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1. Inledning 

”Kunskap väger ingenting” säger alltid min underbara morfar varje gång vi diskuterar min 

utbildning och mina sju år på högskolan. Han påstår att man alltid kan lära sig mer och mer, 

vilket har satt stor prägel på mig. Den bästa känslan är när man får upp ögonen för någonting 

och börjar grotta ner sig i det. När sekund blir till minut och minut blir till timmar och vips 

har hela dagen gått till att söka ny information och förståelse.  

Att fascineras av nya samt gamla ting och att grotta ner sig i historiska händelser, tavlor eller 

hälsofaktorer är en upplevelse alla elever i skolan borde få uppleva. Att få uppleva hur ny 

kunskaps skapas, hur gammal kunskaps återupptas samt utvecklas i sättet att se och iaktta 

olika händelser borde vara ett rimligt mål att sträva efter i rollen som lärare. Att skapa ett 

klassrumsklimat där man vill lära sig nya saker och utvecklas tillsammans med andra är mitt 

största mål i det kommande arbetslivet som lärare.  

Men för att nå dit anser jag att det är viktigt att kombinera och interagera mellan olika ämnen, 

såsom utbildningen ämneslärare med kombinationen idrott och hälsa, religion och historia, 

för att ge eleverna en sammanhängande bild av kunskap och mål som möjligt. Det är av stor 

vikt inom skolan att vara flexibel och röra sig utanför den bekväma boxen då och då. Det kan 

vara gynnsamt för både eleverna och lärarna. Att inte fastna i inkörda mönster eller att bli 

utbränd det första man gör som verksam lärare.  

Vi som studerar dessa ämnesområden idrott och hälsa, med inriktning religion och historia 

kan tyckas ha en knepig kombination och många utomstående ”tycker synd om oss”. Men 

snarare tycker jag personligen att vi har ett guldläge att förankra tre olika ämnen med 

varandra, dels för att få en bredare kunskapsbas men även för att eleverna får bättre 

förutsättningar om vad och hur man kan lära sig liknande saker i nya formationer t.ex. 

orientering i när miljö med kulturlivet i staden.  

Varför skall idrott och hälsa skilja sig från historia? Varken idrotten eller hälsan dök upp över 

en natt, utan det är en lång process som har påverkat människor i alla tider på olika sätt och 

kommer att fortsätta att göra. Är kroppen ett tempel, ett verktyg eller det heligaste vi 

människor har är frågor som har cirkulerat runt i det svenska samhället under många epoker.  

I denna litteraturstudie kommer jag att studera hur förändringen har skett inom läroplanerna i 

den svenska grundskolan inom ämnet idrott och hälsa samt hur Ling gymnastiken kan ha 

influerat ämnet och eventuellt återfinns i läroplanerna än idag. Dels för att skapa en bredare 
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förståelse över hur det historiska eventuellt kan ha påverkar framtiden och förankra den nya 

kunskapen i min roll som kommande lärare.  

 

2. Problemformulering 

Läroplanen för ”idrott och hälsa” uppfattas otydlig och det kan vara av vikt att undersöka de 

olika förändringarna som har skett. Detta för att få en bredare förståelse över de riktlinjer som 

ämnesläraren ska använda sig av i sin undervisning. För att få bredare förståelse inom ämnet 

”idrott och hälsa” kan det vara angeläget att studera Ling gymnastiken och dess kopplingar 

till de förändringar i samhället som troligen finns. Genom att i läroplanerna gå tillbaka ca 50 

år i tiden är det med viss möjligheten tänkbart att lyckas fånga de historiska inslagen gällande 

läroplanernas dåtid, nutid och framtid.  

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ge möjlighet till fördjupad kunskap och förståelse för ämnet 

idrott och hälsas läroplaner för åren 1962, -69, -80, -94 och 2011. I genomförandet av studien 

kommer jag att analysera om det finns några märkbara förändringar av läroplanerna under 

dessa år.  

Ytterligare kommer jag att studera Ling gymnastiken i relation till läroplanerna, och 

förhoppningen är att de ger en bredare förståelse över hur ämnet idrott och hälsa har sett ut 

med hjälp utav ett historiskt perspektiv i relation till dåtid, nutid och framtid.  

Utifrån mitt syfte har jag valt att formulera följande frågeställningar: 

- Hur har läroplanerna i ämnet ”idrott och hälsa” förändrats under perioderna 1962, -69, 

-80, -94 och 2011? 

 

- Vilka kopplingar finns det mellan Ling gymnastiken och förändringarna i 

grundskolans läroplan för ämnet idrott och hälsa?  
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4. Avgränsning 

De avgränsningar som har genomförts är att fokusera på läroplanerna för åren 1962, 1969, 

1980, 1994 samt 2011. I metodavsnittet kommer vidare utvärdering kring de specifika valet. 

Linggymnastiken samt medborgarfostran kommer att vara begränsningar i arbetet men 

kommer även detta förklaras närmare genomgående i arbetet. Valet av Linggymnastiken 

finns i tidigare erfarenheter i utbildning där vi fått studera ideologin. Därmed tog jag 

möjligheten att fördjupa mig i ämnet ytterligare i kombination med historia.  

 

5. Historisk Bakgrund 

5.1 Ling gymnastiken  

 

Per Henrik Ling, den angelägna fäktmästaren som plockade fram den allsidiga rörelsen på 

schemat runt 1800-talets mitt (Ljunggren, 1999). Denna pionjär inom området förde en tanke 

om att kroppen och själens förhållanden till varandra uppträdde som en enhet för att uppnå en 

god hälsa (Lindroth, 2004). Med denna tanke som utgångspunkt går det att blicka tillbaka till 

de gamla antika grekerna där de hade en förtjusning om den kroppsliga fostran och strävandet 

efter att nå en harmonisk kropp. För detta krävdes att själen och kroppen sammankopplades 

som en enhet en tanke som Ling spinner vidare på (Blom & Lindroth, 1995).  

Fäktmästare Ling var en banbrytare inom svenska kroppsrörelser (1999). Motsvarigheter till 

Lings gymnastik var den tyska Turngymnastiken som även den förespråkade kroppens 

rörelser i hälsofrämjande fokus (Lindroth, 2004). P. H Ling hade tidigare studerat filosofi i 

Danmark och tog med sig influenser därifrån till Sverige och gick sin egen väg för att senare 

även bli företrädare för gymnastiska centralinstitutet i Stockholm (Blom & Lindroth, 1995).  

P. H Lings genuina engagemang för gymnastiken framträdde främst genom hans tankar 

gällande detta som ett medel för att fånga den medborgliga fostran och resulterade i ett verk 

vid namn ” Gymnastikens allmänna grunder” (1995). Dessvärre hann aldrig P. H Ling att 

fullfölja sitt verk utan det tog hans son Hjalmar Ling hand om istället (1995).  
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5.1.1 Gymnastikens allmänna grunder 

Det verk som P. H Ling aldrig hann fullfölja grundade sig i att Ling delade in gymnastiken i 

olika inriktningar. Dessa inriktningar stod för att varje enskild form av gymnastik hade ett 

särpräglat syfte. Först ut att nämna är den ”Militäriska Gymnastiken” som associerades med 

kamp och strid inriktning. Här kopplades de yttre faktorerna samman med den inre viljan för 

att producera en form av fostran (Blom & Lindroth, 1995; Lindroth, 2004; Wanneberg, 

2004). Därefter kommer den ”Pedagogiska Gymnastiken” som i syfte att illustrera skolans 

fysiska fostran, där målet var att eleverna skulle få kunskaper om att ta kontroll över sin egen 

kropp och den egna viljan. Vidare kommer den ”Medikala Gymnastiken” som enligt 

författarna skulle kunna kopplas med dagens sjukgymnastik (1995;2004;2004). Målet var att 

röra på sig i botande syfte. Sist ut blev den ”Estetiska Gymnastiken” som börjar fokusera på 

känslor och tankar som uttrycktes i rörelserna (1995;2004;2004).  

Det gemensamma målet för de olika inriktningarna av gymnastik var enligt Ling själv att 

fostra medborgare som kunde skapa en enhetlighet mellan själen och kroppen. Med denna 

utgångspunkt skulle medborgarna uppnå en harmonisk kropp där de fysiska och psykiska 

faktorerna skulle utgöra den tidlösa helheten av människan som karaktäriseras av Ling 

gymnastiken (Wanneberg, 2004).  

 

5.2 Ling gymnastikens lära 

 

Blom och Lindroth belyser att den uppfostran och utbildning som Ling gymnastiken bedrev 

var sammanfattningsvis präglad av kommandon och formationer på led (1995). Denna 

utbildningsforms fokusgrupp var främst tillämpad för pojkar (Ljunggren, 1999). Det tåls att 

tala om att samhället ville skapa en god kroppsdisciplin, självbehärskning och kroppsstyrka 

som generella egenskaper bland denna centrala del av samhällsmedborgare (Ljunggren, 

1999). I samband med denna utbildningsform i skolans undervisning träder den obligatoriska 

allmänna värnplikten in i Sverige som ett annat led i samhällets fostran (1999).  

Pia. L Wanneberg är en docent på GIH i Stockholm och hon har studerat Ling gymnastiken i 

kontrast med bland annat skolan, staten, kroppen och genus (2004). Det hon upptäckte var att 

Ling gymnastiken inkluderades i reformen som åsyftade till en så kallad massutbildning i den 

svenska skolan. Denna massutbildning skulle jämna ut de sociala skillnader som övermännen 

upplevde fanns existerande i samhället (2004). I sin avhandling använder sig Wanneberg sig 
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av medborgarskap för att förtydliga sambanden mellan skolan, stat, kropp och genus. Syftet 

med att konkretisera begreppet medborgarskap till medborgarfostran baserades på att 

tydliggöra vikten av att förstå samhällets olika konstruktioner och dess påverkan på varandra. 

