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Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i pedagogik, framlagd
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Abstract

Swartling Widerström, Katarina (2005): Att ha eller vara kropp. En
textanalytisk studie av skolämnet idrott och hälsa. (To have or to be body. A
textanalytical study of the compulsory subject physical education.) Örebro
studies in Education 11, 235 pp.

The overall aim of this study is to analyze how the body is understood in the
compulsory school subject physical education during the period 1976–2002.

With pragmatism as the point of departure the texts of curricula, syllabi
and articles from the physical education teacher’s specialist press are
analyzed. The analytical tools used are two perspectives of the body and
human movement, one based on dualistic ideas and the other on Merleau-
Ponty’s phenomenology of the lived body. The analysis shows that there are
differences in how the embodied person is understood in the three different
types of text. In the curricula the dualistic ideas where the individual is
separated into body and soul prevail. The picture is more complex in the
syllabi whilst in the articles from the specialist press the lived body is found
more often. In the articles from the specialist press there is a pattern that
shows change over time where phenomenological ideas are more promi-
nent toward the end of the period studied.

This dissertation consists of three parts. In the first part there is an
introduction to the study and theoretical perspectives are introduced, the
second part consists of the analyses of the texts and in the third part these
are discussed and possible didactic consequences presented.

Keywords: body, human movement, dualism, phenomenology, Merleau-
Ponty, pragmatism, textanalyze, physical education, compulsory school.
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Förord
Att skriva en avhandling är som att gå upp på ett fjäll med allt vad det
innebär från att välja väg, insikt om att den topp jag ser från marken inte är
fjällets högsta, utan att lägre toppar skall passeras på vägen. Vidare att väd-
ret på vägen upp kan växla samt att när jag väl är uppe kanske den förvän-
tade utsikten över fjällvärlden kan vara dold av dis och dimma. Det har med
andra ord funnits stunder när jag har funderat över varför jag gav mig i kast
med uppgiften att skriva en avhandling, och andra när jag varit övertygad
om att valet var riktigt. Trots tvivlen under vägen, infinner sig en tillfreds-
ställelse när målet väl är nått. Det är bara att sitta ned och njuta av det
överväldigande scenariot. En person som har haft stor betydelse för att jag
nu sitter på toppen är min handledare Bernt Gustavsson. Bernt har med stor
kunnighet, intresse och varsam hand fört mig ett varv till… och ett varv
till… och ett varv till… i den process som avhandlingsskrivandet innebär.
Under hela denna process har Bernt funnits till hands vare sig det gällt stora
frågor eller små, ställda med kort varsel eller med framförhållning. Bernt, ett
stort Tack!

En annan person som betytt mycket för mig är min goda vän Lisbeth
Eriksson. Hon har under alla de år som min process pågått troget stått mig
bi. Hon har läst och kommenterat de flesta textutkasten. Hon har ’peppat’
i misströstans stund och delat min glädje när saker har gått vägen. Hon har
också bidragit till att mitt liv har fyllts med annat, glädjerikt innehåll. Tack
Lisbeth för din fina och mångsidiga vänskap!

Ett tack riktas också till min bihandledare Kjell Gustavsson, som hörsam-
made min önskan om forskarutbildningskurser om kropp. De gav mig möj-
lighet att möta och diskutera med människor, som äger ett motsvarande
intresse.

1999 blev Högskolan i Örebro universitet. I och med det avslutade jag
mina forskarstudier vid Linköpings universitet för att istället bli doktorand
vid pedagogiska institutionen vid Örebro Universitet. Där gav Tomas Eng-
lund mig möjligheten att lägga fram texter i hans forskargrupp SOC INN/
U&D. Tack för möjligheten att få olika avhandlingsutkast granskade! Tack
också alla ni som ingår i den forskargruppen och speciellt de av er som
kommenterat mina texter närmare bestämt Johan Öhman, Eva Hagström,
Lena Svensson och Ylva Boman. Eva Hagström vill jag också tacka för
stimulerande samtal, insiktsfulla kommentarer och en genomgång av
referenslistan.

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.3211



12

För att granska att jag behandlat de två perspektiven på kropp likvär-
digt har Anna-Marie Kihlstedt och Charlotte Silén gjort ingående läsningar
av kapitel 4. De läsningarna har varit till stor nytta för mig. Tack för att ni
tog er tid och hjälpte mig med detta!

När en färdig version av avhandlingsmanuset låg för handen, var det
dags att få manuset granskat av en person från ett annat lärosäte. Birgitta
Fagrell åtog sig den uppgiften och hjälpte mig med sina kommentarer ännu
ett steg vidare i processen. Tack Birgitta för ett givande slutseminarium!

Den version som skrevs med utgångspunkt i det ovan nämnda slut-
seminariet granskades av Agneta Linné och Mikael Quennerstedt. Tack för
era konstruktiva synpunkter! De har jag försökt förvalta dem vid skrivan-
det av den slutgiltiga versionen.

Ett tack vill jag också rikta till Katarina och Trevor Ayton, som trots
juluppehåll gjorde en sista granskning av abstract och den engelska sam-
manfattningen.

Ännu en person som jag vill tacka är Gunvi Linnér, som har visat mig
tillrätta i de administrativa frågor som finns i anknytning till forskarutbild-
ningen.

Avhandlingsarbetet har möjliggjorts av att Örebro universitet har ställt
kompetenshöjande medel till förfogande. En i sammanhanget betydelsefull
person, för att dessa medel har kommit mig tillgodo, är Kjell Sunesson.
Tack för att den finansiella möjligheten gavs mig.

Sist men inte minst vill jag tacka min man Göran som, alltsedan jag
första gången nämnde att jag ämnade söka forskarutbildning, har stöttat
mig i mitt val. Och inte bara det. Han har korrekturläst manus och gjort en
första språkgranskning av såväl abstract som den engelska sammanfattningen.
Nu är avhandlingsarbetet till ända, vilket lämnar mer utrymme åt annat.

Tyttorp i december 2004
Katarina Swartling Widerström
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KAPITEL 1

Inledning

Skolämnet idrott och hälsa1 har sedan sin tillkomst haft problem med sin
legitimitet. Ämnets plats i skolan har aldrig riktigt klarlagts, tvärtom har de
skäl som anförts genom åren skiftat (Annerstedt 1995)2. De senaste 10–15
åren har debattens vågor om ämnets mål och roll i skolan åter gått höga.
Denna gång började diskussionerna vid förra decennieskiftet i samband med
arbetet med nya läroplaner för grund- och gymnasieskolorna. De diskussio-
ner som förarbetena och implementeringen av de nya läroplanerna ledde till,
gjorde att det kom att råda osäkerhet om idrotts- och hälsoundervisningens
mål och mening. Tillsammans med de diskussioner som föranleddes av
Folkhälsoinstitutets kampanjår ”Sätt Sverige i rörelse”3, kom det förra seklets
sista decennium att bli en turbulent period för skolämnet idrott och hälsa
(Raustorp 2000). Många är de infallsvinklar som dryftats och fortfarande
dryftas med avseende på såväl ämnet som idrottslärarrollen. Bland de teman
som varit uppe för diskussion är vilken beteckning som ämnet skall ha för
att belysa vad ämnet handlar om, vidare hur kunskapssynen ser ut i ämnet,
om idrottslärare skall vara tränare eller pedagoger4 och hur idrottslärares
professionalitetsfrågor kan bedrivas mer systematiskt. Även människosynen i
ämnet samt de värden ämnet baseras på har ifrågasatts.

Diskussionen leder till ett ökat intresse för att bedriva forskning om
skolämnet5. Karlefors (2002) undersöker till exempel huruvida samverkan
mellan olika lärarkategorier, inklusive idrottslärare, är en väg att gå för att
lösa den kris som ämnet anses befinna sig i, nationellt som internationellt.
Vid Idrottshögskolan i Stockholm bedrivs ett flervetenskapligt forsknings-
projekt. Bland det som undersöks är hur ämnet ser ut idag och i någon mån
även vad det är för förändringar som har skett under de senaste 40 åren.
Vidare problematiseras frågor om kön/genus, hur lärare och elever ser på
ämnet däribland på friluftsliv, elevernas motoriska förmåga och arbetet med
lokala arbetsplaner (Larsson och Redelius 2004).

Vad eleverna lär sig i ämnet, och därtill hur de och idrottslärarna ser på
ämnet, analyseras i den utvärdering som genomförs i Skolverkets regi un-
der hösten 2002 (Eriksson med flera 2002). Resultatet visar att ämnet upp-
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skattas av många elever, dock mindre av de studerande som är fysiskt
inaktiva på fritiden. Kunskapsmässigt menar de elever som deltog i utvär-
deringen, att de framför allt har lärt sig olika idrottsgrenar, att det är viktigt
att röra på sig för att må bra och hur man kan förbättra sin kondition.
Utvärderingen visar också att det främst är pojkarnas intressen som till-
godoses i undervisningen.

Ett av de teman som diskuterades under 1990-talet var, som framhållits
ovan, vilka antaganden om människan och vilka värden som ämnet utgår
från. Vikten av att göra studier, som fokuserar dessa aspekter, har påpekats
av bland annat Gustavsson (1996; 1999). Det är också en av de aspekterna
som ådrar sig intresset i föreliggande avhandling, närmare bestämt
människosynen.

Mitt intresse för hur människosyn6 ser ut i idrotts- och hälsoämnet ema-
nerar ur Ahlströms och Wallins (2000) påpekande att skolan inte bara är en
kunskaps- utan också en värdeförmedlare7. Att studera skolan som
kunskaps- och värdeförmedlare är att studera vilka antaganden, idéer, upp-
fattningar alternativt syner på människa, samhälle, kunskap och/eller na-
tur8, som finns i skolverksamhetens olika delar. Värdet i att studera an-
taganden, idéer alternativt föreställningar om människa, samhälle, kunskap
och/eller natur ligger enligt Collste (1996, s 26) i att dessa påverkar hur vi
handlar. I mitt fall är det människan som kroppslig varelse, som kommer
att fokuseras. Att jag väljer att avgränsa mig till människosyner som har
kroppen i fokus, beror på att idrotts- och hälsoämnets ansvarsområde ofta
sägs vara det fysiska alternativt kropp och rörelse, och då med målet att
stimulera barn och ungdomar till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet,
för att på så sätt erbjuda dem en rikare fritid, men också för att motverka
den fysiska inaktivitet som sprider sig i samhället.

Inom svensk forskning om skolämnet är studier med inriktning mot
kropp sparsamt förekommande. Än ovanligare är det enligt Kerry och
Armour (2000) med forskningsansatser som utgår från kroppen som erfar-
ande och upplevande. Bengtsson (1997; 1999) menar att dessa förhållan-
den även gäller för svensk pedagogisk forskning. Några undantag finns
dock. Ett är Fagrells studie (2000, s 21) om hur pojkar och flickor i sju-åtta
års ålder relaterar sig till och uppfattar kvinnligt och manligt bland annat
med avseende på kropp.

Internationellt förs också en diskussion om vad det är för syn på krop-
pen som finns i skolämnet idrott och hälsa. Broeckhoff (1963) hävdar att
ämnet, beroende på att dess kunskapsbas bestående av anatomi, fysiologi
och mekanik tillsammans med ett innehåll som utgörs av rationellt utveck-
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lade aktivitetsformer, konstituerar förtingligade kroppar. Det betyder enligt
Broeckhoff, att ämnet utgår från dualistiska antaganden om människan,
det vill säga ett tänkande inom vilket människan delas upp i två delar, en
materiell kropp och en immateriell själ. Av dessa två är det själen som till-
delas tankeförmåga och förnuft medan kroppen uppfattas som ett ting som
rör sig i enlighet med mekanikens lagar. Att själen uppfattas äga en tän-
kande förmåga tilldelar själen ett högre värde i förhållande till kroppen.
Det dualistiska tänkandet har fått till konsekvens att kroppen med tiden
har kommit att bli mer eller mindre osynlig i en rad sammanhang och att
skolan organiseras i teoretiska respektive praktiska skolämnen. När krop-
pen osynliggörs och fråntas sin erfarenhets- och upplevelsedimension kan
människor känna sig främmande inför sin egen kropp, vilket i sin tur kan
leda till att individen ej lär känna sina kroppsliga ’signaler’. Tvärtom kan
det finnas risk för att individen istället ser sin kropp som ett ting som skall
behärskas (Kirk 1997) eller som ett redskap som skall underhållas, tränas
och trimmas (Kaelin1972/1979).

Mot bakgrund av att ämnet uppfattas vara baserat på dualistiska anta-
ganden om människan arrangerades ett seminarium om idrott och kropp i
USA vid slutet av 1970-talet (Gerber och Morgan 1972/1979). Seminariets
syfte var att presentera och diskutera alternativa synsätt på kropp och vilka
konsekvenser som de kan föranleda för skolämnet idrott och hälsa. Ut-
gångspunkt för resonemangen tas i fenomenologi och existentialism, två
filosofier som överbryggar kropp-själdualismen och som därmed uppfattar
människan som en odelbar psyko-fysisk enhet, en levd kropp. Av detta sätt
att se på människan följer bland annat att uppmärksamheten flyttas från
att fokusera idrotts- och hälsoämnets innehåll, till att även inkludera perso-
nen som skall lära sig.

Tinning med flera (1993) är inne på liknande tankegångar och hävdar
att idrottslärare måste göra upp med ämnets dualistiska tankegods och er-
sätta det med tankestrukturer som tilldelar kroppen en annan status än
tingets. Det alternativa synsätt, som Tinning med flera föreslår som ny ut-
gångspunkt för idrotts- och hälsoämnet är Arnolds (1972/1979) syn på
rörelse som intentionell. Arnold tar i likhet med deltagarna på seminariet i
USA avstamp i fenomenologin och existentialismen. Annerstedt (1990;
1995) menar att även det svenska idrotts- och hälsoämnet utgår från
dualistiska antaganden om människan. Hur det förhåller sig med den saken
saknas det dock systematisk kunskap om, eftersom ingen djupgående stu-
die hittills har gjorts om idrotts- och hälsoämnets människosyn.
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Syfte och frågeställningar
I denna avhandling fokuseras synen på människan som kroppslig varelse.
Det betyder att avhandlingens kunskapsobjekt är idrotts- och hälsoämnets
kroppsförståelse9. Avhandlingens övergripande syfte blir i och med det att
undersöka vilken kroppsförståelse som kommer till uttryck i skolämnet idrott
och hälsa.

Då kroppsförståelsen i ämnet till stor del formas av hur skolans uppgift
beskrivs i läroplaner, hur ämnet beskrivs i kursplaner och hur yrkesutövar-
na tolkar sin uppgift, är det dessa tre nivåer som avhandlingsarbetet kom-
mer att inriktas emot. När det gäller yrkesutövarnas tolkningar av ämnet
kan man få en uppfattning om det genom att ta del av idrottslärarnas fack-
press. Undersökningen av idrotts- och hälsoämnets syn på människan som
kroppslig varelse sker således genom att styrdokument och fackpress gran-
skas. Avhandlingens syfte kan i och med det preciseras i följande frågeställ-
ningar:

1. Vilken kroppsförståelse kommer till uttryck i styrdokumenten för grund-
skolan och i artiklar om idrotts- och hälsoämnet ur idrottslärares fack-
press?

2. Vad förenar alternativt skiljer i kroppsförståelse mellan de olika styr-
dokumenten och mellan styrdokument och fackpressartiklarna?

Avhandlingens uppläggning
I detta kapitel har jag introducerat avhandlingens forskningsområde, syfte
och de frågeställningar som avhandlingsarbetet avser att besvara. Kapitel 2
ägnas åt en genomgång av forskning om kropp ur andra perspektiv än den
naturvetenskapliga forskningen om kroppen.

I det tredje kapitlet redogör jag för min textanalytiska strategi, nämligen
syftesrelaterad läsning och dess vetenskapsteoretiska tillhörighet i pragma-
tismen. Det fjärde kapitlet innehåller en redovisning av de textanalytiska
redskapen, som består av två perspektiv på kropp, närmare bestämt ett
dualistiskt och ett integrerat perspektiv.

