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Inledning 

Förändringar sker kontinuerligt inom läraryrket, men hur mycket av dessa förändringar sker med 

faktisk grund från lärarna och inte bara politiker? Denna studie söker att ta reda på hur ämnet Idrott 

och hälsa har utvecklats genom tiderna samt hur synen på denna förändring har sett ut sett ur 

idrottslärarens perspektiv. Målet är att få fram vilka tankar och åsikter som cirkulerade vid de stora 

förändringarna inom ämnet, fokus främst på förändringarna som skedde i läroplanerna, dvs. 1961-

1962, 1979-1980, 1993-1994, 2010-2011. Till min hjälp kommer jag att använda idrottslärarnas 

egna föreningstidskrifter samt tidigare forskning. Ytterligare ligger en studie av Björn Sandahl som 

grund i detta arbete för att få en jämförande studie hur de olika idrottsliga föreningarna reagerade i 

samband med de nya läroplanerna. Förutom att få en inblick i lärarnas åsikter är målet även att få 

fram hur man resonerar inom lärarutbildningen samt vilka viktiga faktorer man framhäver inom just 

Idrott och hälsa. 

 

Syfte och frågor 

Syftet med detta arbete är att föra fram hur lärare, både i nutiden men även sett historiskt, ser på 

ämnet samt hur man har resonerat kring de förändringarna som skett inom ämnet. Hur reagerade 

man på läroplansförändringar? Vad lade man vikt på? Hur uppfattade man de förändringarna som 

skedde i ämnet när från fokus gick från idrott (rörelse) till hälsa (inte bara fysisk utan även psykisk)? 

 

 Material och metod 

För att få svar på ovanstående frågor har litteratur som är relevant för min studie använts, ett 

exempel är bland annat Tidskrift i gymnastik/ Tidskrift i gymnastik och idrott, vilket är 

idrottslärarnas egna tidningar (Svenska gymnastiklärarsällskapet/Svenska idrottslärarföreningen är 

ansvariga utgivare). Med hjälp av dessa tidskrifter har jag undersökt vilka tankar som fanns hos 

lärarna genom olika tider i historien, med fokus på de stora förändringarna i läroplanen. Detta har 

jag gjort genom att undersöka de artiklar som enbart berör läroplaner, både när det gäller artiklar 

som skriver före, under och efter en ny läroplan kommit till. Undersökningen gick helt enkelt ut på 

att jag översiktligt gick igenom var tidning för sig för att hitta just de artiklar som berörde de nya 

läroplanerna samt reaktioner på dessa. På detta sätt har jag fått fram vilka aspekter på den nya 

läroplanen som man fokuserade på och vilka reaktioner som dessa förändringar resulterade i. Att jag 

enbart hanterat de delar i läroplanen som skapade intresse, då det skedde ett urval av vad som skulle 
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föras fram som artikel i tidningarna, finns det risk att jag missat en del av innehållet i läroplanerna. 

Man blir i och med detta arbetssätt lite begränsad till vad just dessa publicister/författare ansåg vara 

viktiga att föra fram. 

 Förutom ovannämnda tidskrifter (samt senare upplagor av tidningen som nu går under 

namnet Idrott & Hälsa) har jag även utgått från Sandahls studier som för fram hur olika föreningar 

reagerade inför de nya läroplanerna. Då Sandahls studie endast gäller fram till Lpo 94 har jag sökt 

att göra en liknande jämförelse genom att kontakta Riksidrottsförbundet/Skolidrottsförbundet samt 

få fram vad idrottshögskolan säger genom att undersöka vilka tankar som de implementerar hos 

lärarkandidater. 

 När det kommer till enkätundersökningar får man ta hänsyn till att man är beroende utav att 

andra skall ta sig tid att svara. Detta har varit ett problem i mitt arbete då endast, av mina 40 utvalda 

lärarkandidater, ett fåtal hade svarat efter halva arbetets gång. Därför har jag valt att inte basera hela 

studien på vad ett fåtal studenter har svarat i en enkät utan jag har valt att endast använda resultatet i 

enkäten när det gäller just Lgr 11 som ett komplement och inte som en stöttepelare i denna studie. 

Tidigare forskning 

Man kan dela in detta arbete i två olika forskningsområden; den ena vars fokus ligger på själva 

ämnet idrott och hälsa och det andra området som fokuserar på just studie av läroplansförändring. 

När man fokuserar på forskning om läroplansförändring talar man ofta om begrepp som 

läroplansforskning och läroplansteorier. Begreppet läroplansteori är en teori som söker att 

undersöka vilken kunskap som legitimeras genom läroplanen samt hur det går till i urvalet av 

läroplanens innehåll samt hur dessa påverkas av samhällets sociala, ekonomiska och kulturella 

strukturer.
1
 Göran Linde, professor i pedagogik, menar att läroplansdiskussioner kan ses som svar 

på samhälleliga krav. Med detta tolkar jag att han syftar på det faktum att man, när man utformar en 

läroplan, utgår från egenskaper och aspekter som man anser saknas och som behövs för att stärka 

samhället.
2
 Begreppet läroplansforskning kom till på 1960-talet i Sverige och infördes främst av Ulf 

P. Lundgren och Urban Dahllöf. För att analysera hur innehållet och formuleringen av läroplanen 

påverkas av urvalsprocessen genomgår läroplanen tre undersökningsstadier; läroplanens 

formulering, transformering och realisering. Även Göran Linde har utnyttjat dessa analysverktyg 

och fört fram sina tankar kring de olika stadierna. Linde beskriver dessa tre nivåer som 

formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan. Formuleringsarenan beskriver innehållet, 

alltså kurs- och läroplaner samt hur dessa påverkas utav olika skeenden i samhället. Den andra 

nivån, transformeringsarenan, beskriver även den innehållet, alltså lokala kursplaner och läroplaner, 

                                                 
1
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4roplansteori (2015-03-16) 

2
Linde, Göran (2000): Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Studentlitteratur, Lund 2000. s.11 
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men i relation till styrande ramar (se figur 1 nedan). Slutligen realiseras den planerade 

undervisningen på realiseringsarenan där elever, lärare och ämnets text möts. Med ämnets text 

syftar man på den kunskap och tillhörande stoff som utgör undervisningen, t.ex. läromedelstext om 

regler till en utvald lek/sport osv 

.  

 

Figur 1. Modellen är utvecklad från Lundvalls och Meckbachs tolkning 

av Lindes analysverktyg. 
3
 

 

Man kan utefter dessa analysverktyg tolka att läroplanstolkning inte är något självklart utan något 

komplext som varierar utifrån yttre faktorer.
4
 I detta arbete är alla tre stadier relevanta då jag har 

använt mig av artiklar skrivna både inför, under och efter införandet av en ny läroplan. 

 Göran Linde för även fram i sin bok Det ska ni veta! om hur läroplaner uppstår på grund av 

ett behov av att reglera innehåll och form av skolans verksamhet.
5
 Linde anser att det är i de 

formulerade läroplanerna som man får uppfattningar av de som skapade dem samt vilken syn på 

lärande dessa har. De som formulerar läroplanerna har sin version av kunskap medans lärare som 

tolkar texten i sin tur har en annan. Att det finns olikheter kring vad begreppet kunskap innebär 

skapar intresse kring dess ursprung, alltså vad kunskap grundar sig på menar Linde.   

 Ifall vi istället vänder blicken mot arbetets andra fokusområde, just ämnet idrott och hälsa så 

                                                 
3
Lundvall, Suzanne, Meckback, Jane, Wahlberg Johan, Lärandets form och innehåll – lärares och elevers uppfattning 

om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007, Svensk idrottsforskning, årgång 17 

(2008), s.345-364 
4
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4roplansteori  (2015-03-16) 

5
http://www.gih.se/Global/3_forskning/pedagogik/rapportserie/2%202008%20Wahlberg%20Schmidt.pdf   
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kan vi se att rörelse och kroppslig aktivitet har varit ett område som det har forskats om väldigt 

mycket. Att det är viktigt att barnen redan från tidig ålder får upp intresse för att röra sig, vilket i sin 

tur leder till ett mer hälsosamt vuxenliv, är det många forskare som konstaterar. Men hur mycket 

utrymme ges ämnet verkligen i skolan, och hur mycket utrymme ges lärarna att nå de mål man 

sätter upp för ämnet? Statsvetaren Bo Lindensjö och pedagogen Ulf P Lundgren är några som har 

forskat i detta just när det kommer till relationen mellan idrottsämnets normativa och praktiska nivå, 

med andra ord; överensstämmer det som står i läroplanen med det man utför reellt i 

gymnastiksalen?  ”Man kan inte se den normativa och den praktiska nivån som separata fenomen. 

De är sammanlänkade, två aspekter av samma fenomen”, skriver statsvetaren Bo Lindensjö och 

Pedagogen Ulf P Lundgren.
6
 

 Även Björn Sandahl har forskat om det som inte uttryckligen formulerades i 

styrdokumenten men som blev ”den logiska konsekvensen av det förordnade upplägget”, det som 

kallas för ”den dolda läroplanen”.
7
   Han har dock främst fokuserat på det faktum att 

styrdokumenten skulle vara formulerade utan hänsyn till var i landet man undervisade, 

styrdokumenten skulle alltså vara allmängiltiga. Sandahl menar däremot att den faktiska 

undervisningen var väldigt beroende av lokala faktorer som till exempel lokalsamhällets struktur, 

skolans resurser och förutsättningar, lärares och elevvers erfarenheter, det sociala och ekonomiska 

samhällets bakgrund och så vidare.
8
 Sandahl menar att alla dessa faktorer påverkar hur väl man 

faktiskt kan aktualisera det som står i styrdokumenten. 

 Sandahl är en av de forskare jag kommer att utgå mest ifrån när det kommer till följande 

studie. Ytterligare en viktig forskare som har bidragit till detta arbete är Claes Annerstedt som bland 

annat har varit väldigt engagerad i Tidskrift i gymnastik. Annerstedt har bland annat undersökt 

idrottsämnet ur ett historiskt perspektiv där han för fram hur lärarnas roll har sett ut men även vilka 

faser man kan se att såväl lärare som ämnet i sig har genomgått. Mer om detta kommer tas upp  

 Förutom att man har forskat om idrott och hälsa i relation till läroplanen så har forskning om 

fysisk aktivitets fördelar varit av intresse. Studier som visar på människors förbättrade livskvalité i 

relation med fysisk aktivitet, vilket är ett av huvudmålen med idrott i skolan, är något som man kan 

hitta hur mycket som helst om. Bland annat har Riksidrottsförbundet själva fört fram studier där 

man för fram olika aspekter som förbättras i och med idrottsutövande. Artikeln Varför idrott och 

fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom; fakta och argument tar bland annat upp vilka 

                                                 
6
Sandahl, Björn. Ett ämne för alla? Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002, Carlsson 

Bokförlag, 2005, s.17 
7
Sandahl 2005 s.18 

8
Sandahl 2005 s..18 
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psykologiska aspekter samt inlärningspåverkan fysisk aktivitet har.
9
 Bland annat för de fram ett 

citat från Matti Bergström, en ledande professor inom forskning kring inlärning och fysisk 

aktivitet: ”Vill du ha klokare ungar ska du skicka dem till idrottsplatsen. Det är en väl 

dokumenterad sanning att fysisk aktivitet underlättar inlärningen hos både barn och vuxna. 