Det syftade dessutom på att förmedla vilka de demokratiska möjligheter som fanns för 

medborgarna samt vilka begränsningar som fördes med i de välfärdssamhälle som rådde 

under 1900-talet (2004). Vilket i sin tur är den konkretisering utav definitionen av 

medborgarfostran (NE, 2018). 

Wannebergs avhandling samt den analysmodellen som hon använder sig av med hjälp av 

medborgarfostran och Ling gymnastiken kommer att vara av stor betydelse i min studie, 

vilket med det sagt kommer att genomsyra arbetet senare i textformat.  

Den skolan som samhället ville skapa hade utgångspunkt i att de var Ling gymnastiken som 

skulle stå för den medborgliga fysiska fostran. Den fysiska fostran skulle stå för 

kroppsrörelser och övningar som i sin tur skulle stärka människornas fysiska och psykiska 

kapacitet (NE, 2018). 

Vidare skulle Ling gymnastiken skapa egenskaper i den fysiska fostran som skulle ge 

eleverna större självdisciplin, viljeträning, uppmärksamhet, ordning och lydnad (Wanneberg, 

2004; Lindroth, 2004). Ling gymnastikens undervisning kännetecknades av en likvärdighet 

mellan eleverna, i den meningen att ingen skulle få möjligheten till att briljera över någon 

annan i undervisningen. Undervisningen gestaltades på så vis att det skedde en gradvis 

förändring i uppgiftens utförande där alla elever hade klarat av den befintliga nivån så 

stegrade den gemensamma svårighetsgraden i gymnastiken (Ljunggren, 1999; Lindroth, 

2004).  

 

5.3 Ling gymnastiken välgång 

 

Den svenska Ling gymnastiken värdesattes högt under en lång period och dess uppstart 

skedde i början av 1800-talet (Ljunggren, 1999). Den kroppsmedvetenheten som Ling 

gymnastiken förde med sig låg helt rätt i tiden. Hälsotillstånd som rådde under denna period i 

Sverige omfattade kollektivet, där statens hälsa var god om folkets hälsa var likaså 

(Ljunggren, 1999).  
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Samhället i Sverige runt 1800-talet hade karakteriserats av en tydlig uppdelning av olika 

former utav klassamhället (Blom & Lindroth, 1995). Runt 1800-talets slut skedde det en rad 

uppvaknanden, och det talas om ett paradigmskifte (1995). Författarna belyser det faktum att 

det växte fram nya tankar och idealbilder kring hur samhället under denna tid borde se ut och 

verka (Blom & Lindroth, 1995).  

Det som ligger till grund för dessa idealbilder och nya tankemönster är en rad olika 

betydelsefulla faktorer som är bärande för Ling gymnastiken välgång. Napoleon kriget, den 

svenska förlusten av Finland, industrialiseringens framväxt och nationalismen är några av de 

faktorer som var av stor betydelse för hur samhället skulle omstruktureras och forma nya 

medborgare (Lindroth, 2004; Blom & Lindroth, 1995). Staten sökte efter en aktör som skulle 

hjälpa samhället att forma och omstrukturera samt nå ut till den allmänna folkmassan, där det 

föll naturligt att Ling gymnastiken med sin fysiska fostran var ett av de sätten att nå ut och 

samtidigt stärka samhället på samma gång (2004;1995).  

 

5.4 Obligatoriskt moment i skolan 

 

Undervisningen gällande gymnastik blev under 1919-talet ett av de obligatoriska ämnena i 

folkskolan och 1928 obligatorisk i läroverken (Blom & Lindroth, 1995). Wanneberg 

förtydliga detta obligatoriska moment med att staten ville sudda ut de ojämlikheten som 

existerade och det infördes då fyra undervisningstimmar i skolan för ämnet. Men det 

framträdde att utfallet inte blev som önskat då de uppkom en rad olika materiella och 

geografiska skillnader runt omkring i Sverige (Wanneberg, 2004). Dessa övergripande 

skillnader ledde till problematik till att genomföra en jämlik undervisning i det generella 

utbildningsväsendet i Sverige. Wanneberg belyser hur det kunde variera i utförandet av 

gymnastik bland landets skolor på grund av yttre faktorer såsom tillgången till 

gymnastiksalar. Resultatet av detta blev att det var ojämnt fördelat för att ha möjligheten till 

att utöva kroppsrörelser i landet (Wanneberg, 2004).  

Under 1900-talets mitt kunde de skymta en förändring i ämnet gymnastik i skolan, det 

tydligaste var omformningen av ämnets namn där det ändrades till att innehålla ”lek” och 

”idrott”. Detta går till viss del emot det som Linggymnastiken associerade med 

kroppsövningar. Både ”lek” och ”idrott” handlade om ett belöningssystem, där eleverna 
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skulle få utföra dessa två moment men inte förrän när de obligatoriska rörelserna i 

gymnastiken hade genomförts (Lindroth, 2004).  

Bilden av den fysiska kroppen som ägde rum i slutet av 1800-talet och innan 

industrialiseringens frammarsch var den att kroppen associerades som ett tempel som 

människorna skulle dyrka och ta vara på (Ljunggren, 1999). Den senare bilden utav den 

fysiska kroppen som kom under och efter industrialiseringen blev förändrad till att den nu 

skulle gestaltas som en motor och prestera med resultat (Wanneberg, 2004). Samhällets 

riktning illustreras på så vis i utförandet och synen på kroppen (2004). I takt med detta så fick 

idrotten en allt mer etablerad plats i det svenska samhället och Ling gymnastiken började få 

konkurrens.  

 

5.5 Slutet på Ling gymnastiken 

 

Ling gymnastiken var fullbordad vid 1950 då folket hade fått ett större intresse för en annan 

form av kroppsrörelse som präglades av tävling och resultat inriktade rörelseformer 

(Lindroth, 2004; Blom & Lindroth, 1995). Det var idrotten som blev ett allt mer intressant 

område för folket, trots att de länge funnits aktuellt i samhället så var det först under Ling 

gymnastikens nedgång som det växte sig starkare. Det fanns starka motsättningar mellan 

Ling gymnastikens ideologi och idrottens ideologi (Wanneberg, 2004). Ligianerna var inte 

kända för att etablera nya idéer och dem ansåg att idrotten framkallade negativa egenskaper 

hos de som utövade denna form utav kroppsrörelser (Blom & Lindroth, 1995). Dessa 

egenskaper som Blom och Lindroth har valt att belysa är individualism, övermod, snobbism 

och åtrålängtade sträva efter vinst som i sin tur var större än glädjen (1995). Denna möda 

efter vinst gjorde att det som var centralt för att uppnå detta var färdigheter och goda 

prestationer, målet var ju att bli bäst. Detta ansåg lingiaderna skulle leda till att det enbart var 

dem som blev bäst som skulle komma att fortsätta idrotta, vilket skulle bli ett stort bortfall av 

individer som kanske behövde de allra mest utifrån ett hälsoperspektiv (1995).  

Det fanns ytterligare en faktor som påverkade avslutningen av Ling gymnastikens era, vilket 

var den bärande punkter gällande att stå på vetenskaplig grund. Denna faktor tas 

genomgående upp hos de författare som har genomsyrat denna del har arbetet (Wanneberg, 

2004; Lindroth, 2004; Ljunggren, 1999). Samhällets förändringar har skapat krav på 

vetenskapliga grunder, förväntningar ligger på att detta är ett faktum. Per Henrik Lings 
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ideologi brast i denna förväntning, eftersom hans tidigare verk endast hade genomförts 

genom egna observationer och tester. Resultaten kom han själv fram till och likaså de 

argument han förde angående anledningen till varför samhällsmedborgarna borde utöva Ling 

gymnastik, vilket inte var accepterat underlag för vetenskaplighet (Wanneberg, 2004; 

Lindroth, 2004; Ljunggren, 1999).  

 

 

 

6. Teoretisk grund 

Den teoretiska grund som jag har valt att använda som underlag till min studie är Pia 

Wannebergs modell som hon har använt sig av när hon i sin avhandling skulle belysa hur 

medborgarfostran och massutbildningen etablerades i det svenska samhället (2004). Mitt mål 

med att använda mig av den är att få en ökad förståelse är hur samhället var uppbyggt kring 

1800–1900-talet då Ling gymnastiken och ämnet gymnastik började förekomma i det svenska 

samhället. Vidare kommer dessa begrepp som Wanneberg använder sig av att återkopplas i 

sammanfattningen med de centrala begrepp som jag har analyserat fram från läroplanerna. 

Wannebergs modell är konstruerad på följande sätt där dessa fyra faktorer bör ses som 

beroende av varandra eller i nära kontakt med varandra för att fostra medborgare. Processen 

startar vid staten, vidare ner i de tre andra begreppen för att använda i förhållande till 

samhällets huvudsyfte.  

6.1 Staten 

 

Staten stod som överhuvud i samhället runt 1800-talet men denna syn förändrades allt mer i 

takt med att välfärdssamhället började etablera sig. Med välfärden kom demokratiseringen av 

samhället och målet var att släta ut det ojämlika samhället som tidigare hade genomsyrat i 

form av samhällsklasser och dylikt (2004). Staten är inte ensam i att fatta beslut längre utan 

under 1900-talet börjar fler aktörer att ha möjligheten till att påverka vilka alternativ som bör 

utföras. Under 1900 talet formades en ny stat där relationen mellan stat och invånare samt 

mellan invånarna var det centrala. Detta ledde till att samhället blev tvingat till att fostra 

medborgare (2004).  
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6.2 Medborgarfostran 

 

För att nå någon form av jämlikt samhälle krävdes det att samhället fostrade medborgare av 

samma kaliber. Den demokratiska välfärdsstaten som började få fotfäste i det svenska 

samhället förde med sig möjligheter samt begränsningar (2004). Målet med den nya 

konstruktionen var att de inte skulle efterlikna de tidigare (2004). De tidigare samhällsskikten 

genomsyrade samhället med översåtar och undersåtar och det nya samhället skulle istället 

genomsyras av medborgare. I denna form av fostran låg inte den själsliga formen, det 

intellektuella, själva utan var nära kopplat till den fysiska förmågan (2004).  