Innehållet i de sex därpå följande kapitlen utgörs av analyserna av läro-
planer, kursplaner för idrotts- och hälsoämnet samt idrottslärarnas fack-
press. Textanalyserna presenteras i kronologisk ordning, vilket betyder att i
kapitel 5–7 redovisas analyserna av 1980 års läro- och kursplan för grund-
skolan (Lgr 80). De följs av analysen av fackpressen under motsvarande tid
som Lgr 80 var styrdokument. I kapitlen 8–10 redovisas motsvarande ana-
lyser för Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, fritidshemmet och
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förskoleklassen (Lpo 94), Grundskolan, kursplan och betygskriterier (Skol-
verket 2000a) och fackpressen fram till och med 2002.

Kapitel 11 består av två delar. I det inledande avsnittet sammanfattas
och jämförs resultatet av textanalyserna. Det avsnittet följs av ett avsnitt
om vilka didaktiska konsekvenser som resultatet kan ge.
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Noter

1 Det skolämne jag undersöker har bytt namn ett flertal gånger. Under den under-
sökningsperiod, som är aktuell i denna avhandling används benämningarna gym-
nastik, idrott samt idrott och hälsa. Det gör att alla benämningar kommer att an-
vändas på så sätt att när olika författare refereras används den benämning, som
respektive författare använder. När jag däremot talar om ämnet som det ter sig vid
en viss tidpunkt, används den benämning som ämnet har vid den aktuella tidpunk-
ten. När talet inte avser en viss författare eller en viss tidpunkt används dagens
benämning, idrott och hälsa. Den används även vid hänvisningar till andra länders
ämnesbeteckningar.
2 När jag refererar till artiklar och kapitel i antologier sätter jag ut författare och
årtal i texten. När jag däremot refererar till böcker, sätts förutom författare och år
oftast även sidan/sidorna ut. Referenser till fackpressen är många i kapitel 7 och
10. För att inte störa läsningen används fotnoter, vilka återfinns i slutet av respek-
tive kapitel om fackpressen.
3 Med hänvisning till den allt ökande sjukdomsbördan som människors inaktivitet
föranleder, startar Folkhälsoinstitutet kampanjen ”sätt Sverige i rörelse”. Den sätts
igång i januari 2000 med syftet att få den tredjedel av befolkningen som rör på sig
för lite, att röra sig mer. Projektet drivs på fyra ’arenor’ närmare bestämt skola/
förskola, fritiden, arbetsplatsen och hälso- och sjukvården (Eliasson 2000).
4 Åtminstone sedan 1970-talet pågår en diskussion om huruvida det råder en given
relation mellan skolämnet idrott och hälsa och det omgivande samhällets idrotts-
rörelse eller ej. Argumenten för och emot varierar. I denna avhandling betraktas
förhållandet mellan skolämnet och idrottsrörelsen inte som självklar, och det bero-
ende på att senare års pedagogisk forskning har visat att kunskap är kontextuell.
Det förhållandet gäller också enligt Penney & Chandler (2000) den kunskap som
erbjuds barn och ungdomar i skolämnet idrott och hälsa. Senare pedagogisk forsk-
ning visar också att förhållandet är detsamma för språkanvändningen. Språkbru-
ket varierar med den situation i vilket språket används (se till exempel Säljö 2000).
Ännu ett skäl till att det är skolämnet idrott och hälsa som behandlas i denna av-
handling är, att det fortfarande saknas undersökningar som utgår från det faktum
att idrott och hälsa är ett skolämne bland andra ämnen i skolan (Larsson och
Redelius  2004).
5 Mer omfattande forskning om skolämnet har saknats, trots att pengar ställts till
förfogande. Under 1960-talet då den beteendevetenskapliga idrottsforskningen tog
fart var det enligt Annerstedt (1991, s 3) skolgymnastiken som skulle studeras med
hjälp av de forskningsmedel som Skolöverstyrelsen då anslog. Men så blev ej fallet,
utan större studier om det svenska skolämnet kom mer eller mindre att lysa med sin
frånvaro fram till slutet av det förra seklet. Förutom de studier som redovisas ovan
av det nutida skolämnet idrott och hälsa har undersökningar gjorts som under-
söker ämnet ur ett historiskt perspektiv (Ljunggren 1999; Lundquist Wanneberg
2004; Sandahl 2004). Därtill har ännu ett forskningsområde sett dagens ljus och
det är forskning om idrottslärarutbildningen. Ett exempel på dylika studier är
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Lundvalls och Meckbachs undersökning från 2003 som beskriver ”... ämnet gym-
nastik och dess utveckling i idrottslärarutbildningen vid GCI/GIH i Stockholm från
läsåret 1944/45 till 1991/92” (s 28–29).
6 Begreppet människosyn är inte välgränsat (Hermerén 1994, s 14). Det finns be-
grepp som överlappar varandra, bland dessa är människouppfattning och människo-
syn. Båda inbegriper antaganden om vad människan är. Begreppet människosyn
kan uppfattas som en benägenhet att tänka, skriva, handla med mera. Begreppet
människouppfattning däremot kan vara en mer eller mindre genomarbetad teori
om människans natur. Begreppen kan också förekomma som synonymer. Gustavs-
son (1988/1991, s 25–27) använder exempelvis begreppen människosyn, människo-
uppfattning och människobild som parallella begrepp.
7 Jfr Lundgrens (1979/1983) läroplansteoretiska perspektiv.
8 De föreställningar alternativt den syn på människa, samhälle, natur och kunskap
som dominerar vid en given tidpunkt kan enligt Gustavsson (1988/1991) benämnas
”världsbild” (s 16) eller ideologi i vid mening, det vill säga liktydigt med tanke-
mönster.
9 I den västerländska kulturen har sedan antikens Grekland teorier om människans
natur formulerats. Den förste som härvidlag kom att få betydelse var Platon. I sin
filosofi betonar Platon att det som är det väsentligt mänskliga, är att människan
har en själ som är intellektuell och förnuftig. Det är en människouppfattning som
med viss variation också återkommer i många av vår tids vetenskapsmäns syn på
människan, exempelvis i Freuds, Marx’, Skinners och Lorenz’ teorier. Freud tar i
sin teori om människan utgångspunkt i själslivet, Marx i människan som social
varelse, Skinner i människors beteende och Lorenz i aggressiviteten. Även
existentialismens företrädare, däribland Sartre, som hävdar att människan inte kan
beskrivas i vetenskapliga termer, utgår från människans själsliga egenskaper, när-
mare bestämt människans frihet och förmåga att ta ställning till sina attityder, syf-
ten, värderingar och sätt att leva. Kristendomen har också haft stort inflytande
över vad som anses vara människan natur. Enligt kristendomen äger människan
frihet och en förmåga att älska. Hon har vidare en särskild ställning i världen och
är gjord till Guds avbild (se Stevenson 1974/1988). Alla dessa människoupp-
fattningar är ’kroppslösa’ i bemärkelsen att kroppen inte uppmärksammas som en
del av människans natur. Med utgångspunkt i att mitt kunskapsintresse är
människan som kroppslig varelse, behöver jag ett begrepp som explicit sätter krop-
pen i centrum. Ett allmänt begrepp om kroppen har jag ej funnit i den filosofiska
litteraturen, däremot i sjukgymnastisk litteratur (se till exempel Engelsrud 1985;
1990). Där förekommer begreppet ’kroppsförståelse’, vilket jag kommer att an-
vända i avhandlingen synonymt med begreppen människosyn och människoupp-
fattning (se not 6). Däremot kommer inte begreppet kroppsuppfattning att använ-
das, trots att det också kan tyckas ligga nära till hands. Orsaken till det är att
kroppsuppfattning har utvecklats till att bli en facklig term i verksamheter, som
syftar till att öka människors kroppsmedvetenhet (se till exempel Roxendahl 1985),
vilket innebär medvetande om var olika kroppsdelar befinner sig i rummet, hur det
känns i kroppen när olika rörelser utförs med mera.
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KAPITEL 2

Kroppsförståelse i skolämnena gymnastik, idrott
samt idrott och hälsa – en forskningsöversikt

Som framgår av inledningskapitlet har vissa forskare hävdat att idrotts- och
hälsoämnets kroppsförståelse är dualistisk beroende på att dess kunskaps-
bas under stor del av 1900-talet varit naturvetenskaplig, det vill säga anato-
misk, fysiologisk och (bio)mekanisk kunskap om kroppen. Den idrotts-
medicinska kunskapen om kroppen har med åren också getts ett allt större
utrymme. Att den naturvetenskapliga kunskapen om kropp har varit den
vanligast förekommande kunskapen från slutet av 1800-talet och framåt,
märks när man söker litteratur om kropp. Vid sökningar på databasen Med-
line erhålls drygt 400 000 träffar på sökordet ”body”.  Vid sökningar på
LIBRIS erhålls däremot knappt 5000 träffar. Den kropp som det i det senare
fallet är fråga om, är inte fysikens, biologins eller medicinens kropp, utan
kroppen så som den betraktas inom de humanistiska och samhällsveten-
skapliga ämnena. Eftersom den naturvetenskapliga kunskapen om kropp är
den mest kända inom skolämnet idrott och hälsa, lämnar jag den naturve-
tenskapliga litteraturen om kropp därhän, för att istället koncentrera min
litteraturgenomgång på hur kroppen förstås i samhällsvetenskapliga och
humanistiska ämnen1.

Resultatet av litteratursökningen är att jag har funnit studier om kropp
som är relaterade till idrotts- och hälsoämnet, det omgivande samhällets
idrottsrörelse och andra yrkesområden såsom omvårdnad och sjukgymnas-
tik. Då denna avhandling handlar om skolämnet idrott och hälsa, redovisas
endast de studier som har med skolämnet att göra. Det är studier som finns
inom ämnesområdena historia, sociologi, pedagogik, specialpedagogik och
praktisk filosofi. Forskningen som redovisas är från början av 1980-talet
fram till och med 2002, med två undantag, vilka framgår av genomgången
nedan. Avgränsningen i tid ’ger sig självt’, för det är framför allt sedan
1980-talet som studier om kropp ur andra perspektiv än de naturveten-
skapliga blir allt vanligare. Den kommande genomgången omfattar såväl
svensk som internationell forskning2 och inleds med studier som belyser
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hur kroppsförståelsen har sett ut i ämnet vid andra tidpunkter än den nu-
varande. Dessa studier följs av undersökningar som är gjorda på nutidens
skolämne3. Sist följer tre studier som inte helt och full kan inordnas i någon
av de två första grupperingarna. De redovisas därför under rubriken Övriga
studier.

Kroppsförståelse i gårdagens skolämne
De tre studier som redovisas nedan är textanalytiska. De behandlar kropps-
förståelsen så som den har sett ut i ämnet under andra epoker än den nuva-
rande. Jan Broeckhoff (1963) intresserar sig i sin historiska studie för när
och under vilka omständigheter rationella rörelser uppkommer i det väster-
ländska samhället. Genom att analysera texter av hur medicinare, fysiker
och filosofer betraktat och behandlat människokroppen visar Broeckhoff
att människokroppen, sedan 1300-talet (Mondino de’ Luzzis anatomiska
dissektioner) och fram till slutet av 1800-talet, har genomgått en process
som successivt har förtingligat kroppen. Förtingligandet har skett parallellt
med en samhällelig utveckling, där kravet har minskat på att människor
måste röra på sig för sin överlevnad. Det minskade inslaget av rörelse i män-
niskor vardagsliv, minskar dock inte deras behov av rörelse. Frågan är nu
hur behovet av rörelse skall tillgodoses. I och med att kroppen förtingligats
och människan därmed kan betrakta sin kropp som ett objekt, skapas ett
antal rörelseformer, som med utgångspunkt i naturvetenskapernas syn på
och kunskaper om kroppen, kan träna kroppen rationellt. De första exem-
plen på dylika rörelseformer står att finna i den tyska och svenska gymnas-
tiken och så kallade hälsoinriktade rörelseformer. Ett karaktärsdrag hos dessa
rörelseformer är menar Broeckhoff, att de anses kunna utföras oberoende av
ett ’jag’. Det är dessa rörelseformer som vid idrotts- och hälsoämnets infö-
rande i skolan utgör innehållet. En bit in på1900-talet byter skolämnet i en
del länder namn från fysisk fostran (physical education) till idrott (sport).
Namnbytet ändrar inte på sakernas tillstånd, utan fortfarande är det natur-
vetenskapliga ämnen nu i form av kinesiologi4, idrottsmedicin och arbets-/
träningsfysiologi som utgör de ämneskunskaper med vilka de olika aktivite-
terna beskrivs. Därmed finns det risk för enligt Broeckhoff, att idrotts- och
hälsoämnet fortsätter på den inslagna vägen, nämligen att konstituera
förtingligade kroppar, i stället för att involvera barn och ungdomar i under-
visningen, så att den utgår från deras avsikter och meningsskapande.

Jens Ljunggren (1999), som är historiker, undersöker vilken ideologisk
betydelse och funktion, som linggymnastiken hade i 1800-talets samhälle.
Det gör han genom att analysera de världsåskådningar som ligger till grund
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för gymnastiken, det vill säga hur natur, samhälle, människa, kropp, kön
med mera uppfattas och definieras i texter såsom broschyrer, böcker, artik-
lar och riksdagsprotokoll. Undersökningsobjektet är avgränsat till den del
av gymnastiken som är knuten till det offentliga skolväsendet, och den
period som undersöks är åren mellan 1790 och1914. Den långa under-
sökningsperioden underlättar att nya problematiseringar av gymnastiken
och nya samband kan upptäckas. Huvudföremålet för Ljunggrens analyser
är genusaspekten framför allt hur manlighet konstrueras. I det kommande
redovisar jag dock bara de delar av Ljunggrens analyser, som ligger mitt
kunskapsintresse nära, nämligen hans analys av linggymnastikens kropps-
förståelse.

Ljunggren finner att gymnastikens kroppsförståelse ändras över tiden.
Under åren 1790–1820 trädde kroppen fram som ett politiskt spörsmål.
Det hängde samman med en av den tidens viktigaste spörsmål nämligen
den om hur man skulle kunna skapa ett stabilt samhälle. Hur skulle man få
befolkningen att uppträda ansvarsfullt, lyda lagar samt beakta såväl med-
borgerliga rättigheter som skyldigheter? En allmän åsikt var att den vid
denna tidpunkt utökade politiska friheten för befolkningen krävde upp-
lysta samhällsmedborgare, närmare bestämt upplysta män. För med med-
borgare avsågs män, inte kvinnor. Det allmänna skolväsendet fick i sam-
manhanget till uppgift att överta uppfostringsuppgifter som tidigare hem-
men hade ansvarat för. En ny relation mellan offentligt och privat växte
därvid fram. Denna nya relation var en förutsättning för den offentliga
gymnastikens framväxt och så småningom också dess inträde i det svenska
skolväsendet. Gymnastikens inträde på skolschemat hade inte bara med
samhällets behov av dugliga och starka medborgare i allmänhet eller för
militär tjänstgöring att göra. Det handlade också om att kroppen för staten
framstod som ett objekt, som skulle formas och disciplineras i takt med att
de medborgerliga fri- och rättigheterna utvidgades i lagar och förordningar.
Att det ansågs viktigt att kontrollera kroppen har sitt ursprung i att distink-
tionen mellan kropp och förnuft ofta jämställdes med åtskillnaden mellan
en allmännyttig patriotism och egoism. I skolan skulle således pojkarna
fostras till medborgare som hade ett starkt förnuft med vars hjälp de kunde
kontrollera den opålitliga och farliga kroppen. Att förnuftet kom att ses
som tillvarons fasta punkt medförde att utvecklingen av förnuftet sågs som
människans, och då framförallt mannens, främsta mål. Därmed förstärktes
förnuftets betydelse på känslans och det moraliska sinnets bekostnad. Att
förnuftet prioriterades framför känsla och moral betyder att gymnastiken,
vid inträdet i det svenska skolsystemet, lutade sig mot en dualistisk kropps-
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förståelse. När Per Henrik Ling härefter vidareutvecklade gymnastiken tona-
des det tidigare stränga dualistiska synsättet på kroppen ned något till för-
mån för en i naturfilosofi grundad harmonierande kroppsförståelse.

Ling var influerad av F W J Schellings (1775–1854) naturfilosofi5, i vil-
ken naturen är andlig och ande natur och där relationen dem emellan kan
förklaras med en teori om polära krafter. Teorin belyser hur krafterna skall
bringas i harmoni (se vidare kapitel 6). Harmonitanken omfattade förutom
människan och hennes enskilda delar också människans förhållande till om-
givningen och till naturen. Kroppens harmoniska bildning6 var den yttre
vittnesbörden för denna djupare harmoniska samvaro. Lings förändring till
en mer harmonierande kroppsförståelse skall dock inte överdrivas. Det Ling
önskade, när han knöt gymnastiken till naturfilosofin, var att mannen skulle
få en skymt av den inre friden, inte att känslo- och driftslivet skulle upp-
värderas. P H Ling utgick med andra ord från ett dualistiskt synsätt på
relationen mellan kropp och själ, närmare bestämt mellan å ena sidan för-
nuft och själ och å andra kroppen i meningen drifter och känslor.