Nedskärningarna kommer med all säkerhet att synas både i skolframgångarna och i 

folkhälsostatistiken.” Förutom att man för fram hur det påverkar inlärning så för man fram 

generella slutsatser som beskriver idrottsutövandets fördelar, några av dem är följande:
10

 

– Minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar 

– Minskad risk för belastningsskador 

– Ökad kondition 

– Förbättrad balans- och koordinationsförmåga 

– Positiv inverkan på olika komponenter inom immunförsvaret 

– Ger ökad energi och bättre sömn 

– Stimulerar barns sociala och mentala utveckling 

 Ämnet ur ett historiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer jag föra fram hur synen på elevers kroppsrörelse har sett ut i genom tiderna 

samt föra fram vilka bakomliggande orsaker man hade till detta. För att få en övergripande 

förståelse för synen på fysisk aktivitet i skolan kommer jag att föra fram pedagogers teorier både 

från Europa i helhet men även fokus på Sverige för sig. 

Synen på kroppsrörelse, en historisk överblick 

Redan under slutet på 1700-talet och inledningen till 1800-talet började man lägga fokus på 

pedagogiska frågeställningar när det kom till just kroppsövningar av olika slag. Inspiration om 

fysisk fostran fanns att tillgå från många olika håll, bland annat från engelsmannen John Locke, från 

fransmännen Francois Rabelaisoch Michel de Montaigne fick man redan på 1500-1600-talet olika 

anledningar varför kroppsrörelse i olika former skulle främja fostrande.
11

 På 1700-talet kom även 

den framstående Jean Jacque Rousseau fram med sin bok Émile (1762) som förde fram uppfostrans 

brister. Dessa män hade alltså uppfostran i fokus trots att det skiljer århundraden mellan vissa av 

dem. De ansåg att mindre stillasittande och mer lek och kroppsrörelse skulle resultera i sundare 

pojkar, både när det gällde fysiska och psykiska aspekter då detta skulle resultera i starkare, friskare 

och mer harmoniska pojkar. Även i Tyskland och Schweiz ansåg man att dessa idéer var av vikt och 

försökte därför omsätta dessa i en reell situation. I Tyskland fokuserade man främst på de 

                                                 
9
Riksidrottsförbundet 2009: Varför idrott och fysisk aktivet är viktigt för barn och ungdom. Internet: 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33194/cf_394/Varf-r_idrott_och_fysisk_aktivitet_-r_viktigt_f-r_.PDF 2015-04-

17  
10

Riksidrottsförbundet 2009: Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barnoch ungdom. Internet: 

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33194/cf_394/Varf-r_idrott_och_fysisk_aktivitet_-r_viktigt_f-r_.PDF s.4  
11

Annerstedt, Claes/Peitersen, Birger/Rønholt, Helle. Idrottundervisning, ämnet idrott och hälsas didaktik, 2001, 

Multicare Förlag AB, s.73 
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Rousseauska idéerna när man försökte ge mer utrymme för praktiska ämnen med fokus på fysisk 

fostran. Även i Schweiz utgick man från Rousseau framförallt med Johann Heinrich Pestalozzi som 

förespråkare för dessa idéer. Pestalozzi betonade vikten av praktiska, yrkesinriktade inslag kopplat 

med fysisk aktivitet istället för den traditionella intellektuella träningen som redan fanns. 

 Dessa var alltså de inspirationskällor man bland annat utgick från när man på 1700- och 

1800-talet talade om pedagogiska frågeställningar i kombination med fysisk aktivitet. Även i 

Sverige talade man om hur kroppsövningar påverkade det pedagogiska skeendet i landet. Hur 

mycket de har hämtat från de utländska teorierna kring ämnet är inte helt klart men man kan se 

många likheter. De svenska pedagogerna har möjligtvis hämtat inspiration från ovannämnda 

pedagoger men det är vidareutvecklingen av dessa idéer som har spelat allra störst roll just när det 

gäller Sverige. Några av dessa är bland annat Johan Fischerström, Carl Ulric Broocman, Mathias 

Fremling, Per Henrik Ling och många fler.
12

 

 Den som initierade införandet av fysisk fostran var bland annat Johan Fischerström. Han 

höll ett tal till den Kungliga Vetenskapsakademin där han talar om ”De medel och utvägar, genom 

hvilka styrka, manlighet och härdighet kunna hos svenska folket befrämjas”.
13

 Fischerström 

tillhörde den typiska idéströmningen som fanns på 1700-talet där man talade om samhällets bästa 

genom att fokusera på individens fostran. Fischerström, likt Rousseau, accentuerade vikten av en 

nationell folkväckelse där fysisk fostran skulle vara en av de främsta stöttepelarna. Carl Ulric 

Broocman var ytterligare en ”gymnastikivrare” som talade om att förstärka landets patriotiska 

sammanhållning genom fysisk fostran. Mathias Fremling var en universitetslärare i Lund som ansåg 

att man skulle införa ”sundhetslära” samt att lärarna vid varje möjligt tillfälle skulle se till att 

eleverna fick utöva kroppsutövningar. Detta för att han ansåg att ”barndomen var viktigare att 

uppfostra kroppen än själen, även om den sistnämnda ”är den ädlare delen av människan”
14

 Anders 

Otto Lindfors var en pedagog som både tog fram fysiska aspekter, bra kondition, kraft och styrka, 

men även psykiska aspekter på varför man skulle fokusera på gymnastik. Han såg sambandet 

mellan en sund kropp och en sund själ. 

Gymnastik i skolan, en historisk överblick 

När det kommer till starten för fysisk bildning inom den svenska skolans ramar så menar man att 

detta kan kopplas till 1800-talets första hälft. Dels för att Gymnastiska Centralinstitutet grundades 

1813 men, kanske främst, på grund av införandet av allmän folkskola 1842.
15

 Man hade redan innan 

ansett att rörelse och lek var av stor vikt i skolan, men ingen arrangerad tid för detta fanns i  

                                                 
12

Annerstedt & Rønholt 2001 s75 
13

Annerstedt & Rønholt 2001 s.75 
14

Annerstedt & Rønholt 2001 s.76 
15

http://www.gih.se/OM-GIH/GIHs-historia/ / http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkskola (2015-03-16) 
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tidsplanen. Man försökte få med detta men då endast under raster eller efter skoltid. Man hade 

heller ingen specifik utbildning för detta utan vilken lärare som helst kunde hålla i dessa. Det var 

först i och med det Gymnastiska Centralinstitutet som den första gymnastiklärarutbildningen kom 

till. Intresset för gymnastiken i skolan var än så länge ganska litet sett ur ett samhällsledande 

perspektiv. Först under 1800-talets senare hälft började man intressera sig för ämnet från ett 

officiellt perspektiv. Under denna period var Sverige i ett osäkert läge på grund av politiska orsaker 

och man ansåg att en förhöjd beredskap i landet var av vikt. Förutom att intresset av fysisk bildning 

ökade från officiellt håll på grund av försvars-orsaker så handlar det även om en oro av att 

ungdomar började bli allt mer stillasittande. Förhoppningen var att detta skulle leda till en sundare 

själ, ”en sund själ i en sund kropp” var målet med en förbättrad fysisk fostran. En social debatt tog 

också plats då fattiga människor ökade i samhället, vilket i sin tur medförde lösdriveri, alkoholism 

och osedlighet. Ökad fokus på fysiska aktiviteter i skolan kom till som hopp om att hindra en 

moralisk upplösning hos det svenska folket.
16

 

 Flickorna hamnade under denna tid i skymundan då de inte fick ingå i försvarsberedskapen, 

därför fick de heller inte delta i de militärövningar som skedde i skolan. Det var först när 

militärövningarna avskaffades, under 1800-talets slut, som de åter igen fick delta i undervisningen, 

dock under vissa begränsningar. 

 Gymnastik i skolan fick fäste först under 1900-talet då man införde det som fristående ämne 

i folkskolan 1919. Ämnet kom nu att kallas för Gymnastik med lek och idrott.
17

 Likt de pedagoger 

som fördes upp i tidigare avsnitt så låg fokus nu på att man skulle fostra ungdomarna. Sandahl 

skriver att linggymnastiken utmanades av idrotten och att fokus förflyttades från disciplin och 

kontroll till individuell prestation och viljestyrka.
18

 Trots att ämnet nu fick tid på skolschemat så var 

det fortfarande skillnad i hur det genomfördes. Gymnastiken för flickor var så kallad 

hållningsgymnastik och rytmisk gymnastik medan pojkarna fick delta i mer övergripande idrott, 

även i olika tävlingsformer.
19

 

 Fram till 1970-talet börjar man fokusera på idrott och lek snarare än gymnastik. Den 

svenska linggymnastiken börjar nu ersättas av en mer allsidig och varierande undervisning. För att 

förstärka detta så bytte man även namnet på ämnet, från Gymnastik till Idrott. Vissa hävdar att detta 

namnbyte skedde för att legitimera Idrottsrörelsens värderingar med fokus på elitidrott och 

tävlingsverksamhet. Man stötte nu under 1970-talet på ett problem då delar av lärarkåren ansåg att 

dessa värderingar som Idrottsrörelsen försökte implementera hos eleverna ledde till förvirring 

                                                 
16

Populär Historia 2002: Fysisk fostran. Internet: http://www.popularhistoria.se/artiklar/fysisk-fostran/   (2015-03-16) 
17

Sandahl 2005 s..24 
18

Sandahl 2005 s..23-24 
19

Sandahl 2005 s..25 
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angående ämnets målsättning och innehåll.
20

 

 Ämnet började stabiliseras igen på 1990-talet då man i och med den nya läroplansreformen 

formulerade en tydlig målsättning. Ämnet gick från att inbegripa av kroppsliga aktiviteter till frågor 

som handlar om livskvalitet, livsstil, miljö och hälsa.   

För att få en mer kortfattad överblick över ämnets utveckling kan vi använda oss av Annerstedts sju 

olika faser:
21

 

Etableringsfasen 1813-1860: 

Denna fas utgår från P-H Lings tankar och idéer när det gäller hur undervisningen skall bedrivas. 