6.3 Skolöverstyrelsen 

 

Med hänsyn till ovanstående tog staten vidare hjälp av skolan för att skapa medborgare med 

understöd i medborgarfostran. På så vis kunde staten ta hjälp för att nå ut till det största 

genomförbara kollektivet i samhället (2004).  

Det var via skolan som staten beslöt sig att fostra medborgarna, och 1919 blev Läroverket de 

första utbildningsväsendet där Folkskolan kom några år efteråt närmare bestämt 1928 (2004). 

Dessa två var de nya institutionerna som staten kunde fostra sina medborgare på.  

6.4 Fysiska fostran 

 

För att fostra denna medborgare talar Wanneberg om att det fanns olika tillvägagångssätt för 

detta ändamål. Nämligen en väg var att gå vida den fysiska fostran och antingen välja Ling 

gymnastiken eller Idrotten för att uppnå de önskade resultatet (2004).  

Vidare i Wannebergs modell tar hon upp gällande olika möjligheter i skolan att fostra 

medborgare och då är läroverk för pojkar, läroverk för flickor, folkskolan för pojkar och 

folkskola för flickor några av de alternativ som hon valt att ta upp. Då detta inte har varit lika 

intressant i min studie har jag valt att inte ta med denna del utav modellen. Det som är 

relevant för min studie slutar vid de två inriktningarna gällande idrotten eller Ling 

gymnastiken.   

Att använda sig av Wannebergs medborgarfostran som underlag i arbetet är syftet att öka 

förståelsen och sambandet mellan samhället och skolan. Wannebergs begrepp 
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”medborgarfostran” är nära kopplat till Ling gymnastiken och berör viktiga punkter för att se 

samband mellan de förändringar som skett i läroplanerna.  

 

7. Metod  

7.1 Litteraturstudie 

 

Syftet med denna studie var att se hur Ling gymnastiken kunde bli synliggjord i läroplanen 

för ämnet idrott och hälsa, samt att se hur läroplanerna hade förändrats underperioderna. 

Tidsperioden som jag använt mig av är relevant då den obligatoriska skolgången infördes i 

Sverige under läroplanen 1962 samt att Ling gymnastiken blev ett obligatoriskt inslag i 

skolan runt 1900-talet. Genom att granska 1962s läroplan och framåt kan man se hur 

gymnastiken har fått fäste i början av seklet men att de senare ändrades till att omfatta 

idrottsområde.  

Studien är en litteraturstudie, där ändamålet var att analysera läroplanerna enskilt och i 

relation till Ling gymnastiken. Tillvägagångssättet utfördes genom att läsa böcker och 

avhandlingar för att få en utökad förståelse för Ling gymnastiken och dess historiska 

perspektiv.  Det genomfördes textanalyser av läroplanerna för att få en tydligare syn på vad 

ämnets viktigaste delar innehöll. I läroplanerna kunde jag se att de fanns några nyckeldelar 

som återkom i de allra flesta läroplanerna och det var begreppen såsom ämnets namn, 

progression, ansvar, hälsa, medborgare och uppdelning. Vidare användes dessa begrepp för 

att se förändringar i läroplanerna samt för att vidare se om det fanns några kopplingar med 

Ling gymnastiken. Utifrån min teoretiska grund fann jag dessa begrepp relativt aktuella för 

att kunna besvara mina frågeställningar. Wannebergs modell har influerat mig i att analyser 

utifrån ett vidare perspektiv rörande dåtidens respektive nutidens samhälle där dessa begrepp 

är högst aktuella som vidare åskådliggörs i resultat samt diskussionen.  

 

7.2 Urval 

 

Det som är av betydelse att nämna är valet av läroplanerna. Utifrån handledning med min 

handledare fick ja kontakt med de tidigare versionerna av skolans läroplaner. Några av de 

läroplanerna jag har kommit över är från åren 1962, 1969, 1980, 1994 samt 2011 som jag fick 
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tag i på egen hand. Läroplanerna från 1962, -69, -80 och 1994 finns att få tillgång till via 

Göteborgs Universitets bibliotek på internet. När vidare analys gjordes av dessa läroplaner 

fann jag möjligheten att se likheter och skillnader emellan dem samt intressanta 

händelseförlopp i samhället i samband med de givna årtalen som går att se som konsekvenser 

i läroplanerna.  

De böcker och avhandlingar jag valde att använda mig av var relevanta för arbetet då 

författarna är tongivande inom området och originalverken från dem användes. Böckerna 

samt avhandlingarna har jag funnit via sökmotorn ”Libris” där jag endast använde mig av 

sökordet ”Ling gymnastiken”.  
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8. Resultatet av fostrans förändring från 1962 till 2011  

I detta avsnitt har jag valt att väva samman resultat och analysen. Intentionen till detta är att 

konkretisera arbetet. Mina analyser av läroplanen har lett till ett resultat. Eftersom syftet med 

studien var att se hur läroplanerna förändrades blir resultatet det jag har analyserat fram. 

Avsikten med att väva samman dessa två delar är att göra det mer lättläst.  

I denna första del kommer läroplanerna att struktureras upp kontinuerligt med början av 1962 

och vidare med de senare läroplanerna för att få en tydligare bild av vad som skett. Den andra 

delen belyser Ling gymnastiken i kontrast och samhörighet med läroplanerna. Resultat delen 

är uppdelad på så vis att mina frågeställningar successivt arbetas igenom. Genom att studerar 

läroplanerna enskilt och därefter analysera dem tillsammans har det lett till att en rad 

kategorier. De kategorier som framkom har sedan använts kontinuerligt i redogörelsen av 

läroplanerna. Kategorierna är ämnets namn, progression, medborgarfostran, hälsa och 

uppdelning.   

 

Hur har läroplanerna för idrott och hälsa förändrats under perioden 

1962, -69, -80, -94, 2011? 

 

8.1 Läroplanen för 1962 

 

8.1.1 Ämnets namn 

 

I läroplanen för år 1942 benämndes ämnet ”Gymnastik” och här låg kroppsrörelserna i 

centrum. Det estetiska och ekonomiska rörelsesättet var eftersträvningsvärt 

(Skolöverstyrelsen, 1962). 

8.1.2 Progression 

 

I läroplanen för 1962 fanns progressionen i ämnets olika stadier såsom låg-, mellan och 

högstadiet. Att skapa medborgare under en längre period för att successivt få dugliga 

samhällsmedborgare att fungera i samhället genomskådas i läroplanen. Ett exempel går att 

tyda i momenten för ”gymnastik”. Inom ramen för lågstadiet framgår det att eleverna ska 
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kunna grundnivån i fristående övningar och redskapsövningar för att vidare skapa ett naturligt 

och ekonomiskt rörelsesätt (Skolöverstyrelsen, 1962). Genom att studera mellanstadiet 

framgår det att eleverna ska utöva fristående övningar med och utan lösa redskap. Syftet för 

mellanstadiet har ändrats från lågstadiet till att belysa att eleverna ska utveckla styrka samt ett 

ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt. Högstadiet har progressionen lett till att eleverna ska 

utöva fristående övningar med och utan lösa redskap och redskapsövningar, det har alltså 

skett en sammanställning av låg-och mellanstadiets kriterier. I syftet har även skett en 

progression genom åldrarna i den mening att i högstadiet berör det att eleven ska utveckla 

smidighet, styrka och uthållighet vilket är produkter från de föregående stadierna i skolan. 

Det som ständigt finns med i de tre stadierna är, ett ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt 

(Skolöverstyrelsen, 1962).  

 

8.1.3 Medborgarfostran 

 

Ett område som har fått en naturlig del i undervisningen är vilka medborgare samhället vill 

fostra. I läroplanen för Lgr 62 framgår det centrala att samhällets krav på medborgarna var att 

få dugliga och goda arbetare efter avslutad obligatorisk grundskola. Läroplanen för 1962 har 

en rad förtydligande gällande fostran. Det finns underrubriker gällande ”fysiska fostran”, 

”hälsofostran”, ”social fostran” och ”estetisk fostran” (Skolöverstyrelsen, 1962).  

Den fysiska fostran ska främja den tekniska utvecklingen som etablerar sig i samhället med 

fysisk aktivitet, en god kondition resulterar i hälsa. Hälsofostran belyser bland annat 

arbetsteknik, vård av kroppen samt att använda ett ekonomiskt rörelsesätt (Skolöverstyrelsen, 

1962). Vården av kroppen skulle vara en viktig punkt för att samhällets arbetare skulle hålla 

sig friska och fungerande. Det ekonomiska rörelsesättet går att anknyta till att arbetet utförs 

med både kvalité och kvantitet.  

Sociala fostran argumenteras i att gymnastiken skapar goda förutsättningar till detta. 

Exempelvis kan gymnastikundervisningen användas i ett arbetssätt där kortvariga samarbeten 

inkluderas och i sin tur utveckla laganda, kamratskap och samarbetsvilja (Skolöverstyrelse, 

1962).  