Perioden närmast efter att Ling dragit sig tillbaka, det vill säga åren
mellan 1840–1870, återgick linggymnastikens företrädare, däribland Hjal-
mar Ling, till en mer uttalad dualistisk kroppsförståelse. Naturfilosofi er-
sätts med nyhumanistiska tankar som innehöll tydligare motsättningar
mellan andligt och jordiskt, mänskligt och natur. Denna förändring fick
bland annat till konsekvens att den, inom P H Lings gymnastik, ledande
metaforen för kroppen som ett tempel, där kropp och själ skulle bringas i
samklang med varandra, ändrades till en kraftrelation där kroppen skulle
hållas i schack av själen.

Vid förra sekelskiftet träder ännu ett nytt kroppsbegrepp in på scenen.
Det är ett kroppsbegrepp som definierar kroppen som motor. Begreppet
har sitt ursprung i 1800-talets materialism, närmare bestämt ergonomin,
vilken gjorde kroppen till en mätbar motor. För gymnastikens del betydde
det att metaforen ’kroppen som tempel’ utmanades och så småningom er-
sattes av metaforen ’kroppen som motor’. Den dualistiska kroppsförståelsen
betonades i och med detta än mer.

Sammanfattningsvis kan sägas att oberoende av vilka idéer som gym-
nastiken lutade sig mot under den redovisade undersökningsperioden så
var dess kroppsförståelse dualistisk7. Ljunggren drar därvid en motsvarande
slutsats som Broeckhoff: att linggymnastikens kropp var en förtingligad
kropp, som skulle disciplineras och kontrolleras.

Hur disciplineringen och kontrollen genom åren har sett ut är också
utgångspunkten för David Kirks (1998) studie om det engelska och
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australiensiska skolämnet under åren 1880–1950. Med hjälp av Michel
Foucaults begrepp ’biopower’ reanalyserar Kirk några av sina tidigare pu-
blicerade texter om hur kroppen har betraktats och behandlats under den
angivna tidsperioden. Resultaten visar att idrotts- och hälsoämnets främsta
syfte har varit att utöva kontroll över kroppen, men att kontrollen har sett
olika ut vid olika tidpunkter. Vid det förra sekelskiftet, när gymnastik ut-
gjorde det huvudsakliga innehållet, bestod kontrollen i att drilla (drilling
bodies) och medicinskt inspektera kroppen (examining bodies). Efter andra
världskriget när gymnastiken har ersatts med framför allt olika former av
bollspel växer ett motstånd mot de tidigare strategierna fram (resisting
bodies), vilket leder till att kontrollen ändras. Kroppen skall nu istället reg-
leras med hjälp av utbildning (civilizing bodies). Även denna strategi ifråga-
sätts då undervisningen istället för att utbilda människor i och om deras
kroppar har lett till att människor har fjärmat sig från sina kroppar. Med
utgångspunkt i en önskan från de styrande politikernas sida att de stude-
rande också rör på sig utanför skolan, ändras ännu en gång strategierna för
kontrollen av kroppen. Nu skall de känslor som de studerande erfar när de
utövar de olika aktiviteterna bejakas, och det beroende på att det inte längre
räcker med att de studerande skaffar sig färdigheter i bollspel och andra
idrotter. Skälet till att de studerandes känslor uppmärksammas är enligt
Kirk att ’Enjoyment and enthusiasm are necessary if the exercise is to have
a stimulating and beneficial effect’ (Kirk 1998, s 111). För att de stude-
rande skall finna lust i att röra på sig måste kroppen enligt Kirk, friges
(liberating bodies). Med det menas att undervisningen i skolämnet idrott
och hälsa bedrivs så att eleverna upplever att det är roligt att utöva de olika
aktiviteterna.

För att åstadkomma den önskade förändringen behöver enligt Kirk sam-
hällsvetare, däribland pedagoger, ta i beaktande att skolningen av kroppen
är en social konstruktion, det vill säga att skolningen av kroppen har änd-
rats och kommer att ändras över tid. Det hittillsvarande skolandet av krop-
pen har varit förtryckande, negativt och har lett till att människor upplever
ett förfrämligande inför sin egen kropp. För att ändra på det förhållandet
behöver kroppen friges och det i ordets verkliga bemärkelse.

I de tre studierna ovan kan vi se att samhälleliga förändringar gynnade
uppkomsten av gymnastik och idrott, två aktivitetsformer vars rörelsemöns-
ter har påverkats av naturvetenskaplig kunskap om kroppen och som i skol-
sammanhang har använts för att kontrollera och disciplinera kroppen.

Det naturvetenskapliga studiet av kroppen fram till förra sekelskiftet
innebär vidare att kroppen förtingligades. En konsekvens av det är att sy-
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nen på hur kropp och själ är relaterade till varandra ändras liksom synen på
vad kroppen ’är’. För linggymnastikens del innebär detta, att den tidiga
ståndpunkten att kropp och själ skall bringas i harmoni med varandra er-
sätts med uppfattningen att det råder en kraftrelation mellan dem, för att
vid slutet av 1800-talet reducera kroppen till en motor.

Vid mitten av förra seklet uppkommer insikten att det dittillsvarande
skolandet av kroppen har medfört att människor känner sig främmande
inför sin egen kropp. Skolandet av kroppen kan inte längre ske med ut-
gångspunkt i samhällets krav och förväntningar utan i människors lust att
röra sig.

Intresset för vad det är för kropp/ar som dagens skola skolar finns även
i vår tid, vilket framgår av de studier som redovisas härnäst.

Kroppsförståelse i dagens skolämne
Gemensamt för de studier som presenteras i detta avsnitt är för det första att
de är klassrumstudier och för det andra att de oberoende av ämnestillhörighet
har, i likhet med Kirks studie ovan, en socialkonstruktionistisk syn på kun-
skap, vilket betyder att kunskap är historiskt och socialt föränderlig. De två
första undersökningarna analyserar hur kroppsförståelsen kan sägas se ut i
det nuvarande idrotts- och hälsoämnet i Sverige och de två därpå följande
behandlar kroppsförståelsen i ämnet i Australien respektive i USA.

Med utgångspunkt i skolämnet idrott och hälsa som ett offentligt rum
analyserar Ylva Bergström (1997) vilken mening som erbjuds eleverna i
idrotts- och hälsoundervisningen. Med hjälp av intervjuer med idrottslärare
och videoinspelningar av lektioner, innehållande framför allt redskapsgym-
nastik och bollspel, analyseras undervisningens kunskapsemfaser och
lektionsfokus. Med kunskapsemfas menas de motiv, som ligger till grund
för valet av ämnesinnehåll. Med lektionsfokus avses det som lyfts fram och
betonas i undervisningen, det vill säga vad som bland allt det som en under-
visningssituation innehåller lyfts fram och betonas.

De kunskapsemfaser som Bergström fann var ’det rätta, det riktiga’,
’vetenskapligt-rationella/kumulativa’, ’vardagsemfasen’ samt ’instrumentella/
multiplicerande emfasen’.

Den först nämnda kunskapsemfasen, ’det rätta, det riktiga’, hävdar kun-
skapen om kropp och kroppsövning genom att påstå att den anförda kun-
skapen är den rätta. Kunskap om kroppen baseras på ett förment logiskt
resonemang som varken prövas eller motiveras. Den ’vetenskapligt-ratio-
nella/kumulativa emfasen’ hävdar kunskapen om kropp och kroppsövning
genom att peka på att effekterna av verksamheten är möjliga att bevisa och
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genom att hänvisa till framtiden, på så sätt att eleven kommer att ha nytta
av den kunskap som hon/han lär sig här och nu. De grundläggande kunska-
perna om kroppen uppfattas inom ramen för denna kunskapsemfas ha en
vetenskaplig förankring. Kroppen beskrivs i teknisk mening, som en ma-
skin, som skall underhållas, tränas och tillföras rätt energi i form av rätt
föda. ’Vardagsemfasen’ hävdar kunskaper om kropp och kroppsövning ge-
nom att relatera till elevernas vardag, till exempel att kunna delta i den
idrottskultur som samhället erbjuder. Kunskapen är användbar och nyttig i
relation till det samhälle som eleven lever i. I den ’instrumentella/multipli-
cerande emfasen’ hävdas kunskapen i ämnet genom att säga att kunskapen
är god för något annat. Denna emfas betonar att kunskaperna och färdig-
heterna i idrotts- och hälsoämnet är disciplinerande, vilket betyder att den
studerande tränas i att lära.

De lektionsfoki som Bergström identifierade var ’teknisk fokusering’,
’aktivitetsfokusering’ och ’samspelsfokusering’. I ’teknisk fokusering’ är det
de studerandes tekniska utförande som betonas tillsammans med till tekni-
ken hörande termer, begrepp och regler. ’Aktivitetsfokusering’ innebär att
den fysiska aktiviteten fokuseras, att varje studerande skall vara fysiskt ak-
tiv. När lektionsinnehållet är bollspel väljs inom ramen för detta fokus plan-
storlek, antalet deltagare i respektive lag och dylikt med hänsyn till att de
studerande i första hand skall vara fysiskt aktiva, inte spela bollspelet i sig.
Av lärarens ordval framkommer också denna betoning. Uttryck som ’bli
svettig, se varm ut, lite till’ är vanligt förkommande. I ’samspelsfokusering’
ligger betoningen i undervisningen på att de studerande skall lära sig att
arbeta, eller snarare, fungera tillsammans. Det betyder att lagsamman-
sättningen görs så, att förutsättningar för spel skapas och att de studerande
förväntas acceptera de regler som ställs upp, vare sig de är de formellt rik-
tiga eller ej.

Sammantaget visar de fyra kunskapsemfaserna, att idrottslärare hävdar
kunskap om kropp och kroppsövning med utgångspunkt i ett objektivt per-
spektiv på kroppen. Den sortens kunskap innebär att kunskap uppfattas
som en sann representation av verkligheten. Med ett objektivt perspektiv är
det en oproblematiserad och kontextlös biologisk bild av kroppen och
kroppsövning som kommer till uttryck i ämnet. När det gäller de tre
lektionsfoki antyder analysen, att det är läraren som formulerar vad som
anses vara det rätta, och som väljer ut vad som är värt att lära om kropp
och kroppsövning. Den mening som erbjuds de studerande bygger på en
syn på kunskap som något faktiskt och obestridligt. Det är en kunskapssyn,
som inte lämnar utrymme för andra antaganden om kunskap. Om idrotts-
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och hälsoundervisningen däremot baseras på ett socialkonstruktivistiskt per-
spektiv på kunskap, öppnas enligt Bergström möjligheten för att lärare och
studerande tillsammans kan resonera om vad som är det goda och det rik-
tiga i idrotts- och hälsoundervisningen med avseende på kropp och kropps-
övning, och det beroende på att det socialkonstruktivistiska perspektivet
utgår från andra antaganden, nämligen att kunskap är en social konstruk-
tion och därmed varierar över tid.

Inom ramen för 2002 års utvärdering (Eriksson med flera 2002) av
idrotts- och hälsoämnet undersöks, med hjälp av en diskursanalytisk ansats,
hur kroppsförståelsen kan sägas se ut i den praktiska undervisningen. De
frågor som besvaras i studien handlar om vilket/vilka ämnesinnehåll och
ämnesfokus/foki som kan identifieras samt vilka synsätt på kropp som präg-
lar undervisningen. Med hjälp av videoinspelningar samlades data in från
fem av de 30 slumpmässigt utvalda skolor som ingick utvärderingen. Sam-
manlagt spelades 15 idrotts- och hälsolektioner från skolår 2–9 in. Analy-
sen av videoinspelningarna visar att innehållet i de videoinspelade lektio-
nerna utgjordes av banor för styrke- eller stationsträning, bollspel av olika
slag, hopprepsträning och redskapsgymnastik med siktet inställt på träning
av motoriska färdigheter. Det lektionsfokus som identifierades benämns
’aktivitetsfokus’. Att bara ett fokus identifierades förklaras av att samtliga
lärare, som undervisade på de inspelade lektionerna, manade på de stude-
rande att komma igång snabbt och vara aktiva så mycket som möjligt. Det
skäl som lärarna gav härför var att den av hälsoskäl så viktiga fysiologiska
aspekten på rörelse skulle tillgodoses. Det var också orsaken till varför
fysiologiska och medicinska kunskaper om kropp dominerade i under-
visningen. När det gäller synsätt på kropp påvisades ’den trötta och svet-
tiga kroppen’ och ’den starka kroppen’, två synsätt som accentuerar den
biologiska aspekten av människans kroppslighet. Sammantaget visar denna
studie att aktivitet premieras i skolämnet idrott och hälsa och att biologiska
aspekter på människans kroppslighet har företräde framför sociala, kultu-
rella, existentiella och identitetsskapande aspekter. Att kroppen skall skö-
tas och tränas är inte enligt Eriksson med flera problematiskt i sig, utan
problemet består i att den uppfattningen är den enda som står att finna om
kropp i idrotts- och hälsoämnet och att ämnet därmed uppvisar ett ensidigt
synsätt på kropp.

David Kirk och Richard Tinning (1994) undersöker hur kvinnliga och
manliga ungdomar konstruerar kropp och självidentitet i och kring idrotts-
och hälsoundervisningen. Studien görs med utgångspunkt i att det finns
pojkar och flickor som upplever ett förfrämligande inför sin egen kropp,
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vilket försvårar att fysisk aktivitet integreras med ungdomarnas livsstil.
Under loppet av två år samlar de in data med hjälp av deltagande observa-
tioner och intervjuer från de högre skolklasserna på ett antal skolor i Aus-
tralien (secondary schools). Motiv till att Kirk och Tinning vill studera skol-
ämnet idrott och hälsa är för det första, att idrottslärare i Australien, lik-
som i USA och Storbritannien, har bytt ut idrott mot hälsa, som ämnets
viktigaste mål. Det har medfört att inslaget av hälsorelaterade fysiska akti-
viteter i undervisningen har ökat. Ett andra motiv är att idrotts- och
hälsoundervisningen erbjuder fina tillfällen att studera ungdomars engage-
mang i fysisk aktivitet och senare års kroppskultur. De studerande tar med
sig sina egna stilar vad gäller klädsel och utrustning till den lärarledda och
styrda undervisningen i skolan. Ett tredje och sista motiv är att de kroppar
som konstrueras i dagens australiensiska kultur är av betydelse för hur själv-
identiteten formas och bibehålls.

Analysen visar att många flickor och en del pojkar inte bara upplever
idrotts- och hälsoundervisningen på ett negativt sätt utan till och med kan
också känna aversion mot den. Under dylika omständigheter skyddar ung-
domarna sin självidentitet med att utveckla strategier, som innebär olika
grader av ickeförkroppsligande, vilket får till följd att ungdomarna inte
deltar i någon av de aktiviteter, som ingår i dagens kroppskultur. Det för-
hindrar i sin tur ungdomarna från att utveckla en aktiv och hälsosam livs-
stil.

Skälet till att idrotts- och hälsoundervisningen misslyckas med sin upp-
gift att stimulera ungdomar till en aktiv och hälsosam livsstil beror enligt
författarna på att idrottslärarna inte förstår att deltagande i fysiska uppgif-
ter exponerar kroppen, och att exponerandet kan innebära att de stude-
rande riskerar sin själv-identitet. Om idrotts- och hälsoundervisningen skall
lyckas med att engagera dagens unga måste undervisningen enligt förfat-
tarna utformas så, att ungdomarna kan delta i olika fysiska uppgifter utan
att själv-identiteten skadas. Det innebär till exempel att den publika och
interaktiva natur med vilken undervisningen ofta bedrivs, bör tonas ned till
förmån för undervisningssituationer där individen inte behöver exponera
sin kropp eller sin fysiska inkompetens inför andra. Undervisningen om
vad en aktiv livsstil innebär behöver också kontextualiseras, eftersom ab-
strakt kunskap är svår att ta till sig och svår att omsätta i den egna livs-
situationen.