Däremot så är genomförandet av ämnets målsättningar dåliga då man har begränsad tillgång till 

material samt begränsade villkor när det gällde gymnastiksalar. 

 Fasen representerar en tid där lärarna har koll på ämnets syfte och frågeställningar samt att 

de själva är bekväma i sin roll. 

 

Militära fasen 1860-1890: 

Även denna fas baseras på linggymnastikens synsätt på hur undervisning skall bedrivas. Här 

fokuserar man dock på soldatträning då man anser att landet är i behov av en starkare 

försvarsberedskap. Undervisningen bedrivs ofta på skolgården i olika former av träning som bland 

annat marscher och vapenträning. 

  

 

Stabiliseringsfasen 1890-1912: 

Hjalmar Lings, son till P-H Ling, vidareutveckling av den svenska linggymnastiken har nu 

etablerats i landet. Skolornas förutsättningar i form av material och tillgång till salar har förbättrats 

och leken får nu ett större inslag i elevernas skoltid. Innan har gymnastiken endast varit för pojkar 

men under denna fas börjar även flickgymnastiken ta fart. 

 Fasen representerar ett skeende där lärarna har koll på ämnets syfte och frågeställningar 

samt att de själva är bekväma i sin roll. 

 

Brytningsfasen 1912-1950: 

Under den här tiden sker den största förändringen inom ämnet. Man övergår från en ensidig form av 

undervisning till en mer allsidig och varierande undervisning. Man ersätter gymnastiska rörelser 

och fokuserar allt mer på idrott, spel och lek. 

                                                 
20

Sandahl 2005, s.25 
21

Ekberg. J-E., Erberth. B. Fysisk bildning – om ämnet Idrott och hälsa, Lund. Studentlitteratur. 2000 



10 

 Fasen representerar ett skeende där man bryter från det gamla traditionella tänkandet, 

oavsett om det gäller vilka kroppsövningar man utgår från eller huruvida mål- och 

syftesformuleringen förändras. 

 

Fysiologiska fasen 1950-1970: 

Fokus under denna fas ligger på att eleverna skall genom olika former av träning konditionstränas. 

  

 

 Osäkerhetsfasen 1970-1994: 

Namnbyte av ämnet, från Gymnastik till Idrott. Osäkerhet med vilka målsättningar och innehåll 

ämnet skall ha kännetecknar denna fas. Värderingar från Idrottsrörelsen möts av motstånd av många 

inom lärarkåren som anser att tävlingsaspekten inte skall vara del av idrottsämnet. 

 Osäkerhetsfasen kan även beskriva tillfällen där lärarna befinner sig i en fas av förändring 

av sin roll som lärare, eller att mål och syfte ändras och lärarna är osäkra på vad ämnets 

huvudsakliga fokus skall ligga på. Detta har skett även utanför Annerstedts faser, mer om detta 

kommer nedan i arbetet. 

 

 Hälsofasen 1994-idag: 

Åter igen byter ämnet namn. Denna gång från Idrott till Idrott och hälsa. Fokus ligger nu på att 

framhäva ett tydligare hälsoperspektiv. Målet är att elever skall förstå och se samband mellan den 

egna livsstilen och hur denna påverkar hälsan. 

Den svenska linggymnastiken 

De förändringar som skedde i skolan när det kom till gymnastik utgick från P.H Lings pedagogiska 

teorier kring gymnastik. Därför kommer jag i detta avsnitt föra fram mer detaljerat vad 

linggymnastiken står för och vad som ingår i detta. 

Den rörelsesystematik som senare kom att kallas för ”det lingska gymnastiksystemet” eller ”svensk 

gymnastik” grundades av Per Henrik Ling (1776-1839), samt hans son Hjalmar Ling som 

färdigutvecklade systemet. Anhängare till dessa värderingar kallas för ”lingianer”. 
22

 Denna 

pedagogik kom att dominera i de svenska skolorna, men den fick även internationell betydelse då 

bland annat skolor i Ryssland, Japan, England, Argentina och Frankrike praktiserade ”svensk 

gymnastik”. 

 Syftet med linggymnastiken var enligt Pia Lundquist-Wanneberg, doktorand på 
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idrottshögskolan i Stockholm, att människan skulle finna rätt balans för sin kropp. Förutom att man 

fokuserade på människans hälsa fysiskt så talade man om psykisk hälsa, att människan kom i 

harmoni med sin omgivande miljö. Att leva obalanserat ansågs vara skadligt enligt linganhängare 

skriver Lundquist-Wanneberg i sin artikel.
23

 Med balans menade man att man skulle iaktta 

måttlighet när det gällde mat, dryck och sexualitet. Obalans ansågs vara skadligt och något som bör 

förhindras. Ett exempel på hur man förhindrar obalans som Lundquist-Wanneberg tar upp är bland 

annat: ”Om man nödvändigtvis skulle spela fotboll, så borde man i alla fall slå varannan passning 

med vänster fot och varannan med höger, menade lingianerna.” 

Enligt P.H Ling delades gymnastiken in fyra olika orienteringsområden. Så här beskriver han själv 

de olika inriktningarna: 

1. Pedagogisk gymnastik, förmedelst hvilken menniskan lär sig att sätta sin kropp under sin 

egen vilja. 

2. Militärgymnastik, hvari menniskan söker, förmedelst ett yttre ting dvs. vapen, eller ock 

medelst sin egen kroppsliga kraft, under sin vilja, sätta en annan yttre vilja. 

3. Medikalgymnastik, hvarigenom menniskan antingen medelst sig sjelf, i passande ställning, 

eller medelst andras biträde och inverkande rörelser, söker lindra eller öfvervinna de lidande, som 

uppstått i hennes kropp, genom dess abnorma förhållanden. 

4. Ästetisk gymnastik, hvarigenom menniskan söker att kroppsligt åskådliggöra sitt inre väsen: 

tankar och känslor.
24

 

Den pedagogiska gymnastiken söker att utveckla det medfödda, man försöker få allt till en enda 

enhet; ”underordna kroppen sin vilja”.
25

 I den militära gymnastiken handlar det om förhållandet 

mellan kroppen och vapnet. Ling menar att man ”genom kroppskraft eller vapen underordna annan 

sin vilja”.
26

 Den medikala gymnastiken handlar som det låter, om medicinsk gymnastik. Här talar 

man om lämpliga rörelser för att återställa kroppen till normala förhållanden efter t.ex. en skada. 

Exempel på estetisk gymnastik där man för fram inre tankar och känslor är bland annat balett. 

 Denna indelning av gymnastik som Ling förde fram fick stort genombrott och behöll sin 

betydelsefulla roll ända fram på mitten av 1900-talet. Fokus på anatomisk kontroll samt främjandet 

av en kroppslig harmoni ansågs vara en av anledningarna till att Lings idéer fick så stor betydelse så 

pass länge. 

 Som nämnt ovan när det gäller övriga pedagoger som förespråkar gymnastik så fokuserar 
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även Ling främst på pojkar. Vid ett tillfälle skriver han om flickgymnastiken: 

 

Qvinnan behöfver helsa såväl som mannen, ja ännu mera efter hon skall i sitt lif nära ett 

annat lif. Qvinnans anatomiska förhållande är analogt med mannens, hennes 

psykologiska anlag fodra dock en lindrigare behandling. Skönhetslagen grundar sig på 

den rena livsidén och får icke missbrukas. Qvinnans runda former få icke öfvergå till 

den kantighet och knölighet som mannens former hafva. 

 

Trots att 1842 års folkskolestadga tog upp en föreskrift om att gymnastik skulle införas i folkskolan, 

och på så sätt vara för alla, gick utvecklingen för kvinnogymnastiken väldigt långsamt. Det var 

även väldigt få pedagoger som förde fram vikten av gymnastik för det kvinnliga könet. En av dessa 

få var Hjalmar Ling, P.H Lings son, som under 1800-talet förespråkade gymnastikens införande hos 

kvinnor och flickor.
27

 

 

Läroplansförändringar 

Innan vi går in på det som är själva syftet med studien, att ta reda på hur lärarna själva reagerade 

vid läroplansförändringarna, så måste vi först skaffa oss en uppfattning om vad det var som faktiskt 

hände. För att kunna göra detta behöver vi först se vilka förändringar det är mellan de olika 

läroplanerna. Därför kommer detta avsnitt kortfattat beskriva innehållet i läroplanen samt vilka 

förändringar man kan se. 

Lgr 62 

Under 1950-talet så fanns det inget uttalat fokus när det gällde vad som skulle ingå i ämnet utan 

man förordnade ett brett spektrum där eleverna skulle ingå i såväl fysiska som teoretiska 

undervisningsformer. Björn Sandahl tar upp i sin bok Ett ämne för alla att när  Lgr62 kom ut så 

förde man fram en mer detaljerad beskrivning om ämnets utformning.
28

 Ämnet handlar fortfarande 

om just gymnastik, idrott i skolan som vi ser det idag kommer som nämnt i ovanstående kapitel 

först på 1970-talet. Det dröjer även ett tag innan man börjar integrera pojkar och flickor i ämnet. 

Under sektionen för övriga synpunkter för man fram ”Från och med årskurs 5 skall flickor och 

pojkar om möjligt bilda skilda grupper”.
29

 

I Lgr62 för man fram att ämnet skall handla om att, genom rekreativ kroppsrörelse, utveckla elevers 

harmoniska och allsidiga utveckling. Genom undervisningen skall eleverna även utveckla laganda, 
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självdisciplin, hjälpsamhet och ledarförmåga. Respekt för regler och överordnade är något som 

eleverna även skall ta till sig. 

 Under sektionen för ”anvisningar och kommentarer” (allmänna synpunkter) så tar 

läroplanen upp flera aspekter när det gäller gymnastikens syfte i samband med elevers fostran.
30

 

Dessa är; 

 

Fysisk fostran: 

Den fysiska fostran handlar främst om ett behov av att förbättra elevers arbetsförmåga i form utav 

konditionsträning, som i sin tur skulle ”garantera en fond av reservkraft”. Detta fokuserade man 

även när det gällde långsiktiga mål med ämnet. ”Den fysiska fostran skall ge eleverna förtrogenhet 

av fysisk aktivitet, som de inte bara i skolan utan också senare i livet kan utöva under sin fritid för 

att rekreera sig och bibehålla sin arbetsförmåga”.
31

 

 Redan under den här tiden menade man att den teknologiska utvecklingen innebar en 

negativ inverkan på elevers fysiska hälsa. Man ansåg att man i och med teknologins framfart kunde 

se en avsevärt reducerad muskulär ansträngning i det dagliga livet. 

