvis 
Rörelse: steg: mambo. De teman och underteman som identifieras i de ana-
lyserade texterna anknyter tematiskt till varandra och till de övergripande 
ämnen som texterna handlar om (jfr Jämtelid, 2002, s. 69).  

I artikel 2 görs en attitydanalys (Martin & White, 2005) av lärarens 
skriftliga bedömningskommentarer. Analysen syftar till att ge en mer nyan-
serad bild av de teman som identifierats i texttema-analysen av bedömnings-
kommentarerna (se ovan). Analysen relaterar till elementet deltagare i 
skrifthändelsen (se tabell 2 i 3.1), då attityden, inte minst kategorin affekt 
(se nedan), sannolikt påverkas av vilka deltagarna är. Även dolda deltagare 
(styrdokument, idrottslärarutbildningen osv.) kan påverka attityden, liksom 
rutiner och andra resurser, som den bedömande lärarens kunskaper och 
tankar. 

Attityd är en interpersonell kategori utifrån systemisk-funktionell ling-
vistik och har att göra med positiv eller negativ värdering (”appraisal”) i 
vid bemärkelse i yttranden. Jag använder huvudkategorierna uppskattning 
(”appreciation”), affekt (”affect”) och bedömning (”judgement”), och i 
analysen utgår jag från Martin och White (2005), Björkvall (2003, s. 75ff) 
och Holmberg (2002, s. 184ff). Enligt Holmberg (2002, s. 186) kan uttryck 
för attityd beskrivas som värderingar på en skala mellan bra och dåligt som 
i följande meningar:  
 

A. Detta stycke är bra/dåligt.  

B. Jag känner mig bra/dålig.  

C. Att göra så här är bra/dåligt.  
 
Det finns semantiska skillnader mellan de olika uttrycken för attityd i dessa 
meningar. I exempel A värderas en text eller ett föremål (kategorin upp-
skattning). I exempel B värderas ett känsloläge eller ett inre tillstånd (kate-
gorin affekt). I exempel C, slutligen, evalueras en handling eller ett beteende 
(kategorin bedömning). I analysen av attityder i lärarens bedömningskom-
mentarer försöker jag komma åt de semantiska skillnaderna för att 
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därigenom avgöra vad lärarens kommentarer är riktade mot och framför 
allt om text (uppskattning) eller handling (bedömning) värderas. Dessutom 
är jag intresserad av vilka handlingar som kommenteras, närmare bestämt 
om dessa handlingar kan anses ämnesspecifika. Gällande kategorin affekt, 
är det relevant att undersöka vilka känslor som uttrycks i kommentarerna 
och vad i elevtexterna som väcker dessa känslor.  

Den första kategorin, uppskattning, förmedlar alltså negativa eller posi-
tiva attityder genom en värdering av främst estetiska egenskaper hos både 
människor och föremål, snarare än mänskligt beteende. Uppskattningar kan 
realiseras i form av adjektiv och adverb (”en ful tavla”, ”bilens motor surrar 
fint”), substantiv (”tavlan är ett mästerverk”) eller verb (”slottet stoltserar 
med fyra torn”). När människor uppskattas, handlar det inte om deras be-
teende utan om deras utseende (”en vacker kvinna”) eller andra egenskaper 
som inte har att göra med bedömningar av beteenden (Björkvall, 2003, s. 
76). Attityd som uppskattning förekommer i avhandlingen främst som en 
värdering av tydligheten i en text. Läraren markerar exempelvis en tabell, 
en punktlista eller bilder, dvs. estetiska egenskaper, i elevtexten och kom-
menterar: ”Tydligt!”. 

Den andra kategorin, affekt, handlar, som nämnts, om ett emotionellt 
förhållningssätt till en person, en sak, en händelse eller ett tillstånd i texten. 
Detta representeras typiskt av känsloverb (t.ex. ”jag älskar fotboll”), genom 
adjektiv och adverb som uttrycker känslor (t.ex. glad, upprört) och genom 
nominaliseringar (t.ex. rädsla, lycka) (Björkvall, 2003, s. 76). Exempel från 
artikel 2 på realiseringar av attityd som affekt är lärarkommentarer som 
ifrågasätter trovärdigheten i skrivningar i elevtexter, exempelvis mängden 
träning: ”Oj, är det möjligt?”. Interjektionen ”oj” uttrycker en affekt, vil-
ken förstärks genom frågan som följer. Läraren ger i detta exempel uttryck 
för misstänksamhet, dvs. en känsla, något som alltså är typiskt för affekt.  

Den tredje kategorin, bedömning, är uttryck för kritik eller beröm av 
människors beteende, dvs. deras handlingar. Bedömningar kan realiseras av 
adverb och adjektiv (”han agerade omoraliskt”, ”hon är väldigt tradition-
ell”), av substantiv (”en riktig hjälte”, ”en lögnare”) eller av verb (”sluta 
ljuga”, ”Lasse briljerar”). Bedömningar grundas på normer eller moraliska 
uppfattningar om mänskligt beteende (Björkvall, 2003, s. 76). Attityd som 
bedömning realiseras i idrottslärarens bedömningskommentarer genom ut-
tryck som ”Markera stegen lite mer!”. Värderingen handlar om att eleven 
inte gör något tillräckligt väl: eleven markerar stegen för lite utifrån den 
norm som råder för kvalitativa rörelser i dans i idrottsundervisningen. 
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Attityd uttrycks i texter, som visats ovan, genom värderande ord eller 
hela satser, och analysen handlar om att identifiera sådana värderande ord 
och satser i texterna. Attityder kan vidare vara mer eller mindre explicit 
uttryckta i texter. Idrottslärarens (attityd som) bedömning uttrycks mycket 
explicit i kommentaren ”Gör inte övningar som gör ont!” jämfört med den 
mer implicit uttryckta bedömningen i ”Varför gör du inget förtest på 
rygg?”. Man behöver ofta känna till kontexten för att förstå värderingen 
till fullo, eftersom värderingar har semantiska kopplingar som kan vara så-
väl intra- som intertextuella (Holmberg, 2002, s. 188). Då jag följt och på 
olika sätt dokumenterat idrottsundervisningen under tre terminer, samlat in 
alla använda texter och undersökt intertextuella aspekter (se nedan), kan 
jag utifrån den etnografiska förståelsen koppla värderingarna till olika kon-
textuella nivåer och därmed förstå dem bättre.  

I artikel 2 och 3 använder jag begreppen intertextualitet och interdiskur-
sivitet för att undersöka vilken social och kulturell kontext som påverkar 
lärarens bedömningskommentarer respektive elevtexterna. Här undersöks 
därmed den osynliga inramningen av skrifthändelser och skriftpraktiker 
(Hamilton, 2000; tabell 2 i avsnitt 3.1), som i texterna synliggörs i inter-
textuella och interdiskursiva spår. I idrottslärarens bedömningskommenta-
rer syns den manifesta intertextualiteten i ordagranna citat från kursplanen 
i idrottsämnet och i uttryck och termer som introduceras i skriftliga plane-
ringar och upprepas i powerpointpresentationer, uppgiftsformuleringar och 
andra undervisningstexter. Manifest intertextualitet identifieras genom en 
jämförelse mellan de använda texterna. 

För att kunna identifiera interdiskursiva kopplingar krävs kunskaper om 
diskurser och genrer som skulle kunna utgöra möjliga referenser i samman-
hanget, samtidigt som det krävs någon form av begränsning för att undvika 
alltför vida eller vidlyftiga tolkningar. Min långa erfarenhet som högstadie-
lärare bidrar till att identifiera vissa mer övergripande diskurser, exempelvis 
olika bedömningsdiskurser. Dessutom har jag sökt kunskaper om mer spe-
cifika genrer och diskursiva praktiker i idrottsämnet och skolans andra äm-
nen i tidigare forskning. Därmed kan exempelvis lärarkommentaren ”Det 
är lite svårt att utläsa din progression och hur du tänkt kring viktökning 
eller antal repetitioner” kopplas till en träningsdiskurs, där progression 
kopplas till kroppen som något som kan förändras (Quennerstedt, 2006). I 
artikel 3 har den interdiskursiva analysen som en del av den textetnogra-
fiska genreanalysen preciserats som ämnesdidaktisk interdiskursivitet, vil-
ket innebär att analysen grundas på vad tidigare forskning säger om text- 
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och ämnestraditioner i framför allt idrottsämnet men till viss del även om 
övriga ämnestraditioner i skolan. 

Den interdiskursiva analysen i artikel 3 har operationaliserats genom en 
analys av framställningar och deras undergrupp textsekvenser (Bergh Nest-
log, 2017 efter Schleppegrell, 2004) i elevtexterna. Framställningar katego-
riseras som personliga, informationsbaserade eller analytiska och avslöjar 
vad texten gör, som att återberätta, rapportera eller förklara något. Fram-
ställningarna relateras i sin tur till ämnesdidaktisk interdiskursivitet, då 
olika ämneskulturer premierar olika framställningar. Jag har i elevtexterna 
identifierat språkliga realiseringar av olika framställningar. Exempelvis re-
aliseras den personliga framställningsformens återberättande textsekvenser 
bland annat med hjälp av personliga pronomen och verb i preteritum, me-
dan informationsbaserade framställningar utmärks av att elever rapporterar 
fakta eller händelser i en följd. Analytisk framställning utmärks bland annat 
av nominaliseringar av händelser och av verb som realiserar orsakssamband 
eller av argumenterande och utredande exposition, vilka realiseras genom 
modala uttryck, generalisering, klassifikation och kategorisering (Schleppe-
grell, 2004, s. 85). 

En ytterligare komponent i genreanalysen i artikel 3 är, som nämnts, en 
analys av elevtexternas tabeller och listor med hjälp av begreppet affordans. 
Med inspiration från Ledins analys (2015, s. 20–21) undersöks tabellerna 
utifrån kategorisering, interaktion och informationsvärde som semiotiska 
principer. Dessa begrepp beskrivs närmare i artikel 3. Tabeller och listor 
bjuder in till – afforderar – olika typer av handlingar för den elev som möter 
dem: dokumentationer av kvantitativa mått, longitudinella jämförelser och 
så vidare (jfr Ledin m.fl., 2019). Detta positionerar eleven på vissa sätt sna-
rare än andra. Utöver detta har dessa inbjudningar interdiskursiva kopp-
lingar, vilket gör att genren bjuder in till ett visst meningsskapande, som att 
mäta och träna kroppsliga förmågor, och försvårar kanske annat.  

I artikel 4 görs en semantiskt inriktad legitimeringsanalys (van Leeuwen, 
2007, 2008) av språkligt material i form av transkriberat tal från intervjuer 
där lärare talar om textanvändning. Analysen riktas därmed mot betydelse 
snarare än form eller grammatisk kategori (jfr Björkvall & Nyström Höög, 
2019, s. 402; Martin-Rojo & van Dijk, 1997). Som nämnts inbegriper van 
Leeuwens (2007, 2008) ramverk de fyra huvudtyperna av legitimerande 
strategier (se nedan) som på olika sätt besvarar frågan om varför saker ska 
göras på särskilda sätt som del av sociala praktiker. De olika legitimerings-
typerna kan förekomma för sig eller i kombination med varandra.  
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Den svenska terminologin för legitimeringsanalysen hämtas från West-
berg (2016). Auktoritetslegitimering sker med hänvisning till en personlig 
eller opersonlig auktoritet, till exempel läroplanen. Rationalitetslegitime-
ringen hänvisar till rationella argument (att göra något på ett visst sätt), som 
att textanvändning kan hjälpa vissa elever. Mytopoesis legitimerar genom 
berättelser, exempelvis om elever som lyckats väl i skriftliga prov. Moralisk 
legitimering refererar till värdesystem och positivt laddade diskurser, till ex-
empel med evalueringar som att det är nyttigt att motionera. 

Även delegitimeringar har analyserats, då utifrån Gustafsson (2009, s. 
53–54) som använder följande delegitimerande strategier i sin analys: 1) 
moralisk värdering i delegitimerande funktion, 2) irrationalisering, 3) 
avauktorisering och 4) mytopoesis i delegitimerande funktion. Avauktori-
sering sker exempelvis med hänvisning till sedvana i ämnet, dvs. att elever 
är ovana vid skriftliga praktiker i ämnet. Ett annat exempel är irrational-
isering när skrivundervisning delegitimeras som hemmahörande i svensk-
ämnet i stället för idrottsämnet. Gustafsson (2009) använder även ironi som 
en delegitimerande strategi, men det finns inga instanser till ironi i mitt 
material. 

Legitimeringsanalysen i artikel 4 kopplas till skrivdiskurser (Ivanič, 
2004) genom en innehållslig analys av vilken specifik praktik(aspekt) som 
legitimeras/delegitimeras och hur skriftpraktiker därmed konceptualiseras. 
Olika sätt att konceptualisera skriftpraktiker återfinns i diskurser i en bred 
mening: det handlar om värderingar, övertygelser och praktiker vilka leder 
till specifika former av situerad handling, till specifika beslut, val och bort-
val samt till särskilda ordval och yttranden (Ivanič, 2004, s. 220). I studien 
identifieras diskurserna främst genom lexikala val (Fairclough, 1995; 
Machin & Mayr, 2012), dvs. vilka ord och uttryck som de intervjuade lä-
rarna använder för att beskriva skriftpraktiker och som kan förknippas med 
ett specifikt sätt att konceptualisera dessa skriftpraktiker. De lexikala valen 
relateras sedan till Ivaničs (2004) beskrivning av skrivdiskurser (vilka alltså 
också kan avse andra skriftpraktiker än skrivande). Även om Ivaničs (2004) 
modell används som en utgångspunkt, utesluts inte en närvaro av diskurser 
som synliggör andra sätt att se på skrivande och literacy i stort i idrottsäm-
net. 

4.2 Urval av deltagare, datainsamling och material 
I detta avsnitt beskrivs först hur urvalet av deltagare gick till och därefter 
beskrivs datainsamlingen. Sist presenteras studiens empiriska material 
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(tabell 3, tabell 4) och hur det använts i de olika artiklarna. Urvalet av del-
tagare och av analyserat material diskuteras under 4.4. 

Urvalet av lärare till fältstudien kan betecknas som ett bekvämlighetsur-
val (Bryman, 2011). Den deltagande läraren på en skola i närheten av mitt 
hem hade vid tiden för studien arbetat i 15 år som lärare i idrott och hälsa. 
Skolan ligger i en villaförort i Mellansverige, men det fria skolvalet gör att 
en relativt stor andel av eleverna kommer från andra delar av kommunen. 
Läraren valde själv vilken av hans klasser (åk 7, 8 och 9) som skulle delta. 
Då studien skulle vara mer än två terminer, var årskurs 9 utesluten, och 
klassen i årskurs 7 var alldeles ny för läraren. Därför föll valet på en klass 
som bestod av 25 elever: tretton flickor och tolv pojkar och som i början av 
studien gick i årskurs 8 och i slutet av studien i årskurs 9. 

Urvalet av lärare till intervjustudien kan betecknas som en blandning av 
bekvämlighetsurval och strategiskt urval (Bryman, 2011), då jag ville inter-
vjua manliga och kvinnliga lärare i olika åldrar och med erfarenheter från 
olika slags skolor. En av de intervjuade lärarna är den lärare som jag följde 
i fältstudien och en annan är en manlig kollega till honom på samma skola. 
Kollegan är i medelåldern och hade vid tiden för studien arbetat som id-
rottslärare på olika skolor sedan 21 år. Dessutom deltog två kvinnliga lä-
rare, varav den ena var i yngre medelåldern och hade arbetat som idrottslä-
rare i 17 år. Den andra kvinnliga läraren var i 30-årsåldern och hade arbetat 
i tre år. Båda arbetade på skolor med socioekonomiska utmaningar. Den 
femte deltagaren var en manlig lärare i 30-årsålderns som arbetat i sex år 
på en skola med socioekonomiska utmaningar. Tre av skolorna är kommu-
nala skolor och en är en friskola. 

Elevernas deltagande i de tre elevintervjuerna var frivilligt. Jag beskrev 
syftet med intervjuerna i början av de lektioner då de skulle äga rum. När 
det efter lärarens introduktion av lektionens innehåll var dags att intervjua, 
uppmanade jag fyra till sex elever i taget att följa med mig. Eleverna bildade 
då självmant grupper, vilket resulterade i två grupper med flickor och en 
grupp med pojkar, totalt 14 elever.  

Datainsamlingen utgick från avhandlingens etnografiska perspektiv, där 
observation på fältet alltså är en grundläggande metod. Fältanteckningarna 
fördes för hand i en skrivbok på alla lektioner i de olika miljöer där under-
visningen ägde rum: idrottshallen, motionsrummet, simhallen, utomhus i 
närområdet och på två olika idrottsplatser. Jag skrev upp vad som stod på 
tavlan i förekommande fall, noterade löpande vad som hände på lektionen 
och skrev ner samtal som fördes mellan läraren och eleverna, eleverna sinse-
mellan eller mellan läraren respektive eleverna och mig. Fältanteckningarna 
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kompletteras med videomaterial som innefattar nästan alla (enbart) teore-
tiska inslag och muntliga instruktioner. Jag hade inte möjlighet att närvara 
vid orienteringen i ett skogsområde och inte heller i samband med frilufts-
dagar, då eleverna bland annat paddlade kanot. Dessa aktiviteter genom-
fördes under hel- eller halvdagar, dvs. utanför det ordinarie schemat. Jag 
deltog i 57 ordinarie lektioner av 64 möjliga under studiens tre terminer: 
hela årskurs 8 och nästan hela höstterminen i årskurs 9. Fältanteckningarna 
renskrevs på dator i nära anslutning till varje lektion. De lektioner jag mis-
sade beskrevs kortfattat av läraren via e-post. Fältanteckningarna har an-
vänts för en övergripande förståelse för hela undervisningen och specifikt 
för en analys av skrifthändelserna. 

Varje lektion inleddes med en samling, då läraren tog närvaron och be-
rättade vad lektionen skulle handla om. Lektionens innehåll och sluttid stod 
alltid, om lektionen hölls i en lokal med tavla, antecknad på tavlan i början 
av lektionen, och ofta antecknade eller ritade läraren ytterligare viktiga 
aspekter på tavlan under lektionens gång. Jag fotograferade alla taveltexter. 
De större undervisningsblocken inleddes med en teorilektion, vilka jag oft-
ast filmade i helhet.  

Av etiska skäl (se 4.3) och utifrån studiens intresse filmades inte eleverna 
under idrottsaktiviteter. Videofilmerna från två undervisningsblock, dans 
och rytmik samt idrottsskador, transkriberades i sin helhet. Transkriptionen 
från dans och rytmik-blocket analyserades i artikel 1. Då syftet med ana-
lysen av klassrumskommunikationen var av innehållslig karaktär, tilläm-
pade jag en grov transkription (jfr Norrby, 2014, s. 99). Det innebär att all 
hörbar verbal kommunikation finns transkriberad, att ohörbar verbal kom-
munikation markeras (”ohörbart”) och att kroppsliga handlingar som är en 
tydlig och konkret del av kommunikation som handlar om textanvändning 
tas med (t.ex. ”pekar på tavlan”, ”delar ut papper”). I de artiklar där tran-
skriberade citat från klassrumskommunikationen (artikel 1) eller från inter-
vjuer (artikel 4) tas med, ges en mer detaljerad transkriptionsnyckel.  