Den sistnämnda fostran belyser estetisk fostran och berör områden där det anses att 

gymnastiken bidrar till detta. Skolöverstyrelsen nämner i läroplanen att estetiskt rörelsesätt 

bör vara lika naturligt för eleverna att lära sig som att tala och skriva vårdat (1962).  
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8.1.4 Hälsa 

 

I läroplanen för Lgr 62 framgår hälsobegreppet i ett övergripande avsnitt. Det ingår delvis i 

underrubriken som belyser ”fostran” i form av ”hälsofostran”. Gymnastiken beskrivs som en 

naturlig arena för att praktiskt utöva hälsolärarens regler i praktiken (Skolöverstyrelsen, 

1962). Dessa regler omfattar exempelvis kroppens hygien, vård efter fysisk aktivitet. Även 

kännedom om klädselns varierande utefter vädret och dess temperaturväxlingar 

(Skolöverstyrelsen, 1962). Även kostens sammanställning utifrån intensitet och varaktighet i 

aktiviteten bör ingå i gymnastiklärarens uppgifter att lära ut till eleverna. Andra viktiga 

faktorer som finns under hälsofostran är att läraren skall förmedla risken med träning och 

tävling samt hur kroppen påverkas utav en infektion i samband med fysisk aktivitet (1962). 

8.1.5 Ansvar 

 

Återigen kommer hälsofostran in som ett exempel för ansvar. Det syns tydligt i läroplanen för 

Lgr 62 att läraren var den som hade det största ansvaret inom ramen för skolan. Exempelvis 

tagit ur ”hygien” avsnittet i hälsofostran där det står;  

”Elevernas fötter skall undersökas minst en gång årligen”  

(Skolöverstyrelsen, 1962 s. 349).  

Med andra ord låg elevernas hygien i händer hos gymnastikläraren att kontinuerligt 

undersöka elevernas vårtor. Vilket idag eventuellt inte alls ligger i tiden att ha kontroll över 

någon annans skötsel av hygieniska aspekter.  

Det finns även i läroplanen för 1962 en tydlig skiljelinje mellan vad läraren och eleven ska ha 

till uppgift och inte. De framgår tydliga regler inom de olika aktiviteterna som upplevs vara 

genuint viktigt i gymnastikundervisningen. I läroplanen för 62 har regler förtydligats och 

vikten av att eleverna ska underordna sig dessa regler och inte överskrida dem är 

förtydligande (Skolöverstyrelsen, 1962). Här kan man koppla samman de ledarskap som 

eleverna förväntades att uppträda i undervisningen. I kursplanen uppmanas läraren till att låta 

elever med ”ledarförmågor” och ”ansvarskänslor” att få till uppgift att vara biträdande ledare 

eller funktionär (1962). Dessa uppgifter framstår i Skolöverstyrelsen som associerade med att 

vara självständigt (1962). Dock framkommer det att allt inte är möjligt för eleven att varken 
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leda eller genomföra, utan det ska vara inom ramen för vad läraren tycker är enkla övningar 

samt att läraren ska under aktiviteten hålla uppsikt (Skolöverstyrelsen, 1962). Detta för att allt 

ska gå till på rätt sätt. Eventuellt var detta en form av självständighet utifrån 1962 

förhållanden i skolan.  

 

8.1.6 Uppdelning 

 

När man studera arbetssättet eller övriga synpunkter i kursplanen för gymnastik finner man 

att det skedde en form av uppdelning mellan eleverna. En könslig uppdelning, där pojkar och 

flickor delades upp i olika grupper (Skolöverstyrelsen, 1962). Det går att se extra tydligt i fri 

idrotten där pojkar och flickor delades upp eventuellt utifrån vad samhället hade för vitt 

skilda krav på de respektive könen. Men det kan lika gärna vara att dåtidens synsätt präglades 

av att man såg på pojkar och flickor på olika sätt, och att respektive kön uppnådde den 

harmoniska utvecklingen på två skilda sätt. 

 

8.2 Läroplanen för 1969 

 

Det är inte stor skillnad mellan Lgr 62 samt Lgr 69 och därför kommer jag inte att belysa 

samma sak igen. Det är anmärkningsvärt att notera att Lgr 69 har förändrats sitt sätt att 

uttrycka kursplanens disposition och upplevs betydligt mer i ”nutid” än vad den senare 

upplagan från 1962 gjordes i utformningen. Uppdelningen mellan pojkar och flickor är inte 

alls lika framträdande i denna läroplan (Skolöverstyrelsen, 1969).   

 

8.3 Läroplanen för 1980 

 

8.3.1 Ämnets namn  

 

Här har det hänt något avsevärt i läroplanen, nämligen att ett namnbyte har skett till ”Idrott”. 

I denna läroplan innefattas fler arenor i kombination med idrottsundervisningen såsom kultur-

och idrottsföreningar. Detta framträder betydligt mer i läroplanen för 1980 än de tidigare 
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läroplanerna jag har studerat. Centrum för denna läroplan var att eleverna skulle finna 

välbefinnande och hälsa genom olika former av aktiviteter, som rörde allt ifrån idrott, 

gymnastik och friluftsliv till kulturliv (Skolöverstyrelsen, 1980). 

 

8.3.2 Progression 

 

Likt föregående läroplaner finns progressionen med mellan de olika åldersgrupper som ingår 

i skolan. Lågstadiets krav ligger till grund för mellanstadiet medan högstadiet upplevs som en 

högre nivå eller en form av specialisering. Till exempel har ett ökat rörelseförråd kommit in i 

kursplanen för högstadiet, nu ska man inte bara kunna röra sig utan ha flera rörelser i sin 

bank. Steget upplevs alltså gå längre i högstadiet, där eleverna ska börja tänka och analysera 

kring olika rörelser. 

8.3.3 Medborgare 

 

I läroplanen för 1980 visar på att det fortfarande finns kopplingar till det framtida arbetslivet 

som eleverna ska ge sig ut i (Skolöverstyrelsen, 1980). Undervisningen ska förmedla för 

eleverna hur människor fungerar ute i arbetslivet och få kunskaper om hur ”riktiga” 

arbetsställningar och arbetsrörelser kommer att vara för dem (Skolöverstyrelsen, 1980). 

8.3.4 Hälsa 

 

En uppfattning är att läroplanen för 1980 så utvecklas hälsa till att beröra områden såsom 

fysiska, psykiska och sociala faktorer. Även begreppet välbefinnande får större utrymme i 

läroplanen. För att eleverna i grundskolan ska uppnå välbefinnande genomförs kroppsrörelser 

och friluftsliv som i sin tur kan ge möjligheten till upplevd hälsa (Skolöverstyrelsen, 1980). 

Friluftsliv har tidigare varit med i läroplanerna som en aktivitet som görs i form av 

friluftslivsdagar (1962;1969). I Lgr 80 har området fått en central roll i undervisningen. Nu 

upplevs det som att folket ska ut i naturen mer. 

 

8.3.5 Ansvar 

 

Det egna ansvaret har fått en allt mer framträdande roll i Lgr 80 utifrån att utevistelsen i 

naturen har blivit de eftersträvande i samhället. Eleverna ska här lära sig att ta ansvar och 



17 

 

utnyttja naturen på bästa möjligaste sätt (Skolöverstyrelsen, 1980). Under 1970 vaknade 

samhällets intresse av att vara i skog och mark samt till havs, nackdelen verkar ha varit att de 

flesta medborgare inte visste hur dem skulle hantera avfall och dylikt ute i naturen så de 

lämnades kvar överallt, antingen på öppen mark eller nersänkt i havet. Detta ansvar som Lgr 

80 upplevs trycka på kan ha varit ett resultat av detta.  

Andra områden där utvecklingen av det egna ansvaret kommer in i läroplanen är när eleverna 

skall ”planera, genomföra och analysera” en aktivitet. Här har man alltså valt att involvera 

eleverna i undervisningen med eget initiativtagande, vilket är en utveckling från de tidigare 

läroplanerna.  

8.3.4 Uppdelning 

 

Studerar man Lgr 80 har inkluderingen satts i rullning, i denna läroplan har man förtydligat 

att alla oavsett funktionsnedsättning ska ha möjligheten att delta i den fysiska 

undervisningen.  

En annan form av uppdelning som finns med i Lgr 80 som är av vikt att poängtera är följande 

mening: 

”Invandrarelever skall instruera i bollspel, eftersom dem kan ha god kunskap om detta”  

Skolverket (1980 s.92).  

Detta visar på att ett mångkulturellt samhälle började att växa fram och antagligen tankar om 

att låta dessa elever inkluderas som medborgare genom att låta dem göra det dem då ansågs 

vara bra på. Detta är ett argument som i dagens samhälle inte är lika hållbart som eventuellt 

var i historien.  

 

8.4 Läroplanen för 1994  

 

8.4.1 Ämnets namn 

 

I Lpo94, här har inte bara ämnet ändrats till ”idrott och hälsa” utan även utbildningsväsendet 

som under denna period hette ”Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass 

och fritidshemmet” och ”Skolöverstyrelsen” som tidigare hade haft huvudansvaret hade bytts 
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ut till institutionen ”Skolverket”. Detta har gjort att denna läroplan skiljer sig från de 

resterande läroplanerna på en rad olika punkter. Tyngdpunkten i denna läroplan låg nu i 

folkhälsan och kroppsrörelser (Skolverket, 1994). 

8.4.2 Progression  

 

Lpo94 har positiva faktorer i progressionen i läroplanen. Ett av dem som är av vikt att ta upp 

är Lpo94 sätt att inbegripa handikapp i undervisningen (Skolverket, 1994). I kursplanen 

upplevs inte den tydliga och konkreta progressionen mellan de olika stadierna. Riktlinjerna 

belyste vad elever skulle kunna när dem går ut femte klass respektive nionde (Skolverket, 

1994). 