 

Hälsofostran: 

Under denna sektion för man upp vilka fördelar gymnastiken har när det kommer till hälsoaspekter. 

En aspekt de för fram är när det kommer till kroppens biologiska behov av aktivitet. Med detta 

menar de att man med hjälp av gymnastik avreagerar sig från den inre aggressionen som individen 

bygger upp ifall kroppen inte får utlopp för de inre behoven till kroppsaktivitet. 

 Förutom att kroppen behöver bli av med överskottsenergi så lägger läroplanen även fokus 

på hygien och kroppsvård, bland annat att man skall ta hand om kroppen efter fysiskt arbete. 

 

Social fostran: 

Här tar man upp varför gymnastik är viktigt från ett socialt perspektiv. Man menar att elever, genom 

gymnastik, kan lära sig självkontroll, laganda, samarbete och kamratskap. 

 

Estetisk fostran: 

Läroplanen talar i denna sektion om vikten av att röra sig med ett målmedvetet och estetiskt 

rörelsesätt. Detta då ”en vältränad kropp och ett behärskat rörelsesätt ger ett estetiskt intryck, 

samtidigt som individen själv får större frigjordhet och självkänsla”.
32
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Lgr 69 

Denna läroplan skiljer sig inte allt för mycket från den tidigare, man har lagt till och ändrat lite i 

formuleringarna för att förtydliga ämnets målfokusering. Likt Lgr 62 så fokuserar man på en 

allsidig och harmonisk utveckling hos eleverna genom att tillfredsställa deras behov av 

kroppsrörelse. Denna kroppsrörelse, eller snarare rörelsesättet eleverna utför kroppsövningar på 

skulle ske på ett ekonomiskt och estetiskt tillvägagångssätt.   

 När det kommer till sektionen för anvisningar och kommentarer så talar man inte längre om 

fysisk- och hälsofostran utan man kallade istället det för fysisk utveckling och elevers hälsa och 

hygien. Att denna sektion om Lgr 69 är såpass kort är kort sagt på grund utav dess snarlikhet till 

föregående läroplan. Skillnaderna var så få att de knappt är värda att nämnas. Istället för att ändra 

innehåll eller syfte så låg den största skillnaden på formuleringen. I och med avvägandet av 

begreppet ”fostran” lade man möjligtvis större fokus på individen istället för att anpassa 

ungdomarna in i en enda mall. 

Lgr 80 

Här har ämnet nu bytt namn från Gymnastik till Idrott. Man för fram i läroplanen att eleverna skall 

få pröva på flera olika sorters former av idrott men även tid åt att ägna sig åt just den aktivitet de 

specifikt intresseras av och på så sätt utveckla dessa färdigheter. Målet är att förbereda eleverna 

inför framtiden genom att se till att de tar till sig förståelse för vikten av regelbunden kroppsrörelse 

samt skapa bestående intresse för detta. 

 I Lgr 80 har man tagit bort sektionen för anvisningar och kommentarer (allmänna 

synpunkter), istället för man in likartade aspekter i målformuleringen; ”Undervisningen skall 

medverka till elevernas fysiska, psykiska och sociala utveckling samt syfta till att skapa förståelse 

och bestående intresse för regelbunden kroppsrörelse som ett medel till hälsa och välbefinnande.”
33

 

Dessutom har de tagit bort de sektioner som tidigare förde upp skönhetsideal, alltså estetisk 

fostran/estetisk utveckling. 

Lpo 94 

I Lpo 94 framhävde man att ämnets huvudsakliga syfte var att bidra till elevers harmoniska 

utveckling såväl som den fysisk, psykisk och social utveckling. Likt de tidigare läroplanerna ville 

man fokusera på individens utveckling men i Lpo94 utvecklade man det lite mer utförligt. Målet var 

att eleverna skulle få kunskaper och färdigheter som utvecklade dem både som individer och som 

samhällsmedlemmar. 

 En av de största skillnaderna, och något som uppmärksammades mest inför 
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läroplansförändringen, var hur man dispositionerade antalet timmar inom ämnet. Under 1950-talet 

och framåt etablerades principen om tre övningstillfällen á 40 minuter i veckan, skriver Sandahl i 

sin bok Ett ämne för alla. 
34

 Han menade att hur mycket tid som tillägnades åt ämnet kunde variera 

från skola till skola beroende på lokal inriktning. Detta då antalet timmar kunde disponeras av den 

lokala skolan och av eleverna själva. Detta kan kopplas till Göran Lindes transformeringsarena där 

även han talar om att man har olika faktorer att förhålla sig till som kan påverka realiseringen utav 

läroplanen. Med detta syftar jag till att man i och med olika lokala faktorer, såsom skolans storlek, 

klassens utformning samt vilka resurser man har tillgängliga, påverkar hur en lärare utformar sin 

undervisning utifrån den läroplan som råder. Det kan till och med variera stort mellan två olika 

klasser på en och samma skola då de kan ha olika förutsättningar baserat på vilket material som 

läraren väljer att använda. 

Lgr 11 

Lgr 11 har vidareutvecklat tanken om just hälsa när det kommer till Idrott och hälsa. Man fokuserar 

på att ämnet skall leda till en hälsosam livsstil och att den fysiska aktiviteten i skolan skall ligga 

som grund för det aktiva livet senare i elevens arbetsliv. Skillnaden mellan läroplanerna är att 

antalet mål har reducerats och att språket är mer konkret i Lgr 11 än i Lpo 94. De delar även samma 

kunskapssyn men kunskapskvaliteten rangordnad dock olika.
35

 Skillnaden beskrivs även som att 

utformningen av centralt innehåll har förbättrats då den nu beskriver varje enskilt ämne samt för var 

stadium i den nya kursplanen. Centralt innehåll i Lpo 94 menar man var mer oreglerat. Man kan 

säga att generellt sett så får lärarna en tydligare överblick om vad som konkret krävs av eleverna för 

att uppnå olika kunskapskrav. Detta kan kopplas till det Göran Linde för fram i sin bok Det ska ni 

veta! En introduktion till läroplansteori när han talar om förändringar mellan olika läroplaner. 

Förändringar mellan olika läroplaner sker genom att undersöka förhållandet mellan formulerad 

läroplan (formuleringsarenan) och faktiskt genomfört undervisningsinnehåll (realiseringsarenan) 

samt att betrakta avvikelser som icke önskvärda händelser, på detta sätt betrakta allt som lett till 

avvikelser och som bör avlägsnas.
36

 Man har i tidigare läroplaner sett att variationen av 

läroplanstolkning har varit stor, kanske därför valde man nu att lägga fokus på att i denna läroplan 

förtydliga så att man minskar möjligheten för individuella tolkningar. 

 

Reaktioner på de olika läroplanerna 

Kommande sammanställningar om de olika förbundens reaktion mot de nya 
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läroplansförändringarna är baserat på Sandahls undersökning som är återgiven i hans bok Ett ämne 

för alla. Resultatet av hans undersökning är alltså grunden för nedanstående avsnitt men då fokus i 

denna studie ligger på hur just lärarna har reagerat på läroplansförändringarna så utvidgar jag hans 

studier med hjälp av undersökning av idrottslärarnas egna tidningar, Tidskrift i gymnastik & idrott 

samt Tidskrift i gymnastik. Med hjälp av dessa tidningar kommer jag att föra fram de reflektioner 

och reaktioner som genomsyrade de olika tidsperioderna kring förändringarna i läroplanen. 

Lgr 62 

Riksidrottsförbundets reaktioner på den nya läroplanen: 

Sandahl menar i sin studie att Riksidrottsförbundet var upprörda då de inte ombads att påverka 

utgången av läroplanen som remissinstans.
37

 De menade att förbundet borde haft större inflytande 

över utgången på grund av dess kompetens inom ämnet. Detta kan kopplas till Lindes 

formuleringsstadie och realiseringsstadie. Med detta syftar jag på att man i och med detta så kan 

man se att man (politiskt sett) ansåg att idrottslärarnas roll var att agera i realiseringsstadiet, inte i 

formuleringsstadiet. Att man heller inte tillsatte en expertgrupp under utformningen av läroplanen 

var även något som starkt kritiserades från flertal håll. Bland annat var detta var något som 

lärarkåren, med Idrottslärarsällskapet i spetsen, reagerade mot; 

 

I delegationen har det ej ansetts nödvändigt med någon representant för ämnet 

gymnastik – det enda skolämne som avser elevens fysiska fostran. Däremot konstateras, 

att såväl musik som teckning bedömts så betydelsefulla att det ansetts nödvändigt med 

fackrepresentanter. 
38

 

 

Den nya läroplanens innehåll var något de däremot ansåg följde de tankar som de själva stod för. 

Läroplanen framhävde att idrotten skulle framhäva en allsidig utveckling hos individen med fokus 

på att förbereda denne för vuxenlivet, vilket var något som riksidrottsförbundet även stod för. 

 

Skolidrottsförbundets reaktioner på den nya läroplanen: Då skolidrottsförbundet har nära relation 

till riksidrottsförbundet är det kanske ingen överraskning att reaktionerna förbunden emellan var 

ganska snarlika. Däremot förde skolidrottsförbundet upp kritik mot innehållet i den nya läroplanen 

när det gäller just friluftsundervisning menar Sandahl i sin bok Ett ämne för alla. I läroplanen, 

under sektionen Planering och Samverkan kan man se följande utdrag vilket orsakade en del 
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protester: 

 

Samordning kan ske med ämnena hembygdskunskap (karttecken, vädertecken, 

naturvård, iskunskap, trafikundervisning, hälsofostran), samhällskunskap 

(trafikundervisning), naturkunskap (hälsolära, kompassen, naturstudier och naturvård), 

biologi (naturvård, människokroppens anatomi och fysiologi, hälsolära), fysik 

(förbränningsmotorer m.m i samband med trafikundervisning), musik (musik och 

rörelse, folk och stildanser), slöjd (tillverkning och reparation av idrottsredskap), samt 

hemkunskap (kostvanor, arbetsställningar och arbetshygien). 
39

 

 

 Skolidrotten menade att inkludering av alla dessa ämnen skulle innebära att man förlorade 

den traditionella friluftsundervisningen. De menade att fokus har legat, och borde ligga på att 

eleverna fick uppleva och få en förståelse för den svenska kulturen samt respekt för den svenska 

naturen. 

 Förutom protesten mot förändrad friluftsundervisning förde man även fram önskan om att 

ämnet skulle få fler antal timmar tilldelat i skolan då man menade att ungdomar inte motionerade 

tillräckligt utanför skolan. Skolidrottsförbundet menade då att eleverna borde motionera minst tre 

tillfällen per vecka. 