Under fältstudien genomförde jag två lärar- och tre elevintervjuer, vilka 
dokumenterades med hjälp av ljudupptagning. Elevintervjuerna kan beskri-
vas som semistrukturerade (Bryman, 2011), vilket innebär att jag förberett 
frågeteman till intervjuerna men låtit deltagarnas svar påverka följdfrå-
gorna. Elevintervjuerna beskrivs närmare nedan. De två intervjuerna med 
läraren i fältstudien hade dels en semistrukturell karaktär utifrån frågete-
man, dels inkluderades i intervjuerna ett inslag av textbedömning. Den 
första lärarintervjun genomfördes under fältstudiens andra termin och den 
andra under fältstudiens tredje termin, båda i lokaler i idrottshallen. 
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Intervjuerna var 52 respektive 56 minuter långa. Dessa två intervjuer med 
läraren tillsammans med hans deltagande i fältstudien ger honom en viss 
särställning i artikel 4, där fyra ytterligare lärare intervjuades. Detta proble-
matiseras och diskuteras i 4.4.  

Under den första intervjun bedömde läraren ett idrottsskadeprov och 
kommenterade sin bedömning av provet och av tre tidigare bedömda mu-
sikuppvärmningsprogram på låg, mellan- respektive hög betygsnivå. Under 
den andra intervjun bedömde läraren tre träningsdagböcker skrivna av ele-
ver med tidigare skriftliga resultat på låg, mellan- respektive hög nivå. Jag 
lyssnade mest men ställde ibland frågor för att få någon bedömningsaspekt 
förtydligad eller utvecklad. Dessutom ställde jag övergripande frågor om 
textanvändning i idrottsämnet i stort och specifikt i hans undervisning (dvs. 
samma frågeteman som senare användes vid intervjuer av fyra andra id-
rottslärare, se nedan). Data från en eller båda av dessa två intervjuer med 
läraren i fältstudien användes dels i artikel 4 i en legitimeringsanalys, dels 
som kompletterande data i artikel 1, 2 och 3. Kompletterande data innebär 
att utsagor från intervjuer används för att förklara eller komplettera resultat 
som bygger på annan empiri. 

Under senare delen av höstterminen i årskurs 8 intervjuade jag två elev-
grupper: en grupp med fem flickor och en grupp med sex pojkar. Vid inter-
vjutillfällena, två dagar efter varandra, meddelade läraren höstterminens be-
tyg för en elev i taget, medan eleverna spelade spökboll respektive gjorde 
yogaövningar utifrån en filminstruktion i idrottshallen. Intervjun med flick-
orna var 24 minuter lång, och intervjun med pojkarna var 19 minuter lång. 
Intervjuerna genomfördes i en lokal i idrottshallen. Jag ställde öppna frågor 
om elevernas inställning till idrottsämnet i stort och till de områden som 
behandlats under höstterminen. Jag ville veta hur eleverna talade om skrift-
praktiker utan att jag specifikt frågade om dem. Däremot ställde jag i före-
kommande fall följdfrågor, exempelvis varför de tyckte att vissa skriftliga 
uppgifter var tråkiga respektive roliga eller varför det var viktigt att hitta 
nya steg på Youtube.  

Under höstterminen i årskurs 9 intervjuade jag en ytterligare grupp med 
fyra flickor i en lokal i idrottshallen. Intervjun, som var 31 minuter lång, 
genomfördes i nära anslutning till att eleverna avslutat sitt arbete med trä-
ningsdagboken, och jag ville framför allt veta vad de tyckte om denna om-
fattande uppgift. Jag ställde också frågor om andra skriftliga uppgifter i id-
rottsämnet och om skrivande i andra ämnen. Deltagare i en gruppintervju 
kan vara mer benägna att ge uttryck för kulturellt förväntade eller accepte-
rade åsikter än deltagare i en enskild intervju (Bryman, 2011, s. 464). Vid 
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samtliga tre elevintervjuer tycktes eleverna trygga med varandra och var 
eniga om vissa aspekter och oeniga om andra. Att de satt samman grup-
perna själva bidrog säkert till en tryggare stämning. Elevintervjuerna an-
vänds som kompletterande data i artikel 3, men jag använder dem också för 
att komplettera den bild av textanvändningen ur elevernas perspektiv som 
jag får av en analys av deras texter. 

Jag intervjuade också, som nämnts, fyra andra idrottslärare, två manliga 
och två kvinnliga, på olika skolor. Dessa semistrukturerade intervjuer var 
68, 59, 52 och 34 minuter långa och genomfördes i två fall på respektive 
lärares skola, ett fall på en kafeteria vid ett köpcentrum och i ett fall på min 
arbetsplats. I lärarintervjuerna frågade jag vilka texter som används/fram-
ställs och till vilka ändamål och på vilka sätt texterna används/framställs. 
Jag ställde också frågor om textbedömning, till exempel varför skriftliga 
bedömningsuppgifter används, vad som bedöms i dem och hur elevers skriv-
förmåga eventuellt påverkar bedömningen. Ofta kom lärarna in på de olika 
aspekterna, och andra aspekter, utan att jag specifikt frågade om dem. 
Dessa lärarintervjuer utgör, tillsammans med intervjuerna med läraren i 
fältstudien, ett underlag till legitimeringsanalysen av skriftpraktiker i id-
rottsämnet i artikel 4.  

Vid samtliga intervjuer försökte jag tillämpa Kvales (1996) tio kriterier 
för en framgångsrik intervjuare: insatt, strukturerad, tydlig, sensitiv, öppen, 
styrande, kritisk och hänsynstagande samt kommer ihåg och tolkar. Exem-
pel på detta är att jag såg till att intervjuerna var strukturerade, så att syftet, 
inledningen och avslutningen var tydliga och att intervjupersonerna fick 
ställa frågor. Jag ställde korta och begripliga frågor, vilket var särskilt vik-
tigt vid elevintervjuerna. Samtidigt som jag lät intervjupersonerna tala till 
punkt, styrde jag samtalet för att få ut det jag ville av intervjun. Alla inter-
vjuerna spelades in och transkriberades i nära anslutning till intervjun. Först 
lyssnade jag igenom hela intervjun. Därefter lyssnade jag på en del i taget 
och transkriberade ordagrant. Liksom vid transkriptionen av videofilmerna, 
tillämpades här en grov transkription (se ovan) av samma anledning, dvs. 
att syftet med även analyser av intervjuerna var av innehållslig karaktär.  

I materialet ingår också 188 fotografier. Dels fotograferade jag miljöerna, 
möblerna och redskapen i idrottshallen och motionsrummet, dels alla skyl-
tar på väggarna och laminerade skyltar som läraren använde som undervis-
ningsredskap. Vissa elevtexter som jag inte kunnat samla in fysiskt har fo-
tograferats, liksom alla taveltexter, som redan nämnts. Dessutom fotogra-
ferade jag elever i samband med textanvändning, dvs. vid skrifthändelser 
(jfr Hamilton, 2000). Fotografierna har använts i artiklarna (artikel 2 och 
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3) för att illustrera det etnografiska perspektivet och synliggöra kontexten 
för användningen av texterna, men fotografier av såväl taveltexter som elev-
texter har också ingått i analysmaterialet (i de fall texterna samlats in genom 
fotografering). 

I tabell 3 visas en översikt över allt insamlat material: fältanteckningar, 
fotografier, ljud- och videoupptagningar och elev- och lärartexter. Utifrån 
avhandlingens textetnografiska perspektiv är texterna det viktigaste materi-
alet. Efter tabell 3 följer en närmare beskrivning av hur texterna samlats in 
och använts i avhandlingen. Texterna presenteras i tabell 4.  
 

Tabell 3. Material. 

Fältanteck-
ningar 

Fotografier  Ljudupptag-
ningar och 
transkriptioner 

Videoupptag-
ningar och  
transkriptioner 

Elev- och lärar-
texter 
 

Från 57 lekt-
ioner: 27 A4 
renskrivet 

188 9 intervjuer: 
352 min.  
36 A4-sidor 

Från 35 lekt-
ioner: 283 min. 
18 A4-sidor 

Preciseras i ta-
bell 4 

 
Alla fysiska texter som förekom på lektionerna samlades in (eller fotografe-
rades, se ovan). Det är egentligen missvisande att benämna texterna elev- 
och lärartexter, då alla texter används på något sätt av både läraren och 
eleverna. Men med lärartexter avses texter som riktas till eleverna och som 
de enbart läser utan att fylla i eller på något annat sätt komplettera. Med 
elevtexter avses texter som eleverna helt eller delvis skapar, antingen utifrån 
en instruktion eller genom att fylla i en tabell, exempelvis. Även elevtexterna 
styrs alltså mer eller mindre av läraren och riktas (ofta) till läraren, vilket är 
vanligt i allt skolskrivande.  

Jag samlade in alla elevers texter när det var möjligt. Examinationstex-
terna kopierades av mig efter att läraren bedömt dem, liksom ifyllda be-
dömningsmallar. Vissa texter skrevs i grupp; då samlade jag oftast in varje 
grupps text. Läraren skickade mig alla digitala texter, som powerpointpre-
sentationer, via e-post men också de flesta texter som han även delade ut 
till eleverna i pappersform. Det var bland annat planeringar över undervis-
ningsblock och uppgiftsinstruktioner. Lärartexter som användes under ett 
undervisningsblock om dans och rytmik har analyserats i artikel 1, och lä-
rarens skriftliga bedömningar till de två inlämningsuppgifterna har analy-
serats i artikel 2, där lärartexter även använts i analys av intertextualitet. I 
övrigt har jag använt lärartexterna för att förstå kontexten. Elevtexterna 
har analyserats i artikel 3. När det gäller angivningen av antal texter i tabell 
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4, betyder ”Prov i orienteringsteori, 1+25”, exempelvis, att jag samlat in ett 
tomt och 25 ifyllda prov.  
 

Tabell 4. Material: elev- och lärartexter. 

    
Elevtexter, benämning Elevtexter, antal 

sidor 
Lärartexter, benäm-
ning 

Lärartexter, antal 
sidor 

Prov i orienteringsteori 1+25 Infoblad om orien-
teringsteori 

2 

Allbrännboll, protokoll 1+1 Bedömnings-
mall+bedömningar 
av musikuppvärm-
ning 

1+25 

Inlämningsuppgift  
musikuppvärmning 

25 Scheman, instrukt-
ioner, information, 
kunskapskrav, pla-
neringar 

12 A4, 1 A5 

Två övningar på  
musikanalys 

1+3, 1+6 Yoga, ett häfte 4 A4-sidor 

Digital utvärdering, 
frågor och resultat 

1 Excel-fil, 3 
skärmklipp 

Skyltar med bild 
och/eller namn på 
övningar 

13 A4 

UKK-test (utvärdering 
av kroppslig kompe-
tens) 

1+1 Idrottsskador, ett 
häfte 

12 A4-sidor 

Uppstart åk 9, självbe-
dömning och informat-
ion till läraren 

1 Bedömnings-
mall+bedömningar 
av träningsdagbok 

1+20 

Redskapsgymnastik, 
självbedömning 

1+1 Idrottsskador, po-
werpointpresentat-
ion (PP) 

22 bilder 

*Observation av  
idrottslektion, frågor 

1 Rörelseprogram, PP 18 bilder 

*Arbetspapper om 
man ej deltar i ordina-
rie undervisning 

1 Presentation Idrott 
och hälsa 7–9, PP 

15 bilder 

Prov på idrottsskador 23 Orientering, PP 25 bilder 
Pulsmätning –  
stationer 

22 Att sätta upp mål 
och planera trä-
ning, 2018, PP 

34 bilder 

Elevsvar (i grupper) på 
”case” inom idrotts-
skador 

5 Ergonomi, PP 24 bilder 

Mål, metod, utvärde-
ringssätt 

22 Station 1 Puls 8 bilder 

Träningsdagbok 20   
Totalt 167 Totalt 237 
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Merparten av texterna användes av läraren och/eller eleverna på något sätt 
under lektionerna, exempelvis i samband med genomgångar eller som red-
skap i övningar. Vissa texter delades dock bara ut till eleverna, exempelvis 
planeringarna av undervisningsblock och häftet med yogaövningarna. Två 
av texterna, markerade med en asterisk i tabell 4, såg jag inte användas eller 
delas ut under den tid studien varade: Observation av idrottslektion och 
Arbetspapper om man ej deltar i ordinarie undervisning. De räknas ändå 
till elevtexter då det är tänkt att eleverna ska skriva i dem.  

4.3 Forskningsetiska överväganden 
Avhandlingens etiska överväganden har utgått från God forskningssed (Ve-
tenskapsrådet, 2017), som utgör en allmän vägledning i etiska frågor rela-
terade till forskning. I forskning måste två grundläggande principer vägas 
mot varandra: individskyddskravet och forskningskravet. Individskydds-
kravet innebär att människor som deltar i forskning ska skyddas från skada 
och kränkning, medan forskningskravet pekar på ”ett etiskt motiverat im-
perativ att bedriva forskning” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Dessa mot-
stridiga krav har hanterats genom att jag tagit så mycket hänsyn till delta-
garnas, framför allt elevernas, integritet som möjligt utan att riskera studi-
ens validitet (jfr Larsson, 2005, s. 22ff). I det följande redovisas hur de 
etiska kraven uppfyllts.  

Informationskravet innebär att den som forskningen gäller ska vara in-
formerad om det och också skriftligen samtyckt. Detta har tillgodosetts ge-
nom att både lärarna och eleverna fått både muntlig och skriftlig informat-
ion och elevernas föräldrar fått skriftlig information om studien samt in-
formation om att de när som helst kan avbryta deltagandet i studien genom 
att kontakta läraren eller mig. Både lärarna och de elever som citerats har 
givits påhittade namn. De aktuella skolorna beskrivs bara övergripande. De 
medgivandeblanketter som lärarna, eleverna och föräldrarna fyllt i för att 
därigenom samtycka till deltagande, försäkrar deltagarna om att forsk-
ningsmaterialet behandlas enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekra-
vet. Dessa krav innebär att materialet förvaras så att ingen obehörig kan 
komma åt dem, att det sparas en viss tid (minst tio år), att det endast an-
vänds för forskningsändamål och att deltagarna inte kan identifieras i det 
material som publiceras eller visas offentligt. Digitalt material (fotografier, 
videofilmer och olika textfiler) förvaras i Box, Örebro universitets digitala 
förvaringsyta, och medgivandeblanketterna förvaras i Örebro universitets 
arkiv. Efter avslutat projekt arkiveras allt material i enlighet med Arkivla-
gen (1990:782). 
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Den personuppgiftbehandling som forskningen omfattar har, som Data-
skyddsförordningen (GDPR) kräver, registrerats hos organisationens, dvs. 
Örebro universitets, dataskyddsombud. Personuppgifterna behandlas i en-
lighet med Örebro universitets dataskyddspolicy. Personuppgifterna omfat-
tar namn (i medgivandeblanketterna), fotografier och videofilmer men inga 
personnummer, adresser, telefonnummer, e-postadresser eller känsliga per-
sonuppgifter. Personuppgifterna delas inte med något system eller annat 
projekt vare sig inom eller utanför Örebro universitet. Personuppgiftsbe-
handlingen avslutas i samband med arkiveringen av materialet, dvs. när pro-
jektet avslutas. Eftersom inga känsliga personuppgifter behandlats (de har 
varken eftersökts eller dykt upp under materialinsamlingen), har forsk-
ningsprojektet inte krävt någon etikprövning.  

En etnografiskt inriktad studie har specifika etiska ställningstaganden att 
ta hänsyn till. Som redan nämnts, bör observatören sträva efter att bli ac-
cepterad på så sätt att man så lite som möjligt stör verksamheten (Karlsson, 
2006, s. 152). Detta gäller inte minst i skolan där maktbalansen mellan ele-
verna och de vuxna, i det här fallet läraren och forskaren, är ojämn. Att jag 
utöver att skriva fältanteckningar även använde en videokamera skulle 
kunna ses som ett ytterligare störningsmoment. Alla elever och föräldrar 
lämnade dock informerat samtycke till att eleverna skulle bli filmade under 
teoretiska genomgångar, vilket de kanske uppfattade som mindre känsligt 
än att bli filmad i samband med idrottsaktiviteter. Då mitt studieobjekt inte 
primärt rörde de praktiska idrottsaktiviteterna, var det inte heller nödvän-
digt att filma dessa. Som nämnts filmade jag bara teoretiska genomgångar, 
och då stod jag bakom eleverna och riktade kameran mot läraren. Ibland 
gick teoretiska och praktiska genomgångar in i varandra, och när eleverna 
inkluderades i praktiska genomgångar slutade jag att filma. I simhallen av-
stod jag helt från att filma. Enligt min uppfattning var varken läraren eller 
eleverna obekväma med kameran, och videofilmning användes också av så-
väl läraren som eleverna som ett pedagogiskt verktyg i samband med dans-
undervisning och redskapsgymnastik. Därmed var eleverna vana vid att bli 
filmade. Om jag hade märkt att någon elev blivit obekväm med kameran, 
skulle jag förstås omedelbart avslutat filmandet och även senare diskuterat 
personens fortsatta medverkan i studien. 

Ingen elev eller förälder motsatte sig alltså filmandet; däremot lämnade 
åtta elever och två elevers föräldrar inget medgivande till deltagande i inter-
vjuer, och de eleverna var följaktligen inte med på intervjuerna. Elevinter-
vjuerna var helt frivilliga, och även om de genomfördes under lektionstid, 
inkräktade de inte på viktigt undervisningsinnehåll utifrån lärarens 
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bedömning. Det var jag och inte läraren som frågade om eleverna ville bli 
intervjuade, vilket kan antas göra det enklare att avstå. Jag valde att inter-
vjua eleverna i grupper som de utformade själva för att åstadkomma en 
bättre maktbalans i intervjuerna. Det hade varit en känsligare situation för 
en ensam elev att bli intervjuad av en relativt obekant vuxen. 

Under studiens andra år analyserades elevtexter, och en medgivandeblan-
kett med specifikt fokus på elevernas texter distribuerades. Även använd-
ning av fotografier av eleverna togs upp i denna medgivandeblankett. Alla 
eleverna gav sitt medgivande till användning av deras texter, medan tre ele-
ver inte ville att fotografier av dem skulle visas offentligt. Dessa fotografier 
har följaktligen inte använts. I de fotografier som använts har personerna 
avidentifierats genom att jag målat över ansiktet på bilden. I och med att 
eleverna vid detta tillfälle var 15 år krävdes enligt gällande praxis inte sam-
tycke av föräldrarna. Studien följer härmed de etiska forskningsprinciper 
som gäller inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.  

4.4 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag studiens styrkor och begränsningar. Inlednings-
vis tas frågor om urval upp och därefter följer en diskussion om kvalitet och 
validitet.  

I en etnografiskt inriktad studie är tillträde till fältet ett av de viktigaste 
men också svåraste stegen, speciellt om den aktuella miljön är sluten som i 
mitt fall. Bryman (2011, s. 383) ger rådet att ta hjälp av vänner, bekanta 
och kolleger för att få tillträde, då vägen till fältet inte är det viktiga utan 
att organisationen passar för frågeställningen. Icke desto mindre påverkar 
urvalet resultatet, och det viktiga är att redogöra för sina val, vilket jag gjort 
ovan och diskuterar i det följande.  