8.4.3 Medborgare 

 

I Lpo94 framgår inte tydliga uttryck till att fostra för goda arbetande medborgare, inom 

ramen för ämnet Idrott och hälsa. Tolkningen till detta är att det inte är lika relevant för 

samhället att lägga fokus på arbetsförande medborgare utan målet skulle kunna vara att 

utveckla en känsla hos eleverna där dem mår bra i sig själva och tillgodogöra sig 

intellektuella verktyg för framtiden såsom användning av relevanta begrepp vid 

kommunikation osv. 

8.4.4 Hälsa 

 

I läroplanen för 1994 talas det om en folkhälsa, alltså det hela samhällets samlade hälsa och 

inte den enskilda individen.  

Tolkningen till detta gällande en samlad hälsa, skulle kunna vara att riksdagen har i ett försök 

att jämna ut den ojämna hälsan som över riksdagsledamot eventuellt betraktade att samhället 

under denna period bestod av. Huvudsyftet från regeringen skulle kunna ha varit att skapa en 

gemenskap för samhällsmedborgarna. Då samhället hade fått en växande mångkultur bland 

medborgarna under dessa år och att på så vis utgå ifrån en generell hälsa, för att skapa goda 

förhållanden mellan samhällets medborgare.  

För att eleverna i sin tur skulle delta i denna generella hälsa så krävdes kunskaper om 

kroppens funktion samt hur goda matvanor och regelbunden fysisk aktivitet samt friluftsliv 

kunde förbättra den enskilda individens fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande 

(Skolverket, 1994).  
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8.4.5 Ansvar 

 

Denna del är inte fullt så framträdande som i de övriga läroplanerna. Det uttrycks i slutet av 

texten för ”målen att sträva emot” att eleverna kan organisera och leda en aktivitet 

(Skolverket, 1994). Nämns även i avsnittet gällande ”bedömningens riktning” att eleverna 

ska ta ansvar för sin fysiska träning samt den egna hälsan (Skolverket, 1994). Inte lika stark 

framtoning i kursplanerna som övriga. Eleverna ska även kunna leka på sin fritid utan att en 

vuxens närvaro, vilket upplevs som en utveckling från Lgr 62 där leken var styrd. 

8.4.6 Uppdelningar 

 

Den uppdelning som går att tyda i Lpo94 är den att dem skrivit ut ”svenska elever” och 

”invandrarelever”. Troligen för att det mångkulturella samhället var fortfarande i 

startgroparna och det användes troligen ett motsägelsefullt agerande för att skapa inkludering 

 

8.5  Läroplanen för 2011 

 

8.5.1 Ämnets namn 

Ämnets namn är fortfarande ”idrott och hälsa” men utbildningen har återgått till ”Läroplan 

för grundskolan”. Målet för 2011 års kursplan är att den enskilda eleven innehar ett 

välbefinnande (Skolverket, 2011).  

8.5.2 Progression 

 

Återigen skymtas progressionen från de tidigare läroplanerna i Lgr 62, 69 samt Lgr 80. 

Lågstadiet, mellanstadiet samt högstadiet är med i en progressiv utveckling från årskurs ett 

till årskurs nio. Att successivt ge eleverna positiva upplevelser av fysisk aktivitet så att dem i 

slutet av årskurs nio klarar av att förstå vikten av att vara fysiskt aktiv genom hela livet 

(Skolverket, 2011).  

8.5.3 Medborgare 

 

Det som i de tidigare läroplanerna gällande kunskaper för fungerande arbetande människor 

har ändrats, fokus ligger nu i läroplanen för 2011 i att hålla människor friska både fysiskt och 
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psykiskt. Man vill fostra människor som har en god självbild, kan arbeta tillsammans i grupp 

samt enskilt och har förmågan att ta ett eget ansvar för sig själv och sin framtid ligger i fokus. 

8.5.4 Hälsa 

 

I läroplanen 2011 klarläggs en obegränsad bredd i begreppet till exempel kan det stå för allt 

från ”goda levnadsvanor” till ”att kunna röra sig utifrån sina egna förutsättningar” som i sin 

tur ska vara en tillgång till samhället och den enskilda individen.  

8.5.5 Ansvar 

 

I läroplanen för Lgr 11 framgår det inte konkret utskrivet vilket ansvar som ligger hos 

eleverna respektive läraren. Det står skriver att ”undervisningen ska ge”, och det går att tolka 

på så vis att det är läraren som delvis ger förutsättningarna till undervisningens ändamål 

(Skolverket, 2011). Medan det finns en rad andra aspekter uttryckt i läroplanen som eleven 

faktiskt ska kunna. Det skulle alltså kunna handla om ett samarbete snarare än att läraren eller 

eleven själva har ansvaret. Det kan vara att eleven i samförstånd med läraren skapar 

ansvarsfulla undervisningar och vice versa. Det ligger fortfarande ett ansvar hos eleverna att 

värna om naturen och ha en förståelse över den (Skolverket, 2011).  

8.5.6 Uppdelningar  

 

Det framgår inga uppdelningar i ämnet utan som tidigare nämnt, de bör talas om en 

sammanfogning. Inga kön delas upp, funktionsnedsättning ska inte särbehandlas utan alla är 

lika mycket delaktiga i undervisningen. Uppdraget läraren har är att alla ska uppleva detta 

med till exempel rätta former av progression i varje moment av undervisningen.  

 

Sammanfattning av läroplanerna 

 

Genom att analysera läroplanerna gick det att tyda både skillnader och likheter mellan de 

olika läroplanerna. Vidare överblick över läroplanerna kunde man uppfatta hur samhället har 

styrt skolans arbete och ändamål genom perioderna som studerats, detta stärks vidare i det 

Wanneberg har använt sig av i sin modell (2004). Hon förtydligar hur staten är huvudman 
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över samhället och hur riktlinjerna inom det svenska samhället korrigeras utifrån de intresse 

som de svenska medborgarna har (2004).  

Genom analyserna går det att granska hur det under vissa perioder svänger snabbare än andra 

perioder i samhällsförändringarna i den utsträckning som staten önskar att fostra medborgare. 

Vidare granskning av läroplanen 1969 och 1980 så går det att se att det har skett en rad 

förändringar i samhället såsom högkonjunktur i Sverige medan i Lpo 94 och Lgr 11 är det 

betygsskalan som har förändrats för att få en likvärdig utbildning.  

Det som till viss del kan upplevas vara de övergripande målet i läroplanerna är att fysisk 

aktivitet är ett medel för hälsa. De läroplaner som har studerats belyser syftet med 

undervisningen är att fostra goda och harmoniska medborgare som har en upplevd förståelse 

över den allsidiga rörelsen och hur våra kroppar fungerar.  

Likheterna som går att betrakta var en tydlig utveckling mellan begreppen som jag valt att 

använda mig av för att tydliggöra vad som är dynamiska respektive statiska processer. Det 

går att ana att samhället har ett behov av en växlande syn på områden som hälsa, ansvar, 

progression, medborgare och uppdelningar inom skolansväggar.  

Skillnaderna som gick att betrakta var att i de tidigare läroplanerna framträder det primära 

syftet efter ”goda medborgare” att de ska fostra till goda arbetande människor 

(Skolöverstyrelsen, 1962;1969;1980). I de senare läroplanerna belyser de ett förändrat öppet 

sinne där syftet är att eleverna själva ska ha insikt om sin egen hälsa och vilka tillgångar det 

får för samhället (Skolverket, 1994; 2011). 

Genom vidare granskning av begreppet ”hälsa” så går det att ana en förändring av synen på 

kroppen under alla perioder som läroplanerna berör. Detta framträder tydligast genom att 

jämföra ämnets namn, att gå från ”Gymnastik” 1962 till ”Idrott och hälsa” 2011 har troligen 

utgångspunkt i synen på kroppen. Wanneberg belyser även hon att synen på kroppen i 

kombination med hur samhället har använt kroppen för att fostra samhällsmedborgare har 

förändrats enhetligt med samhället (2004). Tidigare fanns en tydligare uppdelning mellan 

”Ling gymnastik” och ”Idrott” som hade till syfte att fostra samhällsmedborgare (2004). 

Wanneberg talar även hon om en förändring som går att anknyta till samhällets intresse 

(2004).  

Gällande begreppet ”progression” går det även här att analysera en skillnad mellan 

läroplanerna. En skillnad som genomsyrar de flesta läroplanerna är synen på 
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”handikappidrotten”. Det var inte aktuellt i läroplanen för varken Lgr 62 eller Lgr 69. Synen 

på handikappidrotten under denna period var förmodligen inte kopplad till välbefinnande. 

Syftet för Lgr 62 samt Lgr 69 var att röra sig estetiskt och funktionellt för att uppnå 

välbefinnande, detta kunde eventuellt ha varit motsatsen till synen på funktionsnedsättning 

under denna period.  

Ytterligare en skillnad mellan läroplanerna är synen på begreppet ”ansvar”. Det ansvar som 

har förekommit i skolans värld kan tyckas ha växlat mellan lärare och elev. En uppfattning är 

att den skola, läroplanen och samhälles intresse har gått hand i hand och präglats i vilken 

utsträckning eleven ska ha ett eget ansvar, ser vi till nutidens samhälle 2018 utifrån Lgr 11 

har eleven ett stort eget ansvar. De föregående läroplanerna upplevs allt mer konkreta och 

utförliga i den mån att det framgår tydligt vad eleven ska göra samt vad är lärarens uppgift. 

Dock upplevs det som att läraren förmedlar mer ”tyst kunskap” i undervisningen för Lgr 11 

men att det inte formulerats utförligt i läroplanen i lika stor utsträckning som i Lgr 62. 