I syfte att förstå vilka kroppar och identiteter som konstitueras i idrotts-
och hälsoundervisningen respektive i ett undervisningstillfälle i Feldenkrais-
metodik (för en förklaring av vad som menas med Feldenkraismetodik’ – se
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kapitel 4) genomför Wright (2000) en poststrukturalistiskt inriktad studie,
i vilken hon jämför talet i dessa båda praktiker.

Analysen av undervisningen i idrott och hälsa visar för det första att det
framför allt är läraren som talar. För det andra att talet systematiskt upp-
märksammar kroppsdelar och därtill kontrollerar de studerandes aktivitet
på ett sådant sätt som är att likna vid den tidiga svenska gymnastikens
drillning. Utsagor av mer kommenderande karaktär, innehållande vad och
hur de studerande skall göra olika rörelser, är vanligt förekommande. Av
analysen framgår vidare att det är de fysiologiska förklaringarna av rörelse
som betonas. Idrottslärarens språkbruk visar sammantaget att kroppen
framför allt betraktas som ett redskap för utvecklandet av fysisk färdighet.
Träning av fysiska färdigheter dominerar också den analyserade lektionen,
medan lärande om och tänkande kring rörelse är frånvarande i undervis-
ningen.

Analysen från undervisningen i Feldenkraismetodik uppvisar ett annat
mönster för hur kropp och lärande konstrueras. Även i den undervisnings-
situationen är det läraren som talar mest. Men avsikten här är att ledaren
med sina anvisningar söker stödja deltagarna i deras kinestetiska erfarande
av kroppen i olika positioner. Språkbruket här skiljer sig från idrottslärarens
på så sätt att ledaren inte säger vad deltagarna skall göra. I stället är det
frågor till deltagarna som dominerar, frågor som vad de tänker och känner
i kroppen, när de befinner sig i olika positioner. Trots att det är ledaren som
kontrollerar undervisningen, så finns det inget i ledarens språk som anger
ett bestämt sätt att utföra övningarna på. Det kan bero på att i flera av
övningarna kan ledaren inte utifrån observera vad som sker, utan det som
är fokus är deltagarnas uppmärksamhet på sina inomkroppsliga skeenden.

Sammantaget visar de två analyserna enligt Wright att det är olika anta-
ganden om kropp och rörelse, som ligger till grund för de båda verk-
samheterna. I idrotts- och hälsoundervisningen betraktas kroppen och
kroppsdelarna som objekt. Kroppens olika delar förflyttas på ett givet sätt
och i vissa riktningar. Målet är att eleverna utvecklar skicklighet i att utföra
en viss teknik. I Feldenkraisundervisningen däremot är det fråga om en
process, som mynnar ut i att deltagaren lär känna sin kropp. De båda akti-
viteterna konstruerar således två olika kroppar, idrottens reglerade praktik
en ’ha-kropp’ och den andra att kroppen är ett, inte delar som fogats sam-
man. Författaren avslutar med att framhålla att hon inte med utgångspunkt
i resultatet förespråkar den ena praktiken framför den andra. Det som en-
ligt Wright istället är av betydelse, är att det som tas för givet uppmärksam-
mas och görs till föremål för en diskussion om vilka kroppar, identiteter
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och mänskliga relationer som skapas vid utövandet av respektive aktivitet.
De insikter som härvidlag skapas kan sedan användas till att vidga skol-
ämnet idrott och hälsas innehåll så, att det i möjligaste mån tillgodoser
barn och ungdomar i ett mångkulturellt samhälle.

Av de ovanstående studierna av senare decenniers skolning av kroppen
framgår, att ämnets kunskapsbas fortfarande är naturvetenskaplig och att
kroppen i och med det oftast beskrivs i tekniska termer, det vill säga som en
maskin som består av olika delar som påverkar varandra. Vidare framgår
det att undervisningen syftar till att eleverna lär sig ett antal färdigheter,
som de kan utföra på ett tekniskt riktigt sätt. Detta för att de skall kunna
delta i det omgivande samhällets föreningsidrott och/eller vara fysiskt ak-
tiva på sin fritid. Studierna visar vidare att det finns såväl pojkar som flickor
som upplever idrotts- och hälsoundervisningen negativt och därför utveck-
lar olika grader av ickeförkroppsligade strategier. Ämnets problematik be-
står dock enligt de olika författarna vare sig i den naturvetenskapliga kun-
skapen eller att de studerande utövar olika aktiviteter. Utan problemet är
att andra perspektiv på kropp än det naturvetenskapliga saknas liksom ett
mer pluralistiskt utbud av aktiviteter, däribland den kroppskultur som da-
gens ungdomar ägnar sig åt.

Övriga studier
I detta avslutande avsnitt redogör jag för de tre studier som inte kan inord-
nas under tidigare rubriker, men som har med mitt kunskapsintresse om
kroppsförståelse att göra. I den första studien undersöker Kimberley Olivers
(2001) hur idrotts- och hälsoämnet kan göras meningsfullt för flickor i en
tid när kroppen framstår som ett objekt. Den andra studien är Liv Duesunds
(1993) studie. Den behandlar inte skolämnet idrott och hälsa utan idrott
med inriktning mot specialpedagogik. Skälet till att den studien ändå tas
med här är att författaren bland annat använder sig av Merleau-Ponty’s fe-
nomenologi, för att basera idrott, i detta fall idrott med specialpedagogisk
inriktning, på en annan kroppsförståelse än den dualistiska. Den tredje och
sista undersökningen är en pilotstudie om hurvida leken kan överbrygga
kropp-själdualismen.

Olivers (2001) kunskapsintresse handlar om hur man kan arbeta med
flickor, för att de skall finna skolämnet idrott och hälsa meningsfullt. För
att få svar på den frågan gör Oliver en studie, där hon använder den tid som
står tillförfogande på schemat för idrotts- och hälsoämnet under loppet av
ett år. Med utgångspunkt i att flickor dagligen överöses med budskap om
hur deras kroppar bör formas, skötas och tränas engagerar Oliver kvinn-
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liga studerande i en kritisk analys av kroppen, så som den framstår i dagens
kroppskultur.

I undersökningen deltog åtta flickor fördelade på två grupper. I studiens
inledande fas ombads flickorna att skriva ned sina biografier samt kontinu-
erligt anteckna när de uppmärksammar sin kropp samt vad de då tänker
och känner. Härefter granskade Oliver och flickorna hur tonårsmagasinen
framställer bilden av (kvinno)kroppen.

Samtidigt som flickorna ägnade sig åt ovanstående, ombads de att ta
kort på saker som medförde såväl positiva som negativa känslor inför krop-
pen. Härefter fick de till uppgift att ta foton på saker som sänder budskap
till flickorna om deras kroppar. Alla uppgifterna som flickorna deltog i ska-
pade gruppdiskussioner, reflektioner och kritiska analyser som spelades in
på video och transkriberades.

Analysen visar att flickornas upplevelser av sina kroppar påverkar hur
de förstår idrotts- och hälsoämnet och det i sin tur om de vill delta eller ej.
Att arbeta med kritisk granskning av bilder är ett arbetssätt, som en del inte
anser tillhör idrotts- och hälsoundervisningens domän. Men det har visat
sig vara en förutsättning för att tillmötesgå flickorna, så att de kan få ut
något av ämnet och göra det mer relevant för dem. Arbetssättet har också
hjälpt flickorna att bli kritiska mot massmedias bilder av kroppen.

Duesund (1993) undersöker den specialpedagogiska verksamheten vid
ett hälsosportcenter i Norge. Centret, som är det första i sitt slag i Norge
och även internationellt, är unikt. Till centret kommer människor, däri-
bland elever från det obligatoriska skolväsendet, med kroniska eller tempo-
rära funktionsnedsättningar för behandling, fysisk träning och utbildning
inom ramen för en holistiskt inriktad rehabiliteringsmodell. Det som skiljer
detta från andra vårdinriktade centra och behandlingshem är det stora ut-
budet av fysiska aktiviteter, vilka leds och instrueras av sjukgymnaster och
idrottsinstruktörer. Utbudet inkluderar olika frilufts- och idrottsaktiviteter
som ridning, skidåkning, körning med hundspann, cykling, rodd och padd-
ling, friidrott, bågskytte och gevärsskytte. Därutöver finns det också möj-
lighet att delta i gymnastik i grupp, medicinsk träningsterapi 8, gångträning
och ergonomi.

Duesunds kunskapsintresse är inriktat mot att söka finna en gemensam
referensram för det specialpedagogiska kunskapsområdet, innehållande
medicin, pedagogik och psykologi.

Undersökningen består av två delstudier, en teoretisk och en empirisk.
Den teoretiska delstudien omfattar i sin tur tre delar varav en är inriktad
mot kroppsförståelse och det är den som jag tar upp här. Den empiriska
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studien undersöker huruvida självuppfattningen hos en grupp elever har
ändrats efter en fjorton dagar lång vistelse på centret.

På centret råder ett dialektiskt förhållande mellan de specialpedagogiska
kunskapsområdenas och verksamhetens syn på kropp. Närmare bestämt
mellan kroppen som ting och kroppen som tillstånd alternativt mellan krop-
pen som objekt och som levd kropp (se vidare kapitel 4). Det är skälet till
att Duesund undersöker vilka kunskaps- och lärandedimensioner, som un-
dervisningen i idrott på centret innehåller. Det gör hon genom att intervjua
de sjukgymnaster och idrottsledare som leder idrottsundervisningen på
centret. Resultatet visar att både rörelse och specialpedagogik är kunskaps-
former som teoretiskt kan förankras i ’tyst kunskap’. Det öppnar för en
förståelse av specialpedagogik som ett ämne som enligt Duesund, har ut-
gångspunkt i kroppen och då i en fenomenologisk förståelse av kroppen.
Denna del av den teoretiska studien avslutas med att Duesund beskriver
Merleau-Ponty’s fenomenologi om kroppen. Av beskrivningen kan man dock
inte utläsa vad idrott med inriktning mot specialpedagogik kan bli med den
filosofin som utgångspunkt, utan beskrivningen är att förstå som ett nytt,
dock ej konkretiserat, perspektiv på det specialpedagogiska området.

Sharon Stoll, Jennifer Beller, Allison Mathews, Brandon Freitas med flera
(2000) undersöker i en pilotstudie huruvida lek och lekfullhet, som ett ut-
tryck för lust och glädje, kan överbrygga den kropp-själdualism som domi-
nerar både samhällets rörelsekultur och skolämnet idrott och hälsa. De
undersöker vidare om lek och lekfullhet är av betydelse för lusten att utöva
elitidrott, träna samt delta i skolämnet idrott och hälsa. Pilotstudien, som
görs inom ramen för studier i praktisk filosofi, består av fyra delstudier,
som var och en testar fyra olika hypoteser. I de tre första delstudierna sam-
las data in med hjälp av enkäter medan i den fjärde med hjälp av video-
inspelningar. De olika delstudierna vänder sig till olika populationer. Ge-
mensamt för de personer som ingår är att de är studerande, om än på olika
nivåer inom utbildningsväsendet.

Sammantaget visar resultaten för de fyra delstudierna att intresset för
fysisk aktivitet minskar när leken försvinner, och att det gäller för samtliga
studerade sammanhang: skolämnet, tävlingsidrott och hälsofrämjande ar-
bete. De flesta studerande tycker med andra ord om att leka, men inte att
träna och delta i idrott. Resultatet visar vidare att yngre studerande upple-
ver att idrotts- och hälsoämnet är roligt, medan äldre studerande ej har
motsvarande upplevelser. Tvärtom verkar det som om idrotts- och hälso-
ämnet bidrar till att ungdomarna utvecklar en negativ inställning till trä-
ning och utövande av fysisk aktivitet. De ungdomar som fortfarande idrottar
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när de går i det tolfte skolåret, gör det för att de söker tävlingsframgångar,
inte för lusten att röra sig.

Med utgångspunkt i resultaten ställer sig författarna frågan om det är så
att idrottslärare, tränare och samhället i stort har misslyckats med att stödja
den totala kropp-själerfarenheten. Resultatet indikerar det motsatta förhål-
landet nämligen att idrottslärare, tränare och samhället i stort uppfattar
kroppen som något som måste tränas till underkastelse, för att på så sätt
uppnå en god fysisk status. För att åstadkomma en förändring bör enligt
artikelförfattarna både ämnet och det omgivande samhällets rörelsekultur
istället baseras på andra antaganden om kropp, än de som Descartes’ filo-
sofi bygger på (se vidare kapitel 4).

Av litteraturgenomgångens sista tre studier framkommer att inte bara
skolämnet utgår från en dualistisk kroppsförståelse. Det gör även det omgi-
vande samhällets rörelsekultur och specialpedagogik med inriktning mot
idrott. För att ändra på sakernas tillstånd kan man enligt författarna, dels
ifrågasätta konsumtionssamhällets kroppsideal, dels ändra de antaganden
som aktiviteter och verksamheter hittills vilat på.

Sammanfattning och konsekvenser för det fortsatta arbetet
Forskningsgenomgången visar för det första att intresset för skolämnet idrott
och hälsas kroppsförståelse står att finna i en rad olika discipliner, inte bara
inom de naturvetenskapliga ämnesområdena. Störst är än så länge intresset
inom sociologin. Men även inom pedagogiken kan man skönja ett växande
intresse för kroppen. Ett motsvarande intresse står också att finna inom
ämnet historia. Inom det har (ling)gymnastikens och till delar även idrottens
antaganden om kropp analyserats.

Forskningsgenomgången visar för det andra att skolämnet idrott och
hälsas kunskapsbas uppfattas vara dualistisk och det beroende på, att de
kunskaper som är vanligast förekommande i ämnet är den naturvetenskap-
liga kunskapen om kroppen, och den behandlar kroppen som ett objekt.
Vidare visar forskningsgenomgången att de aktiviteter som utgjort ämnets
innehåll har använts för att disciplinera kroppen, inte för att främja män-
niskors, och speciellt då inte flickors lust att röra på sig eller för att stödja
individens totala kropp-själerfarenhet.

För det tredje visar forskningsgenomgången att alternativ ges för hur
skolämnet idrott och hälsa kan förändras i en annan riktning. De alternativ
som dryftas är vikten av att placera de studerande och deras menings-
skapande, inte aktiviteterna, i centrum för undervisningen. Ett annat för-
slag är att ändra innehållet till att omfatta de aktiviteter som dagens barn
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och ungdomar är engagerade i samt att vidga fältet så att många fler aktivi-
teter tilldelas en plats i innehållet. Av betydelse är också att ämnets
kunskapsbas ändras så att fler dimensioner på kropp än de naturvetenskap-
liga förs in i undervisningen. Duesund förespråkar exempelvis, med hänvis-
ning till att rörelse kan föras till kunskap som tyst kunskap, att ämnets
kunskapsbas bör utgå från Merleau-Ponty’s filosofi om kroppen. Bergström
å sin sida hävdar att kunskap som social konstruktion är en bättre utgångs-
punkt för ämnet än (naturvetenskaplig) kunskap som objektiva avbildningar
av verkligheten. Bergströms argument härför är att socialkonstruktionis-
men, till skillnad från naturvetenskapernas kunskapsrealistiska synsätt, kan
visa att kunskaper skapas av människor och är beroende av den tid och det
sammanhang som kunskapen produceras i. Det är också skälet till att Kirk
och Tinning förespråkar att socialkonstruktionismen ges ett större utrymme
vid forskning om idrotts- och hälsoämnet.

I de redovisade studierna hävdas samantaget att ämnets hittillsvarande
kroppsförståelse, beroende på den kunskapsbas, är dualistisk. Men frågan
är om bilden är mer nyanserad än vad som framkommer ovan? Till exem-
pel behöver inte naturvetenskaplig kunskap vila på enbart dualistiska anta-
ganden om kropp. Enligt Merleau-Ponty (1945/1997, s 21) överskrider
neurofysiologin den äldre mer mekanistiskt inriktade fysiologin, och det
beroende på att neurofysiologin inte bara involverar studiet av den objek-
tiva kroppens funktioner och hur de interagerar, utan också hur kropp och
psyke samordnas samt hur kroppen interagerar med den omgivande värl-
den. Ett annat exempel är också enligt Merleau-Ponty gestaltpsykologin.
Den beskriver, till skillnad från den ’klassiska psykologin’, kroppen som
vår kommunikation med världen (1945/1997, s 44) och därmed, i likhet
med neurofysiologin, kroppen som en del i omvärlden.