Att läraren som deltog i fältstudien arbetade på en skola i en villaförort 
kan ha betydelse för resultatet, även om en betydande del av eleverna i klas-
sen kom från andra delar av kommunen. Artikel 4, där lärare från olika 
slags skolor kommer till tals, syftar till att ge ett något vidare perspektiv på 
textanvändning i idrottsämnet, och resultaten bekräftar i stort bilden av 
textanvändningen i fältstudien. Som nämnts har läraren i fältstudien en sär-
ställning i artikel 4, då han deltog i fältstudien, intervjuades två gånger och 
dessutom bedömde elevtexter i samband med intervjuerna. Jag menar att 
detta dock inte utgör något metodiskt problem, då intresset i artikeln riktas 
mot vilka diskurser som synliggörs och inte mot specifika lärarprofiler. De 
identifierade diskurserna synliggörs i lägre eller högre grad i de deltagande 
lärarnas legitimeringar och delegitimeringar, och de diskurser som 
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förekommer i intervjuerna med läraren i fältstudien förekommer också hos 
de andra lärarna. 

Urvalet av lärare till min studie skedde genom kontakter; dock var ingen 
av lärarna i beroendeställning till mig. Det är möjligt att läraren i fältstudien 
planerade undervisningen inklusive textanvändningen på ett mer genom-
tänkt sätt på grund av en forskares närvaro. I så fall är det en fördel för 
eleverna men inget problem för studiens validitet, då texters funktioner 
knappast förändras av en mer genomtänkt planering. 

Läraren i fältstudien deltog alltså även i intervjustudien, liksom en kol-
lega till honom. Även om de arbetade på samma skola, hade de olika erfa-
renheter på grund av ålder, antal år i yrket och arbete på olika slags skolor 
tidigare. De övriga tre lärarna valdes dels utifrån kön, dels utifrån önskemål 
om skolor med olika socioekonomiska villkor. Därmed representerar lä-
rarna ett åldersspann från 30- till 50-årsåldern, kvinnliga och manliga lä-
rare, yrkeserfarenhet från tre till 21 år som idrottslärare samt skolor i so-
cioekonomiskt olika områden och med olika huvudmän. En ytterligare 
fråga om urval är att de intervjuade eleverna anmälde sig själva, vilket skulle 
kunna betyda att bara en viss sorts åsikter kommer till tals, då kanske bara 
elever med en positiv inställning till textanvändning vill blir intervjuade. 
Dock uttryckte eleverna olika, både positiva och negativa, åsikter sinsemel-
lan om både texter och idrottsämnet såväl inom som mellan de intervjuade 
grupperna, och jag kunde inte uppfatta några skillnader mellan pojkar och 
flickor generellt utan mellan individer. Även om urvalet av lärare, skolor 
och elever påverkar resultatet av studien, menar jag att de urval som gjorts 
inte minskar studiens tillförlitlighet. 

Ett ytterligare urval som behöver tas upp är vilka texter jag valde att 
analysera och vilka texter som inte analyserades. Avhandlingen har ett 
undervisningsperspektiv (inklusive bedömning), vilket innebär att texter 
som producerats och konkret använts i undervisningen varit i fokus, även 
om alla sådana texter inte analyserats. De texter som analyserats är alla 
elevers alla texter, lärarens skriftliga bedömningskommentarer till de två 
förekommande inlämningsuppgifterna och alla texter som användes under 
ett undervisningsblock (dans och rytmik). Att just dans och rytmik-blockets 
alla texter analyserades berodde på att jag av tidsskäl måste börja skriva på 
den första artikeln redan i början av fältstudien. Texter som användes under 
andra undervisningsblock, som alltså inte analyserats, liknar till sin funkt-
ion texterna inom dans och rytmik-blocket, vilket gör att jag inte missat 
något viktigt utifrån studiens syfte.  
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Vissa lärartexter, som övergripande planeringar över undervisnings-
block, har inte analyserats, då de inte använts i undervisningen utan bara 
delats ut till eleverna. Däremot har sådana lärartexter använts i analys av 
manifest intertextualitet, dvs. att citat från dessa lärartexter förekommer i 
texter som använts i undervisningen. Att vissa lärartexter valts bort betyder 
att textanvändningen ur ett lärarperspektiv inte är lika väl undersökt som 
texters betydelse ur ett undervisningsperspektiv. Å andra sidan fick lärarna 
en möjlighet att fritt beskriva textanvändningen vid intervjuerna, och det 
som främst lyftes fram var just texter som används och framställs i under-
visningen.  

4.4.1 Studiens kvalitet och validitet 
I samband med kvalitativa studier använder man ofta begrepp som tillför-
litlighet och äkthet i stället för validitet och reliabilitet (Guba & Lincoln, 
1994; Bryman, 2011). Larsson (2005) argumenterar dock för ett antal vali-
ditetskriterier för kvalitativa studier. Avhandlingen diskuteras i det följande 
i relation till fem för studien relevanta kriterier, nämligen perspektivmedve-
tenhet, innebördsrikedom, struktur, en studies heuristiska värde och det 
pragmatiska validitetskriteriet (Larsson, 2005, s. 18). Avsnittet avslutas 
med en diskussion om etik och validitet. 

Enligt Larsson (2005, s. 20) utgör tydligt redovisade teoretiska antagan-
den tillsammans med den redovisade empiriska grunden de centrala delarna 
för att man ska förstå under vilka villkor som resultaten ska vara giltiga. 
Avhandlingens omfattande empiri, som måste ses som en styrka, finns nog-
grant redovisad i två tabeller (tabell 3 och tabell 4) och i artiklarna redovisas 
vilka specifika data som använts för respektive artikel. Avhandlingens teo-
retiska ram, NLS, utgör ett paraply under vilket ett relativt stort antal teo-
retiska begrepp använts i artiklarna. Det kan vara utmanande att förstå hur 
de olika begreppen hänger samman, men jag har försökt att beskriva dem 
som pusselbitar som tillsammans bildar en helhet. Enligt Larsson (2005, s. 
23) har tolkningar en högre kvalitet om de kan fånga in fler nyanser, vilket 
avhandlingens olika analysbegrepp syftat till. Detta kan relateras till begrep-
pet innebördsrikedom, vilket Larsson alltså (2005, s. 23) beskriver som ett 
centralt värde för kvalitativ metod. 

Innebördsrikedom kopplas av Malinowski (1961) till deltagande obser-
vation, och Geertz (1973) talar om rikt material, som redan nämnts. Av-
handlingens olika datainsamlingsmetoder har bidragit till ett rikt material 
och en innebördsrikedom som möjliggör för läsaren att känna igen sig (eller 
inte) och därmed bedöma om den egna situationen liknar den som beskrivits 
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i avhandlingens artiklar. Motpolen till innebördsrikedom är kravet på en 
överskådlig struktur (Larsson, 2005, s. 24). Som jag redan varit inne på, 
kan de många analyserna medföra en svårighet att överblicka dels analys-
verktygen i metodkapitlet, dels analysen i kanske framför allt artikel 2, där 
ett flertal språkvetenskapliga analyser genomförts. Kappans syntetiserande 
forskningsfrågor och övergripande resultatdiskussion bidrar förhoppnings-
vis till att göra resultaten tydligt överskådliga.  

Härnäst diskuteras två validitetskriterier som Larsson alltså menar kan 
appliceras på kvalitativa studier. Det första är studiens heuristiska värde 
(Larsson, 2005, s. 28), som handlar om ”i vilken utsträckning som läsaren 
genom framställningen kan övertygas om att se någon aspekt av verklig-
heten på ett nytt sätt.” Då jag valt ett studieobjekt som det till stor del sak-
nas kunskaper om, finns god potential att gestalta ny kunskap, vilket jag 
förhoppningsvis lyckas med på ett övertygande sätt. Om gestaltningen av 
studien övertygar läsaren, kan resultaten enligt Larsson (2005, s. 28) gene-
raliseras, om än inte i konventionell bemärkelse. I stället kan läsaren jäm-
föra fallbeskrivningen med andra fall och då kanske se relevansen av den 
kvalitativa analysen. Därmed kan gestaltningen göra resultaten användbara 
utanför det enskilda fallet.  

Det andra validitetskriteriet som diskuteras här är det pragmatiska vali-
ditetskriteriet eller studiens externa värde, den så kallade ”so what?”-frågan 
(Howe & Eisenhart, 1990, s. 7). Enligt Larsson (2005, s. 33) är det ett sär-
skilt viktigt kriterium om studien kan ses som ett led i skolutveckling. Då 
är frågan vilka konsekvenser och vilket värde den kvalitativa studiens resul-
tat har för praktiken. Det handlar bland annat om hur resultaten förmedlas 
till praktiker, exempelvis val av media och språkbruk. Den etnografiskt in-
riktade fältstudien ger en närhet till idrottsämnet, och de intervjuade lärarna 
representerar praktikerna ytterligare. Min långa erfarenhet som lärare på 
högstadiet bidrar också till en förståelse av deltagarna, en viktig aspekt i 
etnografiska studier, och till att beskrivningarna kan kännas igen av prak-
tiker. Jag har presenterat delar av studien för praktiserande idrottslärare på 
flera konferenser och seminarier samt i tidskrifter för lärare i idrott och 
hälsa och för lärare i språkämnen. Avhandlingens artiklar bidrar på olika 
sätt till att undersöka och beskriva förändrade undervisnings- och bedöm-
ningspraktiker i skolan, vilket torde ha relevans för lärare som kan få ökad 
förståelse för och medvetenhet om textanvändningen i ämnet. Detta i sin 
tur kan leda till en utveckling av praktiken.  

I etnografiska studier kan det uppstå en konflikt mellan validitet och etik 
i och med att man kommer deltagarna nära (Howe & Eisenhart, 1990). Då 
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mitt studieobjekt varit textanvändning i stort och inte ur ett individperspek-
tiv, exempelvis i form av fokuselever, har jag undvikit vissa potentiella 
etiska problem. Jag har antagit det för etnografiska studier kännetecknande 
emiska eller deltagarperspektivet och därmed försökt att förmedla deltagar-
nas synvinkel så nära som möjligt (jfr Fetterman, 1989, s. 12). I etnografisk 
forskning ses en sådan närhet som ett tecken på framgångsrikt arbete (Al-
vesson & Sköldberg, 2008, s. 179) och alltså inget hot mot studiens validi-
tet. 
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5 Kort presentation av artiklarna 
De fyra artiklar som avhandlingen baseras på presenteras kort i detta kapi-
tel.  

5.1 Artikel 1: Performans och text – entextualiseringar av dans 
och rytmik i idrottsundervisningen i en högstadieklass 
 
(Publicerad i Nordic Journal of Literacy Research, 5(1), 58–84.) 

 
Artikeln undersöker skriftliga texters roll i ett undervisningsblock i dans och 
rytmik i en högstadieklass. Inom forskningsfältet som lyfter fram betydelsen 
av ämnesspecifik literacy (”disciplinary literacy”, t.ex. Moje, 2008) beto-
nas, som redan nämnts, vikten av det specifika språket för olika discipliner 
eller ämnesområden, då man alltså menar att ämnesspråket är nära förknip-
pat med kunskapsproduktionen inom de olika disciplinerna (Moje, 2008, s. 
97; jfr Shanahan & Shanahan, 2012).  

I artikeln undersöks just kunskapsproduktionen i idrottsämnet, närmare 
bestämt vilken roll texter har i kunskapsbyggande i ett ämne med i huvud-
sak kroppsliga kunskaper. Mer specifikt är syftet att undersöka hur kun-
skaper i idrottsämnet entextualiseras (Bauman & Briggs, 1990) genom de 
skriftpraktiker som förekommer i ämnets undervisningspraktik. Det görs 
genom att jag identifierar skrifthändelser och textteman inom det under-
sökta undervisningsblocket. I artikeln redovisas resultaten som bygger på 
en analys av sex veckors undervisning om dans och rytmik och den därpå 
följande examinationen. 

Artikeln fokuserar på aktiviteter kring elevernas läsande och skrivande i 
en process med att lära sig att dels komponera ett uppvärmningsprogram, 
dels göra text av det, och på de texter som ingår i aktiviteterna. Ett delsyfte 
är därför att visa hur entextualiseringsprocessen under undervisnings-
blocket, dvs. entextualisering och recentrering i upprepade cykler, bidrar till 
det meningsskapande som sker i interaktioner där texter används (jfr Bar-
ton, 2007; Karlsson, 2006). Syftet konkretiseras av två forskningsfrågor:  
 

• För vilka ändamål, kopplat till elevers och lärares handlingar, an-
vänds skriftbaserade texter i ämnet idrott och hälsa?  

• Vad handlar de använda texterna om, det vill säga vilket speciellt 
ämnesinnehåll är det som entextualiseras? 
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Även om rörelse och kroppsligt lärande är något som dominerar lektion-
erna, har texter en betydande roll i kunskapsbyggandet under dans och ryt-
mik-blocket. Texter används för många olika syften, så som planering och 
introduktion av undervisningen, utvärdering och reflektion, kunskapsredo-
visning och bedömning samt som redskap i såväl teoretiska som praktiska 
undervisningsaktiviteter. Texttema-analysen visar att rörelse är det mest fre-
kvent och också det mest nyanserat entextualiserade ämnesinnehållet. Äm-
neskunskaper entextualiseras och recentreras i upprepade cykler genom 
hela undervisningsblocket, och entextualiseringarna lösgörs från den ur-
sprungliga kontexten och hårdnar alltmer (jfr Scollon & Scollon, 2004, s. 
27–28; se 3.2). Denna process sker med hjälp av olika handlingar, såväl 
språkliga som kroppsliga, och med hjälp av redskap som musik och texter. 
Entextualiseringen av de önskade kunskaperna hårdnar därmed alltmer när 
de flyktiga kunskaperna alltså blir text. Som hårdast eller tydligast är entex-
tualiseringen i elevernas inlämningstexter, dvs. de entextualiserade upp-
värmningsprogrammen. 

I den undersökta praktiken används literacy som i mångt och mycket 
anpassats till idrottsämnet. Ämnesbegrepp används på ett för ämnet funkt-
ionellt sätt i tal och skrift såväl av läraren som av eleverna. Inlämningsupp-
giften med musikanalys och planeringen av steg och rörelser är anpassade 
till ämnets karaktär eller ”habits of practice” (Wickens m.fl., 2015, s. 76; 
jfr Quennerstedt, 2013). Att texter används i nära anslutning till fysiska 
övningar kan ses som ett ytterligare exempel på ämnesspecifik literacy. 

5.2 Artikel 2: Skriftliga bedömningspraktiker i idrott och hälsa 
 
(Publicerad i M. Johansson, B-G. Martinsson & S. Parmenius Swärd (Red.), 
Bildning, utbildning, fortbildning. Trettonde nationella konferens i svenska 
med didaktisk inriktning. Linköping 22–23 november 2018 (s. 190–208). 
Texter om svenska med didaktisk inriktning. Nationella nätverket för 
svenska med didaktisk inriktning. Linköpings universitet. 
 
Bakgrunden till artikel 2 är den ökande textanvändningen, framför allt i 
bedömningssyfte, i ämnet idrott och hälsa, vilket inom idrotts- och hälso-
forskning ifrågasatts men också lyfts fram som potentiellt meningsfullt. Syf-
tet med artikeln är att undersöka skriftliga bedömningskommentarer under 
två undervisningsblock med en skriftlig examinationsuppgift. I bedöm-
ningskommentarerna undersöks innehåll, attityd och intertextualitet. Syftet 
konkretiseras av följande forskningsfrågor:  
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• Vad bedöms i bedömningskommentarerna och vilken attityd ut-
trycks?  

• Vilka texter och diskurser är bedömningskommentarerna kopp-
lade till?  

 
Det ena aktuella undervisningsblocket är dans och rytmik, dvs. det under-
visningsblock som även studerades i artikel 1 (se ovan). I artikel 2 undersöks 
alltså lärarens bedömningskommentarer till de musikuppvärmningspro-
gram som eleverna både skrev och framförde som en examination till dans 
och rytmik-blocket. Dessutom undersöks bedömningskommentarerna till 
elevernas träningsdagböcker, en examinationsuppgift till undervisnings-
blocket planera och utvärdera träning. Dans och rytmik-blocket examine-
rades alltså med både en uppvisning av uppvärmningsprogrammet och en 
text (en beskrivning av uppvärmningen med musikanalys och steg), medan 
träningsblocket examinerades enbart med en omfattande skriftlig inläm-
ningsuppgift. 

Bedömningskommentarernas innehåll undersöks med hjälp av en text-
tema-analys som är inriktad på vad kommentarerna handlar om (se 4.1). 
Analysen visar att det framför allt är ämnesspecifika kunskaper, kopplat till 
rörelse eller träning som erkänns genom skriftliga bedömningspraktiker. 
Under dans och rytmik-blocket förekommer texttemat rörelse flest gånger i 
olika variationer (t.ex. förekomst av rörelse, rörelsekvalitet, stegkvalitet, 
hopp). Att ämnesspecifika teman överväger stort gäller framför allt bedöm-
ningen vid dans och rytmik-blocket, då både den kroppsliga kunskapen och 
texten bedömdes. Eleverna fick över lag bättre resultat på texten än på upp-
förandet av uppvärmningsprogrammet, vilket gjorde att elever som hade 
svårigheter med takten ändå kunde få en sammantaget positiv bedömning 
tack vare sina teoretiska kunskaper. Även i samband med bedömningen av 
träningsdagboken, då alltså bara text bedömdes, överväger ämnesspecifika 
textteman, men här förekommer även textteman kopplade till mer textuella 
aspekter. Exempel på sådana textteman är explicit om språklig handling, 
oreda eller otydlighet i text samt textstruktur.  

För att nyansera bilden av bedömningskommentarernas koppling till id-
rottsämnet, görs en analys med hjälp av begreppet attityd som är en del av 
appraisal-teorin (Martin & White, 2005), en semantiskt grundad teori om 
positiv eller negativ värdering (”appraisal”, se 4.1). Analysen handlar om 
att undersöka vad de skriftliga bedömningskommentarernas värderande 
ord och uttryck riktas mot, vilket i sin tur alltså avslöjar kopplingen till 
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idrottsämnets kunskaper. Som redan nämnts är de tre analyskategorierna 
affekt, uppskattning och bedömning10.  

Analysen visar att attityden i bedömningskommentarerna till dans och 
rytmik-blockets examination så gott som uteslutande realiseras som attityd-
kategorin bedömning, dvs. riktas mot elevernas uppvisning av uppvärm-
ningsprogrammet. I bedömningskommentarerna till träningsdagböckerna 
realiseras attityden oftast som bedömning, men även attitydkategorierna 
uppskattning och affekt förekommer. Attityd realiseras som uppskattning 
när läraren kommenterar mer estetiska textuella aspekter i träningsböck-
erna, som att bilder är ”snygga”. Attityd realiseras som uppskattning även 
när elevtexten är svår att förstå. Attityd som affekt förekommer när läraren 
exempelvis visar känslor som misstänksamhet mot mängden träning eller 
glädje över att elever skriver att de vill fortsätta att träna. 