 

Idrottslärarkårens reaktioner på den nya läroplanen: Idrottslärarkåren menade att den nya 

läroplanens ämnesfokus inte kunde förbereda skolungdomarna till det kommande vuxenlivet på ett 

tillfredsställande sätt. Man ansåg att ämnet hade mer att erbjuda än vad som gavs utrymme i och 

med den nya läroplanen. 

 Likt skolidrottsförbundet möttes den nya utformningen av friluftsundervisning med starkt 

motstånd från idrottslärarkåren. Kåren menade att den traditionella friluftsundervisningen, med 

fokus på att väcka intresse för den svenska naturen, inte längre skulle hinnas med om man nu skulle 

få in brandskyddsundervisning och trafkikkunskapsutbildning på samma gång. Dessa ovanstående 

reflektioner för Sandahl fram i sin studie, vilket styrks av vad som går att finna i 

Idrottslärarsällskapets reflektioner i sin tidskrift. 

 En debattartikel av Per Lindbo i Tidskrift i gymnastik ger en bild av hur man resonerade 

kring just dessa två ovannämnda fokuspunkterna, alltså antalet timmar och utformningen av 

friluftslivs-undervisning; ”Det är förvånande, att beredningen anser två veckotimmar tillräckligt i 

årskurserna 8:2 och 9 […] med hänsyn till den kraftiga kroppsutvecklingen i dessa åldrar. Dessutom 
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lämnar en stor del av årskullen i 9:e årskursen skolan.”40 Med detta framhäver man både missnöje 

med timfördelningen såväl som en oro över att man efter 9:e årskurs förlorar det inflytande man har 

över eleven. Detta då det inte var helt ovanligt att man inte studerade vidare utan valde att istället ge 

sig in i arbetslivet redan efter 9:e klass, vilket gjorde ännu viktigare för lärarna att implementera en 

vana av regelbunden motion. Detta gjorde det ännu viktigare att man hade många timmar för att 

cementera goda vanor hos eleverna vid skoltidens slut. Genom minskat antal timmar tillägnat 

gymnastik förlorar man det inflytande som senare medför till att eleverna lever ett liv som goda, 

hälsosamma samhällsmedborgare. 

 Lindbo tar även upp synpunkter kring den nya utformningen av friluftsundervisning i sitt 

debattinlägg; ”Tror någon ansvarsmedveten människa att undervisning om friluftsliv kan slopas 

utan att det kommer att få en katastrofal inverkan på elevers framtida möjligheter att finna trivsel i 

skog och mark, vandrande till fots eller på skidor?”41 Detta kan kopplas till den tidigare nämnda 

oron över att få upp elevernas intresse för framtida fysisk aktivitet. 

 Att lärarna framhåller fysisk fostran som ett av de huvudsakliga målen går inte att ta miste 

på. Därför är protesterna många när det gäller införandet av barnavård, brandskydd, olycksfallsvård 

och trafikundersökning i just friluftslivsundervisningen. Man nekar inte till att dessa ämnen är 

viktiga men däremot framhåller man att de inte har med fysisk fostran att göra och därför inte bör 

inkluderas i friluftsundervisning, och på så sätt ta upp en massa tid.42 

 

Idrottshögskolans reaktioner på den nya läroplanen: Då idrottshögskolan är de som utbildar lärarna 

som utgör idrottslärarkåren är det i princip identiska reaktioner dem emellan. Dessa likheter som 

utgör de officiella reaktionerna från kåren och högskolan tyder på, enligt Sandahl, att de olika 

organisationerna har samarbetat.    

Lgr69 

Riksidrottsförbundet och Skolidrottsförbundets reaktioner på den nya läroplanen: Sandahl menar att 

den nya läroplanen innebar få reaktioner från dessa förbund då skillnaden gentemot den gamla 

läroplanen inte var särskilt stora. Däremot fokuserade man åter igen på antalet timmar som ämnet 

tilldelades. 

 

Idrottslärarkårens och Idrottshögskolans reaktioner på den nya läroplanen: När man går igenom alla 

utgåvor av tidskriften mellan åren 1968-1969 förväntar man sig att det skall finnas artiklar som 
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beskriver både förarbetet inför den nya läroplanen, alltså reaktioner på läroplansförslag, samt 

reaktioner efter införandet av den nya läroplanen. Men så var inte fallet när det kom till Lgr 69. I 

alla dessa tidningar, det ges ut ca 8 stycken per år, så var det ytterst få gånger som den nya 

läroplanen ens nämndes i förbifarten. Ingen fokus lades alltså ner på att föra fram ett remissyttrande 

eller någon form av reflektion varken inför, under eller efter den nya läroplansförändringen. Detta 

om något visar att man valde att fokusera på annat då de förändringar faktiskt var så pass obetydliga 

mellan den gamla och den nya läroplanen. 

 Istället för att fokusera på den nya läroplanen så lade man istället fokus på att förbättra den 

kvalitet, både när det gäller själva idrottsundervisningen men även för idrottslärarna själva som till 

exempel bättre arbetsformer och förbättrad utbildning. När det kommer till eleverna ansåg man att 

man behövde förbättra kvalitet framförallt när det kom till konditionen. En artikel som stöder detta 

är när man för fram hur ”majoriteten av landets 18-åringar har ”gubbkondition”.
43

 I artikeln för 

man fram en undersökning som Expressen gjorde året tidigare där de för fram att hela 30.000 av de 

testade 50.000 har dålig kondition, samt att 10.000 dessutom har utomordentligt dålig kondition. 

Resultatet kom från Värnpliktsverket efter ett omfattande test i samband med mönstring. Att man 

valde att föra fram detta resultat, i hopp om att få till en förbättring, stärker även Annerstedts teorier 

att man under den här tiden befann sig i den så kallade ”fysiologiska fasen” där man fokuserar på 

att öka den fysiska statusen hos eleverna, främst den konditionsmässiga. 

 Förutom att man fokuserade på ökad kvalitet hos eleverna så strävade man även efter en 

förbättrad situation för lärarna. Bland annat tog man upp lärarens arbetsvillkor, utbildningsfrågor, 

lönepolitik och liknande. Ett debattinlägg från Claes Thorén, docent i pediatrik, tar bland annat upp 

att man borde se till att gymnastiklärarutbildningen resulterar i att lärarna är kapabla att anpassa 

sina metoder efter individuella personers olika förutsättning. Han menar att det är allt för stor fokus 

på idrottsliga prestationer snarare än elevers kroppsliga utveckling.
44

 Detta var något som man 

generellt sett höll med om från lärarkårens sida. Fokus låg allt för mycket på prestation snarare än 

en hälsosam livskvalitet. 

Lgr 80 

Riksidrottsförbundets och Skolidrottsförbundets reaktioner på den nya läroplanen: Få reaktioner 

även till denna nya läroplanen. Detta då man ansåg att den inte hade någon större inverkan på 

idrotten i övrigt menar Sandahl.
45
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Idrottslärarkåren och Idrottshögskolans reaktioner på den nya läroplanen: Det namnbyte som 

skedde däremot, ämnet bytte namn från Gymnastik till Idrott, var något som förbunden redan från 

1969 hade försökt få igenom. Namnbytet aktualiserades i och med den nya läroplanen och i och 

med detta bröt man allt mer från den gamla traditionella Linggymnastiken. Namnbytet i sig kan se 

som en stor förändring för idrottsämnet, men idrott i skolan har sedan ganska lång tid tillbaka 

inkluderat övriga aktiviteter förutom gymnastiska sådana. 

 En oro över hur lärarrollen såg ut och vad som var det huvudsakliga syftet med ämnet förs 

även fram inför den nya läroplansförändringen. Som tidigare nämnt så sker det under perioden 

1970-1994 en fas som återspeglar lärarnas osäkerhet om sin roll. Denna osäkerhetsfas handlar inte 

bara om ämnets syfte utan även lärarnas förmåga att utföra de krav som ställs på dem i och med den 

nya läroplanen:”Vissa inslag i gymnastik-delen av läroplansförslaget finner jag personligen direkt 

utmanande. Då avser jag främst huvudmomenten, där ”rörelser och rörelseimprovisationer” står 

som första punkt. Genom att trycka på detta med rörelseimprovisationer vill man tydligen här binda 

oss till ett arbetssätt, som de flesta av oss varken har utbildning i eller personlig lämplighet för.”46 

  Förutom att uttrycka en oro över huruvida lärarna var kapabla att tillmötesgå de krav som 

ställdes på dem så ifrågasatte man om den nya läroplanen kunde genomföras på ett likartat sätt 

oberoende vart man befann sig geografiskt i landet. Med detta syftar man på att det fanns en viss 

risk satt läroplanen var svår att genomföra då det kunde bli väldigt stora skillnader när det kom till 

utförandet av undervisningen baserat på lokalnivå, ekonomisk status och tillgång till lokal och 

material. En risk att det även skulle bli skillnad baserat på lärarnas status innebar också en önskan 

på fortbildning som skulle innebära ”en verklig förbättring av undervisningen”47. Denna 

fortbildning syftar på att tillmötesgå de nya krav som ställs i och med de olika läroplanerna. 

Lärarutbildningen anpassar sig efter politiska förändringar, men de som redan är ute i fältet behöver 

också ges möjlighet att tillgodose de nya kunskaperna och förmågorna som de skall använda sig 

utav i sin vardagliga arbetssituation. 

Lpo 94 

Riksidrottsförbundets reaktioner på den nya läroplanen: Förbundet hade en väldigt kraftfull och 

negativ reaktion på den nya läroplanen. Sandahl menar att det framförallt var tidstilldelningen so 

man motsatte sig till då förbundet menade att minskad idrott i skolan skulle kosta staten pengar i 

långa loppet.
48

 Med detta menade man att minskad aktivitet i skolan skulle innebära en sämre 

folkhälsa vilket i sin tur leder till ökad sjukhuskostnad och fler sjuka som behöver sjukskriva sig. 
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 I övrigt var man motvillig till förändring då man ansåg att den traditionella synen på idrott i 

skolan, dock med ökad tidstilldelning, var fullt tillräcklig. 

 

Skolidrottsförbundets reaktion på den nya läroplanen: Skolidrottsförbundet hade snarlika reaktioner 

till riksidrottsförbundet. Man fokuserade på målformuleringarna då man ansåg att de inte var 

realistiska i kombination med den reducerade tidstilldelningen. 