Exempelvis när man iakttar läroplanen 62 så har regler förtydligats gällande lekar i 

undervisningen och vikten av att eleverna ska underordna sig dessa regler och inte överskrida 

dem (Skolöverstyrelsen, 1962). Förändringen som skett som vi kan se spår av idag, skulle 

kunna vara att det är lika viktigt än idag men snarare används i praktiken än utskrivet i 

riktlinjerna för undervisningen. Det går alltså att tyda ett skifte från lärare till elevfokus 

läroplanerna. Samhället kan ha varit och är i ständigt behov av självständiga och 

ansvarstagande individer. Som tidigare nämnt i Lgr 11 finns mentaliteten gällande det ”egna 

ansvaret” men att läraren ska agera som en stöttepelare i utvecklingen till allsidiga och 

harmoniska samhällsmedlemmen.  

Wanneberg förklarar i sin modell att det skedde en form av uppdelning mellan könen i 

gymnastiken under perioden hon har studerats och detta kan till viss del skymtas i de senare 

läroplanerna som har studerats (2004). I de senare läroplanerna gick det att se en annan form 

av uppdelning som berörde området etnicitet. Det går alltså att se i läroplanerna att man har 

valt att dela in och urskilja människor ifrån varandra i undervisningen av olika skäl. I 

läroplanen för 1962 och 1969 finns det en uppdelning av elever utifrån kön, likt det som 

Wanneberg belyser. Innehållet i undervisningsmomentet friidrott kan man se en tydlig 

uppdelning mellan pojkar och flickor för de tidigare läroplanerna. Pojkarna skulle utöva en 

viss typ av moment medan flickorna skulle göra något annat. Det talas om en ”kön och ålder” 

systematisering också, där pojkarna och flickorna inte skulle ha gymnastik under samma 

lektionstimmar (Skolöverstyrelsen, 1962;1969).  
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Om gruppen var ojämn skulle även en åldersindelning ske men inte med för stort glapp 

mellan åldrarna utan de kunde vara minst ett års skillnad på eleverna som deltog tillsammans 

(Skolöverstyrelsen, 1962;1969). Detta tar slut redan i läroplanen för Lgr 80 men framträder 

till vis mån i Lpo 94 där Skolverket nämner att läraren ska ta hänsyn till könsskillnader 

(Skolverket, 1994).  

Normer har förändrats i samhället och skapat godtagbara och icke godtagbara sätt att värdera 

saker och ting vilket det som precis nämnt skulle troligen inte vara acceptabelt i dagens 

samhälle. Dåtidens misstag sågs troligen inte lika ”starkt” såsom vi i dagens samhälle hade 

upplevt det. Personligen upplevde jag ett ”misstag” som antagligen under denna period inte 

ansågs som ett misstag, det handlade om valet av uttryck som ”invandrarbarn” eller ”svenska 

barn” som framgår i Lpo 94 och Lgr 80. Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där dessa 

indelningar inte ska förekomma. Eventuellt var tanken att skapa inkludering och minimera 

exkludering men idag har vi ett annorlunda samhälle och människosynsätt än för 20 år sedan 

vilket har gjort att dessa indelningar inte existerar i Lgr 11. Alla går under begreppet alla 

vilket framträder tydligt i Lgr 11.  

En tolkning av dessa förändringar i läroplanerna skulle kunna vara att varje självständig 

läroplan riktar sitt fokus på specifika intresseområden. Ser man till Lpo 94 som har till syfte 

att nå ”Folkhälsa” och syftar då till hela befolkningens hälsa och inte att den enskilda eleven 

ska inneha en god hälsa.   

Ett annat tongivande inslag i läroplanerna är målet med undervisningen. Denna utveckling 

visar sig bland annat i att det finns en återkoppling mellan läroplanerna. Läroplanen för Lgr 

62 är väldigt lik läroplanen för Lgr 69, det som skiljer dessa två läroplaner åt är utformningen 

av dem men med samma innehåll. Läroplanen för Lgr 80 skiljer sig betydligt från de tidigare 

läroplanerna, dels i utformningen men även att här går att se ett annat samhällsintresse och 

synen på vilken samhällsmedborgare man vill fostra. Benämningen på ämnet visar konkret att 

en pendel från gymnastik till idrott har skett. Det egna ansvaret hos eleverna börjar få en allt 

mer framträdande roll i skolan. Men det finns fortfarande spår från de tidigare läroplanerna 

vad gäller aspekten att eleverna ska få kunskap om funktionella arbetsställningar.  

Troligen är det så att staten och regeringen väljer att ta med de bästa bitarna från dåtiden in i 

framtiden för att lära sig av de man gjort. De krav som det nya samhället ställer komplettera 

man eventuellt med för att skapa goda förutsättningar för kommande samhällsmedborgare i 

framtiden. Läroplanerna visar tydligt ett genuint intresse över att ha ett framtidsperspektiv 
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och att inte enbart göra något tillfälle eftersom de elever som man fostrar i skolan kommer 

växa upp i ett föränderligt samhälle. 

Vilka kopplingar finns det mellan Ling gymnastiken och 

förändringarna i grundskolans läroplan för ämnet idrott och hälsa?  

I ämnet idrott och hälsa har det skett en rad olika former av skiften och uppdelningar genom 

de tidsperioder som har legat till grund för denna studie. I denna del kommer jag att belysa de 

likheter och skillnader som finns mellan Ling gymnastiken och läroplanerna.  

 

8.6.1 Uppdelning 

 

Sett till Ling gymnastikens inledande period kan man se att det enbart var männen som 

ägnade sig åt gymnastik (Ljunggren, 1999). När kvinnorna sedan gjorde entré inom 

gymnastiken förmodligen en uppdelning mellan könen rum. Denna tolkning grundar sig på 

att när iakttagelser av läroplanen gjordes för 1962 kunde man se hur pojkar och flickor 

delades upp i undervisningen (Skolöverstyrelsen, 1962). Som ovan nämnt gällande fri 

idrotten där pojkar och flickor delades upp är tolkningen att samhället krävde två vitt skilda 

karaktärer av flickor och pojkar. Men det kan även ha varit så, att dåtidens människor 

upplevde att pojkar respektive flickor uppnådde den harmoniska utvecklingen på två skilda 

sätt.  

Uppdelningen av kön går att se spår i så sent som i Lpo 94 där läraren skall ta hänsyn till 

könsskillnader för att skapa en jämlikare undervisning (Skolverket, 1994). Förhoppningsvis 

är tankarna som ligger till grund till denna utgångspunkt, sådana att Skolverket vill skapa en 

undervisning som är anpassningsbar utifrån varje enskild individ. För att på så sätt ge största 

möjliga chans till att utveckla fysiska, psykiska och sociala förmågor som ingår i läroplanerna 

Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr11.  

 

8.6.2 Medborgare 

 

Manligheten var ideal i Ling gymnastiken, anledningar till detta var för att staten och 

samhället hade som mål att skapa och fostra män med goda egenskaper såsom självdisciplin, 

självbehärskning och kroppsstyrka (Ljunggren, 1999). Detta går att se i läroplanerna och 
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framförallt se skillnader i idealet. I de tidigaste läroplanerna finns som sagt en uppdelning 

och en förväntan på respektive kön medan de senare läroplanerna visar på att samhället och 

skolan vill fostra goda medborgare utav båda könen.  

Den egenskapen som samhället i takt med Ling gymnastiken ville fostra var bland annat 

självbehärskning. Utifrån Lgr 62 går det att se hur eleverna skulle underordna sig regler inom 

olika lekar och idrotter samt att ha förståelse för att inte överskrida dessa (Skolöverstyrelsen, 

1962). Denna form utav underordnad försvinner troligen ifrån skolan allt eftersom men i 

praktiken finns den troligen kvar i den mån att regler och förhållningssätt ständigt är 

närvarande. En tolkning är att eleverna lär sig detta genom att vara delaktiga i 

undervisningen, att genom tyst kunskap lära sig det. Men det kan även vara ett arbetssätt för 

läraren att skapa ett respektfullt klassrumsklimat. Sett till samhället i stort styrs våra liv utav 

regler i olika konstellationer som vi per automatik underordnar oss i det flesta fall.  

Kroppsstyrka och självdisciplin går näst intill in i varandra, och syns i läroplanerna. Runt 

1900-talet var idealet för Ling gymnastiken viktigt med en vältränad kropp och att röra sig 

funktionellt (Lindroth, 2004). Utifrån läroplanerna Lgr 62 och 69 anses det estetiska 

rörelsesättet framtonades som ett funktionellt sätt att röra sig på (Skolöverstyrelsen, 1962; 

1969). Det illustrerar vikten av att röra sig på ett vackert sätt. Ling gymnastiken trycker på 

den faktorn att kroppens alla delar skall röra sig funktionellt och självbehärskat vilket 

genomföras via den allsidiga träningen (Ljunggren 1999; Lindroth, 2004). Det går med andra 

ord att till viss del se de ideal som tidiga Ling gymnastiken associerade med de önskade 

kroppen i läroplanerna för 1962 samt 1969.  

8.6.3 Allsidighet 

 

För att vidare se på den allsidiga träningen som Ling gymnastiken understryker är viktigt för 

att nå den idealiska medborgaren, kommer analysen av läroplanernas syn på den allsidiga 

träningen.  

Den allsidiga träningen för Ling gymnastiken handlar framförallt om att träna båda kroppens 

sidor lika mycket (1999;2004). Denna allsidiga rörelse går att finna i alla de undersöka 

läroplanerna i någon mån. I Lgr 11 tolkas den allsidiga träningen inte fullt likadant som Ling 

gymnastikens tolkning, utan centralt för Lgr 11 är at kroppen skall stimuleras i olika former 

av träning och idrotter för att nå allsidig och varierade rörelser. Utifrån det estetiska 
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synssättet i Lgr 62 och Lgr 69 går det att tyda att det eventuella idealet lever kvar i dessa 

läroplaner.  