Ännu ett exempel på att bilden kan vara mer komplex är idrotts- och
hälsoämnets innehåll. De aktiviteter som oftast utgjort och fortfarande till
stora delar utgör ämnets innehåll har visserligen utvecklats under 1800-
och 1900-talen, en tid då kroppen betraktats som (enbart) materiell. Men
det utesluter inte att människor kan tilldela aktiviteterna en annan mening
däribland med avseende på kropp. På motsvarande sätt är det med
arbetssätten. Det är skillnad på arbetssätt där målet är att disciplinera barns
och ungdomars kroppar och arbetssätt som bestäms av lärare och elever
tillsammans. Eller som Wright (2000) påpekar att arbetssätt, som utgår
från att kroppen består av delar som skall fogas samman, konstituerar en
annan kropp än arbetssätt där kropp och själ uppfattas som en enhet.
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Det övergripande syftet med denna undersökning är som sagt att stu-
dera den kroppsförståelse som kommer till uttryck i texter om ämnet idrott
och hälsa. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang, och i att tävlings-
momentet har tonats ned till förmån för företeelser som rörelseglädje och
att skapa bestående intresse för fysisk aktivitet (Annerstedt 2001, s 209), är
mitt antagande att ämnets kroppsförståelse är mer sammansatt än vad som
framkommer av forskningsgenomgången ovan. För att se hur det förhåller
sig med det undersöker jag skolämnet idrott och hälsa med hjälp av både
det dualistiska och det alternativa tänkande om kroppen, som föreslogs vid
seminariet i USA 1972, nämligen det fenomenologiska tänkandet närmare
bestämt Merleau-Ponty’s fenomenologi om kroppen som levd kropp. Skä-
let till att jag väljer hans tänkande om kroppen beror för det första på, att
det är den mest genomarbetade filosofin om den levda kroppen som står att
finna. För det andra att Merleau-Ponty’s tänkande om kroppen allt oftare
används i olika forskningssammanhang, där konsekvenserna av dualistiska
teorier uppmärksammats och alternativ att reflektera över kroppen ur an-
dra perspektiv än det dualistiska efterfrågas (exempelvis Engelsrud 1985;
Öhlén 2000). Såväl det dualistiska som det fenomenologiska tänkandet åter-
kommer jag till i kapitel 4. Innan dess något om den ansats som jag har valt
för att söka öppna för ett delvis annorlunda samtal om kropp i relation till
skolämnet idrott och hälsa nämligen pragmatismen. Den redogör jag för i
det kommande kapitlet.
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Noter

1 Genomgången nedan baseras på sökningar gjorda på LIBRIS och ämnesdatabaser
för pedagogik, sociologi, idrott och psykologi och då med sökord som kropp/body,
kroppskultur/body culture, fysiska fostran alternativt idrott och kropp/physical
education alternativt sport and body. Jag har vidare sökt på ord som fenomenologi
och pragmatism kombinerat med kropp/body. Avslutningsvis har jag också sökt på
författarnamn samt i referenslistor.
2 Med internationell forskning avses här studier som är gjorda i USA, Australien
och Norge.
3 Ännu en studie om skolämnet idrott och hälsa med inriktning mot bland annat
kropp presenteras av Eva Olofsson på NFPF (Nordisk Förening för Pedagogisk
Forskning) 2003. Att Olofssons studie inte tagits med i min litteraturgenomgång,
beror på att i studien analyseras inte de kroppar som omtalas ur ett kroppsförståelse-
perspektiv. Kroppen omtalas istället bland annat i termer av den friska och hälso-
samma kroppen och som pojk- och flickkropp.
4 Kinesiologi är ett fysikaliskt begrepp, som är synonymt med begreppet rörelselära
och som innebär studiet av rörelse (se till exempel Galley och Forster 1987, s 1).
5 Inom naturfilosofin sökte man svar på hur den förandligade naturen kunde föda
fram medvetandet, närmare bestämt hur utvecklingen från en omedveten ande
(objektet) till ett medvetet jag (subjektet) gick till (Ljunggren 1999, s 91).
6 Bildning är ett av de viktigaste begreppen i den romantiska och idealistiska tanke-
världen vid sekelskiftet mellan 1700 och 1800-talen. Begreppet bildning syftade på
människans harmoniska utveckling. Vid den här tiden betraktades människan som
en helhet som skulle utvecklas förnuftsmässigt, moraliskt som känslomässigt. Or-
det bild i bildning syftade oftast på bilden av Gud. Med hjälp av bildning skulle
människan förädlas och förandligas för att på så sätt formas till en Guds avbild.
1700- och 1800-talets bildningsteoretiker vurmade för att hela människan skulle
utvecklas, det vill säga även kroppen. Dess daning kom dock ofta i andra hand
(Ljunggren 1999, s 31).
7 Ljunggren skiljer mellan ontologiska, epistemologiska och etiska aspekter. Den
ontologiska redogör för vad människan är, medan de epistemologiska berör vad
människan studeras som. Den etiska aspekten handlar om hur man i det dagliga
livet förhåller sig till kropp, känslor, förnuft och driftsliv. Linggymnastiken har
enligt Ljunggren en etiskt dualistisk kroppsförståelse.
8 Medicinsk träningsterapi (MTT) är namnet på en form av träningsprogram, som
är anpassat till människor med olika former av funktionshinder. MTT är vanligt
förekommande i sjukgymnastisk verksamhet. Med hjälp av MTT tränas funktioner
som styrka, rörlighet, uthållighet, koordination och balans.
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KAPITEL 3

Ett pragmatiskt perspektiv på kunskap och språk

Av forskningsgenomgången framgår att en alternativ vetenskapsteoretisk
utgångspunkt för skolämnet idrott och hälsa, än naturvetenskapernas
kunskapsteoretiskt dualistiska och kunskapsrealistiska, hävdas kunskap som
social konstruktion vara. De skäl som anges härför är att social-
konstruktionistiskt inriktad forskning visar att kunskap skapas av männis-
kor och är beroende av sitt historiska och sociala sammanhang1. Mitt
kunskapsintresse, kroppsförståelse i skolämnet idrott och hälsa, handlar
primärt inte om att belysa kunskapens historiska och sociala karaktär, utan
om att söka identifiera antaganden om kropp. Det kan låta sig göras genom
en reflektion över idrotts- och hälsoämnets praktik. Den vetenskapsteoretiska
tradition som då ligger närmare till hands är pragmatismen och det bero-
ende på att kunskap enligt pragmatiskt tänkande skapas i reflektion över
gjorda erfarenheter. Mitt bidrag blir därmed en mer kvalificerad reflektion
över idrotts- och hälsoämnet.

Då antaganden om kropp uttrycks i såväl människors handlande och tal
som texter om skolämnet idrott och hälsa finns flera möjliga tillvägagångs-
sätt att välja bland. Men som redan framgått av inledningskapitlet så väljer
jag att analysera texter för att besvara studiens frågeställningar, vilka lyder

– Vilken förståelse av kroppen ger läro- och kursplaner samt idrottslärares
fackpress uttryck för?

– Vad förenar alternativt skiljer i kroppsförståelse mellan de olika styr-
dokumenten och mellan styrdokument och fackpress?

Genom att välja textanalys flyttas visserligen forskningsintresset från tingen
till ’talet om’ tingen och/eller fenomenen, i detta fall från idrotts- och
hälsoämnet till talet om det. Men även på så vis kan man få en förståelse för
hur människor förstår sin omvärld (Hagström, 2001) och sig själva, däri-
bland hur de förstår kroppen. Med anledning av att jag har valt pragmatism
som vetenskapsteoretisk utgångspunkt och textanalys som tillvägagångssätt2

inleds kapitlet med en redogörelse av pragmatismens kunskaps- och menings-
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teori. Det avsnittet följs av ett avsnitt om vad en syftesrelaterad läsning inne-
bär, däribland vilka texter som har valts ut för analys, hur jag går tillväga
vid läsandet av dem samt hur resultaten redovisas i de olika resultatkapitlen.
Kapitlet avslutas med en redovisning av de forskningsetiska överväganden
som gjorts och en sammanfattning.

Pragmatisk kunskapsteori
Pragmatister söker alternativ till både empirismen och rationalismen, två
kunskapsteoretiska uppfattningar som utgår från kunskapsdualistiska anta-
ganden om människa och värld. Dessa båda tankestrukturer hävdar att män-
niskan kan delas upp i kropp och själ och att människan kan skiljas från
omvärlden, tudelningar som i sin tur leder till antaganden om att tanke (med-
vetande) och sinnesintryck (kropp) kan skiljas åt liksom tanke och handling
samt språk och värld. Både rationalism och empirsm gör vidare åtskillnad
mellan subjekt och objekt på så sätt att den undersökande människan är ett
subjekt, som kan placera sig i en utanförstående position i förhållande till
det hon skall undersöka, objektet. Uppdelningen mellan tanke och omvärld
kräver att en skiljelinje, ett så kallat demarkationskriterium3, upprättas. Med
hjälp av detta kriterium antas forskaren kunna avgöra när kunskapen, den
mentala spegelbilden, korresponderar med den yttre verkligheten och när
den inte gör det (Stefansen 1987; Säfström och Östman 1999), det vill säga
avgöra när kunskap är sann eller falsk.

Enligt pragmatiskt tänkande kan de tudelningar som kunskapsrealismen
förutsätter ej låta sig göras, utan sinnesintryck och medvetande är inter-
relaterade och därmed också tanke, språk och handling (Peirce 1868/1990).
Människan kan inte heller befinna sig i en utanförstående position i förhål-
lande till det som skall undersökas, utan kunskap finns i människors hand-
lingar, i deras handlingsvanor (Peirce 1877/1990). Kunskap är i och med
det något som skapas av människor och är knuten till ett givet samman-
hang. Därvid kan människor aldrig helt frigöra sig från den värld och det
sammanhang hon lever i.

Pragmatismens kunskapsteoretiska utgångspunkt är således att männis-
kan handlar i världen. Handlingarna är aktiva och målinriktade och så länge
som det råder samstämmighet mellan människors syften, mål, önskningar
och handlingar fortsätter vi att handla, som vi dittills har haft för vana4.
Men när vi stöter på problem, eller börjar tvivla på det vi gör, ändras situa-
tionen och vi börjar söka kunskap som kan lösa det problem vi står inför.
För att problemet skall kunna lösas måste den nya kunskapen leda fram till
ett nytt sätt att tro5. Med den nya tron som utgångspunkt kan vi sedan
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finna nya sätt att handla på (Peirce 1877/1990), och det beroende på att
pragmatismens grundtanke är att såsom vi tänker (tror) handlar vi och när
vårt tänkande (tro/övertygelse) ändras, ändras också handlandet.

Det är dock inte vilket tänkande som helst som leder till förändrade
handlingsmönster. Det är det reflektiva tänkandet som kan lösa tvivlet
alternativt problemet och som därmed kan visa på nya sätt att handla. Det
reflektiva tänkandet är, liksom människans handlingar, målinriktat och där-
till riktat mot framtiden. Att tänka reflektivt är att gå in i en kunskaps-
process som inkluderar aktiva och omsorgsfulla överväganden över våra
hittillsvarande erfarenheter, föreställningar och kunskaper (Dewey 1910/
1991, s 1–13). Kunskap som handling är därvid en process utan början och
utan slut.

Den pragmatiska kunskapssynen att kunskap skapas av människor, för
att lösa problem som uppkommit i människors olika verksamheter, medför
att kunskap vare sig kan ha en säker grundval eller generell och absolut
giltighet. Kunskap är snarare att betrakta som provisorisk och osäker och
ett sätt att delta. Kunskapens värde består dock i de konsekvenser den
föranleder, i kunskapens användbarhet (Peirce1878/1990; Dewey 1916/
1999, s 391–395).

Pragmatisk meningsteori
Kunskapens intersubjektiva och sociala karaktär innebär att språk och hand-
ling ligger nära varandra. Pragmatister menar att språket är en aktiv hand-
ling med vilken människan tilldelar världen innebörder och mening. Språket
formas och omformas i syfte att göra världen begriplig, och eftersom ord
och begrepp är mänskliga skapelser har de inga givna innebörder. Av den
anledningen bör ord och begrepp enligt Peirce analyseras och bestämmas.
För det ändamålet utvecklar Peirce sin pragmatiska maxim, vilken lyder

... tänk efter vilka verkningar som möjligen kan ha praktisk bety-
delse och som vi anser att objektet för vår uppfattning har. Då utgör
vår uppfattning om dessa verkningar hela vårt begrepp om objektet
i fråga (Peirce 1878/1990, s 94).

Innebörden i maximen är att den mening som ord, begrepp och utsagor
tilldelas visar sig i de konsekvenser som de föranleder, det vill säga hur vi
kommer att handla. Ord, begrepp och utsagor kan därvid uppfattas som
handlingsregler, för det kan nämligen ”... inte vara skillnad om det inte också
gör skillnad” (Stefansen 1987, s 4). För att exemplifiera den pragmatiska
maximen väljer jag utsagan ’det har börjat regna’. Den kommer att föran-
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leda olika handlingar beroende på det sammanhang i vilket utsagan sägs.
Om jag till exempel är på väg till arbetet, vänder jag om i dörren och går in
och hämtar regnkläder eller ett paraply. Om jag däremot hade tänkt mig en
promenad, kanske regnet får mig att avstå eller göra något annat i väntan på
att regnskuren skall gå över. Utsagan kan också få mig att rusa ut för att ta
in utemöblernas stolsdynor. Har en längre tids frånvaro av regn lett till att
det är torrt i marken, så gläds jag över att det äntligen regnar.

Peirces språksyn vidareutvecklas av bland annat Cleo Cherryholmes6

(1988), i det att han knyter pragmatismen till poststrukturalistisk menings-
teori7. Poststrukturalisterna menar, i likhet med pragmatiskt tänkande, att
ord och begrepps mening inte kan fixeras, utan den ändras beroende på i
vilket sammanhang orden ingår. Med det menas, med ett exempel från
Dewey (1916/1999, s 50), att ordet mössa får sin betydelse genom det sätt
varpå det används. På motsvarande sätt är det med ordet ’kropp’. Det till-
delas olika innebörder i olika sammanhang, ämnen och teoretiska perspek-
tiv, till exempel betyder kropp en sak inom fysiologi, en annan inom astro-
nomi och en tredje inom fenomenologi. En konsekvens av det förhållandet
är, att det som studeras i en textanalys är relationen mellan texten och det
valda perspektivet, som i denna avhandling är två perspektiv på kropp.

Poststrukturalistisk teori innebär vidare att texter aldrig är vad de utger
sig för att vara. De utger sig för att tala med en röst och att vara logiska,
fasta och stabila till sin mening. Men texter har många röster och produce-
rar därvid olika meningar, som dessutom förändras över tid. I och med det
är texters mening skiftande och fragmentarisk. Det öppnar för en mängd
skilda läsningar av en text. Med utgångspunkt i texternas bristande logik
kan texterna dekonstrueras (Derrida 1981 i Cherryholmes 1988, s 36–40).

Syftesrelaterad textanalys
Syftesrelaterade textanalyser är kritiska analyser, vars avsikt är att ”... expo-
nera försanthållanden och/eller klargöra olika överenskommelsers politiska
och moraliska innebörd” (Säfström och Östman 1999, s 115). Då mitt
kunskapsintresse är att analysera antaganden om kropp väljer jag att göra
en så kallad ”klargörande kritik” (Säfström och Östman 1999, s 117). Med
hjälp av den forskningsstrategin kan olika antagandena om kropp åskådlig-
göras och de konsekvenser som följer av dem diskuteras. Orsaken till att
konsekvenserna av de olika antagandena också skall diskuteras är det prag-
matiska sanningsbegreppet, som innebär att sanningen ligger i handlingens
konsekvenser. Eller med pragmatismens grundläggare Charles Sanders
Peirces ord ”Enligt min mening växte sanningsbegreppet fram ur en ur-
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sprunglig drift att handla följdriktigt, att ha ett bestämt uppsåt” (Peirce 1903/
1990, s 107).

Den pragmatiska uppfattningen, att kunskap skapas i handling och att
kunskapens värde ligger i handlingens konsekvenser, gör att kunskap, för-
utom att vara en mänsklig produkt, också har en social karaktär (Säfström
och Östman 1999, s 115). I förhållande till min studie betyder det just sagda
att resultaten inte kan ha universalistiska anspråk, utan resultatens rimlig-
het avgörs i relation till syftet för analysen. Det betyder vidare att resultat-
ens fruktbarhet bestäms genom att de återförs till den sociala praktik, ur
vilken problemet är sprunget (Dewey 1916/1999, s 141ff), nämligen skolan
och skolämnet idrott och hälsa.