 

Idrottslärarkårens reaktioner på den nya läroplanen: Den nya läroplanen möttes med starkt motstånd 

från lärarkåren. I Gymnastikläraresällskapets egna tidning förde man fram artiklar där man förde 

fram starka motreaktioner till framförallt den nya tidstilldelningen. En artikel som skrevs var bland 

annat en med titeln ”Idrottsämnet slaktas”. Denna artikel skrevs av dåvarande tidningsredaktör, 

Claes Annerstedt, med var som kan tänkas vara ett försök till att ”samla massorna” genom att 

chocka lärarkollegor runt om i landet. Det som är chockerade i denna text är just hur pass reducerat 

den nya timplanen skulle bli i och med den nya läroplansförslaget. Annerstedt menar att ämnet 

endast skulle få ca 390 timmar i grundskolan jämförelse med tidigare 501. I dessa timmar skulle det 

även tryckas in fyra friluftsdagar vilket reducerar antalet timmar ytterligare. Enligt hans uträkningar 

skulle detta resultera i att eleverna endast fick utöva idrott ungefär 55 minuter per vecka under hela 

grundskolan.
49

 Annerstedt har även skrivet en artikel där han menar att ämnets timmar i skolan har 

minskat med ungefär 50% sen sekelskiftets början. Detta då man tidigt under 1900-talet försökte ha 

någon daglig form av fysisk aktivitet.
50

 ”Om detta förslag går igenom-remisstiden utgår 11 

januari1993 – existerar inte längre något idrott och hälsoämne värt namnet. Då föreslår jag att vi 

gör ämnet helt teoretiskt och säger ”så här skall ni göra för att sköta er kropp och er hälsa, men ni 

får gå hem och träna själva för det hinner vi inte i skolan!” Det är tydligen så man har tänkt sig den 

nya svenska pluggskolan.” 

Här försöker Annerstedt påpeka att att tiden ännu inte har gått ut för att göra något åt detta, vilket 

även stärks då han senare i artikeln uppmanar folk att reagera ”med full kraft”. 

 Den osäkerhetsstatus som rådde inom yrket fanns inför den nya läroplansförändring 

fortfarande kvar. Detta kommer även till uttryck i en artikel av Annerstedt där han för fram att 

lärarna anser att det är svårt att bemöta de krav och förväntningar som ställs. Detta i samband med 

en försämrad utformning av utförandet av de centrala direktiven, alltså lokala kursplaner och 

betygskriterier orsakade, enligt Annerstedt, en osäkerhet som fanns inom yrkeskåren.
51

 Även 

kompetensen för yrket ifrågasattes då man sökte en balans mellan en pedagogiskt skicklig lärare i 
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relation till en tränare/ledare. Med detta syftade han på att idrottslärarna både behövde vara 

skickliga tränare inom diverse idrotter men att han även skulle vara skolad lärare, att hitta balansen 

mellan en bra lärare och en bra tränare var alltså inte helt lätt, då det ena tenderade att vara mer 

dominerande (antingen tränare eller lärare), menar Annerstedt. 

Lgr 11 

Riksidrottsförbundet och Skolidrottsförbundets reaktion på den nya läroplanen: De ovanstående 

reflektionerna är som tidigare nämnt baserat på Sandahls studie i Ett ämne för alla. Detta arbete 

skrevs innan Lgr 11:s tillkomst vilket innebär att reflektioner på denne saknas. För att få fram 

likartade reflektioner har jag därför valt att kontakta riksidrottsförbundet och skolidrottsförbundet 

via telefon och mejlkontakt. Det som framgick efter dessa samtal var att skolidrottsförbundet inte 

deltog i något specifikt remissyttrande, enligt de källor jag stötte på, utan att de hänvisade till 

riksidrottsförbundet. Detta är i sig inget förvånade då man kan se i tidigare reflektioner att de är 

väldigt närstående föreningar som har samarbetat tätt inpå varandra vid flertal tillfällen. Min 

kontakt på riksidrottsförbundet förklarade att det inte gavs ut något specifikt remissyttrande inför 

Lgr 11. Man valde istället att besvara på olika tanke- och frågeställningar på deras hemsida. 

Exempel på hur detta gick till finns tillgängligt längre ner i texten, under bifogade filer. 

 Förutom att man hade enkäter som hanterade en nya läroplanen så fokuserade man på 

utformningen av just denne. Jag fick tillgång till ett mejl från en representant från 

riksidrottsförbundet, Lars Allert, där han skriver till skolverket där han för fram RF:s synpunkter på 

den nya läroplanen.
52

 Istället för att klaga på antalet timmar eller att fokus bör ligga annorstädes likt 

man har gjort vid tidigare remissyttranden inför läroplansförändringar, så för man nu istället fram 

olika formuleringsproblem med läroplanen, alltså hur man har valt att skriva den. Man bidrar även 

med kompletteringar som man anses vara viktiga att införa i formuleringen av den nya läroplanen. 

 Då de inte för fram några direkta motstånd mot själva innehållet i den nya läroplanen, utan 

snarare önskar att komplettera den, så kan man dra slutsatsen att riksidrottsförbundet inte går emot 

den nya läroplanens utformning i någon större utsträckning. 

 

Lärarkåren och idrottshögskolans reaktioner på den nya läroplanen: För att ta reda på i korta drag 

hur idrottshögskolan tänker kring den nya läroplanen så valde jag att utgå från idrottslärarkandidater. 

Detta för att lärarkandidaternas åsikter och tankar återspeglar deras utbildning, alltså 

idrottshögskolornas tankar. När Sandahl talar om idrottshögskolans tankar utgår han från GIH, men 

jag kommer istället att utgå från lärarkandidater från Halmstad Högskola. Med hjälp av en enkät 
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(bilaga 1) fick jag fram vilka huvudsakliga mål och syften som läraryrket besitter, sett från 

lärarkandidaters perspektiv. Sandahl gjorde en mycket större undersökning då han utgick från GIH 

vilket är ett kollektiv av alla högre idrottsutbildningar, tyvärr fanns varken tid eller utrymme att 

göra detta i denna uppsats vilket resulterar i en mindre stabil grund att stå på. 

 Målet med att kontakta lärarkandidaterna var bland annat att få fram vilka huvudmoment 

man anser vara viktiga inom Lgr11 samt deras personliga ställningstagande till läroplanen. När det 

kommer vilket huvudsakliga syfte ämnet skall ha kan man se att många av lärarkandidaterna är inne 

på det fasområde som Annerstedt kallar för hälsofasen. Detta då de flesta kandidaterna för fram 

vikten av ett tydligt hälsoperspektiv inom ämnet, där målet är att eleverna skapar rutiner som 

främjar deras framtida hälsa: ”Jag som blivande idrottslärare har som mål att eleverna ska få en 

känsla av glädje till att röra sig. Huvudsaken är inte vad de gör utan att de gör det och känner sig 

nöjda. Mitt mål är även att ämnet ska ge dem en framtid som fortsätter i hälsans tecken.”
53

 

Man har även fört fram relation mellan fysisk och psykisk hälsa när det gäller vad man anser vara 

viktigt att föra upp i idrottsundervisningen. Annerstedts hälsofas, i samband med ämnets namnbyte 

från Idrott till Idrott och hälsa reflekterar de åsikter som förs fram utifrån lärarkandidaternas svar. 

Idrott handlar inte längre endast om att röra sig och att förbättra den fysiska hälsan, idrott i skolan 

handlar nu även om en medvetenhet över hur kroppen fungerar och varför.   

 När det kommer till lärarkandidaternas svar på hur deras relation till Lgr11 ser ut fick man 

lite olika respons. Vissa svarade att de använde Lgr11 endast för att det var ett krav från högskolan, 

medans andra ansåg att det var ett konstruktivt hjälpmedel när de skulle planera sina lektioner. Även 

om vissa svarade att de använde Lgr11 då de var tvungna till det kan man ändå dra slutsatsen att de 

har tagit till sig läroplanens budskap, detta då deras tankar kring ämnets syfte och huvudsakliga 

ändamål återspeglar det som förs fram i läroplanen. 

 Ifall vi istället vänder blicken mot lärarkårens generella reaktion, med hjälp av vad som 

skrevs i Gymnastikläraresällskapets tidning, som nu bytt namn till Tidningen Idrott och hälsa kan vi 

se att man inför den nya läroplanen var relativt neutrala och passiva. De föregående tidningarna 

inför den nya läroplanen, alltså de tiotal utgåvor som gavs ut 2010, var väldigt passiva och 

läroplansförslaget nämndes väldigt få gånger. Det var först efter införandet av den nya läroplanen 

som det kom en riktig reaktion från lärarkåren. I innehållsförteckningen i årets första upplaga för 

2011 kunde man se artiklar som Idrott på gott och ont, Alla säger att det behövs mer tid för Idrott 

och hälsa, samt Varför får vi inte förtroendet? Den första artikeln, ett brev skriven till Maria 

Mattson, ifrågasätter läroplansförändringen och undrar hur man i och med den nya läroplanen 

lägger fokus på att eleverna ska kunna ”utöva rörelser med goda rörelsekvaliteter.” Brevets 
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författare var orolig att man återgick till en idrottspedagogik som åter igen lade fokus på prestation 

snarare än ett hälsosamt liv. Prestation hade tidigare stått i fokus inom idrotten i skolan men sett från 

idrottslärarens perspektiv har man till största del ansett att prestation bör finnas i idrottstävlande 

utanför skolans ramar. I och med denna formulering i den nya läroplanen ifrågasatte man ämnets 

syfte, då författaren (och de flesta andra idrottslärare) menar att man ska fokusera på att eleverna 

mår bra snarare än att de lyckas utöva olika rörelser/idrotter på ett särskilt vis. Att kunna göra en 

kullerbytta perfekt är inte målet i sig menar författare, målet är att ha kunskapen och möjligheten att 

med sin kropp nå en hälsosam livsstil. Den andra artikeln fokuserade på den nya tidstilldelningen 

som den nya läroplanen resulterade i. Man förde fram att ämnet var av så stor vikt att tiden borde 

ökas, inte minskas. ”Är elevernas avsatta tid för ämnet idrott och hälsa optimalt nyttjad för inlärning? 

[…] Har tiden använts till förkovran om självkännedom och egenvård? Många frågor väcks, framför 

allt om hur uppdraget om fysisk bildning förvaltas”.
54

 Detta citat visar att man förutom 

tidstilldelningen även funderar kring det faktum att man behöver lägga ner tid åt att få eleverna att 

reflektera över den egna hälsan. Åter igen handlar det inte om att utöva en kullerbytta eller någon 

annan rörelseaktivitet perfekt utan att få eleverna att reflektera över den egna hälsan i relation med 

kontinuerlig motionerande. Man vill implementera ett hälsosamt synsätt redan i ung ålder, därför 

finns oron att man i och med den minskade tiden inte kommer att nå detta mål då detta behövs göra 

kontinuerligt och under en längre tid. Den sista artikeln Varför får vi inte förtroendet, är skriven av 

Jan-Ola Högberg och är formulerad på ett sätt som försöker få fram en debatt kring ämnets viktiga 

plats i skolan, kanske som en reaktion på den sänkning man ansåg att ämnet fick, främst i och med 

den minskade tidstilldelningen i grundskolan. Artikelns mål verkar vara ett gensvar till den läroplan 

som man nu har fått inom ämnet där man, oavsiktligt eller ej, har sänkt ämnets status genom en 

minskad tidstilldelning. Högberg uppmuntrar sina idrottslärarkollegor genom att gå emot dessa 

tankar och åter igen föra fram vikten av idrott i skolan. 