Sett till styrkan som framgår i Ling gymnastiken vara en del i den allsidiga träningen så går 

det att se att kunskapen har varierat kring detta område. I de senare läroplanerna för Lpo 94 

samt Lgr 11 så kan man se styrketräning som en del utav undervisningen medan i Lgr 62, 69 

samt 80 går det att märka en viss mån av oro över att belasta för tungt, eventuellt på grund av 

okunskap kring kroppens funktion. Samhället idag kräver troligen inte den kroppsstyrka som 

tidigare samhälle gjorde. Industrialiseringens och jordbrukets samhälle krävde att människor 

använde kroppens som ett verktyg medan idag har vi inte alls lika stort krav på kroppen som 

maskineri och att den har den optimala styrkan. Dagens problem i samhället ligger i att 

människor är allt för stillasittande istället. En tanke är att det historiska samhället krävde 

kroppsstyrka och tydlig självdisciplin för att få dugliga arbetande människor som samtidigt 

var funktionella i krig och inte snubblade fram över markerna. Nutidens samhälle är mer 

benägna till att ändra de yttre omständigheterna runt individen istället för individen.  

 

8.6.4 Fyra inriktningar i Ling gymnastik 

 

Det centrala innehållet i Ling gymnastiken, är de fyra inriktningar som Blom och Lindroth 

belyst (1995). De egenskaper som nyss nämnt med självbehärskning, självdisciplin och 

kroppsstyrka går att tyda i de fyra olika inriktningarna som är största kännetecknen av Ling 

gymnastiken, nämligen pedagogisk gymnastik, medikal gymnastik, estetisk gymnastik och 

militärisk gymnastik (Blom & Lindroth, 1995). Några av dessa inriktningar går att se i de 

läroplanerna som har studerats.  

Den pedagogiska gymnastiken som förtydligats med den fysiska fostran i skolan och där 

utgångspunkten är att eleverna själva skall ta kontroll över sin egen kropp med sin vilja är 

viktiga inslag i gymnastiken (Blom & Lindroth, 1995). Det kan tyckas att just denna 

inriktning borde kunna kopplas samman med de läroplanerna som har studerats och så är 

fallet. Det är viktigt att inte förbise att alla läroplanerna har framställts från de olika 

samhällsidealen för att uppnå den önskade medborgaren, och därmed fokuseras de på olika 

faktorer i de skiftande läroplanerna 

I de tidigare läroplanerna såsom Lgr 62 samt 69 kan man se en disciplinär fostran, trots att 

idrotten trädde in i området som huvudsakliga aktiviteten 1950, så ser man en period där Ling 
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gymnastikens tydliga disciplin fortfarande var närvarande. Idrottens självständighet i kontras 

med disciplinen är uppmärksammad under denna tid (Blom & Lindroth, 1995). I Lgr 62 står 

det att eleverna ska uppleva ett ansvarskännande, vidare i analysen av läroplanerna som ovan 

genomförts, ser man att detta ”ansvar” övervakas av läraren. Det framgår att det inte är 

elevens ansvar utan i samråd med läraren ha ett gemensamt ansvar. I samband med att 

idrotten växer fram, försvinner gymnastikens disciplin allt mer i läroplanen. Det är antagligen 

här en av förklaringarna till att det sker en växling mellan att ansvaret som tidigare låg hos 

läraren och senare ligger framförallt hos eleven. Det tidigare ansvaret att skapa egenskaperna 

var för att eleverna skulle ha förmåga att ta kontroll över den egna kroppen har i senare tid 

börjat fokusera på verktyg till att eleven själv skapar egenskaper. Samt att eleverna får 

kunskaper om hur det psykiska, fysiska och sociala förmågorna har för inverkan på hälsan 

och att ta kommando över den själv.  

Troligtvis handlar medikal gymnastik om något som ligger utanför skolans väggar men 

utifrån de innehåll som har hittats anser jag att det är kan finnas medicinska och fysiologiska 

kopplingar till läroplanerna.  

Den medikala gymnastiken utgår från rörelser med yttre och inre påverkan och har till syfte 

att förebygga eller råda bot på sjukdomar samt skador (Blom & Lindroth, 1995). 

Kopplingarna till läroplanerna från Lgr 62 samt Lgr 69 är i den meningen att undervisningen 

skall förmedla kunskaper om olika arbetsställningar samt hur man ekonomiskt kan röra sig 

för att minimera förslitningsskador osv. (Skolöverstyrelsen, 1962;1969). Lgr 80 kan man se 

förtydligande av arbetstekniken och arbetsställningarna i undervisningen och kan i stort sett 

ses som sätt att förebygga skador och sjukdomar i det kommande arbetet. Lgr 11 har tydligt 

framhävt poängen med att eleverna skall lära sig skadeförebyggande och kunskaper om risker 

samt säkerhetsfaktorer i samband med olika fysiska aktiviteter (Skolverket, 2011).  

Estetisk gymnastik som P.H Ling har delat in i Ling gymnastiken i, är troligen ett utav det 

framträdande området som syns allra tydligast i läroplanerna innehålls rika moment nämligen 

dans. Lite komiskt blir det då när det var denna inriktning som Ling inte såg som ett primärt 

användningsområde för fostran (Blom & Lindroth, 1995).  

Blom och Lindroth förklarar den estetiska gymnastiken med känslor och tankar som uttrycks 

i rörelser (1995). Detta moment har fått stor plats i läroplanerna exempelvis i Lgr 80 inom 

ramen för ”rytm” där eleverna ska lära sig att uttrycka känslor, sinnesstämningar och 
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självtillit där en form utav rekreation ska uppnås med hjälp utav detta (Skolöverstyrelsen, 

1980).  

I läroplanen för år 1962 och 1969 ligger ändamålet för estetisk rörelse i de rörelsesätt som 

eleverna har samt hur det fungerar funktionellt och ekonomiskt. (Skolöverstyrelsen, 

1962;1969). Vidare i läroplanerna 62 och 69 uttrycks en vältränad kropp med ett funktionellt 

rörelsesätt (Skolöverstyrelsen, 1962;1969). Läroplanen för 2011 har inte den betoningen på 

varken rytm eller estetiskt rörelsesätt utan fokus ligger på att utföra komplexa rörelser till 

musik (Skolverket, 2011). I Lpo94 ska eleverna få möjligheten till estetiska rörelsemönster 

för att etablera förmågor som fantasi, uttrycka känslor och gemenskap (Skolverket, 1994). 

För att anknyta till handikapp och funktionsnedsättning framgår det klart och tydligt här i 

sättet att se på den mänskliga kroppen. I de tidigare läroplanerna är det utformningen av 

rörelsen som är det viktiga medan i senare läroplanerna är de känslan av rörelserna.  

Den inriktningen som tydligast fallit bort från skolans område och fått en större plats inom 

exempelvis försvarsmakten är den militäriska inriktningen av gymnastik. Det framträder inte 

några yttre faktorer inom de läroplaner som undersökts. De yttre faktorerna som Blom och 

Lindroth tagit upp är såsom vapen eller kampinriktade aktiviteter för att kontrollera kroppen 

med dess vilja (1995). En förklaring till det yttre som Blom och Lindroth använder sig utav 

för att förklara militärisk gymnastik skulle kunna vara en form av motivation för att sätta 

saker och ting i handling (1995). Genom ett vapen i handen kanske tanken var att 

medborgarna skulle känna en nationalism eller annan känsla av gemenskap och börja agera i 

t.ex. krig. Något anmärkningsvärt är det att det är möjligt att tolka en koppling här till dagens 

breda idrottsintresse i aktiviteterna såsom boxning, karate och brottning men målet ska vara 

självförsvar och inte att förbereda för krig. I skolans undervisning kan dessa olika former av 

aktivitet förekomma i komplexa rörelser där hoppa, rulla och rotationsrörelser förekommer.  

 

8.6.5 Kollektivet  

 

Ämnet idrott och hälsas skiftande betydelse kan tydliggöras ytterligare i kontrasten mellan 

kollektivet och individen. I Ling gymnastikens uppstart rådde ett hälsotillstånd i Sverige som 

grundade sig på kollektivet, där staten hade hälsa om folket hade hälsa (Ljunggren, 1999). I 

analysen av läroplanerna kunde de urskiljas hur definitionerna och användningen av hälsa 

hade förändrats genom åren. I Lpo 94 talar man t.ex. om ”folkhälsan” som troligen skulle 



29 

 

kunna kopplas till Ling gymnastikens frammarsch i den mån att ett allmänt hälsotillstånd 

behövdes i samhället. I Lpo 94 upplevs Skolverket och riksdagen se främst till kollektivet och 

inte lika mycket till den enskilde individens behov. 

Grundidén med läroplanens utformning var antagligen att skapa en gemensam grund att stå 

på, som så många andra läroplaners syfte ha varit. Men i Lpo94 har dem i vidare 

betygskriterier släppt den generella förhållningen till övriga landet. Nämligen, i läroplanen 

för 94 framgår det att lärare utifrån sina egna preferenser ska sätta upp mål för högsta 

betyget. Vilket gör det oroväckande lätt att skapa en ojämlik utbildning för landets barn som 

vill uppnå de högre kriterierna. Till exempel en elev i södra Sverige får betyget ”mycket väl 

godkänt” som är det högsta medan en elev i mellan Sverige kan få ”väl godkänt” för samma 

förmågor men att läraren då har olika uppfattningar kring vad som krävs för högre betyg. 

Anmärkningsvärt är att genom att ha tid och resultat som utgångspunkt i de olika 

betygskriterierna så kan det skapas en jämlikhet i den rådande ojämlikheten. Personligen 

upplever jag att detta är på helt fel villkor vilket även framgår i Lgr 11 där utförliga riktlinjer 

för tre betyg står detaljerat i läroplanen. Sedan vet man inte hur lärarna som var verksamma i 

Lpo94 upplevde situationen. En tanke är att det måste varit svårt att sätta upp mål för högsta 

betyg som ska motsvara andra ämneslärares kriterier för samma moment.  