Ibland har det varit svårt att avgöra vilken kategori en värdering främst 
tillhör, då värderingar har semantiska kopplingar som kan vara såväl inter- 
som intratextuella och att man därför behöver känna till kontexten för att 
förstå värderingen till fullo (jfr Holmberg, 2002, s. 188). Exempelvis har 
jag placerat kommentaren ”Utveckla! Är det tid eller strecka?” i kategorin 
uppskattning (riktas mot text), medan ”Motivera gärna varför du anser det 
så blir det tydligt” har placerats i kategorin bedömning (riktas mot gö-
rande). Den första kommentaren handlar om ett avsnitt i elevens text som 
är otydligt och svårt att förstå på grund av uppenbart språkliga brister. Lä-
raren uppmanar alltså eleven att utveckla texten ur ett mer språkligt per-
spektiv. Den andra kommentaren handlar i stället om att eleven ska moti-
vera sin träningsmetod bättre. Texten är inte svår att förstå, men moti-
veringen av själva träningen, dvs. elevens (ämnesspecifika) görande, är otill-
räcklig.  

Sammantaget riktas alltså en övervägande del av lärarens kommentarer 
mot elevernas kroppsliga lärande, dvs. dans och rytmik respektive träning, 
trots att bedömning sker (även) genom text. Detta kan tolkas som att skri-
vandet i det här fallet kan ses som en del av ämnesinnehållet (jfr Gabriel & 
Dostal, 2015). Förekomsten av skriftliga bedömningsuppgifter kan både 
försvåra och underlätta för elever att visa sina kunskaper i idrott och hälsa. 
När ett undervisningsblock bedöms både genom en praktisk och en skriftlig 
uppgift, kan elever med sämre fysiska kunskaper kompensera sina brister 

 
10 Begreppet bedömning används i studien både som en analyskategori i samband 
med attitydanalysen och i den generella betydelsen. Det framgår av texten när 
bedömning avser attitydanalysen. 
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genom en skriftlig text där de visar sina teoretiska kunskaper. När ett under-
visningsblock bara bedöms genom en skriftlig uppgift, finns en risk att ele-
ver med skrivsvårigheter missgynnas, medan duktiga skribenter gynnas.  

Lärarens bedömningskommentarer riktas framför allt till globala textni-
våer, som innehåll och genrespecifika aspekter, och förtjänster i elevtex-
terna lyfts fram i större utsträckning än brister. Bedömningen har alltså en 
salutogen framtoning i och med att det som fungerar lyfts fram (jfr Olsson 
Jers, 2010, s. 156). Möjligen beror detta på att bedömningen riktas just mot 
globala textnivåer, snarare än formella aspekter (jfr Lundin & Wiberg, 
2021). Detta kan jämföras med den bristfokusering eller korrekturläsning 
som traditionellt kännetecknar textbedömning i svenskämnet och motsva-
rande ämnen (Bergman-Claeson, 2003; Kronholm-Cederberg, 2009, Matre 
& Solheim, 2014; Parmenius Swärd, 2008). 

Intertextualitetsanalysen visar att lärarkommentarerna ofta kan kopplas 
till konkreta texter i skrifthändelser i undervisningspraktiken och direkt el-
ler indirekt till läroplanen (Lgr11). De kan dessutom kopplas till idrottsäm-
nesspecifika diskurser. Ett exempel är, som nämnts, lärarkommentaren 
”Det är lite svårt att utläsa din progression och hur du tänkt kring viktök-
ning eller antal repetitioner”, som alltså synliggör en träningsdiskurs där 
progression kopplas till kroppen som något som kan och kanske bör för-
ändras. Exempel på andra identifierade diskurser är en dansdiskurs och en 
bedömningsdiskurs. Kommentarerna kan vidare ses som verbaliseringar av 
idrottsämneskunnandet, något som alltså påpekats som ett utvecklingsom-
råde (Svennberg, 2017; Nyberg & Larsson, 2014). 

5.3 Artikel 3: Elevtexter i idrott och hälsa – en textetnografisk 
genreanalys  
 
(Publicerad i Sakprosa 12(3).) 
 
Att undersöka genrer i den typ av sakprosa som förekommer i ett skolämne 
som traditionellt inte varit textmedierat och vars texter kanske fortfarande 
framstår som ganska osynliga (jfr Karlsson, 2006) är av intresse såväl ur ett 
idrottsämnesperspektiv som ur ett text- och genrevetenskapligt perspektiv. 
Artikel 3 syftar till att  
 

• identifiera och beskriva genrer i ämnet idrott och hälsa på högsta-
diet som de kommer till uttryck i elevtexter och att  
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• visa hur dessa genrer positionerar eleverna på olika sätt genom att 
erbjuda dem olika roller.  

 
Elevtexterna analyseras genom textetnografiska metoder med avseende på 
den sociala handling som de är en del av. Som nämnts förstås genre i studien 
som ”ett konventionaliserat sätt att handla med text som medium” (Ledin 
& Nyström Höög, 2017, s. 77; jfr Berge & Ledin, 2001; Miller, 1984, s. 
151). Data har samlats in genom etnografiska metoder, och materialet be-
står dels av de texter som eleverna skapade under den tre terminer långa 
fältstudien, dels av fältanteckningar och videoinspelningar från de idrotts-
lektioner där skrivande förekom och av ljudinspelningar från lärar- och 
elevintervjuer. Analysen av materialet drivs på ett övergripande sätt av be-
greppet ämnesdidaktisk interdiskursivitet (se 4.1). Begreppet affordans an-
vänds för att visa hur de multimodala texterna bjuder in till vissa handlingar 
och begränsar andra (se 4.1). Konkret analyseras texterna med text- och 
genrevetenskapliga metoder, närmare bestämt med hjälp av en analys av 
framställningar och textsekvenser (Bergh Nestlog, 2017 efter Schleppegrell, 
2004; se 4.1). 

De identifierade genrerna kan kopplas till tre övergripande sociala hand-
lingar: övning, dokumentation och examination, dvs. typiska sociala hand-
lingar i skolan. De mest framskjutna genrerna i studien har med mätning 
och träning av kroppen att göra. Även examinerande texter har stark gen-
restatus, just på grund av den examinerande funktionen. Merparten av tex-
terna är korta och består av eller innehåller tabeller och listor. De examine-
rande texterna har en friare representationsform och är mer omfattande. 
Eleverna positioneras främst fysiologiskt utifrån sina kroppsliga förmågor, 
men genrernas hybriditet leder även till humanistiska och samhällsveten-
skapliga positioneringar, exempelvis när eleverna reflekterar över och drar 
lärdom av träning och fysiska test. Andra roller som eleverna erbjuds är 
som kreativa eller personligt återberättande skribenter och som skolelever 
som presenterar ämneskunskaper genom informationsbaserat skrivande. 
Eleverna ges också viss möjlighet att välja hur de vill positionera sig inom 
ämnets ramar.  

De flesta elevtexterna är alltså korta, ganska hårt reglerade och nära in-
tegrerade i praktiskt arbete. Elevskrivande förekommer på begränsat antal 
lektioner (knappt 30% och alltid bara del av lektion). Sammantaget gör 
detta att skrivandet framstår som funktionellt i ett ämne där kroppsligt lä-
rande är det mest centrala innehållet (jfr Klinkenborg & Bentley, 2018). 
Även träningsdagboken, som alltså är en längre text, skrivs i nära anslutning 
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till kroppsligt lärande. De sociala handlingarna kopplade till texterna är 
alltså annorlunda än i exempelvis svenskämnet eller i biologi, och texterna 
kan till fullo förstås bara i relation till de sociala handlingar och praktiker 
som de är en del av (jfr Björkvall, 2018). Till synes enkla texter, som tabeller 
som fylls i med siffror, blir logiska och meningsfulla, när de kopplas till sitt 
sociala sammanhang och till de affordanser och interdiskursiva referenser 
de omfattar. Att dokumentera resultat av fysiska test i tabellform vid upp-
repade tillfällen framstår som meningsfullt och logiskt i ett ämne där träning 
och kroppslig utveckling premieras.  

5.4 Artikel 4: ”Man kan inte bara gympa sig igenom ämnet.” Hur 
fem idrottslärare på högstadiet legitimerar skriftliga praktiker i 
ämnet idrott och hälsa   
 
(Publicerad i Educare – Vetenskapliga Skrifter, (3), 181–213.) 
 
Legitimering är till stor del relaterad till institutionella kontexter, och när 
legitimitet står på spel, exempelvis vid förändringar i organisationer, blir 
legitimering nödvändig (Björkvall & Nyström Höög, 2019; van Dijk, 
1998). Ämnet idrott och hälsa har genomgått en stor förändring från ett 
nästan bara aktivitetsorienterat ämne till att alltmer omfatta också mer te-
oretiska inslag och därmed skriftliga uppgifter sedan läroplanerna från 
1994 och 2011 (Quennerstedt, 2006; Svennberg & Högberg, 2018). Ökat 
fokus på bedömning, såväl summativ som formativ, verkar också ha ökat 
textanvändningen i bedömningssyfte i skolans alla ämnen, alltså även i id-
rottsämnet (jfr Tolgfors, 2017). Enligt viss forskning om idrottsämnet har 
förekomsten av skriftliga praktiker ibland orimliga konsekvenser som att 
den skriftliga förmågan avgör elevens betyg i idrott och hälsa (Tolgfors, 
2017).  

Även om den gällande läroplanen för grundskolan (Lgr11) inte explicit 
påbjuder skriftliga praktiker i idrottsämnet, är sådana kanske svåra att und-
vika när resonemang om exempelvis fysisk aktivitet kopplad till hälsa ska 
bedömas. Skriftliga praktiker i idrottsämnet handlar förstås inte bara om 
bedömning utan också om planering och introduktion av undervisningen, 
utvärdering och reflektion och om att texter kan användas som redskap i 
såväl mer teoretiska som mer praktiska undervisningsaktiviteter (Norberg, 
2019). Det finns också forskning som visar att skriftliga praktiker i 
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idrottsämnet kan gagna vissa elever, exempelvis i form av autentiska be-
dömningsuppgifter (Mintah 2003; Norberg, 2020; Penney et al., 2009).  

Trots den grundläggande transformationen av ämnet idrott och hälsa 
verkar det sammantaget finnas ganska lite kunskap om konsekvenser av den 
ökade förekomsten av skriftliga praktiker (Quennerstedt, 2006; Tholin, 
2006; Tolgfors, 2017). En språkdidaktiskt inriktad undersökning av lärares 
inställning till skriftanvändning kan därför öka vår kunskap.  

Syftet med artikeln är att undersöka hur fem lärare i idrott och hälsa 
positionerar sig i olika diskurser genom legitimeringar och delegitimeringar 
av skriftliga praktiker i idrottsämnet.  

Materialet består av transkriptioner av ljudinspelningar av intervjuer 
med de fem lärarna. Materialet analyserades först med hjälp av van Le-
euwens (2007) legitimeringsstrategier (se 3.3.1 och 4.1). Lärarnas olika ty-
per av legitimeringar av skriftliga praktiker analyserades vidare utifrån de-
ras lexikala val (Fairclough, 1995; Machin & Mayr, 2012), dvs. val av ord 
och uttryck för att tala om skrivande och literacy i stort. Därmed kunde jag 
alltså identifiera pedagogiska skrivdiskurser, med utgångspunkt i Ivaničs 
(2004) ramverk med sex skrivdiskurser (se 3.3.2). 

I analysen har sju diskurser identifierats: skrivande som 1) en social prak-
tik, 2) ett sociopolitiskt verktyg, 3) påtvingat, 4) problematiskt, 5) en fär-
dighet, 6) en process och 7) kreativt. Alltså kunde jag i materialet identifiera 
alla diskurser i Ivaničs (2004) modell utom genrediskursen. Skrivande som 
påtvingat och skrivande som problematiskt är diskurser som inte återfinns 
i Ivaničs (2004) beskrivning. Förekomsten av dessa diskurser i mitt material 
men inte i Ivaničs (2004) modell kan bero på att hennes metastudie bygger 
på så kallade skrivklassrum, vilket i Sverige främst motsvaras av svenskäm-
nena.  

Resultaten visar att diskursen om sociala praktiker, främst synliggjord 
genom rationaliseringslegitimering, dominerar i det analyserade materialet. 
Sammantaget tenderar lärarna att legitimera skriftliga praktiker, samtidigt 
som de rapporterar om elevers delegitimeringar av samma praktiker, vilket 
lärarna måste hantera. Textanvändning legitimeras som ett praktiskt, tids-
besparande och känt verktyg för undervisning och bedömning. Skrivande 
och textanvändning kan bidra till att höja ämnets status och att nå långsik-
tiga mål i ämnet och i elevers lärande i stort. Å andra sidan tar skriftliga 
praktiker tid från ämnets centrala innehåll och vållar problem för elever 
som lyckas väl i andra delar av ämnet.   
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6 Diskussion  
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras först svaren på de tre forsk-
ningsfrågorna utifrån resultaten i artiklarna. I det första avsnittet, 6.1 Skrift-
praktiker i idrott och hälsa, diskuteras fråga 1: Hur, när och varför används 
texter i undervisningspraktiker i idrott och hälsa? Därefter, i avsnitt 6.2 Det 
entextualiserade ämnesinnehållet, diskuteras fråga 2: Vilka teman domine-
rar i de använda texterna och vilket speciellt ämnesinnehåll, snarare än an-
nat, är det som entextualiseras? I det tredje avsnittet, 6.3 Ämnesidentiteter 
i samband med textanvändning, diskuteras fråga 3: Vilka ämnesidentiteter 
erbjuder idrottsämnets texter? Kapitlet avslutas med en övergripande dis-
kussion utifrån avhandlingens syfte i avsnitt 6.4. 

6.1 Skriftpraktiker i idrott och hälsa 
Texter används i undervisningen i idrott och hälsa i många olika slags skrift-
händelser och för många olika syften. Tavlan framstår som ett viktigt red-
skap under lektionerna, liksom skyltar med text och bild. Planeringar över 
undervisningsblock och instruktioner för bland annat inlämningsuppgifter 
lämnas ofta ut i pappersform men delas också på digitala platser. Digitala 
texter, exempelvis powerpointpresentationer och filmer, används i samband 
med teoretiska genomgångar, och filmer används också som en instruktion 
som eleverna följer i realtid. Såväl eleverna själva som läraren filmar och 
analyserar elevers praktiska övningar i syfte att utveckla prestationen. Mo-
biltelefoner används för snabba test om karttecken, för utvärdering av 
undervisningen och för att söka information om till exempel träningsme-
toder. Eleverna skriver planeringar, prov och inlämningsuppgifter på pap-
per och på dator. Läraren lämnar ut ifyllda bedömningsmallar till inläm-
ningsuppgifter och visar bedömningsmatriser i samband med betygssätt-
ning. Skrifthändelser är alltså vanligt förekommande och synliggör skrift-
praktiker (Barton, 2007) med olika funktioner i undervisningen, och i det 
följande beskrivs och diskuteras dessa funktioner närmare.  

De identifierade skriftpraktikerna kan betecknas som lärarcentrerade re-
spektive elevcentrerade utifrån praktikernas huvudsakliga syfte. De lärar-
centrerade skriftpraktikerna handlar om planering och presentation av 
undervisningsblock, rutiner kring undervisningen samt utvärdering och re-
flektion (över undervisningen). Dessa skriftpraktiker är återkommande 
inom de olika undervisningsblocken och fyller vanliga funktioner i skolan, 
då alla skolämnen troligen använder skriftliga praktiker för planering och 
presentation av undervisningsinnehåll, liksom för olika rutiner som 
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närvarokontroll eller notering av läxa samt möjligen även för reflektion 
över och utvärdering av undervisningen. Enligt Hamilton (2000) avgörs 
skriftpraktikers sociala syfte och mening av domänen, och i de lärarcentre-
rade skriftpraktikerna är det alltså främst domänen skolan som ramar in 
praktikerna, även om den snävare domänen idrottsämnet förstås påverkar 
innehållet i texterna.  

Även de tre typerna av elevcentrerade skriftpraktiker får sitt syfte och sin 
mening av skolan som en övergripande domän och innehållet från idrotts-
ämnet, samtidigt som de både liknar och skiljer sig från skolans dominanta 
skriftpraktiker (Barton, 2007). De elevcentrerade skriftpraktiker som mest 
påminner om dominant literacy är skriftpraktiker för kunskapsredovisning 
och bedömning. Den ökade betoningen på språkliga förmågor i kurspla-
nerna inbjuder till skriftliga bedömningspraktiker samtidigt som skolans 
mål- och resultatfokus verkar öka behovet av konkreta bevis för korrekt 
bedömning eller ett visst betyg (jfr Lindh, 2019; Svennberg, m.fl., 2018; Se-
ger, 2014; Tolgfors, 2017). Enligt det ekologiska perspektivet (Barton, 
2007; Barton & Hamilton, 1998) formas literacy av miljön, och vi tillägnar 
oss den form av literacy som tjänar syftet i ett speciellt ekosystem. I en mål- 
och resultatstyrd skola framstår skriftliga bedömningspraktiker som en lo-
gisk lösning även i ett ämne präglat av kroppsligt lärande. 

Skriftpraktiker som introducerar eller övar mer teoretiska aspekter av 
ämnet, exempelvis skriftpraktiken för övning av musikanalys inom under-
visningsblocket dans och rytmik, har mer eller mindre likhet med dominant 
literacy beroende på det innehåll som introduceras eller övas. Just övning 
av musikanalys har kanske mer drag av osynlig literacy, dvs. att textanvänd-
ningen är inordnad i en överordnad verksamhet, närmare bestämt kropps-
ligt lärande av rytmik (jfr Karlsson, 2006). Motsvarande skriftpraktiker 
inom träningslära eller ergonomi, dvs. när dessa innehåll introduceras eller 
övas (teoretiskt), har mer drag av dominant literacy, vilket alltså innebär att 
de närmar sig skolans mer teoretiskt präglade ämnen. Kanske kan man säga 
att olika ämnesinnehåll i idrott och hälsa är teoretiska på olika sätt eller i 
olika grad. 

Den tredje typen av elevcentrerad skriftpraktik, skriftpraktiken för trä-
ning av kroppslig färdighet, är den som mest skiljer sig från dominant lite-
racy och som i störst utsträckning inordnas i det som kan kallas idrottsäm-
nets överordnade verksamhet, nämligen kroppsligt lärande. Denna skrift-
praktik synliggörs i skrifthändelser som exempelvis utgår från skyltar som 
instruerar vad elever ska göra vid olika stationer, som att lägga till nya steg 
i en dans. Denna typ av elevcentrerad skriftpraktik är vanligare än de andra 
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typerna av skriftpraktiker och kan ses som det tydligaste exemplet på äm-
nesspecifik literacy inom idrottsämnet med koppling till ämnets kunskaps-
produktion i samband med kroppsligt lärande. Detta lärande är unikt för 
idrottsämnet, och de skriftpraktiker som används för att stötta detta lärande 
är också unika, något som är centralt för forskning om ämnesspecifik lite-
racy (Lee & Spratley, 2010; Moje, 2008; Shanahan & Shanahan, 2008). 
Liksom i andra ämnen härstammar skriftpraktikerna i idrottsämnet från 
disciplinens didaktiska utmaningar (jfr Bain, 2006; Fang & Coatoam, 
2013). Även om skrifthändelserna inom denna skriftpraktik kännetecknas 
av osynlig, kanske omedveten literacy, är de minst lika viktiga för verksam-
heten som annan, mer synlig literacy (jfr Karlsson, 2006). 