 Sammanfattningsvis kan man alltså säga att man inför läroplansförändringen inte 

engagerade sig särskilt i formuleringsstadiet av den nya läroplanen men att men inför 

realiseringsstadiet kände en viss förtvivlan och oro över ämnets nya utformning. Man kan utav detta 

dra slutsatsen att många blev chockerade över den nya läroplanen, framförallt låg fokus på ämnets 

tidstilldelning i skolan som en orosfaktor för lärarna. Hur skulle de kunna implementera de 

önskvärda egenskaperna hos eleverna om tidsramen för detta både minskades i antalet timmar samt 

helt plötsligt inkluderade övriga ämnesområden? Detta kan kopplas till att läraryrket befann sig i 

Annertedts osäkerhetsfas då lärarna inte visste hur de skulle agera/hantera sin nya lärarroll. Trots att 

lärarna befann sig i en orolig tid så kan man trots detta se att man försökte uppmuntra varandra 
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genom att om och om igen implementera vikten av ett hälsosamt liv hos våra unga. Bland annat i 

debattartikeln av Högberg så får man en känsla av solidaritet och uppmuntran. 

 Även detta kan kopplas till det jag nämnde tidigare, att man här kan se att idrottslärarnas 

delaktighet i formuleringsarenan, alltså utformandet av läroplanen, (Lindes) varit liten då deras 

reaktioner avslöjar en förvåning över ämnets nya utformning. Att idrott i skolan fick mindre tid i är 

dock ingenting nytt. Ämnet har gradvist fått mindre och mindre tid dedikerat i den svenska skolans 

schema. Enligt Armstrong och Åstrand (1997) menar man till och med att Sverige är en av de 

sämsta länderna i Europa när det gäller tilldelning av tid till ämnet idrott och hälsa, och detta var 

redan innan sänkningen i och med Lgr 11. 

Analys 

För att enkelt kunna sammanställa hur lärarna reagerade inför de olika läroplansförändringarna vill 

jag passa på att återgå till Annerstedts olika faser. Först vill jag dock åter igen framhäva att dessa 

reaktioner på läroplansförändringarna skedde efter formuleringsstadiet, lärarna och de reaktioner 

som gick att hitta var alltså innan de själva hade haft möjlighet att realisera det som den nya 

läroplanen innebar. Ibland var deras orostankar alltså obefogade och i efterhand enkelt lösta. Hur 

väl de hanterade respektive läroplan samt hur stor skillnaden var när det verkligen kom till 

realiseringen av läroplanen är dock en ämne för en helt egen undersökning. 

  Nedanstående tabell visar hur läroplanerna förändras och vad som hände inom ämnet. 

Förutom att beskriva vart lärarnas reaktion till ämnet var, (exempelvis: under osäkerhetsfasen fanns 

det oro över lärarnas roll/kapacitet) så får man även se hur ämnet i sig utvecklats historiskt sett. 

Med hjälp av dessa faser kan vi alltså se vart mentaliteten låg hos lärarna och på så sätt se samband 

mellan deras reaktioner till de nya läroplanerna i relation till hur deras syn på ämnet såg ut. Tidigare 

när Annerstedts olika faser togs upp var de dedikerade till en specifik tidsperiod, men jag anser att 

dessa olika faser går omlott om varandra samt att man kan vidga fasens betydelse, något som jag 

utvecklar nedan. För att tydliggöra skall jag först kortfattat föra fram vad som ingår i de olika 

faserna: 

 När jag använder brytningsfasen i nedanstående tabell syftar jag på att man inom yrket 

befinner sig i ett skede av förändring. Man bryter från det gamla antingen när det kommer till 

tänkandet kring vad som bör ligga i fokus eller i hur man väljer att nå de olika målen. När vi 

kommer till den fysiologiska fasen syftar jag på faser där man framhäver vissa fysiska aspekter som 

allra viktigast. Likt den lingianska gymnastiken var det fokus på kroppsrörelse så har man inom den 

fysiska fasen fokus exempelvis på att man framhävde konditionen som viktig del av idrotten, vilket 

man bland annat gör i Lgr 62 och Lgr 69. Osäkerhetsfasen symboliserar lärarnas självbild som 
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lärare samt deras säkerhet i sin roll. Hälsofasen symboliserar ett nytt fokus, att ämnet istället för 

fokus på fysisk aktivitet breddar ämnets innehåll till att fokusera på orsaker till detta, alltså 

hälsoperspektivet på idrottsutövandet. Den sista fasen, stabiliseringsfasen, är som det låter en period 

där idrottslärarna är bekväma i sin roll och att det finns ett lugn då man har koll på det som krävs 

utav dem som lärare och ledare. 

 

 

Min studie visar att lärarnas, utefter de reaktioner som går att utläsa i de olika tidskrifterna, inför 

Lgr 62 och Lgr 69 var inne i en stabilare period där förändringarna mellan de olika läroplanerna inte 

var allt för stora. Läroplanens fokus låg under den här tiden på ämnets huvudsakliga mål, fysisk 

fostran. Man ville främja elevers fysiska hälsa på grund av oron över ett allt mer stillasittande 

samhälle. Lösningen på detta problem var främst att eleverna skulle fokusera på konditionsträning 

då man ansåg att detta skulle förbättra elevers arbetsförmåga, framförallt då man genom 

konditionsträning skulle bygga upp reservkrafter som underlättar övrig studie- och arbetsgång. 

Skillnaderna, och så även reaktionerna inför den nya läroplanen (Lgr 69) var få och lågmälda från 

lärarnas sida då man istället valde att lägga fokus på att få en mer allsidig och harmonisk utveckling 

hos eleverna. 

 När det kommer till Lgr 80 ser man att ämnet nu bryter mot den traditionella 

linggymnastiken för att nu inkludera fler kroppsrörelser än de som finns att finna inom gymnastik. 

Namnbytet i sig var dock bara en formell brytning då man redan sen slutet på 60-talet börjat införa 

en mer allsidig undervisning som inkluderar fler rörelseaktiviteter än just gymnastik. Att ämnet nu 

inkluderade idrott var i sig inget som oroade lärarna, däremot fanns det ett tryck utifrån att ämnet nu  

skulle framhäva prestations- och tävlingsaspekter för eleverna vilket möttes med motstånd från 

lärarna. Lärarna var även osäkra över sin egen kapacitet att utföra de krav som ställdes på dem i och 

med den nya läroplanen, vilket ledde till att man talade om lärarutbildningens kvalité samt 
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vidareutbildning för idrottslärarna för att säkerställa en förbättrad undervisning. 

  

Lpo 94 skapade starka reaktioner hos lärarna samt de övriga berörda idrottsföreningarna. Dessa 

reaktioner hade främst med tidstilldelning att göra då man hade minskat på antalet timmar som 

ämnet tilldelades under hela grundskolan. Överskådligt kan man säga att ämnet nu endast hade, 

enligt läroplanens förordningar, 55 minuter per vecka. Man var oroliga över det faktum att man inte 

skulle kunna implementera en kvalitativ grund för elevernas framtida fysiska hälsa. 

 Lärarnas reaktioner i och med den nya läroplanen Lgr 11 handlade även här mycket om 

tidstilldelningen. Lärarna var upprörda över det faktum att man framhäver ämnets viktiga roll 

samtidigt som man skär ner mer och mer på den tid man tillåter eleverna utöva idrott i skolan. 

Namnbytet innebar att fokus låg på att man ville utveckla ett tydligare hälsoperspektiv där man 

inkluderade såväl fysisk som psykisk och social hälsa. 

 Men vilka reaktioner var det egentligen som framträdde i och med detta arbete? Baserat på 

denna studie kan man dra slutsatsen att reaktionerna inför en ny läroplan ofta inte tog samma 

utrymme som de reaktioner man hade efter införandet av den nya läroplanen. Anledningen till detta 

är oklart men kanske beror det på att man inte haft tillräckligt mycket att säga till om eller att man 

inte har varit tillräckligt insatta i de förändringar som sker runt omkring. Exempel på detta är bland 

annat inför Lgr 11 där man nästintill ignorerade läroplansförslagen för att sedan ge en 

explosionsartad reaktion när de nya förändringarna trädde kraft. 

 Inför Lgr 62 så var lärarnas reaktioner främst riktade på just det faktum att ämnet skulle 

inkludera så många andra ämnen, då främst med tanke på friluftsundervisningen. Lärarna ansåg att 

de hade mer att erbjuda ämnet än vad läroplanen gav utrymme för samt att detta minskades 

ytterligare i och med införandet av en mer ämnesöverskridande undervisning. Jag anser att det fanns 

en generell uppgivenhet över att man som lärare inte gavs utrymme att både göra sig hörd, då de 

inte fick rollen som rådgivare inför läroplansförslaget, samt att de nu skulle hinna föra in andra 

ämnen i sitt tidssnåla schema. De anser att idrottslärarna är de enda som kan implementera den 

fysiska fostran hos eleverna vilket alltså borde resultera i ökade undervisningsmöjligheter, inte färre. 

 Om man istället vänder blicken mot läroplanen som infördes 1969 så kan man av den studie 

som gjorts ovan dra slutsatsen att man varken som idrottslärare, eller de övriga förbunden som 

berördes, inte ansåg att de nya förändringarna var något värt att lägga ned tid och engagemang på. 

Man valde istället att fokusera på yttre förutsättningar som skulle påverka kvaliten av både yrket 

och undervisningen. Med detta menar jag att lärarnas reaktion och tankar när det gäller Lgr 69 inte 
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var av särskilt stor betydelse när det gäller en översikt av läroplansförändring i ämnet idrott. 

 Efter att ha studerat lärarnas reaktioner kring Lgr 80 drar jag slutsatsen att lärarna befann sig 

i en situation där de inte var helt säkra på vilken roll de hade. Med detta menar jag att lärarna var 

osäkra på vilka värderingar man skulle implementera hos eleverna. De värderingar som lärarna 

motsatte sig till var de Idrottsrörelsen hade, och som bland annat förstärktes i och med ämnets 

namnbyte, var att idrottsämnet skulle inkludera en tävlingsaspekt.  Av de reaktioner man fick från 

ovannämnda tidskrifter kan man också dra slutsatsen att lärarna var osäkra över sin kapacitet över 

att bemöta de krav som ställdes på dem med den nya läroplanen. Ytterligare kan man se från de 

övriga föreningarna att man valde att fokusera på andra aspekter än just de förändringar som skedde 

i läroplanerna. Detta stärker min slutsats om att man valde att fokusera på annat då skillnaderna 

mellan läroplanerna helt enkelt inte var så stora. 