Urval av texter och tidsperiod
Då min undersökning är avgränsad till att omfatta det obligatoriska skol-
systemet har jag valt att analysera grundskolans styrdokument, det vill säga
läro- och kursplaner och därtill artiklar ur idrottslärarnas fackpress. De valda
texterna är av olika karaktär och har skilda ursprung. Läroplanerna är
utbildningspolitiska dokument och som sådana är de utryck för politiska
kompromisser. Kursplanerna formuleras på vad vi kan kalla en administra-
tiv nivå. Det betyder att Skolverket (och tidigare Skolöverstyrelsen), som får
sina uppdrag från utbildningsdepartementet, ansvarar för att kursplaner
skrivs för alla de ämnen som ingår i det obligatoriska skolsystemet. Läro-
och kursplanerna uttrycker sammantaget de förväntningar som samhället
ställer på skolans verksamhet och på undervisningen i respektive skolämne,
i detta fall på idrotts- och hälsoämnet. Fackpressen däremot är organ för
idrottslärarnas fackliga organisationer och innehåller artiklar skrivna av
yrkesutövarna, det vill säga idrottslärare och idrottslärarutbildare och där-
till också fackjournalister. Innehållet i artiklarna visar hur de yrkesverk-
samma tolkar ämnets uppgift, vilket innehåll som bör betonas, hur det skall
undervisas och vad som bedöms.

Idrottslärarnas fackpress utgörs av två tidskrifter varav den ena är Tid-
skrift i gymnastik & idrott (TiG) och den andra är Idrottsläraren (IL). Den
senare är knappt femton år gammal medan TiG har funnits sedan 1800-
talets mitt. TiG utkommer med tio nummer per år och IL med fyra.

Både styrdokumenten och fackpressens artiklar är texter som Hellspong
och Ledin (1997, s 16) kallar för brukstexter. Typiskt för dessa texter är att
de vill omtala den verklighet de syftar på. Brukstexter är därför enligt
Hellspong och Ledin, viktiga för en grupps, exempelvis skolfolks, tänkande
tillsammans och för deras handlande och sociala liv. Det är skälet till mitt
val av texter.
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När talet om något står i fokus för kunskapsintresset sker en förskjut-
ning från att söka analysera författarnas intentioner till hur texten kan lä-
sas. Det förhållandet är viktigt att ha i åtanke då författaren av en text kan
ha ett språkbruk som inte stämmer överens med hans/hennes antaganden
om kropp (Gerber och Morgen 1972/1979, s 145). För att betona att det är
talet om kroppen som analyseras i denna avhandling och inte författarnas
avsikter, anger jag för de artiklar som plockats ur idrottslärarnas fackpress
år, nummer, sida/sidor och artikelns namn, men däremot inte författar-
namnet/namnen.

Den tidsperiod jag analyserar sträcker sig från 1970-talets mitt fram till
och med 2002. Perioden motiveras av att jag tar min utgångspunkt i den
diskussion som förts bland annat i idrottslärarnas fackpress sedan 1980-
talets slut och framledes (jfr kapitel 1). Det är en tidsperiod under vilken
två läroplaner har styrt skolans verksamhet, närmare bestämt 1980 års Lä-
roplan för grundskolan (Lgr 80) och 1994 års läroplan för det obligato-
riska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94).

Att analysen av fackpressen startar innan Lgr 80 implementeras beror
på att jag har behandlat fackpressens tal om styrdokumenten på ett likartat
sätt. Det betyder att jag i båda fallen även har tagit med fackpressens tal
med avseende på läro- och kursplaner i vardande. För Lgr 80’s del innebär
det att jag tar med artiklar ur fackpressen från och med att Skolöverstyrel-
sen (SÖ) tillsätter den arbetsgrupp, som skall ta fram en ny kursplan för
ämnet i grundskolan. Det sker vid mitten av 1970-talet. I början av 1990-
talet kommenteras det betänkande som innehåller nya förslag på läro- och
kursplaner för det obligatoriska skolväsendet i fackpressen.

Jag har gått igenom alla årgångar av fackpressen för den tidsperiod som
angivits ovan. De artiklar som har valts ut för analys är skrivna av idrotts-
lärare, idrottslärarutbildare och fackjournalister, det vill säga journalister
som är anställda för att skriva om idrotts- och hälsoämnet och som därmed
får anses vara kunniga i ämnet.

Fackpressens tal om ämnet är mångdimensionellt och det på flera sätt.
Till exempel kan talet i en och samma artikel omfatta olikartade utsagor
om det fenomen som avhandlas i artikeln. Talet om det aktuella fenomenet
kan också skifta mellan artiklarna. Med anledning av det har jag avsiktligt
valt ut textavsnitt som innehåller olika språkbruk om de olika företeelser,
som analyseras i avhandlingen.

Även för fackpressartiklarna gäller att de behandlar idrotts- och hälso-
ämnet i det obligatoriska skolsystemet. Däremot har jag ej tagit med artik-
lar som behandlar idrott med inriktning mot specialpedagogik och handi-
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kappidrott, och det beroende på att kunskapsintresset i denna avhandling
inte omfattar de verksamheterna. Skälen till det är för det första att i klasser
där barn och ungdomar med funktionshinder är integrerade med barn utan
funktionshinder, kan andra yrkeskategorier än idrottslärare vara närvarande
på idrottslektionerna och/eller vara ansvariga för idrottsundervisningen. De
yrkeskategorier som det då kan vara fråga om är speciallärare, elev-
assistenter, skolsjukgymnaster och idrottsledare, yrken som till delar har
andra kunskaper och perspektiv på barn och ungdomar med funktionshin-
der än idrottslärare och idrottslärarutbildare har. Ett andra skäl är vikten
av att det material som skall analyseras är hanterligt, det vill säga rimligt i
förhållande till den tid som står till förfogande. Att artiklar som behandlar
handikappidrott och specialpedagogiska spörsmål relaterat till idrotts- och
hälsoämnet inte finns med, betyder inte att de är mindre viktiga. Tvärtom!
De bör ägnas en egen studie.

Läsning av texterna
Jag har för mina syftesrelaterade läsningar inspirerats av en lässtrategi som
enligt Säfström (1999) innebär, att man förskjuter perspektiv i bemärkelsen
söker klargöra texters normativitet, i denna avhandling kroppsförståelse i
skolämnet idrott och hälsa. Rent konkret innebär den valda läsarten att man
växlar mellan två läsarter, närmare bestämt två analyssteg. I den första läs-
ningen, som Säfström kallar ”inläsning” (Säfström 1999, s 242), analyseras
vad som är texternas meningsbärande enheter med avseende på kropp. Då
antaganden om kropp genomsyrar såväl idrottsämnets motiv, mål, innehåll,
arbetsformer som bedömning blir texternas meningsbärande enheter likty-
digt med de begrepp och formuleringar som de olika företeelserna omtalas
med. Av dessa begrepp och formuleringar formar jag en ny text, i vilken
också kortare citat ingår.

Läsarten ”utläsning”8 (Säfström 1999, s 242) innebär att texterna ana-
lyseras med avseende på hur talet om ämnets olika delar och begrepp ter
sig, när det analyseras ur ett kroppsförståelseperspektiv. Analyserna görs
då med hjälp av två analytiska verktyg, som formats med utgångspunkt i
ett dualistiskt respektive ett fenomenologiskt tänkande om kroppen. I det
kommande kapitlet, kapitel 4, redogör jag för dessa båda perspektiv.

Jag skiljer mig från Säfströms terminologi i det avseendet, att jag be-
nämner den utläsande läsarten för ’klargörande läsning’ och det beroende
på att avsikten med analyserna är, som påpekats ovan, att söka klargöra
vilken kroppsförståelse som uttrycks i de olika texterna.
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Att söka klargöra de olika texternas föreställningar om kropp är också
en fråga om kontext. Hellspong och Ledin (1997, s 49–58) menar att man
kan skilja på situationskontext, intertextuell kontext och kulturkontext.
Med situationskontext menas den kontext, i bemärkelsen verksamhet, till
vilken texten kan knytas. Den intertextuella kontexten är den kontext inom
vilken den skrivna texten för en slags dialog med andra texter. Texten lånar,
omformar, svarar på, knyter an till eller argumenterar då mot andra texter.
Kulturkontexten uttrycker det sätt som människor lever och verkar på un-
der en viss period. Kulturkontexten omger därvid såväl situations- som den
intertextuella kontexten.

Vilken eller vilka kontexter som kan komma ifråga avgörs av vem som
använder en text och i vilket syfte. De texter som analyseras i denna studie
är knutna till grundskolans verksamhet. Det är dock inte själva verksamhe-
ten som är av intresse, utan de antaganden om kropp som de olika texterna
uttrycker. I de allra flesta fall talas det inte, som tidigare påpekats, om kropp,
utan om företeelser som innehåll (exempelvis rörelse, hälsa, idrott, frilufts-
liv), arbetsformer, bedömning med mera. Texterna är vanligtvis kortfattade
och ofta utan några mer ingående resonemang och/eller förtydliganden av
vilken innebörd som olika företeelser alternativt begrepp tilldelas. För att
klargöra vilka antaganden om kropp som kan ligga för handen, kommer de
olika textavsnitten att till delar relateras till olika kontexter.

Alla texter som är föremål för analys har en och samma situationskon-
text, nämligen skolan och dess verksamhet. Trots att situationskontexten
är densamma kommer jag att vidröra olika sidor av den i de olika resultat-
kapitlen. I kapitlen om Lgr 80 och Lpo 94 består situationskontexten fram-
för allt av vad som behandlats i statens offentliga utredningar inför skri-
vandet av respektive läroplan. På motsvarande vis förhåller det sig i kapit-
len, i vilka kursplanerna analyseras, det vill säga att förarbetena är det som
står i fokus. Situationskontexten i de kapitel där analyserna av talet i fack-
pressen redovisas är utformad med utgångspunkt i fackpressens innehåll.
Det rör allt från vad som debatteras, vilken fortbildning som erbjuds, vad
för forskning som presenteras till annonser om litteratur, idrotts- och gym-
nastikredskap och resebolag att kontakta vid anordnande av vinterfrilufts-
dagar.

Orsaken till att jag har valt att framställa situationskontexten med hjälp
av olika källor, är att jag på så sätt dels får syn på vad som varit de centrala
utgångspunkterna vid utformandet av respektive styrdokument, dels hur äm-
net tolkas i fackpressen. Jag erhåller därvid  kännedom om vad som varit
föremål för reflektion och vad som inte varit det. Det förhållandet har i sin tur
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betydelse för varför talet om de företeelser som jag analyserar, ter sig som
det gör.

Hur situationskontexten, med utgångspunkt i de valda källorna, ser ut
framgår inledningsvis i varje kapitel under rubriken ’Sammanhang’.

Den intertextuella kontexten består framför allt i att de texter som ana-
lyseras är relaterade till varandra. Av läroplanerna framgår övergripande
resonemang om skolans uppgift och hur skolarbetet skall utformas. I kurs-
planerna specificeras hur respektive ämne skall bidra till att skolans mål
nås. Av artiklarna i idrottslärarnas fackpress framkommer hur verksamhe-
ten i skolämnet idrott och hälsa, kan te sig för att uppfylla kursplanernas
intentioner. I fackpressartiklarna förekommer också en viss ämnesintern
debatt. Den utgör en del av den intertextuella kontexten.

Kulturkontexten i avhandlingen består av hur de företeelser som är före-
mål för analys omtalas i det omgivande samhället. När exempelvis hälsa
analyseras sker det med hjälp av texter som behandlar olika syn på hälsa,
rörelse relateras till texter om rörelse och så vidare. Hur detta tal ser ut
framgår av de klargörande läsningarna.

För att sammanfatta presenteras situationskontexten framför allt i ett
inledande avsnitt i samtliga resultatkapitel, den intertextuella kontexten står
framför allt att finna i inläsningarna. Vad som tas med ur kulturkontexten
avgörs av de företeelser som plockats ut för analys.

Redovisning av textanalyserna
I kapitel 5–10 redovisas analyserna av läro- och kursplaner samt fackpressen.
Då samtliga texter på ett eller annat sätt talar om de avsnitt som kursplane-
rna är uppbyggda av, nämligen motiv/uppgift, mål, innehåll, arbetssätt och/
eller bedömning struktureras respektive resultatkapitel till stor del på mot-
svarande sätt. Den strukturen underlättar också den del av textanalysen,
som skall besvara arbetets andra frågeställning om huruvida det råder skill-
nader i kroppsförståelse inom och mellan läro- och kursplanenivå samt mel-
lan styrdokument och fackpress.

För samtliga resultatkapitel gäller att de har en likartad struktur som
innebär att efter inledning och en redovisning av situationskontext redovi-
sas först under respektive rubrik det första analyssteget, inläsningen. Det
följs av det andra analyssteget, den klargörande läsningen, som redogör för
vilka antaganden om kropp som det som redovisats i inläsningarna kan
sägas vara ett uttryck för. För att tydliggöra när den ena läsarten övergår  i
den andra sätts rubriken Klargörande läsning ut. I det sjätte kapitlet, som
utgör ett undantag från den just beskrivna strukturen, varvas beroende på
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kursplanetextens komprimerade karaktär textavsnitt ur kursplanen med
klargörande läsningar.

En karaktäristik av vetenskapligt arbete är att det är ett systematiskt
arbete, vars utgångspunkter och arbetssätt skall kunna granskas med avsikt
att bedöma resultatens fruktbarhet. Det betyder att genomskinlighet är en
viktig aspekt när arbetet redovisas. Det är en av anledningarna till att både
inläsningarna och de klargörande läsningarna finns med i samtliga kapitel.
Ännu en anledning till att båda läsarterna finns med är studiens pragma-
tiska utgångspunkter. Enligt pragmatismen är kunskap praktisk och finns i
människors handlande i sociala praktiker. Det betyder att det är i praktike-
rna som problemen uppkommer, problem som bland annat kan belysas med
hjälp av vetenskapligt arbete. Det innebär att de problem som görs till före-
mål för en vetenskaplig reflektion hämtas även de från den sociala prakti-
ken. Det förhållandet innebär att resultatet av kunskapsprocessen skall åter-
bördas till i detta fall skolans praktik9. Jag menar i och med det att över-
väganden om arbetets läsbarhet inte bara bör beakta vetenskapssamhällets,
utan också de yrkesverksammas behov och krav, bland annat med avseende
på hur avhandlingens resultat kan bidra till deras samtal om nya handlings-
möjligheter.

Forskningsetiska överväganden
Att arbeta med forskning innebär i likhet med all annan mänsklig verksam-
het att etiska överväganden är ständigt närvarande i det man gör. I samband
med forskning brukar de överväganden som anses vara viktiga att redovisa
rubriceras som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet
samt nyttjandekravet (HSFR 1990). De är alla krav som är relaterade till att
den studie som görs, för sitt genomförande, kräver människors medverkan.
I en textanalys medverkar inte människor, i alla fall inte på ett direkt sätt. En
fråga är då om jag som forskare även vid den sortens studier bör presentera
vilka forskningsetiska överväganden som gjorts? För egen del anser jag att
det är av vikt. De överväganden som jag vill framhålla gäller det tidigare
nämnda beslutet att inte sätta ut författarnamnen till de artiklar ur fack-
pressen som analyseras i studien. Borttagandet av författarnamnen är, som
påpekas ovan, ett sätt att betona att det är ’talet om’ som utgör fokus i
analyserna. Men det är också ett forskningsetiskt övervägande. Den infor-
mation som ges om respektive artikel möjliggör visserligen att den läsare
som är intresserad av vem som är författare till en viss artikel kan leta rätt på
det. Min förhoppning är dock att läsarna respekterar mitt tillvägagångssätt
och endast tar del av ’talet om’ ämnet och lämnar författarna därhän. Ännu

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.3352



53

ett forskningsetiskt övervägande är att jag, vid skrivandet av resultatkapitlen,
ständigt har sökt vara uppmärksam på att jag vare sig har kommenterat, lika
med värderat, språkbruk eller de uppfattningar som förts fram.