De förekommande skriftpraktikerna omfattar både läsande och skri-
vande, men framför allt läsandet skiljer sig till stor del från skolans mer 
utpräglat teoretiska ämnen, även om det finns likheter, vilket jag återkom-
mer till. Den vanligaste formen av läsande rör sig om enstaka ord på skyltar, 
korta texter på tavlan eller i en powerpointpresentation, tabeller, kortare 
och längre instruktioner till praktiska övningar och till skriftliga uppgifter, 
lärarens bedömningskommentarer samt provfrågor. Mycket av läsandet 
kan alltså betecknas osynligt eller inbäddat i annat och samtidigt ses som 
lika viktigt som annat läsande (jfr ovan). Ballinger och Deeney (2006) skri-
ver om ett behov av att rekonceptualisera text och läsande i idrottsämnet 
till just den form av texter som beskrivits ovan för att motivera textanvänd-
ning i ämnet. Även Chandler-Olcott (2017) lyfter fram de ämnesspecifika 
skriftpraktikerna, som att analysera taktik i bollspel med hjälp av multimo-
dala texter, och argumenterar för att de traditionellt teoretiska ämnena skulle 
kunna anpassa sig till idrottsämnets literacy, snarare än (alltid) tvärtom.  

Som nämnts tycks idrottsämnet ha påverkats av skolans dominanta lite-
racy när det gäller kunskapsredovisning och bedömning, vilket innebär att 
kunskaper i ämnet alltså redovisas och bedöms (även) genom skriftliga in-
lämningsuppgifter och prov. Läsandet inför proven är därmed en likhet med 
skolans andra ämnen. I artikel 4 framkommer att lärarna inför skriftliga 
prov framställer häften med information om det aktuella ämnesinnehållet. 
Sådana häften är den enda formen av längre löpande text som förekommer 
utöver sökningar på internet till inlämningsuppgifter, vilket också kan leda 
till läsning av längre texter. Eleverna uppfattar att proven inte har ”kontakt 
med idrotten” på samma sätt som den omfattande men uppskattade trä-
ningsdagboken, som är en uppgift där inlämningstexten liknar skolans do-
minanta literacy. Lärarna motiverar skriftliga inlämningsuppgifter just med 
att eleverna känner igen sig i dem från andra ämnen. Även prov känns igen 
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från andra ämnen, men kanske uppfattas prov mer som tråkiga läxor, något 
som elever verkar uppskatta mindre i idrottsämnet än i andra ämnen (Mart-
tinen m.fl., 2017; jfr Pantanowitz m.fl., 2011). Utöver proven är allt skri-
vande mer eller mindre tydligt inordnat i kroppsligt lärande. Det rör sig till 
exempel om att notera resultat av fysiska test i en tabell eller att reflektera 
över sin förmåga i redskapsgymnastik i direkt anslutning till dessa aktiviteter.  

När det gäller de två inlämningsuppgifterna, exempelvis den ovan 
nämnda träningsdagboken, kan det vara svårt att avgöra om skrivandet är 
inordnat i träningen eller tvärtom. Att bedömningen sker genom texten ta-
lar för att skrivandet är överordnat, samtidigt som träningen är nödvändig 
för att det alls ska bli en text. Alltså framstår de två aktiviteterna som inte-
grerade och lika viktiga. Forey och Cheung (2019) skriver om explicit 
undervisning om ämnesspecifikt språk som en integrerad del av idrottsäm-
net för att bättre förbereda för examinationer i ämnet. Inför träningsdagbo-
ken fick eleverna grundlig undervisning om träning och viss undervisning 
om skrivandet av den specifika uppgiften, bland annat i form av obligato-
riska rubriker. I intervjun efterlyste eleverna mer explicit undervisning om 
ämnesspecifikt skrivande i idrottsämnet, exempelvis vad det innebär att ”re-
sonera om träning”. Många idrottslärare har dock varken utbildning eller 
vana att undervisa om skrivande. Enligt Larsson (2016, s. 166) är idrottslä-
rare ”duktiga på att leda idrottsaktiviteter, men inte lika framgångsrika med 
att undervisa kring ord och begrepp” eller att samtala med elever om deras 
erfarenheter av fysisk aktivitet. Och även om idrottslärare idag i regel har 
behörighet i ett teoretiskt ämne utöver idrottsämnet, kan de vara tvek-
samma till inslag som de uppfattar som teoretiska, som skrivundervisning, 
i just idrottsämnet (jfr Larsson 2016, s. 112, s. 292ff). 

En av de intervjuade lärarna i artikel 4, med behörighet i både svensk- 
och idrottsämnet, betonade skillnaden mellan ämnenas karaktär och be-
dömde följaktligen texterna i svenska respektive idrott och hälsa på olika 
sätt. Undervisningspraktiken i idrottsämnet kännetecknas av kroppslighet 
och tycks alltså sakna en explicit skrivundervisning. Men frågan är hur sko-
lans skrivundervisning ser ut överhuvudtaget. Exempelvis verkar undervis-
ningen i NO och i SO präglas av muntlighet och en avsaknad av skrivun-
dervisning trots skriftliga examinationsuppgifter (af Geijerstam, 2006, s. 
160; Lindh, 2019, s. 312). Även i svenskämnet är skrivundervisningen ofta 
osynlig på både högstadiet och gymnasiet (Andersson Varga, 2014, s. 242). 
Att ämnena är teoretiska eller mer textmedierade verkar inte nödvändigtvis 
föra med sig en explicit skrivundervisning, och möjligen påverkar undervis-
ningstraditioner i skrivundervisningen mer än lärarnas kunskaper om texter 
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och språk. Avhandlingen visar dock att det finns en implicit skrivundervis-
ning i idrottsämnet genom att lärarna skapar meningsfulla skrivuppgifter. 

De intervjuade lärarna i artikel 4 legitimerar (van Leeuwen, 2008) texter 
som praktiska, tidsbesparande och igenkända verktyg i undervisning och 
bedömning. Skriftliga praktiker uppfattas också bidra till att höja ämnets 
status, något som även lyfts fram i internationell forskning (James & Bull-
lock, 2015; Scrabis-Fletcher, 2016; Wickens m.fl., 2020). Vidare kan text-
användning enligt de intervjuade lärarna förverkliga långsiktiga mål i id-
rottsämnet och i elevers lärande i stort (jfr Behrman, 2004; Constantinou 
& Coyle, 2016; Doherty, 2017; James & Bullock, 2015). Att låta elever 
redovisa kunskaper skriftligt kan vara ett sätt att synliggöra annars osynliga 
elever, då läraren i de skriftliga texterna även ser mer tystlåtna elevers kun-
skaper och därmed kan lyfta fram eleven på lektionen. Ett ytterligare sätt 
att legitimera skriftliga praktiker är skrivningar i styrdokumenten om att 
bedöma resonemang, vilket lärarna finner svårt och tidsödande att genom-
föra muntligt. I Lundin och Wibergs (2021) projekt menade lärarstudenter 
i idrottsämnet att skriftliga uppgifter är att föredra, när laddade ämnen som 
träningshets tas upp men också när faktabaserat innehåll utan utrymme för 
diskussion ska redovisas. Policy iscensätts alltså i skriftliga praktiker, i stäl-
let för i kroppsligt lärande eller muntliga praktiker, när iscensättande i 
skriftliga praktiker upplevs som motiverat eller praktiskt (jfr Janemalm 
m.fl., 2019, 2020). 

Nackdelar med skriftliga praktiker i idrottsämnet enligt artikel 4 är att 
de tar tid från det mer centrala i ämnet, att skriftliga praktiker missgynnar 
vissa elever och att det finns ett ganska starkt elevmotstånd, vilket lärare 
måste hantera (jfr Constantinou, 2015). Detta resultat överensstämmer med 
tidigare forskning, som lyfter fram det faktum att literacyförmågor kan få 
för stor betydelse vid bedömning eller att skriftliga praktiker kan ta tid från 
fysisk aktivitet (Doherty, 2017; Kozub & Hodge, 2014; Tolgfors, 2017). 
När lärarna legitimerar och delegitimerar skriftliga praktiker lyfter de näs-
tan enbart fram elevers skrivande, vilket kan innebära att det är mindre 
legitimt än läsande. En annan anledning till att lärarna inte talar så mycket 
om läsning kan vara att den form av läsande som främst förekommer på 
lektionerna, dvs. korta texter på skyltar eller taveltext, kanske inte uppfatt-
tas som läsande (jfr af Geijerstam, 2006; Karlsson, 2006, s. 109; jfr Bal-
linger & Deeney, 2006 ovan).  

Sammanfattningsvis kan frågan och hur, när och varför texter används i 
undervisningspraktiker i idrott och hälsa besvaras med att det till stor del 
tycks ske när det är praktiskt och motiverat samt på ett funktionellt sätt 



ANNA-MAIJA NORBERG  Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet 
 

99 
  

utifrån idrottsämnesperspektiv och utifrån de potentialer skriftliga prakti-
ker i skolan omfattar eller av tradition upplevs omfatta.  

6.2 Det entextualiserade ämnesinnehållet 
Begreppet entextualisering (Bauman & Briggs, 1990) används, som nämnts, 
som en brygga mellan de dynamiska skrifthändelserna och skriftpraktikerna 
och texter, med fast form. I avhandlingen undersöks vilket flyktigt ämnes-
innehåll som lyfts ut ur sitt interaktionella sammanhang och omvandlas till 
text.  

Texttema-analyserna (Jämtelid, 2002; Hellspong & Ledin, 1997) visar 
att ämnesinnehåll relaterat till rörelse respektive träning och kunskaper om 
träning är det oftast och mest nyanserat entextualiserade innehållet i texter 
i undervisningen (artikel 1) och i skriftliga bedömningskommentarer (arti-
kel 2). Att rörelserelaterade ämnesinnehåll entextualiseras på ett nyanserat 
sätt visas genom att texttemat rörelse förekommer på flera nivåer i text-
tema-analysen, så att texttemat rörelse både får många underteman (t.ex. 
rörelse: steg, rörelseriktning, rörelsemönster, kvalitet, våga) och att under-
temana i sin tur får ytterligare underteman (rörelse: steg: mambo). Det in-
nebär att texttemat rörelse behandlas på många sätt och ur olika perspektiv 
i texterna och skrifthändelserna. Detta resultat kan jämföras med Lundin 
och Schenker (u.u.) som genom en semantisk analys av centrala begrepp i 
läromedel i idrott och hälsa funnit att begrepp som hör samman med idrott 
är mer specifika, konkreta och grafiskt längre än begrepp som hör samman 
med hälsa.  

Rörelserelaterat ämnesinnehåll är alltså också det oftast entextualiserade 
innehållet. Det visar sig i det höga antalet rörelserelaterade textteman i be-
dömningskommentarerna och i de texter som förekommer i undervis-
ningen, och att texterna och bedömningskommentarerna därmed främst 
handlar om rörelserelaterade ämnen. Det betyder att bedömning som sker 
genom texter till stor del riktas mot ämnesspecifika kunskaper, vilket är i 
linje med identifierade bedömningspraktiker i ämnet: i stället för att bedöma 
exempelvis självförtroende eller sociala färdigheter (som före Lgr11), riktas 
bedömning i idrottsämnet främst mot kunskaper i ämnet efter införandet 
av Lgr11 (Svennberg, 2017). I avhandlingen är alltså såväl lärarens skrift-
liga bedömningar som texterna som används i undervisningen främst rela-
terade till aspekter av rörelse och därmed ämnesspecifika. 

Det entextualiserade ämnesinnehållet bidrar till att utveckla kunskap 
inom disciplinen och samtidigt upprätthålla disciplinens hegemoni (jfr Sha-
nahan & Shanahan, 2008). Att rörelserelaterat innehåll entextualiseras i 
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hög grad kan ses som ett exempel på disciplinens hegemoni. Ett exempel på 
en utveckling av kunskapen och ett försök till en förändring är Lamberts 
(2020) studie, där entextualiseringar av unga kvinnors kroppsliga lärande i 
lustfyllda, utmanande situationer användes för att öka deras uppskattning 
av rörelse på kort och lång sikt. En form av entextualisering som de inter-
vjuade flickorna i avhandlingen lyfter fram som en motiverande faktor för 
fortsatt träning är träningsschemat i träningsdagboken (artikel 3).  

Att träningen på det sättet entextualiseras i en tabell är ett exempel på 
element från naturvetenskapen, vars skriftspråk bland annat kännetecknas 
av en förekomst av tabeller, liksom av analytiskt skrivande (Danielsson, 
2010; Martin & Rose, 2008; Unsworth, 2001). Analysen av framställningar 
och textsekvenser i elevtexterna i artikel 3 visar att analytiskt skrivande är 
framträdande, medan personligt skrivande är mer sparsamt förekommande. 
Det är alltså inte bara ämnesinnehållet utan även det språk som medierar 
ämnesinnehållet, dvs. bidrar till att entextualisera det, som hämtar element 
från naturvetenskapen.  

Även om ämnesspecifika element och teman alltså är vanligast, finns ex-
empel på entextualiseringar vars relation till idrottsämnet är mer oklar. Så-
dana entextualiseringar ökar i antal när enbart text används som examin-
ationsform jämfört med om både text och rörelse bedöms, även om ämnes-
specifika textteman alltid dominerar i texterna. De textteman vars relation 
till ämnesspecifik kunskap i idrottsämnet är mer oklar är explicita kommen-
tarer om språklig handling, oreda eller otydlighet i texten samt textstruktur 
och källanvändning (artikel 2). De språkliga handlingarna kan kopplas till 
kursplanens skrivningar om resonemang, vilka lett till en ökad förekomst 
av skriftliga uppgifter. Seger (2014) diskuterar de ökande skriftliga bedöm-
ningspraktikerna, som enligt henne medför en förändring av idrottsämnets 
karaktär och ställer krav på lärarnas förmåga att bedöma och betygssätta 
texter i större utsträckning än tidigare. Enligt Lundin och Wiberg (2021) 
ställer kursplanernas skrivningar också krav på lärarnas kunskaper om 
språkliga aspekter, exempelvis hur olika texttyper konstrueras språkligt. 
Lärarna i artikel 4 lyfter fram det problematiska med att väga samman be-
dömningen av elevernas kunskaper beroende på om de visats kroppsligt el-
ler i text. Framför allt anses det som problematiskt när en kroppsligt duktig 
elev har bristande skrivförmåga.  

Kommentarer om textuella aspekter kan förefalla långt från idrottsäm-
nets traditionella innehåll. En attitydanalys (Martin & White, 2005) av be-
dömningskommentarerna visar dock att ett flertal av textteman med en 
koppling till textuella aspekter ändå riktas mot ett görande med ett 
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ämnesspecifikt fokus, som att motivera en träningsmetod på ett bättre sätt, 
snarare än att kommentarerna riktas mot texten i sig (artikel 2). I kommen-
tarer om oreda och otydlighet i text och om textstruktur realiseras attityden 
däremot som uppskattning, dvs. en värdering av mer ytliga egenskaper i text 
och något som är typiskt för textbedömning i ämnet svenska (Bergman-
Claeson, 2003; Kronholm-Cederberg, 2009; Parmenius Swärd, 2008). Men 
över lag dominerar alltså attitydkategorin bedömning, dvs. en värdering av 
mänskligt görande, stort i de undersökta bedömningskommentarerna. Det 
betyder att majoriteten av kommentarerna riktas mot elevernas genomförda 
musikuppvärmningsprogram respektive elevernas faktiska träning, dvs. 
kroppsligt lärande, snarare än texternas språkliga utformning. Detta kan 
jämföras med ett resultat i artikel 4, där de intervjuade lärarna i sina legiti-
meringar av skriftliga praktiker positionerar sig bort från färdighetsdiskur-
sen (Ivanič, 2004) med dess betoning på texters mer ytliga eller formella 
aspekter, en typisk svenskämnesdiskurs (jfr ovan). I stället positionerar de 
sig i störst utsträckning i diskursen om sociala praktiker (Ivanič, 2004), då 
de lyfter fram textanvändningen ur ett idrottsämnesperspektiv. 

Sammantaget kan frågan om vilka teman som dominerar i de använda 
texterna och vilket speciellt ämnesinnehåll, snarare än annat, som entextu-
aliseras besvaras på följande sätt: Rörelserelaterade teman dominerar och 
det är framför allt ett ämnesspecifikt innehåll som entextualiseras. Samtidigt 
för ökad textanvändning med sig förändringar av ämnesinnehållet och 
själva ämnet, vilket kan vara problematiskt men som också kan utnyttjas i 
undervisningen.  
 

6.3 Ämnesidentiteter i elevtexterna 
Frågan om ämnesidentiteter i texter som eleverna läser och skriver besvaras 
främst i artikel 3, där en textetnografisk genreanalys av elevtexterna genom-
förs, bland annat med hjälp av begreppen interdiskursivitet (Fairclough, 
1992) och affordans (Kress, 2010). Interdiskursivitet (och intertextualitet) 
används även i artikel 2, varför även den artikeln bidrar till att besvara frå-
gan. Artikel 1 och 4 besvarar frågan på ett mer övergripande sätt. Två iden-
titetsmetaforer som kan kopplas till textanvändning bidrar till att synteti-
sera resultatet: för det första identitet som skillnad och för det andra iden-
titet som positionering (Moje m.fl., 2009). Dessa metaforer kompletterar 
varandra i en beskrivning av möjliga ämnesidentiteter. 

Eleverna i studien skriver texter för att dokumentera, öva och examinera 
olika ämnesinnehåll. De läser planeringar, instruktioner och texter inför 
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prov. På många sätt är skriftpraktikerna alltså typiska för skolan och kan 
sägas bidra till att skapa generella elevidentiteter. Med identitet som skill-
nad-metaforen kan man i stället lyfta fram skillnader mellan ämnena som 
skapar (specifika) ämnesidentiteter genom texterna och det eleverna (mer 
specifikt) gör med texterna (jfr Moje m.fl., 2009). Även om eleverna alltså 
i många ämnen dokumenterar, övar och examineras på ämnesinnehåll i 
skriftpraktiker, är det skillnad på vad man dokumenterar eller hur man 
övar, exempelvis. Att skriftlig dokumentation, övning och examination i 
idrottsämnet (ofta) integreras i kroppsligt lärande skiljer sig från till exem-
pel de samhällsorienterade ämnenas motsvarande skriftpraktiker, som 
bland annat handlar om att värdera historiska händelser och källor eller att 
skapa kunskaper om och förståelse för det samhälle vi lever i (Liberg, 2018; 
Shanahan & Shanahan, 2008; Staf, 2019; jfr Hallesson m.fl., 2018).  