Detta för tankarna tillbaka till Wannebergs begrepp om medborgarfostran och den 

massutbildning som Sverige önskades skapa (2004). Troligen skulle Lpo 94 utifrån 

Wannebergs utgångspunkt, vara ett praktexempel på ett steg framåt och två steg tillbaka i 

utvecklingen av läroplanerna.  

Det som skiljer Ling gymnastiken med Skolan är att skolan involvera ett område som Ling 

gymnastiken satte sig starkt emot, närmare bestämt idrotten. Inom idrotten är målet att nå 

självständiga individer (Blom & Lindroth, 1995). Bortsett från detta kunde man ändå se 

tydliga likheter mellan Ling gymnastiken och de faktorer som påverkade förändringarna i 

läroplanerna. En likhet som har varit framträdande för mig personligen är Ling gymnastikens 

beskrivning av hälsa, där det är en harmoni mellan själen och kroppen (Blom & Lindroth, 

1995). Granskas alla läroplanerna kan man se tecken av detta synssätt för hälsa 

genomgående. Främst framträder de som tydligast i friluftslivet där eleverna ska förstå vikten 

av naturen. I enlighet med denna förståelse så anser jag att friluftslivet ger betydligt mer ro 

för själen, medan till exempel fotboll ger en annan ro för kroppen. Rörelser i olika 

formationer ger glädje och tillsammans skapas en harmoni.  
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9. Diskussion 

Med utgångspunkt i mitt syfte som har varit att se på hur läroplanerna under perioderna 1962, 

1969, 1980, 1994 och 2011 har förändrats samt om det går att se några kopplingar mellan 

dessa förändringar till Ling gymnastiken. Det resultatet som jag fick ut av studien anser jag 

besvarar mina två frågeställningar.  

Resultaten var en blandad kompott helt klart, de upplevs som att de tidigare läroplanerna 

fortfarande finns i åtanke när skapandet av nya läroplaner konstrueras. Antagligen för att dra 

lärdom om vad som fungerade förr och vad som skulle kunna fungera i nutid och framtid. 

Läroplanerna förändras ständigt men inte enbart av egen kraft utan samhället är väl involverat 

i förändringarna. Det framgick genom analyserna att samhället och skolans förändringar 

försökte gå jämsides med varandra men att det i vissa läroplaner inte var lika lätt som i andra. 

Lpo 94 är ett exempel där samhällsutvecklingen troligen har gått snabbare eller haft en annan 

vändning än vad riksdagen hade förväntat sig. Här syns den stora skillnaden mot Ling 

gymnastiken, där resultat olyckligtvis blev det sättet som lärarna använde sig av för att sätta 

det högsta betyget på eleverna. Idrotten var en motsägelse mot Ling gymnastiken som 

tidigare nämnt, genom att Ling gymnastiken såg idrottens ideologi som så att målet var att 

prestera bäst och skapa goda resultat medan Ling gymnastiken hade fokus på en harmoni 

(Blom & Lindroth, 1995).  I en dialog med en nära vän har jag fått höra att det fanns ett krav 

under hens skolgång att springa fem kilometer på en viss tid för att nå högsta betyg till 

exempel.  

Sett till min andra frågeställning om Ling gymnastiken, så anser jag att resultatet och svaret 

jag fick även här var intressant. Det visade sig att det fanns några kopplingar till en del 

förändringar, där den allra viktigaste enligt mig är reflektionen om att vi idag har ”själen” och 

”kroppen” i fokus för att skapa välbefinnande som i sin tur grundar sig i Ling gymnastiken. 

Samhället har under dessa perioder som studien har berört haft som syfte att skapa 

harmoniska samhällsmedlemmar. Ling gymnastiken har även kopplingar till de kollektiva, 

ansvarskännandet, hälsa, friluftsliv samt progression och gemenskap som samtliga läroplaner 

har illustrerat.  

Valet av min teoretiska grund har varit till en stor hjälp för att förstå kontexten som 

läroplanerna samt Ling gymnastiken befann sig i. Utan att ha medborgarfostran som centralt 
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inslag i mitt arbete antar jag att studien inte hade fått en sådan fördjupad kunskap och 

förståelse av ämnet som det fick.  

Eventuella nackdelar med min teoretiska grund kan ha varit att analyserna och reflektionerna 

kan upplevas färgade av Wannebergs starka koppling till Ling gymnastiken, återigen hade det 

troligen inte givit samma fördjupade kunskap utan den.  

En konsekvens av att använda mig av litteraturstudie kan vara att viktiga aspekter inte får lika 

stort fokus som det eventuellt hade fått vid kvalitativa intervjuer, men det var inte möjligt att 

intervjua i detta sammanhang. I en förkortning av tidsperioderna på läroplanerna skulle det 

kanske öppna dörrarna till att använda sig av observationer eventuellt intervjuer. Andra 

nackdelar med tillvägagångssättet är nog att en litteraturstudie inte går att generalisera på den 

stora massan vilket gör att detta arbete inte kommer kunna ge största möjliga påverkan. 

Förhoppningsvis kan arbetet så ett frö och utveckla en tanke inom ämnet idrott och hälsa med 

Ling gymnastiken som grundbult.  

Till vidare studier hade det varit intressant att eventuellt observera klassrumsundervisningar 

och se på vilka ledarskapsförmågor som yttrar sig hos lärarna och se om Ling gymnastikens 

olika moment framträder i undervisningen. Ett annat intressant område hade varit att 

intervjua och genomfört en studie på lärare som har arbetat med Lpo94 för att få deras 

tolkning av läroplanen. 

 

10.  Avslutning 

Det som slutligen går att säga om hur läroplanerna har förändrats genom perioderna som 

studien har genomförts på är att det har varit en pendel. Det framgår i analysen av 

läroplanerna att det är svårt att anpassa sig till de samhällskrav som råder för varje epok. Det 

som var viktigt under en period är mindre viktigt i näst kommande medan senare kan bli fullt 

aktuellt igen. Exempelvis hur uppdelningen av elever var användbart i början av 1962 samt 

1969 och som återkommer till viss del i Lpo94 med förfiningar i att ta hänsyn till 

förutsättningarna mellan könen. Det intressanta har varit iakttagelsen över hur läroplanerna 

har hängt ihop och tillsammans fångat upp ett historiskt perspektiv. Genom att läroplanerna 

har förankringar i varandra har det varit fascinerande att försöka se kopplingar till pionjären 

Per Henrik Ling och hans Ling gymnastik i skolan.  
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De samband som gick att se från Ling gymnastiken och läroplanerna var delvis det som jag 

redan anade skulle gå att se vid första anblick vilket var den pedagogiska gymnastiken med 

sin fysiska fostran samt den estetiska gymnastiken som författarna har belyst (Lindroth, 2004; 

Ljunggren, 1999; Blom & Lindroth, 1995). Dessa två inriktningar av Ling gymnastiken har 

gestaltats genomgående i läroplanerna trots att Ling gymnastiken inte prioriterade den estiska 

inriktningen lika mycket under de senare verksamma åren.  

I kontrasten av upproret mellan gymnastiken och skolan 1950 kunde man i läroplanen för 

1962 få en större förståelse över den ”motståndskraft” i skolan som b.la. Lindroth (2004) tog 

upp som ett av skälen till att Ling gymnastiken blev kvar så pass länge. Skolan verkar vara en 

intuition som har varit och är svår att ändra på utifrån olika normer som ägt och äger rum där. 

Förändringarna i läroplanerna tog tid och justeringarna var till en början inte överraskande, 

om man ser på läroplanen för 1962 samt 1969 så har enbart några formuleringar och enstaka 

tillägg genomförts. I läroplanen 1980 har det nya arbetssättet börjar involveras i skolan, men 

ännu finns det gamla kvar gällande t.ex. arbetsställningar osv.  

Något som detta arbete har påvisat är att historien inte glöms bort, utan den kommer tillbaka. 

Inte minst i läroplanen för 1994 gick det att åskådliggöra hur vissa delar av Ling gymnastiken 

dök upp i nya formationer. Idag kan jag påstå att syftet med enheten med kroppen och själen 

som fungerande mekanismer för att nå hälsa är ännu synligare än tidigare. I läroplanen 

framträder att eleverna ska ha förståelse för hur kroppen fungerar, vikten av naturfriluftsliv 

samt att värdesätta fysiska aktivitet på fritiden (Skolverket, 2011). Även uttrycken i dansen 

har fått viktigare andrum i dagens skola, minst sagt i alla de olika former av dans som vi 

under utbildningen har fått testat på och även bör använda i vår undervisning för att eleverna 

på bästa möjligt ska få uttrycka känslor.  

Den teoretiska utgångspunkt med Wanneberg som jag har använt mig av, har följt med hela 

arbetet i form av att utgångspunkten har varit vilken samhällsmedborgare varje epok har 

syftat till att lyfta fram. Wannebergs begrepp medborgarfostran har i mitt arbete varit grunden 

för att förstå både läroplanernas utformning samt Ling gymnastiken förändring i samband 

med samhället och skolan.  

Desto närmare man kommer nutid i läroplanerna desto svårare blir det att konkretisera, tolka 

och analysera vad som framgår i dem. Det kan vara att samhället har genomgått stora 

förändringar som i sin tur har gjort att man dragit lärdom av de historiska och skapat goda 
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förutsättningar till skolans elever i att exempelvis ta ett eget ansvar och uppleva frihet i 

arbetsinsatsen. Men med ökad frihet kommer ökat ansvar.  
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