Sammanfattning
För mig som forskare innebär ett pragmatiskt förhållningssätt, att min
kunskapsprocess startar i tvivlet om huruvida idrotts- och hälsoämnet kon-
stituerar förtingligade kroppar. Den kunskapsprocess med vilken jag aktivt
söker ny kunskap har en riktning, är syftesrelaterad. Målet för processen är
en ny klarhet (tro/tänkande), med vilken jag kan bidra till ett framåtriktat
samtal om skola och idrotts- och hälsoämnet. Huruvida resultatet av min
kunskapsprocess kommer att uppfattas som fruktbart eller ej beror på hur
andra människor, däribland idrottslärare och idrottslärarutbildare, uppfat-
tar de konsekvenser som den nya kunskapen ger. Vidare innebär det prag-
matiska förhållningssättet att jag som forskare är en del av den kontext jag
undersöker. Jag kan inte ställa mig på sidan om. Däremot kan jag reflektera
över mitt empiriska material med hjälp av andra erfarenheter och perspek-
tiv. Att ha tillgång till andra erfarenheter och perspektiv ger nämligen ett
rikare förhållningssätt till vad jag gör. De perspektiv som jag har valt för att
fördjupa reflektionen över idrotts- och hälsoämnets kroppsförståelse redo-
gör jag för i det kommande kapitlet.
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Noter

1 För en mer ingående redogörelse se Barlebo Wenneberg 2001.
2 Exempel på andra textanalytiska avhandlingar som gjorts med utgångspunkt i
pragmatismen är Leif Östmans (1995) om grundskolans no-utbildning som poli-
tiskt och miljömoraliskt problem, Ulrika Tornbergs (2000) studie om talet om kom-
munikation och kultur i grundskolans kursplaner och läromedel, Karin Hjälmeskogs
(2000) undersökning av hemkunskapsämnet samt Ann-Kristin Göhl-Muigais (2004)
granskning av hur begreppet ansvar uppfattas och används i förskolan. När det
gäller skolämnet idrott och hälsa har ännu inte en motsvarande avhandling gjorts.
Däremot har Tebelius (1977) genomfört en hermeneutiskt inriktad textanalys i syfte
att analysera den pedagogiska grundsyn som står att finna i olika texter om
gymnastikämnet uttrycker. Resultatet visar bland annat att den ämnestradition som
dominerar i gymnastikämnet är den fysiologiska och att kunskapssynen innehåller
spår av dualismen mellan kropp och själ.
3 Med demarkationskriterium menas avgränsningskriterium. Det man med ett
demarkationskriterium försöker avgränsa är vad som är vetenskap till skillnad från
icke-vetenskap respektive vad som är filosofi till skillnad från icke-filosofi (exem-
pelvis världsåskådning) (Lübcke, 1988).
4 Vanor är enligt Dewey (1916/1999, s 84) en form av praktisk skicklighet alterna-
tivt handlingsduglighet.
5 Peirce använder begreppet ’belief’. När begreppet översätts till svenska används
ömsom tro och övertygelse (se till exempel Wennerberg 1966).
6 Richard Rorty är ännu en pragmatist som knyter pragmatismen till senare decen-
niers språkfilosofi. Han kopplar samman pragmatismen med Ludwig Wittgenstein’s
senare filosofi (se till exempel Rorty 1982). Cherryholmes (1988) däremot vänder
sig till tänkare som Jacques Derrida och Michel Foucault.
7 Poststrukturalism är ett samlande begrepp för alla de språkliga riktningar som
kritiserar strukturalismen. Den senare är en språkvetenskaplig tradition som ut-
vecklades utifrån Ferdinand Saussures idéer om språk som ett system som inte be-
stäms av den verklighet som språket refererar till. Poststrukturalismen kritiserar
strukturalismens språkuppfattning och då framför allt antagandet att tecknen har
en fastlåst betydelse. Enligt Saussure avgörs enskilda teckens betydelse av hur ett
tecken skiljer sig från andra tecken. Ordet ’hund’ särskiljer sig således från orden
’hand’ och ’huld’ som skiljer sig från orden ’katt’ och ’mus’.  Ord befinner sig, kan
man säga, i utsträckta nätverk eller strukturer.  Att ord skiljer sig från varandra är
just det som ger orden deras betydelse, och den betydelsen uppfattades en gång för
alla vara given (Winther Jørgensen & Phillips 1999, 15–18).
8 Säfströms benämningar på de två läsarterna ’inläsning’ respektive ’utläsning’ är
den svenska översättningen på läsarter som Culler (1992 i Säfström 1999) benäm-
ner ’understanding’ respektive ’overstanding’. Understanding är den del av läsningen
där läsaren ställer de frågor och erhåller de svar som texten insisterar på, det vill
säga läser texten på dess egna premisser. I den andra läsningen, overstanding, stäl-
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ler läsaren sådana frågor som kan lyfta textens förgivettaganden, exempelvis om
kropp.
9 Vid bedömningen av den nya kunskapen är kunskapens fruktbarhet och konse-
kvenser centrala aspekter inom pragmatismen, och det för såväl vetenskapssamhället
som den sociala praktik ur vilken problemet emanerar. I ett vidare kvalitativt sam-
manhang används också Larssons (1994) kvalitetskriterier, bland vilka några är
perspektivmedvetenhet, intern logik, etiskt värde, innebördsrikedom, teoritillskott
och det pragmatiska kriteriet, det vill säga konsekvenserna av undersökningens
resultat.
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KAPITEL 4

Två perspektiv på kropp – analytiska redskap

Kunskapsintresset i detta arbete är att undersöka vilken kroppsförståelse
som uttrycks i talet om skolämnet idrott och hälsa. För det ändamålet har
jag konstruerat två analytiska perspektiv. Det första perspektivet, det äldsta,
utgår från ett dualistiskt tänkande om människan som tudelad. Det är ett
tänkande som alltsedan det antika Grekland har genomsyrat västerländskt
tänkande om människan. Det andra perspektivet, som utgår från fenomeno-
login och dess syn på människan som en odelbar psykofysisk enhet, är en
reaktion mot den dualistiska människosynen. Perspektiven är utformade så
att de, förutom att skildra olika syner på kropp, också innehåller olika syn-
sätt på rörelse, kunskap och idrotts- och hälsoämnet. Kapitlet innehåller
även en beskrivning av hur perspektiven vuxit fram.

Att avsnitt om rörelse, kunskap och skolämnet idrott och hälsa finns
med beror på att antaganden om kropp blir avgörande för vad vi menar
med rörelse och kunskap. Antagandena spelar också roll för hur ämnet
formas, närmare bestämt hur ämnets motiv och mål framställs, vilket inne-
håll och vilka arbetssätt som väljs, samt hur elevernas kunskaper bedöms.
Eftersom de olika synsätten, åtminstone till delar, även konstituerar olika
språkbruk, finns också ett kortare avsnitt om språket med.

Perspektiven, som kommer att användas som analytiska riktmärken, är
inte de enda möjliga. De har som sagt konstruerats utifrån mitt syfte. Med
anledning av att jag utgår från antagandet att kroppsförståelsen i idrotts-
och hälsoämnet kan vara mer komplex, än den som ämnets naturveten-
skapliga kunskapsbas baseras på, har perspektiven konstruerats för att ut-
göra två poler, mellan vilka finns ett spänningsfält. Uttryckt på ett annat
sätt kontrasterar (Asplund 1991, s 78) de två perspektiven på kropp varan-
dra. Det betyder att det är i ljuset av det ena perspektivet som det andra får
betydelse och vice versa.

Uppdelningen i olika sätt att förstå kroppen på gör jag väl medveten
om, att den sociala praktiken är mer sammansatt än de perspektiv jag har
konstruerat. Perspektiven är med andra ord en renodling, som ger två olika
sätt att se på världen. Detaljer och nyanser, som skulle kunna ge en åtmins-
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tone delvis annan kroppsförståelse, kan därmed gå förlorad. I gengäld ger
kategoriseringen en möjlighet att tala om idrotts- och hälsoämnet som en
arena där kroppar konstitueras.

Att kapitlet också innehåller två synsätt på rörelse, och inte på fysiska
aktiviteter, som i Sverige sägs utgöra ämnets kärna (se exempelvis Annerstedt
1995, s 39–41), beror på att fysiska aktiviteter är uppbyggda av rörelser
och rörelsemönster. Ännu ett skäl är att rörelse är ett frekvent återkom-
mande begrepp i såväl kursplanerna som fackpressartiklarna och det under
hela den studerade tidsperioden.

Hur människan rör sig växlar med det sammanhang som hon ingår i. Är
hon ute på en långfärdsskridskotur benämns rörelsemönstret skridsko-
åkning. Deltar hon i fotboll talar vi om rörelsemönstren i termer av spark,
fint, passning, målskott och dylikt. Förflyttar hon sig med en cykel, be-
nämns rörelsemönstret cykla. Olika aktiviteter formar följaktligen olika
rörelsemönster. Rörelse angår med andra ord livets alla sammanhang, inte
bara de aktiviteter som ingår i idrotts- och hälsoämnet. Rörelse är i och
med det ett mer omfattande begrepp än fysiska aktiviteter. Det är något
som man har tagit fasta på i länder som Australien, Storbritannien och
USA. Där sägs att idrotts- och hälsoämnets kärna är rörelse (human
movement).

Nedan följer framställningen av de två perspektiven och det i den ord-
ning som de presenterats här. Framställningen av de båda perspektiven föl-
jer en likartad struktur, även om rubrikernas ordalydelse inte alltid är den-
samma. Först kommer en redogörelse av respektive perspektivs framväxt
och kroppsförståelse. Det följs av avsnitt som behandlar rörelse, kunskap,
språk och till sist idrotts- och hälsoämnet.

Ett dualistiskt perspektiv på kroppen
Perspektivet uttrycker, som ovan redan påpekats, en dualistisk människo-
syn. Till att börja med kan man fråga sig vad dualistisk alternativt dualism
betyder? Svaret på den frågan är, att med ett dualistiskt tänkande avses ett
tänkesätt, som innebär att det finns olika varandeformer, vilka sinsemellan
uppfattas vara oberoende av varandra och som tilldelas olika värde (Lübcke
1988, s 119).  Man kan också säga att dualistiskt tänkande orienterar sig via
motsättningar. Exempel på vanligt förekommande dualismer eller motsätt-
ningar är subjekt/objekt, förnuft/känsla, tanke/handling, teori/praktik, man/
kvinna, väst/öst, norr/söder, intellektuellt arbete/kroppsarbete och själ/kropp1.
Inom samtliga begreppspar finns en hierarkisering, där det som nämns först
värderas högre i förhållande till det som kommer därefter (Thielst 1982, s 7).

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.3358



59

Av de uppräknande begreppsparen är det sista det mest bekanta. Det har
alltsedan det antika Grekland varit det vanligaste sättet att tänka om män-
niskan inom den västerländska kulturen. Dualismen finns således ständigt
där som en underström som genomtränger vår tillvaro (Molander 1996, s 25).
Idrotts- och hälsoämnet utgör i detta sammanhang inget undantag. Vanligt
förekommande motsättningar där är enligt Tinning (1997) tränad/otränad;
träningsvetenskap/historia och filosofi; snabb/långsam, pojke/flicka; fotboll/
dans samt kropp/själ. Till dessa kan man också enligt Carli (2004, s 48 –
min översättning) lägga motsättningarna mellan idrott som mål/idrott som
medel; tävling, elitism/motion, hälsa; effektivitet, resultat, produkt/upp-
levelse, process; aggressivitet, styrka/kreativitet, estetiska värden; teori och
vetenskap/praktik, erfarenhetskunskap samt rytm och nöje/”nyttig” ut-
övande.

Dualismens närvaro har också färgat vårt språk där utsagor som ’män
är förnuftiga och kvinnor känslosamma’, ’väst är mer utvecklat än öst’ samt
’kroppen svek idrottaren’ är exempel, som utgår från dualistiska antagan-
den om människan. Varifrån kommer det tänkesättet?

Västerlandets splittring av kropp och själ2

Enligt Thielst (1982, s 10 ff) kan kropp-själdualismen karaktäriseras med
den grekiska ordleken soma-sema, vars betydelse är att kroppen i termer av
lekamen är min grav, underförstått att ’jaget’, lika med själen, är inspärrad i
kroppen och därmed ofri. Soma-sema tanken har troligtvis sitt ursprung i
den så kallade orfismen, en religiös och mystisk trosriktning som fanns i det
antika Grekland. Orfismen, som knyter an till sagan om Orfeus i underjor-
den, värderar dödsriket högre än livet på jorden. Genom döden förlöses
människan från sitt lidande på jorden, för att istället träda in i dödsrikets
förunderliga värld3. Dödsriket kom att uppfattas som ”sjælens sande bolig
og jordelivet blot kroppens meningsløse tumleplads” (Thielst 1982, s 14),
och det var ett helt nytt sätt att se på livets mening.

Platon refererar och tematiserar enligt Thielst (1982, s 16) den orfiska
soma-semalogiken, när han formar sin lära om idéerna. Härutöver sprids
orfismen också i det av Grekland dominerade medelhavsområdet till juden-
domen och med framför allt Paulus till den tidiga kristendomen.

Platon (ca 427–347 f Kr) skiljer i sin filosofi på idé- och fenomenvärlden,
också kallad sinnevärlden. Den senare är den värld som framträder för våra
sinnen och som vi därför erfar. Men bortom sinnevärlden finns en annan
värld, idévärlden, vilken till skillnad från sinnevärlden är stabil och evig.
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Människans själ, som är odödlig, hör till idévärlden medan den materiella
kroppen hör till sinnevärlden. Den odödliga själen tar sin boning i den be-
gränsade kroppen när människan blir till och lämnar den när hon dör. Idé-
världen är inte tillgänglig för kroppen utan endast för den från sinnesin-
tryck frigjorda tanken. Tänkandet är för Platon lika med själen och den är
höjd över den sinnliga icke-tänkande kroppen. Men trots Platons nedvär-
dering av kroppen ägde han ett intresse för den. Platon menade nämligen
att kroppen är ett viktigt fundament för tanken, i så måtto att en sund och
frisk kropp inte kan utgöra något hinder för den fria tanken4. Kroppen
skall av denna anledning tas om hand och skötas. Det sker genom ett sunt
leverne innehållande bland annat kroppsliga övningar av olika slag (Thielst
1982, s 22–32; Stensmo 1994, s 57–58; Skårderud 1998).

Med Descartes (1596–1650) får splittringen mellan kropp och själ5 en
än starkare kunskapsteoretisk förankring inom filosofin. Detta beroende
på att Descartes’ filosofi6 (1637/1998) öppnar för den logiska möjligheten
att kropp och själ kan existera oberoende av varandra.

Den icke-tänkande materiella kroppen
En viktig utgångspunkt i René Descartes’ (1596–1650) filosofi är att sub-
stanser antingen är själsliga eller materiella, och att dessa två har motsatta
egenskaper (Lübcke, 1988). När det gäller människan menar Descartes ”...
att allt som klart och tydligt uppfattas som två skilda substanser – såsom
fallet är vid vår uppfattning av själ och kropp – verkligen är från varandra
reellt skilda substanser...” (1641/1998, s 88). Den själsliga, vilken Descartes
benämner res cogitans, finns inne i, om än oförenlig med, den materiella
existensformen res extensa.

Descartes’ karaktärisering av själen innehåller begrepp som ren, imma-
teriell, tänkande, förnuftig, enhetlig, hel, odelbar, och odödlig. Därtill är
själen fri, inte som tingen utsträckt i rummet. Vidare kan själen förknippas
med uppfattningar7 som till exempel glädje, vrede och sorg. Det är också
själen som kan ernå sanning om de yttre tingen. Sist men inte minst menar
Descartes att eftersom själen är det väsen som tänker, så är själen lika med
’jag’ och detta ’jag’ är inte förknippat med kroppen.

Härav förstod jag att jag var en substans, vars hela väsen eller natur
består i att tänka och som för att finnas ej behöver någon plats och ej
heller är beroende av något materiellt. På så sätt är detta jag, dvs
själen genom vilken jag är vad jag är, helt skild från kroppen... .
(Descartes 1641/1998, s 48–49),
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Den materiella kroppen däremot utgörs enligt Descartes av allt det som sjä-
len inte anses vara, nämligen en icke-tänkande och livlös substans, ett objek-
tivt ting som är sammanfogat av olika (kropps)delar och som styrs av mate-
riens krafter. Vidare skiljer sig kroppen från själen på så sätt, att kroppen är
lokaliserad till tid och rum och har uppfattningar som endast är kroppsliga,
det vill säga motsvarar vad vi skulle kalla fysiska begär alternativt behov
såsom hunger, törst, smärta, värme och dylikt. Allt detta gör att Descartes
uppfattar kroppen som ett ting, som han visserligen äger och är förenad
med, men som han inte är och följaktligen kan existera utan.