Att ämnesinnehållet skiljer sig mellan skolämnen är förväntat. Denna 
skillnad synliggörs i intertextuella och interdiskursiva kopplingar i elevtex-
terna respektive lärarens skriftliga bedömningar. Intertextuellt är texterna 
ofta nära kopplade till läroplanens skrivningar om idrottsämnet, vilka kon-
kretiseras i texterna. Interdiskursivt kan många texter kopplas till genrer 
och diskurser inom sport och idrott och till naturvetenskapliga genrer (jfr 
Quennerstedt, 2006; Öhman, 2007). En förekomst av bedömningsdiskurser 
är skoltypisk, men det som bedöms skiljer sig från andra ämnen (jfr 6.2 Det 
entextualiserade ämnesinnehållet). Även detta kan relateras till läroplanens 
skrivningar, då de olika ämnenas kunskapskrav påverkar vad som ska be-
dömas i varje ämne. Exempelvis finns inga skrivningar om skriftspråk i id-
rottsämnets kursplan.  

Utöver den förväntade skillnaden av ämnesinnehållskaraktär finns en 
skillnad gentemot åtminstone teoretiska skolämnen, vilken är kopplad till 
att merparten av de undersökta texterna har en (fysiskt) nära relation till 
kroppsligt lärande och att det kroppsliga lärandet framstår som det pri-
mära, snarare än den skriftliga texten. Med identitet som skillnad-metaforer 
produceras ämnesidentiteten i idrott och hälsa alltså framför allt i termer av 
skillnader som kommer till uttryck i skriftpraktiker, i jämförelse mellan id-
rottsämnet och de andra skolämnena, framför allt de teoretiska ämnena 
men även andra praktisk-estetiska ämnen, som inte har samma fokus på 
hela kroppen som idrottsämnet.  

I likhet med identitet som skillnad-metaforer produceras identitet även 
enligt identitet som positionering-metaforer genom det eleverna gör med 
texterna och själva texterna. Identitet som positionering-metaforer betonar 
de sätt på vilka människor positioneras eller erbjuds roller i olika 



ANNA-MAIJA NORBERG  Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet 
 

103 
  

interaktioner och hur de intar eller står emot dessa positioner (Moje m.fl., 
2009). Som nämnts, har avhandlingen inte undersökt hur elever intar eller 
står emot positioner, utan bara vilka roller som erbjuds eleverna genom 
skriftliga praktiker.  

En identifierad positionering är som skolelever som presenterar ämnes-
kunskaper genom främst informationsbaserat skrivande, något som är van-
ligt i alla ämnen i skolan (Schleppegrell, 2004). Det informationsbaserade 
skrivandet sker i form av dokumentation av fysiska resultat, ofta i tabeller 
eller listor, och genom att utifrån digitala eller andra källor skriva om pas-
sande träningsmetoder till ett uppsatt mål eller att välja nya steg till ett upp-
värmningsprogram. Det sistnämnda, dvs. det specifika ämnesinnehållet, gör 
att positioneringen kan beskrivas i termer av ämnesidentitet (och inte bara 
generell elevidentitet).  

Merparten av texterna har tydliga interdiskursiva kopplingar till en fysi-
ologisk ämnestradition och till naturvetenskapliga genrer, vilket överens-
stämmer med svensk och internationell forskning om idrottsämnet (t.ex. 
Quennerstedt, 2006; Tinning, 2012). Eleverna positioneras alltså framför 
allt fysiskt som någon som kan, vill och kanske bör träna och förbättra sin 
fysik. Samtidigt positioneras eleverna som någon som reflekterar över och 
drar lärdom av träning och fysiska test; det finns alltså även exempel på 
kopplingar till human- och samhällsvetenskaperna. Dessa olika positioner-
ingar åstadkoms bland annat med hjälp av tabeller, där eleverna skriver re-
sultat i form av siffror men alltså även reflekterar över dessa siffror med 
hjälp av ord.  

En annan roll eller positionering som erbjuds eleverna är rollen som kre-
ativa och återberättande skribenter. Det förstnämnda sker i samband med 
undervisning om dans och rytmik; det tycks alltså vara ett ämnesinnehåll 
som erbjuder en kreativ ämnesidentitet (jfr Mattsson, 2016). De återberät-
tande sekvenserna förekommer i träningsdagboken, där eleverna inom äm-
nets ramar fått välja vad, hur och var de vill träna. Därmed erbjuder de 
återberättande texterna en möjlighet att mer välja sin ämnesidentitet än 
andra texter där läraren tydligare bestämmer innehållet. Dessa texter, lik-
som de reflekterande texterna (se ovan), kan ses som exempel på att det 
naturvetenskapliga flätas samman med samhällsvetenskaplig och humanist-
isk kunskap och att kunskapen relateras till elevernas livsvärld, dvs. deras 
vardagsliv och erfarenheter, något som ses som ett uttryck för en integrerad 
kroppsförståelse (Swartling Wideström, 2005, s, 72, s. 201ff).  

Frågan om vilka ämnesidentiteter som idrottsämnets texter erbjuder kan 
kortfattat besvaras med att det till övervägande del handlar om 
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ämnesidentiteter kopplade till träning av kroppen, men att det finns möjlig-
heter för eleverna att själva forma denna ämnesidentitet.  

 

6.4 Texters funktioner i idrott och hälsa – slutsatser 
Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att undersöka vilka 
funktioner texter har i undervisningen i ämnet idrott och hälsa på högsta-
diet. Studiens NLS-perspektiv har gjort att jag närmat mig och försökt för-
stå idrottsämnets literacy som den sociala praktik den är, påverkad av de 
komplexa kontextuella villkoren den är inbäddad i. Vad literacy betyder för 
deltagarna i praktikerna har varit en viktig utgångspunkt. Här diskuteras 
de slutsatser som kan dras av avhandlingens resultat. Kapitlet är indelat i 
fem avsnitt. I det första avsnittet (6.4.1) diskuteras texter som verktyg för 
ämnesspecifikt lärande. Därefter följer ett avsnitt om elevers skrivande i id-
rottsämnet (6.4.2). Texters koppling till ämnesidentitet diskuteras i nästa 
avsnitt (6.4.3), varpå texters koppling till kroppsligt lärande tas upp (6.4.4). 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om fortsatt forskning och om avhandling-
ens metodiska, teoretiska och didaktiska bidrag (6.4.5). 

6.4.1 Texter som verktyg för ämnesspecifikt lärande 
Texter i skolämnet idrott och hälsa har visat sig ha många olika funktioner 
som ofta går in i varandra. Texter används som redskap i undervisningen 
av såväl teoretiska som praktiska aspekter av ämnet. Texter används för 
information, planering, dokumentation, utvärdering, bedömning. Texter 
kan fungera identitetsskapande och positionerande. 

Lärande av ämnesspecifika kunskaper framstår som det övergripande 
syftet med all textanvändning i studien. Även om ämnesinnehållet i ämnet 
idrott och hälsa till största delen är ett kroppsligt lärande, tycks texter på 
olika sätt ha potential att bidra till detta lärande. Texter tycks också, åt-
minstone under vissa premisser, kunna fungera som en brygga mellan teo-
retiska och praktiska aspekter av idrottsämneskunnandet, i stället för att 
bidra till en ökande dualism mellan teori och praktik, vilket skulle kunna 
ses som en fara med ökad textanvändning (jfr Tinning m.fl., 1993; Swart-
ling Wideström, 2005). Om texter, som i föreliggande studie, framför allt 
lyfter fram ämnesspecifika kunskaper och till stor del integreras i kroppsligt 
lärande, torde de kunna bidra till ämnesspecifikt lärande i ämnet. Att läsa 
och skriva texter tar förstås tid från annat görande, och det är svårt att ange 
någon gräns för en rimlig balans mellan skriftliga och kroppsliga praktiker.  
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En risk med ökad textanvändning i samband med bedömning som lyfts 
fram i forskning är att elevers skrivförmåga ses som viktigare än kroppsligt 
lärande (Tolgfors, 2017; jfr Kozub & Hodge, 2014). Den risken synliggörs 
även i föreliggande avhandling och är förstås en viktig aspekt att ta i beak-
tande. Men i avhandlingen synliggörs också motsatsen: elever med sämre 
fysiska kunskaper och en osäkerhet i ämnet kan visa aspekter av sitt idrotts-
ämneskunnande skriftligt. Skolforskningsinstitutets forskningsöversikt 
(2020) över utformande av tillgänglig lärmiljö i ämnet lyfter fram elevernas 
självtillit som en viktig faktor för hur de upplever idrottsämnet. En annan 
faktor som lyfts fram i sammanhanget är vikten av att läraren uppmärk-
sammar alla elever för att skapa ett utvecklande klimat. Att texter är ett 
praktiskt och relevant sätt att göra det på synliggörs också i avhandlingen. 
Dels finns inte tid för lärare att lyssna på alla elever på lektionerna, dels vill 
eller vågar inte alla elever ta plats muntligt. Genom elevernas skriftliga tex-
ter kan lärare få reda på elevernas kunskaper eller brister på kunskaper och 
ändra sin undervisning utifrån det.  

6.4.2 Elevers skrivande i idrottsämnet 
Elevers skrivande är den typ av textanvändning som främst lyfts fram av 
lärarna. Möjligen har lärarna, som nämnts, ett större behov av att legitimera 
skrivande än läsande, kanske beroende på att elevtexterna används som be-
dömningsunderlag. Den rika förekomsten av legitimeringar i materialet 
överhuvudtaget kan tyda på att textanvändning inte är en helt och hållet 
förgivettagen, legitim praktik i idrottsämnet (jfr Björkvall & Nyström 
Höög, 2019; van Dijk, 1998; Westberg, 2016, 2017). I materialet förekom-
mer ingen moralisk legitimering, vilket möjligen också kan förklaras med 
att textanvändning inte i så stor utsträckning är en moraliskt eller kulturellt 
värdesatt praktik inom ämnet. Först när praktiker når legitim och förgivet-
tagen status börjar moraliska legitimeringar dominera (Westberg, 2016, 
2017). Att det traditionellt mest centrala i ämnet, dvs. rörelseaktiviteter, 
hotas av de inträngande, nya praktikerna, kan ses som en av anledningarna 
till att textanvändning behöver legitimeras.  

Merparten av elevtexterna, även texter som används som bedömnings-
underlag, har dock en nära relation till det mer praktiska idrottsämnesinne-
hållet som så gott som alltid framstår som det primära. Det är tänkbart att 
idrottsämnet delar detta förhållande till texter med andra praktisk-estetiska 
ämnen. I en studie om hem- och konsumentkunskap, kemi och biologi fram-
kommer, som redan nämnts, att receptläsning och matlagning tycks ha en 
närmare relation än laborationsinstruktion och laboration i 
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naturvetenskapliga ämnen (Hipkiss, 2014). Relationen mellan entextuali-
serad och förkroppsligad eller praktisk kunskap i hem- och konsumentkun-
skap – eller i idrott och hälsa – tycks alltså närmare än relationen mellan 
entextualiserad och förkroppsligad kunskap i kemi och biologi, ämnen med 
en mer teoretisk karaktär. Ur det ekologiska perspektivet kan detta förkla-
ras med samspelet mellan literacy och miljö där båda påverkar varandra (jfr 
Barton, 2007, s. 29). I de mer praktiska ämnena tycks det lättare att inte-
grera literacy i det praktiska arbetet än i de mer teoretiska ämnena.  

I skolan skriver elever ofta informationsbaserat i form av avskrift från 
tavlan eller läroböcker, exempelvis i samband med instuderingsfrågor om 
ett specifikt ämnesområde (jfr af Geijerstam, 2006; Lindh, 2019). Sådant 
informationsbaserat skrivande förekommer överhuvudtaget inte i avhand-
lingens studier. I stället handlar det informationsbaserade skrivandet i stor 
utsträckning om anteckning av resultat av fysiska test i tabeller och listor. 
Informationsbaserat skrivande förekommer förstås också i skriftliga prov 
som i de flesta andra skolämnen. Många av provfrågorna är dock av ett 
analytiskt slag och går ut på att tillämpa begrepp och andra kunskaper. 
Även träningsdagboken innehåller analytiskt skrivande i form av utvärde-
ring och analys av träningsmetoder kopplat till uppnådda resultat. Analy-
tiskt skrivande har lyfts fram som avgörande för elevers framgång i skolan 
(Holmberg, 2013, s. 53–54; Schleppegrell, 2004, s. 87). Idrottsämnet kan 
alltså potentiellt bidra till att utveckla elevers analytiska skrivande och där-
med även deras framgång i skolan. 

Att eleverna skriver in resultat av fysiska test i listor och tabeller kan ses 
som motiverat i ett ämne med en fysiologisk ämnestradition där kunskaper 
från fysiologin får pedagogiska konsekvenser (Quennerstedt, 2006, s. 109). 
I den undersökta praktiken kvalificeras resultattabellerna med hjälp av 
språkliga uttryck i form av reflektioner och förklaringar (jfr Jones, 2013). 
Här utnyttjas alltså siffrors och ords olika affordanser: siffror kan uttrycka 
exakthet, medan verbala uttryck tillsammans med kvantitativa mått ökar 
de kvantitativa måttens värde (Jones, 2013, s. 12; jfr Jewitt, 2006; Ledin, 
2015; Kress, 2003, 2010). Alltså blir testresultatens exakthet kanske mer 
meningsfull för eleverna med hjälp av en tolkning av dem med ord. I en text 
ska eleverna mäta sina kroppsliga kompetenser som styrka, explosivitet och 
smidighet två gånger om året under högstadietiden och reflektera över sin 
fysiska utveckling. Texten, inte minst kopplad till en annan text, tränings-
dagboken, kan potentiellt verka för att eleverna lär känna sin kropp och 
upptäcker en glädje och nytta i en träningsform som passar dem och som 
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på sikt kan bidra till ett livslångt fysiskt och psykiskt välbefinnande (jfr 
Lgr11, 2019, s. 47). 

Reflektion är en viktig del av den integrerade kroppsförståelsen som en-
ligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2011, s. 13) är utgångspunkten för 
kursplanen för idrott och hälsa. I tidigare forskning lyfts muntlig och skrift-
lig reflektion fram som en värdefull resurs i idrottsundervisningen (Håkan-
son, 2015; Mattsson, 2016; Sato m.fl., 2019; Slater & Butler, 2015). Jones 
(2013, s. 12) skriver om reflektion med hjälp av tekniska hjälpmedel som 
stegmätare och pulsklockor. Enligt honom bidrar sådana entextualiseringar 
till att göra det lättare för oss att begrunda våra tankar, handlingar och tal 
mer noggrant, eftersom tankarna och handlingarna genom entextuali-
seringar görs mer permanenta. Jones (2013, s. 18) diskuterar entextuali-
seringar i förhållande till förkroppsligad kunskap och menar att kroppen 
själv, ironiskt nog, ofta är en dålig förmedlare jämfört med skriftliga och 
muntliga texter som representerar våra kroppsliga erfarenheter i form av 
ord, siffror, bilder eller hörbara hejarop. Texter kan alltså enligt Jones 
(2013) bidra till att informationen om våra kroppar känns mer förkropps-
ligad. Detta skulle kunna betyda att texter mycket väl kan bidra till kropps-
ligt lärande, snarare än hota eller förhindra det. 

6.4.3 Texters koppling till ämnesidentitet 
För att elever ska lyckas i skolans olika ämnen måste de enligt Ford och 
Forman (2006, s. 27) positioneras som “players in a practice” och få möj-
ligheter att positionera sig i den aktuella praktiken. Ett sätt att göra detta 
är att betona praktikerna i ämnet, snarare än ämnesexperten, skriver Wick-
ens m.fl. (2015, s. 76–77) som menar att man därigenom kan förstärka ele-
vens självbild som någon som är delaktig i ämnet, en disciplinary insider 
eller ämnesdeltagare. Skriftpraktiker kan ses som resurser i en strävan att 
bygga ämnesidentiteter och bli en ämnesdeltagare (jfr Christensson, 2021). 
Ämnesinnehållet, bollspel eller dans exempelvis, och hur det presenteras på 
lektionerna, kan påverka elevernas vilja eller möjlighet att ikläda sig en sva-
gare eller starkare ämnesidentitet. För en osäker idrottselev kan tydlig in-
formation före, under och efter lektionen samt bildstöd underlätta delta-
gandet i ämnet (Arnell m.fl., 2018; Lamb m.fl., 2016; Thoren m.fl., 2020). 
Texter är ofta bra verktyg för att ge information och stöd: skriftlig planering 
före lektionen, taveltext och bildstöd under lektionen och skriftlig reflektion 
efter lektionen, för att ta några exempel från avhandlingen. 

Viljan och förmågan hos en elev att ikläda sig en ämnesidentitet kan 
också påverkas av texternas och genrernas ideologiska positioneringar. Den 
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i idrottsundervisningen förhärskande naturvetenskapliga synen med mät-
ning och den av tradition vanliga tävlingsinriktningen kan orsaka stor osä-
kerhet hos elever (Redelius & Larsson, 2010). Texterna och genrerna i den 
undersökta praktiken karakteriseras till stor del av naturvetenskapliga ele-
ment, liksom andra undersökta texter inom idrottsundervisning (Lundin & 
Schenker, u.u.). Texter bidrar alltså därmed till att behålla fältets hegemoni 
(jfr Shanahan & Shanahan, 2008). I den studerade praktiken balanseras 
detta åtminstone till viss del upp av de reflekterande och mer personliga 
inslagen med en mer samhälls- och humanvetenskaplig positionering, vilket 
kan vara ett resultat av styrdokumentens skrivningar om samtalets och re-
flektionens betydelse i idrottsundervisningen. Enligt Schenker (2018, s. 240) 
behöver human- och samhällsvetenskapliga värden ges företräde framför 
naturvetenskapliga i idrottsämnets undervisningspraktiker för att möjlig-
göra en inkluderande undervisning för alla elever.   

6.4.4 Texters koppling till kroppsligt lärande 
I avhandlingens inledning ställdes frågan om textanvändning hotar idrotts-
ämnets existens som ett ämne där kroppsligt lärande är det mest centrala 
eller om texter i stället har potential att bidra till att utveckla ämnets olika 
aspekter. Det är en stor och viktig fråga, och den här avhandlingen berör 
en liten del av den genom att visa ett exempel på hur det kan se ut i konkreta 
praktiker i ämnet idrott och hälsa. Den textanvändning som förekommer 
eller som det talas om i avhandlingens artiklar framstår som ämnesspecifik 
och tämligen relevant för elevers lärande i idrottsämnet. Sammantaget fram-
står textanvändningen motiverad såtillvida att texterna till övervägande del 
behandlar ämnesspecifikt stoff och att de därmed kan bidra till ett fördjupat 
lärande inom ämnet. Samtidigt tas, som nämnts, oundvikligen tid från det 
som ändå kan beskrivas som ämnets kärna, det kroppsliga lärandet. I den 
undervisning som jag följde i fältstudien var rörelse och det kroppsliga lä-
randet det självklart centrala innehållet, och texterna syftade så gott som 
alltid och på olika sätt till en fördjupning av aspekter av detta innehåll. 
Texterna, såväl de mer osynliga som de mer dominanta (Karlsson, 2006), 
framstod som en del av eller inbäddade i det kroppsliga lärandet, snarare 
än något som lagts ovanpå. De intervjuade lärarna legitimerade i stor ut-
sträckning skriftliga praktiker utifrån elevers möjlighet att fördjupa sitt lä-
rande inom ämnet, och de hade utvecklat strategier för att bemöta svårig-
heter kopplade till bedömning av ämneskunskaper genom text (jfr Seger, 
2014).  
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Utifrån avhandlingens resultat är det alltså möjligt att använda texter och 
ändå hålla fokus på kroppsligt lärande. Funktionellt och strategiskt an-
vända kan texter bidra till att utveckla idrottsundervisningen för alla elever 
och behöver då inte ses som ett hot. Detta är avhandlingens huvudsakliga 
bidrag till forskning om texters funktioner i idrottsämnet. Det behövs dock 
mer forskning om olika aspekter av textanvändning i ämnet, vilket diskute-
ras i nästa avsnitt.  