 En av de läroplaner som gav mest reaktioner var Lpo 94 en av de läroplansförändringar. 

Lärarnas reaktioner cirkulerade främst det faktum att man officiellt sett (politiskt) framhävde 

idrottens fördelar för elevers mentala och fysiska hälsa men ändå valde att minska ner på antalet 

timmar som ämnet tilldelades under grundskolan. Man protesterar mot det faktum att man endast 

hinner, i korta drag, ge eleverna en förståelse för varför man skall utöva kroppsliga aktiviteter, men 

att man inte ger dem ett faktiskt utrymme att utöva dessa just i skolan. Detta tolkar jag som att 

lärarna anser att lärarna inte är mogna att faktiskt ta till sig denna fakta och aktualisera den på egen 

hand på sin egen fritid. 

 Att lärarna inför Lgr 11 inte var särskilt aktiva med varken läroplansremisser eller debatt 

kring vad de hoppades skulle förändras kan betyda att man helt enkelt inte tog sig tid till att vara 

engagerade i de förändringar som skedde. Detta stärks även då reaktionerna efter införandet av 

läroplanen blev så stora vilket ger en bild att man var oförberedda. 

 Genomgående i denna studie kan man se att tidstilldelningen har varit en av de aspekter som 

lärarna, samt de andra berörda föreningarna, reagerat främst på. Att ämnets tidstilldelning gradvist 

sänkts under århundradets gång speglar det faktum att man politiskt sett ser det praktiska ämnet som 

underordnat till de mer teoretiska ämnena. 

 Ytterligare slutsatser man kan dra efter denna studie är att tankar som har influerat olika 

tidsepoker inte är uteslutande för just den tiden utan att man inom idrott och hälsa har haft en 

tendens att föra med sig tidigare läroplaners anda in i de nya. Ofta handlar det om en revidering av 

språket och formuleringar för att anpassa efter samtida tankegångar. Därför är skillnaden mellan 

vissa av de olika läroplanerna inte ofantligt stora utan man har istället valt att simplifiera och 

förtydliga det som ansetts behöva förtydligas. På grund av detta kan man även se att reaktionerna 
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ibland har varit ytterst få och att man istället har valt att lägga fokus på annat håll, bland annat på 

utbildningskvalité och fortbildningsmöjligheter. 

 Något man kan se som går emot Annerstedts teorier om de olika faserna är att de tankar som 

benämns i de olika faserna även går att hitta under andra tider än de han hänvisar till (se tabellen 

ovan). Med detta syftar jag till  att Annerstedts olika faser (osäkerhetsfasen, hälsofasen osv.) inte 

enbart gäller den tidsperiod som han nämner utan att faserna täcker över varandra. Lärarna har inte 

bara varit osäkra över sin roll under perioden 1970-1994 utan man kan även se att där funnits en oro 

över hur man ska hantera den nya läroplanen under flera tillfällen genom åren. Även hälsofasen har 

skett under en längre tid men vad det har inneburit har varierat helt enkelt för att synen på hälsa har 

varierat. 

Sammanfattning 

 Så vad har denna studie kommit fram till? När det kommer till frågeställningen ”hur 

uppfattade man de förändringarna som skedde i ämnet när från fokus gick från idrott (rörelse) till 

hälsa (inte bara fysisk utan även psykisk)” kan man från detta arbete se att ämnet har förändrat i takt 

med att samhället har förändrats. När landet befinner sig i en sits där man behöver höja den militära 

beredskapen kan man historiskt sett se att ämnet utvecklas till att omfatta militära övningar. Ämnet 

bytte namn under 1980-talet från Gymnastik till Idrott vilket kan tolkas som att man nu inte enbart 

utövade gymnastiska övningar utan att man även öppnade för andra sporter. Däremot kan man dra 

slutsatsen från vad som fanns i tidskrifterna att ämnet redan innan namnbytet hade öppnat för andra 

aktiviteter förutom just gymnastik. Detta betyder att namnbytet i sig inte var något kontroversiellt 

för lärarna då de redan hade börjat med en mer varierad undervisning. Även namnbytet i och med 

Lgr 11 befinner sig i harmoni med den samhälleliga situationen. Allt mer fokus ligger på hälsa och 

begreppet innebär mer än endast den fysiska hälsan. Mer fokus på hälsa, både fysisk och psykisk, 

återspeglar samhällets tankar om att man måste se till att människor mår bra senare i livet. 

Sjukskrivningar och arbetslöshet hos ungdomar kan tolkas vara en av anledningarna till att man 

söker att implementera en förbättrad hälsobild i grundskolan. 

 När det gäller läroplansteorier så kan man se att det finns forskning som stöder det faktum 

att idrott i skolan främjar elevers övriga skolgång. Däremot kan man också se att man trots detta har, 

under århundradets gång, minskat antalet timmar som ämnet får röra sig med. Hur detta går ihop är 

inte helt lätt att förstå. Det är heller inte lätt att sätta sig in i relationen mellan det som står i 

läroplanen och det som faktiskt sker i den verkliga undervisningen. Sammanfattningsvis vill jag åter 

igen påpeka att en läroplan har tre stadier, formuleringsstadiet där man med hjälp av tidigare 

erfarenheter samt fokus i samhället väjer innehållet, transformeringsstadiet där läroplanen sätts i 
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kontext till yttre faktorer som t.ex. vilket material man använder, hur gruppens utformning ser ut 

och så vidare. Slutligen kommer vi till realiseringsstadiet, där den verkliga undervisningen tar plats. 

Trots en mer väldefinierad läroplan så baseras ju undervisningen på hur läraren väljer att tolka 

läroplanen och huruvida denne väljer att fortsätta som man gjorde förr eller ändra enligt de nya 

införda förordningarna. Som Linde för fram i sin bok Det ska ni veta! så kan begreppet kunskap 

variera från den som formulerar läroplanerna till de som tolkar dem, alltså lärarna. Därför kan det 

variera ute i skolorna beroende på hur lärarna väljer att tolka läroplanerna. 

 Trots allt är lärare människor med olika erfarenheter, intressen och egenskaper, därför 

kommer man aldrig, i min mening, kunna få en 100 % enhetlig undervisning. För att få ett svar på 

hur det verkligen kan se ut så skulle man behöva göra en större undersökning där man faktiskt är ute 

bland skolorna och pratar med lärarna för att se hur de själva reflekterar över sin roll som lärare och 

för att se om de anser att de har ändrat sitt sätt att lära i och med de nya läroplanerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

                                                                                                                           
Deltagande är frivillig och du som besvarar enkäten kommer att vara och förbli helt anonym under 

hela studien. Frågorna handlar om reflektioner till ämnet Idrott och Hälsa. 

 

1. Vilka egenskaper anser du att man förbättrar när man utövar idrott? Finns det egenskaper 

förutom de typiska (förbättrad kondition, ökad fysik osv.)? 

 

2. Kan dessa ovanstående egenskaper skapa förbättrade möjligheter i övrig skolgång? Anser du 

att idrott har ett positiv/negativt inflytande över elevers sätt att lära? Utveckla gärna hur du tänker. 

 

3. Ämnet bytte namn under 1990-talet från Idrott till Idrott och hälsa, varför tror du detta 

skedde? Vad innebär detta för dig som idrottslärare när det gäller ämnesinnehåll? 

 

4. Vad anser du vara det huvudsakliga målet med ämnet Idrott och hälsa? Vad vill du som 

blivande idrottslärare framhäva som ämnets viktigaste aspekt när det gäller elever och deras 

idrottsutövande? 

 

5. Slutligen vill jag att du kortattat skall reflektera över Lgr11 samt ifall du anser att den går att 

överföra till praktisk undervisning (alltså: utgår du från läroplanen när du planerar inför en VFU-

period?) 

(Länk till Lgr 11 har du här; http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/idrott-och-halsa ) 

 

 

Vänligen svara på ovanstående frågor så utförligt som möjligt. Egna reflektioner och tankar tas 

tacksamt emot. 

 

 

Tack för ditt deltagande i denna studie! 

Med vänliga hälsningar 

Ida Tholse 
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Bilaga 2 

 

Information till deltagare i ämnessamråd om idrott och hälsa 

Den 2 oktober börjar den första av tre remissomgångar kring revideringen av grundskolans 

kursplaner. Vid varje remissomgång skickas arbetsversioner av kursplaneutkasten ut för 

synpunkter till en mängd olika remissinstanser. 

Vid den första remissomgången kommer kursplaneutkasten att innehålla ämnets syfte, inklusive mål 

för undervisningen, och centrala innehåll. Vid den andra remissomgången kommer utkasten även att 

innehålla utkast till kunskapskrav. 

Under förberedelsearbetet deltog flera organisationer, föreningar, myndigheter samt institutioner i 

ämnessamråd. I den pågående arbetsprocessen fi nns nu möjligheter för den verksamhet som du 

företräder att ge synpunkter på kursplaneutkast i ämnet idrott och hälsa. 

Synpunkter via webbenkät 

Den 2 oktober kommer din verksamhet, med dig som representant, få en länk till kursplaneutkast i 

ämnet idrott och hälsa samt en länk till en webbenkät. Webbenkäten innehåller fl ervalsfrågor där du 

som representant för din verksamhet får ta ställning till olika påståenden. I webbenkäten ges även 

utrymme för synpunkter samt förslag på förbättringar från den verksamhet du företräder. Inför 

remissomgång 2 och 3 kommer ytterligare webbenkäter med något förändrade frågeställningar. 

Remisstider 

De inplanerade remissperioderna är följande 

Kursplaneutkast publiceras Webbenkät besvaras senast på 

webben 

Remissperiod 1 2 oktober 12 oktober 

Remissperiod 2 23 oktober 2 november 

Remissperiod 3 20 november 30 november 

Det slutliga förslaget på ny läroplan med kursplaner för grundskolan ska enligt tidplanen vara klar 

den 14 december 2009. Mer information om uppdraget samt möjlighet att följa arbetsprocessen i sin 

helhet fi nns på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se/skola2011    

Kontakt 

Frågor besvaras av 

Helena Karis, helena.karis@skolverket.se, 08-527 334 57, 073-377 34 57                            

Helena Magnelöv, helena.magnelov@skolverket.se, 08-527 331 41, 073-377 31 41 
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