6.4.5 Fortsatt forskning samt avhandlingens metodiska, teoretiska och  
didaktiska bidrag 
Avhandlingens resultat utgör ett viktigt bidrag i ett framväxande fält inom 
idrott och språk i Sverige och Norden (t.ex. Huhtamäki m.fl., 2019; Lind-
ström m.fl., 2020; Lundin & Schenker, 2018a, b; Lundin & Schenker, u.u.; 
Norberg, 2019, 2020a, b, 2021). Språk- och textvetenskapliga analyser be-
hövs för fortsatt undersökning av ämnesspråket i idrott och hälsa (Lundin 
& Schenker, u.u.; Norberg, 2019). Sådana analyser, inte minst i tvärveten-
skapliga studier med olika perspektiv på idrottsämnet, kan ge viktiga bidrag 
i en utveckling av ämnets undervisningspraktiker ur olika aspekter. Även 
text- och språkanvändning i idrottspraktiker mer generellt behöver adress-
eras, exempelvis hur tränare använder språket (Lundin, 2018). 

En aspekt som rör textanvändning i idrottsämnet och som behöver un-
dersökas mer är kopplad till rumslighet. Det är vanligt att skriftpraktiker 
till stor del förekommer i lokaler som inte är designade för läsande och skri-
vande, vilket förstås påverkar ämnesidentiteten. I samband med idrottsäm-
nets skriftpraktiker skapas rum som i enlighet med Rainbird och Rowsell 
(2011) kan kallas för literacyskrymslen, även om literacyskrymslena i id-
rottshallen (och i simhallen eller på en idrottsplats) är av en mer tillfällig 
karaktär jämfört med vad som exempelvis är möjligt i en hemmiljö.  

I artikel 3 (figur 1, s. 23) visas ett exempel på ett sådant tillfälligt litera-
cyskrymsle i idrottshallen. Bilden visar att skrifthändelsen är nära förknip-
pad med den fysiska miljön och med kroppsligt lärande: eleven springer, 
ombytt till idrottskläder, till sin idrottsmapp för att anteckna ett resultat på 
ett fysiskt test. Den literacy som förekommer i idrottshallen, motionsrum-
met, simhallen och på idrottsplatser liknar det som Rainbird och Rowsell 
(2011, s. 220ff) betecknar som flytande, vilket innebär att gränserna mellan 
rum avsedda för olika aktiviteter är suddiga och att även det lärande som 
äger rum är flytande i den bemärkelsen att det sammansmälter med annat 
görande. I Rainbird och Rowsells (2011) studie smälter lärande av literacy 
samman med familjeaktiviteter; i idrottsundervisningen smälter literacy 
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(ofta) samman med kroppsligt lärande. Vilken roll rumsliga aspekter har 
för (ämnesspecifik) literacy i idrottsämnet är alltså något som behöver un-
dersökas närmare. I skolor med funktionella idrottslokaler, som i avhand-
lingen, flyter texter in i det kroppsliga lärandet som en integrerad del. Vad 
händer i skolor som saknar idrottshallar och därför schemalägger teorilekt-
ioner separerade från idrottsaktiviteter, exempelvis? 

Andra områden där det behövs mer forskning är betydelsen av sociala 
medier och tekniska hjälpmedel inklusive digitala verktyg i idrottsundervis-
ningen, något som ökar men som inte undersökts i så stor utsträckning (jfr 
Goodyear m.fl., 2018, 2019; Harvey m.fl., 2020; Marttinen m.fl., 2017). I 
sociala medier och genom tekniska hjälpmedel entextualiseras idrottsäm-
neskunskaper, vilket kan få betydelse för hur undervisningen utformas och 
för elevers lärande i ämnet. Som med all entextualisering behöver man vara 
uppmärksam på vilka hegemoniska kunskaper och praktiker som entextu-
aliseras och vilken kroppssyn som därmed förs vidare (jfr Kirk, 2019; Quen-
nerstedt, 2019; Shanahan & Shanahan, 2008). Bilder är en form av entex-
tualiseringar som allt oftare kompletterar eller ersätter skrivna texter (Kress, 
2004). Det behövs därför mer forskning om vilka kroppar som avbildas i 
idrottsämnets texter inklusive sociala medier och tekniska hjälpmedel och 
vilka hegemoniska föreställningar om (den idrottande) kroppen och vilken 
syn på sexualitet som därmed entextualiseras och påverkar eleverna (jfr 
Hardin & Hardin, 2004; Larsson m.fl., 2011; Lundquist Wanneberg, 2011; 
Moya-Mata m.fl., 2019). 

Det behövs över lag mer forskning om hur skriftpraktiker bäst utvecklar 
kunskaper i idrott och hälsa och i vilken utsträckning sådana kan inkluderas 
utan risk för att de tar över eller verkar hindrande för kroppsligt lärande. 
En fråga är hur texter kan bli ett verktyg för alla elevers möjlighet att bli en 
ämnesdeltagare i idrottsämnet. Hur kan texter och uppgifter utformas, så 
att såväl human- och samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga ele-
ment motiverat kan ingå i idrottsämnets genrer? Fysisk tävling mot andra 
som traditionellt varit ett vanligt inslag i idrottsundervisningen har på se-
nare tid åtminstone delvis ersatts av en strävan att träna och förbättra den 
egna kroppen (jfr Norberg, 2020; Swartling Widerström, 2015; Öhman, 
2007). Att eleven tävlar med sig själv utifrån sina förutsättningar och på 
sina villkor förefaller sundare än en tävling mot andra, kanske mer kompe-
tenta klasskamrater. Samtidigt finns en risk i en föreställning om att krop-
pen ständigt ska förbättras och förändras. Här har idrottsundervisningen – 
och hela skolan – ett stort ansvar att motverka osunda tendenser, och 
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reflektionstexter kan potentiellt vara ett sätt att uppmärksamma detta (jfr 
Lundin & Wiberg, 2021).  

Skrivande är ett sätt att bygga kunskaper, och en del av socialiseringen 
in i en miljö (Blåsjö, 2004, s. 288). Hur genrerna och texterna utformas i 
idrottsundervisningen är därför en viktig aspekt att beakta utifrån vilken 
miljö det är önskvärt att eleverna socialiseras in i, på kortare och längre 
sikt. Undervisningspraktiker i ämnet idrott och hälsa är i förändring, vilket 
den ökande textanvändningen är ett tecken på. Mer forskning behövs också 
för att synliggöra idrottslärarutbildningens, styrdokumentens och i förläng-
ningen hela samhällets bidragande roll i utvecklingen av ett skolämne med 
stor betydelse för unga människors hälsa och välmående. Även relationen 
mellan hälsa, kunskap och aktiviteter i ämnet behöver undersökas mer, då 
man kan uppfatta en spänning eller ett motsatsförhållande mellan (teore-
tisk) kunskap och (kroppslig) aktivering samt dessa begrepps relation till 
hälsa (Larsson, 2016, s. 165). Literacy har en tydlig koppling till domänens 
diskurser, vilka i sin tur är formade utifrån domänens kunskaper (Moje, 
2011). Enligt Larsson (2016, s. 105) är det oklart vad som är att betrakta 
som ämneskunskaper i idrott och hälsa, och därför behövs mer forskning 
om just det. Detta är inte minst viktigt i relation till textbedömning i ämnet 
– vad är det för kunskaper idrottslärarna ska bedöma i texterna?  

Relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap kopplat till literacy i 
idrottsämnet behöver också undersökas mer. Vad är egentligen teoretisk 
kunskap i ämnet och hur kan den komma till uttryck? Att skriva är ett hant-
verk, dvs. en praktisk verksamhet. Genom skriftliga texter entextualiseras 
det kroppsliga lärandet, men innebär det att det kroppsliga lärandet därmed 
blir teoretiskt? Eller är det bara en annan form av representation av samma 
kunskap, med olika affordanser? Handlingar och reflektioner samt samban-
det mellan görande, kunnande och språk tycks både likartade och viktiga 
för lärande i såväl naturvetenskapliga ämnen som i idrottsämnet; alltså bör 
idrottsämnet räknas som ett akademiskt ämne, menar Slater och Butler 
(2015). En ytterligare fråga är om kunskap i idrottsämnet måste artikuleras 
verbalt för att räknas som kunskap (jfr Janemalm m.fl., 2019).  

Avhandlingen utgör ett bidrag till forskningsfältet New Literacy Studies 
och till svenska språket med en undersökning av texter och texters funkt-
ioner i en verksamhet som tidigare inte undersökts ur det perspektivet. Li-
teracy har i avhandlingen kopplats till den specifika ämneskunskapen och 
vidare till ämnesidentitet, något som enligt Moje (2011) till stor del saknats 
inom NLS. Ett teoretiskt bidrag är också begreppet entextualisering, som 
använts för att undersöka hur flyktiga handlingar, som tal och inte minst 
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kroppsliga rörelser, omvandlas till bestående enheter, texter. Dessutom har 
det faktum att olika teoretiska verktyg använts bidragit till en synergieffekt 
och en mer mångfasetterad bild av texters funktioner i idrottsämnet.  

De språkvetenskapliga analyserna i avhandlingen utgör ett visst bidrag 
inom forskning om ämnesspråk i idrottsämnet, även om avhandlingens hu-
vudfokus är literacy. I en av avhandlingens artiklar undersöks lärarens 
skriftliga bedömningskommentarer, vilka kan ses som verbaliseringar av ett 
kunnande i idrottsämnet, något som forskning inom idrottsfältet efterlyst.  

Avhandlingens metodiska bidrag är det textetnografiska perspektivet och 
de olika analysmetoderna som använts för att undersöka texterna, genrerna 
och skriftpraktikerna. Avhandlingen har kunnat visa att skriftliga praktiker 
kan ha en tydlig koppling till kroppsligt lärande och därmed vara en inte-
grerad del av ämnet. Det (text)etnografiska perspektivet har varit särskilt 
viktigt i en undersökning av ett skolämne vars literacy inte i så stor utsträck-
ning undersökts ur ett språk- eller textvetenskapligt perspektiv. Därmed ut-
gör avhandlingen ett bidrag till forskningsfältet om ämnesspecifik literacy, 
inte minst i det att studiens ramverk även omfattar praktikerna men också 
kopplingar till disciplinen och till en viss bredare kontext. Det behövs dock 
fler studier för att öka kunskapen om kontextuella kopplingar och deras 
betydelse för elevers deltagande i ämnet.  

Till sist några ord om avhandlingens didaktiska bidrag. Viktigt att 
komma ihåg är att slutsatserna dragits utifrån ett textforskningsperspektiv, 
samtidigt som jag alltså försökt att förstå och beskriva ämnets literacy som 
meningsfulla sociala praktiker situerade i en specifik kontext och samtidigt 
påverkade av en vidare social och kulturell kontext (jfr Barton & Hamilton, 
1998). Utifrån den rådande situationen med ett alltmer akademiserat ämne, 
en styrning som inbjuder till skriftliga bevis för uppnådda resultat och en 
läroplan som betonar språkliga förmågor, tycks en ökande textanvändning 
och därmed en förändring av ämnet ofrånkomliga. Även om det kan vara 
problematiskt, kan det också utnyttjas i undervisningen. 

En didaktisk slutsats som kan dras av avhandlingens resultat är att id-
rottsämnets skriftpraktiker kan bidra till elevers lärande i både idrottsämnet 
och i stort och också till en utveckling av de övriga ämnenas skriftpraktiker. 
Idrottsämnets kunskaper, till exempel planering, genomförande och utvär-
dering av träning, lämpar sig väl för ett analytiskt skrivande, ett viktigt kun-
nande i skolan och i framtiden. Det funktionella skrivandet och integre-
ringen av skriftliga praktiker i det övriga innehållet på lektionerna är något 
som alla skolämnen med fördel kan inkludera i undervisningen, förstås uti-
från varje ämnes unika innehåll och behov. När kroppsligt lärande bedöms 
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genom skriftliga texter, är det viktigt att betänka vilket av det som är över-
ordnat och vad som faktiskt bedöms. Att läraren i fältstudien lyfter fram 
förtjänster i elevtexterna i större utsträckning än brister, är ett exempel på 
ett salutogent förhållningssätt till bedömning och kan bidra till en utveckl-
ing av elevernas (attityd till) skrivande och inte minst till deras välmående.  

Som redan nämnts, har funktionellt och strategiskt använda texter pot-
ential att bidra till det kroppsliga lärandet för alla elever och också fungera 
som en brygga mellan teoretiska och praktiska aspekter av idrottsämnes-
kunnandet. Kroppsligt lärande och en entextualisering av det aktualiserar 
olika affordanser för meningsskapande, och det framstår som viktigt att li-
teracy och kroppsligt lärande integreras, snarare än separeras. Om skriv-
uppgifterna också planeras så att de innehåller såväl naturvetenskaplig som 
samhällsvetenskaplig och humanistisk kunskap, och om kunskapen också 
relateras till elevernas livsvärld, möjliggörs en eftersträvansvärd integrerad 
kroppsförståelse. Därmed kan flera elever bli deltagare i ämnet idrott och 
hälsa, oavsett tidigare kunskaper, samtidigt som idrottsämnets och hela 
skolans strävan förstås är att alla elever ska få möjlighet att växa till alltmer 
kompetenta aktörer i sitt eget liv. 
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English summary 
This thesis analyzes texts and literacy practices in Physical Education and 
Health (PEH).11  It is only in recent years that the use of written texts has 
become more common in instructional practices in PEH. However, research 
on written texts and literacy in the subject is lacking. Thus, more knowledge 
is needed about the impact of the increasing use of texts on instructional 
practices in PEH.  

The purpose of this thesis is to investigate the functions of written texts 
in PEH. The research questions are as follows:  
 

• How, when, and why are texts used in instructional practices in 
PEH? 

• What text themes are most dominant in the used texts, and what 
specific subject content is entextualized? 

• What disciplinary identities do PEH texts offer the students? 
 
The first question is answered in all four articles and refers to the everyday 
instructional work in the PEH classroom. The second question is answered 
in articles 1, 2 and 3 through an analysis of texts used in instructional and 
assessment practices and in the students’ texts. The third question is an-
swered in article 3 and refers to the possibility for students to become dis-
ciplinary insiders in PEH.  

The background chapter (Chapter 2) starts with an introduction to im-
portant studies in New Literacy Studies (NLS) (2.1). The following sections 
review NLS-inspired studies in schools (2.1.1); literacy studies in and out of 
schools (2.1.2); subject-specific language (2.2); disciplinary literacy (2.3); 
the history of PEH in Sweden (2.4); subject traditions in PE (and PEH) in 
Sweden and globally (2.5); and steering documents in PEH (2.6). 

Throughout its 200-year long history, the subject of Physical Education 
(and later Health) in Sweden has changed in terms of its name, content, and 
nature. Today, the subject focuses on developing the students’ all-round 
movement ability and their knowledge of health and lifestyle, while the sub-
ject content and grading criteria in the latest curriculum implicitly require 
written practices since students’ ability to reason about certain aspects of 

 
11 The present day Swedish subject is referred to as PEH as Health was added to the 
subject in 1994. When international studies are referred to, the term Physical Edu-
cation (PE) is used. 
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PEH is now assessed (Lundvall & Mecbach, 2008; Svennberg & Högberg, 
2018). According to research, for many years, a physiological view and 
competition logic have greatly impacted the subject in Sweden and globally, 
as well as parallel views that emphasize aesthetics, games, outdoor activi-
ties, and creativity. It is important that these different views and logics are 
considered in the present study since they can be assumed to influence texts 
and literacy practices, thereby impacting the students’ will and ability to 
become disciplinary insiders.  

The overarching theoretical framework of this thesis is NLS, which is a 
social theory of literacy and meaning making based on the idea that literacy 
is something people do; it is an activity rather than a cognitive skill (Barton 
& Hamilton, 1998/2012). Thus, in the present study, literacy is understood 
as situated social practices in PEH, of significance to the students’ and teach-
ers’ meaning making. This relatively new view of literacy is often described 
as ideological, and studies in NLS tend to thematize empowerment and 
agency. This perspective is not strongly formulated in this thesis, even 
though the analyses make literacy practices visible, which is a first step to-
wards their potential transformation. NLS research, as well as the thesis, 
are characterized by an ecological approach to literacy, emphasizing that 
literacy always takes place within a context, including a historical context, 
and that context and literacy both affect each other.  

As mentioned, in the present study, literacy is understood as a set of social 
practices. These social practices, i.e., literacy practices can be inferred from 
literacy events which are mediated by written texts. These two concepts are 
the basic analytical concepts in the present study. The concept of text is 
defined multimodally as written and digital texts including tables, images, 
photos and videos, and these texts are considered as entextualizations (Bau-
man & Briggs, 1990) of knowledge of PEH.  

Entextualization is a fundamental theoretical concept in the present 
study. It refers to the process of decentering, i.e., extracting, discourse (lin-
guistic production) from its context and recentering, i.e., inserting, it into a 
new context (Bauman & Briggs, 1990). In the present study, the focus is not 
only on the entextualization of linguistic production but of all knowledge 
of PEH, for example, actions that students perform. These entextualiza-
tions, or texts, are used for different purposes and have different functions. 
These functions are the main object of investigations of the study. Entextu-
alization is used as an analytical tool in article 1, but on an overall level the 
whole thesis is about the entextualization of knowledge of PEH. 
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Besides the aforementioned theoretical concepts, several discourse ana-
lytical concepts and the concept of genre are used to visualize different as-
pects of the literacy practices and texts. In article 2, manifest intertextuality 
and interdiscursivity (Fairclough, 1992) are analyzed in one teacher’s as-
sessment comments to identify traces from other contexts. In article 3, dis-
ciplinary interdiscursivity is analyzed in the students’ texts. Legitimation 
(van Leeuwen, 2007, 2008) and discourses of writing (Ivanič, 2004) are 
used as analytical tools in article 4 to show different views of writing and 
literacy at large in five teachers’ legitimations of written practices in PEH. 
In article 3, affordance (Kress, 2010) is used to show how recurring ele-
ments in the texts invite or limit certain meaning making.  

Disciplinary knowledge, literacy and identity are closely associated with 
each other and with disciplinary practices (Moje, 2011). Two identity met-
aphors associated with literacy, identity as difference and identity as posi-
tioning, are used to illustrate the students’ opportunities to become discipli-
nary insiders. In sum, a wide array of theoretical concepts contributes to 
identifying text functions and uses in the subject of PEH. 

The text ethnographic methodology of the thesis affects the ways of ap-
proaching the texts, and the use of texts and literacy in PEH. The theoretical 
framework of the thesis, NLS, is based on ethnographic traditions, and the 
methods applied, such as participant observation using field notes, photo-
graphic documentation, informal conversations, and interviews, are typical 
of ethnographic studies. 

Ethnography can be described as the art and science of describing a group 
or a culture (Fetterman, 1989). The present study describes a specific aspect: 
texts and literacy in the school subject of PEH, represented by a school class 
and a teacher in a three-semester-long field study and by five PEH teachers 
in an interview study (article 4).  

In the field study, my initial question was: What texts do students of PEH 
read and write? The interview study completes the field study by allowing 
several voices from PEH to be heard. Even in the interview study, the initial 
question was rather broad, as I was interested in finding out what PEH 
teachers talk about when they talk about texts. In the four articles, the data 
provided the specific research questions.  

The text ethnographic focus of the study highlights the importance of the 
texts, and several text- and language-oriented analyses were conducted. To 
analyze the entextualization of knowledge of PEH texts used in instruction 
(article 1) and one teacher’s assessment comments (article 2), I identified 
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textual themes in the texts following Jämtelid (2002) and Hellspong and 
Ledin (1997).  

In article 2, in an attempt to nuance the textual themes, the Appraisal 
framework (Martin & White, 2005) was used to investigate the representa-
tions of attitudes in the texts. Attitude is an interpersonal category in the 
systemic functional linguistics framework (Halliday & Matthiessen, 2014) 
that focuses on ways of construing a positive or negative evaluation or ap-
praisal. I used the main categories of appreciation, affect and judgement 
and, in the analysis, I followed Martin and White (2005), Björkvall (2003) 
and Holmberg (2002). 

In articles 2 and 3, I used the concepts of intertextuality and interdiscur-
sivity to identify traces of specific social or cultural contexts in the teacher’s 
assessment comments and the students’ texts. In article 3, this analysis was 
operationalized as an analysis of text structures and text sequences (Bergh 
Nestlog, 2017 according to Schleppegrell, 2004). Text structures were cat-
egorized as personal, information-based, or analytical, revealing what the 
text does, such as recounting, reporting or explaining something. The text 
structures were then related to subject-didactic interdiscursivity since differ-
ent subject cultures prioritize different text structures. 

In article 4, a semantic analysis was conducted of legitimations and del-
egitimations (van Leeuwen, 2007, 2008) in transcripts of interviews about 
written practices with five teachers. The framework used (van Leeuwen, 
2007, 2008) includes four key categories of legitimating strategies which, in 
various ways, answer the question as to why things should be done in spe-
cific ways as part of social practices: 1) authorization, legitimation by ref-
erence to the authority of tradition, custom and law, and of persons in 
whom institutional authority is vested; 2) moral evaluation, legitimation by 
reference to discourses of value; 3) rationalization, legitimation by reference 
to the goals and uses of institutionalized social action, and to the social 
knowledges that endow them with cognitive validity; and 4) mythopoesis, 
legitimation conveyed through narratives whose outcomes reward legiti-
mate actions and punish non-legitimate actions (van Leeuwen, 2007, p. 91). 

The legitimations were further analyzed according to the specific aspects 
of social practice being legitimated and, accordingly, how literacy practices 
were conceptualized revealing different discourses of writing (Ivanič, 2004). 
In the study, the discourses were identified through wordings or lexical 
choice (Fairclough, 1995; Machin & Mayr, 2012), i.e., the words and ex-
pressions the interviewed teachers used to describe literacy practices. These 
lexical choices were then associated with specific ways of conceptualizing 
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literacy and thus to different discourses. The discourses of writing frame-
work of Ivanič (2004) was used as a starting point, but other possible con-
ceptualizations of literacy that revealed other discourses were not excluded. 

Section 4.2 presents the selection of participants and the data. In the field 
study, I followed, as already mentioned, a teacher and one of his classes 
during three semesters. The students, 12 boys and 13 girls, were aged 14 to 
15 years at the time of the study. The teacher had worked as a PEH teacher 
for 15 years and the school was situated in a middle-class neighborhood 
close to a large city in Central Sweden. I observed the lessons writing field 
notes and video recorded all the theoretical sessions. I also interviewed the 
teacher twice, as well as three groups of students, as well as interviewing 
four other PEH teachers (for article 4).  

The data comprise field notes, transcripts from video recorded lessons 
and audio recorded interviews, photographs, all the students’ texts, as well 
as the teacher’s written teaching material, including assessment rubrics. 

Short presentation of the articles 
Article 1: Performance and Text – Entextualization of Dance and Rhythmic 
Activities in Physical Education in a Lower Secondary Level Class. Nordic 
Journal of Literacy Research, 5(1), 58–84. 
This article investigates the functions of written texts in a PEH class in a 
lower secondary school in Sweden. The paper aims to identify the purposes 
and content of texts as part of the teacher’s and the students’ actions in PEH 
classes during a teaching unit in which the students learn music analysis and 
different steps in aerobics. As an assessment assignment, they created a 
warm-up program to music which they performed in class, and which they 
also handed in as a text, i.e., an entextualization of the warm-up program. 
The article specifically addresses the question of the specific subject content 
that is entextualized (Bauman & Briggs, 1990), i.e., extracted from its in-
teractional setting and recentered as a text in a new setting. In order to in-
vestigate the specific literacy in PEH, literacy event and literacy practice are 
used as theoretical concepts. The results show that the texts are used for a 
wide array of purposes such as the planning and introduction of formal 
instruction, evaluation, reflection, assessment, and as tools for theoretical 
and physical learning activities. Movement is shown to not only be the most 
frequently entextualized subject content but also the subject content that is 
entextualized in the most nuanced ways. 
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Article 2: Written assessment practices in Physical education and health. In 
M. Johansson, B-G. Martinsson & S. Parmenius Swärd (Eds.), Bildning, 
utbildning, fortbildning. Trettonde nationella konferens i svenska med di-
daktisk inriktning. Linköping 22–23 november 2018. Texter om svenska 
med didaktisk inriktning (Pp. 190–208). Nationella nätverket för svenska 
med didaktisk inriktning. Linköpings universitet. P. 190–208.  
The background of the study is the increasing use of texts, especially for 
assessment purposes, in PEH. In research, the increasing use of texts has 
been questioned but also highlighted as potentially meaningful for stu-
dents’ learning. The study aims to examine one teacher’s written assess-
ment comments during two instruction units with a written assignment in 
one PEH class in a lower secondary school in Sweden. The content, atti-
tude and intertextuality of the teacher’s assessment comments were ana-
lyzed. The study is guided by two research questions: 1) What is assessed 
in the assessment comments and what attitude is expressed? 2) What texts 
and discourses are the assessment comments associated with?  

Writing and assessment are understood as communicative actions in a 
social practice, and intertextuality and attitude are important theoretical 
concepts in the study. The main data comprise the teacher’s written assess-
ment comments and texts used for planning, instruction, and assessment.  

The results show that assessment comments most often acknowledge sub-
ject-specific knowledge in the students’ written assignments. This means 
that writing in this instance can be understood as part of subject content. 
Written assessment assignments can be obstructive or facilitating for differ-
ent students when they demonstrate their knowledge of PEH. Above all, the 
teacher’s comments address global text levels and mainly successful rather 
than less successful parts of the students’ texts. The comments have often 
intertextual connections to curriculum documents, and the identified dis-
courses are most often PEH-specific.  

 
Article 3: Student texts in Physical Education and Health – a text ethno-
graphic genre analysis. Sakprosa 12(3). 
The aim of the study is to identify and describe genres in PEH in lower 
secondary school and show how these genres position students. The texts 
that students write have been analyzed in terms of what they do as part of 
the social action of which they are a part. Subject didactic interdiscursivity 
is an important concept applied to the analysis; so is affordance, which is 
used to analyze to the extent to which the texts invite certain types of actions 
while restricting others. The identified genres are connected to three types 
of social action: practicing (new content, e.g., map symbols), examination, 
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and documentation. Most of the texts are short, consisting of or including 
tables or lists. Examination texts are longer and have a freer form of repre-
sentation. The most prominent genres identified in the study are about 
measuring and training of the body. The students are mainly positioned 
physiologically according to their physical abilities, but the hybridity of the 
genres also allows for the positioning of students in relation to ideas from 
the humanities and social sciences.  

 
Article 4:  
“You can’t only exercise in PEH.” How five PEH-teachers legitimise written 
practices in Physical education and health. Educare – Vetenskapliga 
Skrifter, (3), 181–213. 
This article investigates how five PEH teachers draw on different discourses 
through legitimations and delegitimations of writing practices in PEH. The 
data comprise transcripts of audio recordings of interviews with the five 
teachers. The recordings were analyzed using van Leeuwen’s (2007) legiti-
mation framework. The lexical choices were also analyzed in order to iden-
tify different discourses of writing (Ivanič, 2004). The results show that a 
social practices discourse is dominant in the analyzed data, most commonly 
realized through a rationalization type of legitimation. The students’ lin-
guistic difficulties or unwillingness to write during PEH, i.e., writing with 
obstacles, was another writing discourse found in the data. Overall, the 
teachers tended to legitimate writing practices but report on students’ dele-
gitimations of the same practices. This is a challenge for the teachers. The 
use of texts is legitimated as practical, time saving and as a well-known tool 
for instruction and assessment. According to the teachers, writing practices 
and the use of texts can contribute to raising the status of PEH and achiev-
ing long-term goals in PEH, as well as for the students’ learning at large. 
However, writing and text practices steal time from the core content of PEH 
and may not suit students that are successful in other aspects of PEH.  

Discussion and conclusions 
In the last chapter of this thesis, the answers to the three research ques-
tions are summarized and discussed in three sections. The chapter ends 
with a more general discussion of the main results, along with a number of 
conclusions from the thesis. 

To summarize, the question of how, when, and why texts are used in 
instructional practices in PEH can be answered as follows: Texts are used 
in a functional way from the perspective of the subject itself and from the 
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potentials of literacy practices in school. However, there are difficulties that 
need to be addressed. For example, the teachers had experienced difficulties 
assessing both embodied learning and literacy practices. Also, the students 
sometimes found literacy practices in PEH less relevant or unnecessary.  

The second question is about the entextualization of the subject content, 
analyzed in terms of text themes. Text themes related to movement are the 
most common text themes in the analyzed texts. However, increasing text 
use changes the subject content and the subject itself, which can be prob-
lematic but also useful in instruction. When knowledge of PEH was assessed 
in the students’ writing, rather than in embodied learning, text themes re-
lated to text-specific content emerged, instead of text themes related to tra-
ditional PEH content. This raises the question of the potential need for a 
writing instruction in PEH. 

The third research question, i.e., regarding disciplinary identities in PEH 
texts, can be answered briefly as follows: most of the texts offer identities 
related to the training of the body. Natural science elements are dominant 
in the texts, and the body is conceptualized as a type of machine (e.g., Kirk, 
1998, 2001; Quennerstedt, 2006). However, some elements from social and 
human sciences balance this picture, and the students are offered opportu-
nities to form their disciplinary identities themselves to a certain extent.  

In the last part of the final chapter of the thesis, the main conclusions are 
discussed. In the first section, conclusions are discussed in terms of texts as 
tools for disciplinary learning (6.4.1). The learning of subject-specific 
knowledge appears to be the overall purpose of literacy in the studied prac-
tices. Texts seem to have the potential to contribute to embodied learning, 
the core content of PEH. Also, texts seem to have the potential to bridge 
theoretical and practical aspects of knowing in PEH. This plays down pos-
sible fears of an increasing dualism between theory and practice as a result 
of increasing text use in PEH (cf. Tinning et al., 1993; Swartling Wideström, 
2005). If, above all, texts, as in this thesis, highlight subject-specific 
knowledge and are largely included in embodied learning, their potential 
contribution to disciplinary learning could be considerable. However, read-
ing and writing steals time from other activities, and it is probably challeng-
ing for teachers to achieve a productive and motivated balance between lit-
eracy practices and embodied practices in the PEH learning space. 

The students’ writing is discussed in 6.4.2. When the teachers talk about 
literacy of PEH, they mostly talk about the students’ writing, while reading 
is scarcely mentioned. The students’ texts are used for assessment, which 
could be a reason to raise the subject of writing. The high number of 
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legitimations in the material at large indicates that literacy practices are not 
totally legitimate practices in PEH, even if they are common. This may be 
due to the teachers’ fear of embodied learning being threatened by the in-
creasing number of literacy practices.  

However, most of the students’ texts bear a close relation to embodied 
learning, which always appears as primary. The results of a study on literacy 
practices in Home and Consumer studies, Biology, and Chemistry show a 
closer relationship between entextualized knowledge and embodied or prac-
tical knowledge of Home and Consumer studies than in the two more the-
oretical subjects (Hipkiss, 2014). From an ecological perspective on literacy 
(Barton, 2007), this can be understood as a result of the interaction between 
literacy and the environment. 

In school, students often write information-based texts, for example, 
when they copy texts from the whiteboard or from textbooks. This kind of 
information-based writing does not appear in the present study. Instead, 
information-based writing in PEH is about noting the results of physical 
tests in tables and lists. Also, information-based writing appears in written 
tests, as in most school subjects. However, several test questions in PEH 
require analytical writing; for example, the students were asked to apply 
PEH concepts in writing. Also, a training diary, a written assignment, re-
quires an analytical form of writing. Thus, the students have an opportunity 
to learn a form of writing that has been highlighted as crucial for success in 
school (Holmberg, 2013; Schleppegrell, 2004). 

In section 6.4.4, the relationship between texts and disciplinary identities 
is discussed. In order to succeed in the various school subjects, students need 
to be positioned as “players in a practice” (Ford & Forman, 2006, p. 27). 
One way of doing this is to emphasize subject practices, rather than subject 
experts, in order to strengthen the students’ self-image as disciplinary insid-
ers instead of outsiders (Wickens et al., 2015, p. 76–77). According to Moje 
et al. (2009), literacy practices can be seen as resources in the ambition to 
build disciplinary identities and become a disciplinary insider. The subject 
content, for example, a ball game or dancing, and the way it is introduced, 
can be assumed to affect the students’ will or ability to assume a weaker or 
stronger disciplinary identity. For an insecure PEH student, distinct infor-
mation before, during and after the lesson can help them participate in dif-
ferent activities in PEH (Arnell et al., 2018; Lamb et al., 2016; Thoren et 
al., 2020). Texts are often useful tools for providing information and sup-
port: a written plan before the lesson, writing on the whiteboard, and 
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images that support exercises during the lesson, as well as written reflections 
after the lesson, are some examples from the present study. 

The will and ability to assume a disciplinary identity can also be affected 
by ideological positionings in the texts. The predominant natural scientific 
view of PEH, with measuring, and the traditionally common competition 
can create uncertainty in many students (Redelius & Larsson, 2010). The 
texts and genres in the studied literacy practices function largely as vehicles 
for continuous dominance of natural science in PEH. As mentioned, this is, 
at least to some extent, balanced by the elements from social sciences and 
the humanities that offer the opportunity of more personal reflection for 
learners. Previous research argues that this is needed to enable an equal and 
healthy PEH subject (Schenker, 2018). 

The relationship between texts and embodied learning is discussed in 
6.4.4. One of the questions underpinning the thesis is whether literacy is 
threatening the existence of PEH as a subject in which embodied learning is 
the key aspect. Another related question is the potential of texts to contrib-
ute to the development of different aspects of the subject, including embod-
ied learning. This thesis addresses a small part of these important questions 
by analyzing and discussing concrete literacy practices in PEH. Overall, the 
studied literacy practices appear to be motivated, since the texts primarily 
address subject-specific matter, contributing to more qualified learning. At 
the same time, as already mentioned, time is inevitably stolen from the core 
of the subject: embodied learning. In the instruction I analyzed as part of 
the field study, movement and embodied learning were obviously the main 
content, and the texts aimed to intensify and elaborate this content. Both 
the more invisible and the dominant texts (Karlsson, 2006) appeared as part 
of or embedded in the embodied learning, rather than something that was 
superficial or added to the practices. The interviewed teachers legitimated 
literacy practices from the perspective of the students’ opportunities to 
deepen their learning of PEH, and they had developed strategies to address 
the difficulties related to the assessment of subject knowledge through texts. 
Thus, judging from the results of the thesis, it is possible to use texts and 
still maintain a focus on embodied learning. If they are used functionally 
and strategically, texts can contribute to and develop instruction in PEH, 
rather than threaten the subject’s core content. This is the main contribution 
of the thesis to the research on texts’ functions in PEH. 

Finally, it was concluded that more research is needed on different as-
pects of literacy in the subject. One aspect of literacy that needs to be ad-
dressed is the significance of social media and technologies in PEH 
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instruction (cf. Goodyear et al., 2018; Harvey et al., 2020: Marttinen et al., 
2017). Knowledge of PEH is entextualized in social media and through tech-
nologies, and it is important to be aware of the hegemonic knowledge and 
practices that are entextualized and the perceptions of the human body that 
are passed on (cf. Kirk, 2019; Quennerstedt, 2019; Shanahan & Shanahan, 
2008). 

Overall, further research is needed on how literacy practices can develop 
knowledge of PEH in the most optimal way, and to the extent to which 
literacy practices can be included without the risk of them taking over or 
obstructing embodied learning. One important question is how texts can be 
a tool for students’ opportunities to become disciplinary players in PEH. 
Lately, physical competition against others, a traditionally common aspect 
of PEH, has, at least partially, been replaced by a competition with the stu-
dent’s own body (cf. Norberg, 2020; Swatling Wideström, 2015; Öhman, 
2007). Competing against your own body on your own terms could seem a 
healthier option than competing against other, maybe more qualified class-
mates. At the same time, trying to improve your body constantly can cause 
serious problems, such as a distorted body image and eating disorders. To 
avoid such risks, teachers of PEH and all the other subjects have a respon-
sibility to work against unhealthy tendencies, and this thesis shows that 
written reflections can have the potential to address this issue. 

 This thesis contributes to the research field of the NLS and to research 
on the Swedish language since previous research on text use in PEH is 
largely lacking. In this thesis, the concept of entextualization has been used 
to examine how fluent actions, such as speech and bodily movement, can 
be transformed to permanent entities, texts. Thus, its application in the pre-
sent study can be viewed as a methodological and theoretical contribution 
to research on PEH, but also to the more general fields of discourse and 
genre analysis. The linguistically oriented text analyses in the present study 
contribute to the research on disciplinary literacy in PEH. The text ethno-
graphic perspective and the different methods of analysis constitute a meth-
odological contribution to a greater understanding of texts and literacy in 
PEH. 

The thesis also contributes to educational research into PEH in broader 
terms. One pedagogical conclusion is that the literacy practices of PEH can 
contribute to the learning of PEH-specific content and to the development 
of literacy practices in other subjects. Another conclusion is that writing and 
the use of texts on the one hand and, on the other, embodied learning should 
be integrated, not separated. Further, if writing includes natural science 
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perspectives together with perspectives from the humanities and social sci-
ences, the potential for students to develop a desirable, integrated bodily 
understanding increases. In such a scenario, all students could potentially 
become disciplinary insiders in PEH, regardless of their previous 
knowledge.  
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