Visserligen är det så, att jag kanhända (eller snarare – såsom jag
senare skall visa – med säkerhet) äger en kropp som är mycket fast
förenad med mig; men därav att jag å ena sidan har en klar och
tydlig idé om mig själv, enligt vilken jag blott är tänkande och inte
ett utsträckt ting, å andra sidan en tydlig idé om kroppen, enligt
vilken den blott är utsträckt, inte ett tänkande ting, följer dock med
säkerhet att jag verkligen är skild från kroppen och kan existera utan
den (Descartes 1641/1998, s 136–137).

Att Descartes skiljer på res cogitans och res extensa beror på, att han har ett
epistemologiskt8 intresse för kroppen. Genom att hävda att själen är av en
särskild substans, som är skild från den fysiska verkligheten, kan Descartes
särskilja människa och natur. Själen blir i och med det skild från naturen och
det varande som omger den. Kroppen, som ju enligt Descartes varken besit-
ter förnuft eller medvetande, blir därvid ensam kvar i den yttre verkligheten
(naturen) som ett ting bland andra ting. Kropp och själ kommer därmed att
tillhöra olika världar och kroppen fråntas till följd av det sin subjektiva di-
mension. Det synsättet medför att naturvetenskaperna efter Descartes ut-
vecklar en kunskapsteoretisk dualism (Gustavsson 2002, s 42). En kunskaps-
teoretisk dualistisk hållning innebär, förutom den ovan beskrivna tudelningen
av människan i själ och kropp, att en uppdelning görs mellan den kunskap-
ande själen och naturen. Uttryckt på ett annat sätt görs en åtskillnad mellan
medvetande och natur, där medvetandet är lika med subjekt och naturen
objekt.

Vetenskapens utvecklande av en ’delmänniska’ med en ’delkropp’
Kroppen skall i likhet med andra ting, enligt Descartes, studeras med hjälp
av hans metod. Den utgörs av fyra metodregler, varav den första handlar om
kunskapens säkra grund. Den finner Descartes i det enda som han inte kan
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betvivla nämligen tänkandet, det vill säga själen. Därav den berömda sen-
tensen ’cogito ergo sum’ – Jag tänker, alltså är jag till (Descartes 1637/1998,
s 48). De övriga tre metodreglerna beskriver hur man går tillväga för att
erhålla ny kunskap. Först skall man enligt Descartes, ”... uppdela vart och
ett av de problem jag skulle undersöka i så många delar som möjligt och som
det behövdes för att bättre lösa dem” (Descartes 1637/1998, s 39). Härefter
skall tankarna ordnas på ett sådant sätt att man börjar med de enklaste och
mest lättfattliga tingen, för att på så sätt gradvis höja insikten i de mest
sammansatta. Denna del av tillvägagångssättet förutsätter enligt Descartes
”... en ordning till och med mellan ting som av naturen inte följer på varan-
dra” (Descartes 1637/1998, s 39). Det hela avslutas med att så fullständiga
uppräkningar och allmänna översikter görs, att man med säkerhet vet att
inget har utelämnats.

När kroppen uppfattas som enbart materiell förtingligas också krop-
pens rörelser. Både kropp och rörelse uppfattas bestå av komponenter, vilka
kan undersökas och åtgärdas, antingen var och en för sig alternativt hur de
påverkar varandra. Först ut är fysikerna som studerar kroppens rörelser.
De följs av medicinare, närmare bestämt anatomer och fysiologer, som stu-
derar kroppens byggnad och de olika organens och organsystemens funk-
tion.

Så småningom kommer även själen att bli ett objekt för vetenskapsmän-
nen. När det gäller själen är det de själsliga egenskaperna i termer av tän-
kande, känsloliv, motivation, lärande med flera som studeras och då av
samhällsvetare däribland psykologer och pedagoger. Olika discipliner un-
dersöker således olika aspekter av människan (Collste 1996, s 27), vilket
gör att människan kommer att förstås som en ’delmänniska’: psykisk, fy-
sisk och social och kroppen som ’delkropp’ bestående av kroppsdelar och
funktioner (Kirk 2002), som begreppsliggörs med hjälp av naturvetenskap-
liga begrepp (Kleinman 1972/1979).

Kännetecknande för naturvetenskaperna är de metoder, med vars hjälp
kvantitativa och mätbara storheter kan göras till objekt för systematisk
observation, i syfte att jämföra, kartlägga och/eller finna samband (se till
exempel Ejlertsson 2003). Målet med studierna är att finna vad som är
generellt för alla människor (Schrag 1972/1979). De kunskaper som gene-
reras omtalas i termer av objektiva, neutrala och generella fakta.

Den vanligaste metoden för att göra jämförelser är experimentet. Dess
huvudprincip är att med utgångspunkt i en problemställning studera isole-
rade faktorer, som förväntas påverka ett visst fenomen, i tillrättalagda och
kontrollerade miljöer (Wogau 1990), exempelvis hur styrketräning påver-
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kar skelettmuskulaturen. Den variabel som skall undersökas kan, genom
den experimentella designen, varieras medan övriga faktorer hålls konstant.
Det betyder för det givna exemplet att olika styrketräningsmetoders inver-
kan på skelettmuskulaturen undersöks. Undersökningsdesignen kan an-
tingen vara att jämföra två eller flera träningsmetoder med varandra eller
göra jämförelser mellan en grupp människor som styrketränar med en grupp
som inte gör det.

Observation är den vanligaste metoden vid kartläggningar eller för analys
av kroppsliga skeenden, som till exempel rörelse (Hirschfeld 1992).

I både experiments- och observationsstudier är det forskarens uppgift
att, utan att ingripa eller vara delaktig i det som studeras, observera vad
som sker. En konsekvens av det är att när rörelse studeras inom detta para-
digm, så är det den ’yttre’ rörelsen (Broeckhoff 1963) som görs till föremål
för analys, inte den upplevda. Vilken innebörd tilldelar då detta perspektiv
begreppet rörelse?

Den icke-tänkande materiella kroppens rörelser
Rörelse är ett begrepp som ofta används utan att personen eller disciplinen
explicit redovisar vilken innebörd hon, han eller ämnet lägger in i begreppet.
Alla ’vet’ vad rörelse är. En första inringning av begreppet skulle kunna
vara”... förflyttning av en ställning till en annan ställning i rummet...” (Bader-
Johansson 1991, s 17). Att ändra ställning gäller såväl en enskild kroppsdel,
exempelvis armens och handens rörelser för att lyfta kaffekoppen från fatet
och föra den till munnen, som människans förflyttningar i rummet. Ett ex-
empel på det senare är höjdhopp. Först förflyttar sig höjdhopparen genom
att springa mot ribban. Väl framme vid ribban hoppar höjdhopparen, ge-
nom att ändra förflyttningsriktning, över ribban. Men den bestämningen
räcker inte för att avgöra vad en person alternativt en disciplin avser med
begreppet rörelse. Begreppet ändrar innebörd allt efter vilken diskurs det
ingår i. Inom mekanik är rörelse en förtingligad entitet, som beskrivs i mate-
matiska termer. Inom anatomi och fysiologi är rörelse en biologisk entitet
beskriven i termer av struktur och funktion9. Metaforen kroppen som ma-
skin förekommer dessutom inom mekanik och fysiologi.

En andra bestämning av begreppet är att anatomi, fysiologi och meka-
nik har ett ’inomkroppsligt’ intresse för rörelse10. Kortfattat kan rörelse
beskrivas som följer. En rörelse kommer till stånd när minst två broskklädda
skelettdelar, som hålls samman av en ledkapsel och ledband, ändrar läge i
förhållande till varandra. Lägesförändringen åstadkoms när musklerna
kontraherar sig. Muskelkontraktionen förutsätter tillgång till energi, vilket
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tillhandahålls genom att musklerna via blodcirkulationen erhåller energi-
rika ämnen, som tillhandahålls genom matspjälkningen, och syrgas, som
tas upp av lungorna. Hjärnans uppgift i sammanhanget är att motta och
bearbeta alla de sinnesintryck som kommer från kroppens alla sinnesorgan,
inre som yttre11, för att därefter skicka ut nervimpulser som sätter igång
och styr de runt leden placerade musklerna. Hjärnan koordinerar också de
olika musklerna inbördes. I till exempel en böjning av armbågen kontraheras
de muskler som gör böjningen, medan de muskler som sträcker i armbågen
slappnar av och/eller bromsar.

Anatomin12 bidrar i sammanhanget med kunskaper om leders utseende,
vilka rörelser som finns i respektive led, till exempel böja och sträcka, samt
rörelseutslags storlekar. Vidare redogör anatomin för skelettmuskulaturens
placering och funktion, det vill säga var i relation till leden/lederna en mus-
kel är placerad samt vilken/vilka rörelse/r som muskeln deltar i i respektive
led. Vidare bidrar anatomin med kunskaper om lungornas, hjärtats,
blodkärlens och blodets samt nervsystemets byggnad.

Fysiologin 13 bidrar med hur ovan presenterade organ och organsystem
(skelett, brosk, muskler, hjärta, hjärna med flera) fungerar i arbete och vila
samt hur de påverkas av inaktivitet. Eftersom fysiologin studerar hur krop-
pen fungerar är det funktioner som rörlighet (rörelseutslagens omfång),
styrka (muskelns förmåga att utveckla spänning i en given rörelse14), uthål-
lighet (kroppens förmåga att arbeta med dynamiskt eller statiskt muskel-
arbete under en förhållandevis långvarig tid), kondition (träningstillståndet
hos de syretransporterande organen), koordination (samspel mellan musk-
ler och/eller muskelgrupper så att bland annat ändamålsenlig muskelkraft
och hastighet för aktuell rörelse åstadkoms – se bland annat Bader-Johans-
son 1991, s 58), motorik (rörelseförmåga i bemärkelsen olika funktioner
och system av funktioner som på olika nivåer i nervsystemet sammantaget
utgör människans totala rörelsekapacitet, bland annat hur sensoriska15 im-
pulser styr och reglerar motoriska impulser – se Åhs 1981, s 11–12) samt
prestationsförmåga16, som utgör fokus.

Alla de uppräknade funktionerna kan testas och mätas. Rörlighet testas
genom att rörelseutslagens storlek och musklers tänjbarhet (exempelvis
Janda 1977) analyseras. Resultatet anges i grader. Styrka testas genom att
analysera med vilken belastning, mätt i antal kilo, som en given rörelse,
exempelvis armbågsböjning, kan utföras med. Konditionen kan antingen
testas genom ett cykelergometertest, vars resultat mäts i liter och milliliter
syre per minut eller genom att mäta den tid det tar för en person att till
exempel springa en given sträcka. Motoriken, till exempel balansen, kan
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testas med hjälp av en balansplatta. Om testen visar att en eller flera funk-
tioner ej är tillfyllest för utövandet av en idrottsgren eller för en persons
fysiska hälsa, kan aktuell/a funktion/er förbättras med hjälp av för funktio-
nen/funktionerna utarbetade träningsmodeller, vilka beskrivs inom det som
benämns träningslära (se exempelvis Ekblom och Nilsson 2000). Inom
träningsläran kan kroppen uppfattas som en maskin där input, i form av
träning och kost, står i ett mer eller mindre kausalt förhållande till output
(Skårderud1998 med hänvisning till Loland 1989).

Fysiologins intresse för kroppens prestationsförmåga medför att biolo-
giska skillnader mellan könen uppmärksammas (se till exempel Jansson
1988). Pojkars prestationsförmåga ökar i och med puberteten i förhållande
till flickors. Det gäller för såväl styrka, snabbhet som uthållighet.

Biomekanik, som behandlar mekaniska17 egenskaper och relationer i le-
vande vävnader, bidrar till kunskap om människokroppens rörelser. Med
hjälp av mekanikens lagar18 analyseras och förklaras hur inre (olika kropps-
vävnaders påverkan på det tekniska utförandet till exempel muskelkraft
och krafter i senor och ligament) och yttre krafter (omgivningens påverkan
som till exempel tyngdkraft, normalkraft, friktionskraft, luftmotstånd)
påverkar såväl idrotts-, tränings- som arbetsteknikers rörelseriktningar.
Biomekaniken förklarar rörelse med hjälp av matematikens språk, mer pre-
ciserat med matematiska formler.

De olika rörelserna kan också analyseras. Att rörelseanalysera inom ett
dualistiskt perspektiv är att analysera kroppens ’yttre’ rörelser (Broeckhoff
1963), det vill säga det av rörelsen som kan observeras utifrån, inte det som
erfars och upplevs. Ett av de redskap som då står till förfogande är rörelse-
analys. I rörelseanalysen observeras rörelsen med hjälp av kunskaper från
anatomi, fysiologi och biomekanik. Att analysera betyder att dela upp. I
detta fall delas rörelsen upp i mindre beståndsdelar, som var och en kan
analyseras för sig. Den som observerar kan till exempel analysera vilken/
vilka leder som deltar i rörelsen och hur (anatomi). Med utgångspunkt i
ledanalysen kan observatören sluta sig till hur musklerna arbetar i olika
delar av rörelsen (fysiologi). Vidare kan biomekaniska företeelser som
rörelseriktningar och tyngdkraftens inverkan på den aktuella tekniken iakt-
tas liksom tyngdpunktsförskjutningar (Bader-Johansson 1991, s 162–167;
Wirhed 1999, s 111–112).

I enlighet med ett dualistiskt tänkande om kropp och själ är det tanken
som styr kroppen och dess rörelser. Med hjälp av träningsmetoder, som
utvecklats inom psykologin19, kan tankens förmåga att behärska kroppen
förbättras. En gemensam beteckning för dessa träningsmetoder är ’mental

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.3365



66

träning’ (se till exempel Plate & Plate 1997). Syftet med träningen är att
individen, det vill säga själen, kan påverka sin kropp så, att dess presta-
tionsförmåga höjs och de mål som individen satt upp nås. Målen kan gälla
allt från att studerande hanterar den stress som sitter i kroppen (Solin och
Solin 1994) till att forma målbilder för yrkes- alternativt idrottskarriären
(se till exempel Plate 1997).

Att som anatomin, fysiologin, biomekaniken och psykologin förtingliga
kroppen och dess rörelser tilldelar enligt Kleinman (1972/1979) kroppen
’det’-status, vilket får till konsekvens att kroppen depersonaliseras och
dräneras på sin humanitet (Meier 1972/1979). Kroppen blir istället ett medel
för själen, vilket betyder att själen disponerar kroppen för ändamål som
ligger utanför kroppen (Broeckhoff, 1963; Meier 1972/1979), till exempel
’barnet använder kroppen för att lära sig om världen’, ’människan uttrycker
känslor och sinnesstämningar genom rörelse’. Kroppen blir då enligt Meier
(1972/1979) något som finns utanför mig själv. Detta förhållningssätt ut-
trycker ett egendomsförhållande som kan uttryckas som ’jag har en kropp’.
Det betyder att en slags skiljelinje mellan själ och kropp dras upp (Bullington
2001). Ett sätt att i vardagliga sammanhang konkretisera denna skiljelinje
är att säga att jaget är lika med huvudet, och kroppen det som finns nedan-
för halsen. Halsen blir den zon där gränsen mellan själ och kropp åskådlig-
görs.

Detta sätt att se på kropp och rörelse formar också ett specifikt tal där
kropp och rörelse omtalas i tredje person som något jag har (Wright 2000;
Bulllington 2001), till exempel att ’i axelleden finns stora rörelseutslag’,
’hjärtats puls kan kännas på halsens framsida eller på underarmen nära
handleden’, ’de syretransporterande organen tränas bäst genom aktiviteter
som engagerar stora muskelgrupper’, ’höftsträckarna är kroppens starkaste
muskler’ och ’en tränad kropp klarar lättare av arbetets påfrestningar’. Det
omvända förhållandet gäller när vi talar om de företeelser som räknas till
’jaget’, det vill säga den själsliga sfären. Då säger vi ’jag är glad, trött, led-
sen’, inte ’jag har glädje eller trötthet’. Språket färgas också av att själen
uppfattas finnas inne i kroppen, och att den är överordnad kroppen och av
den anledningen styr den. Exempel på det första förhållandet är ’djupt där-
inne finns en glädje över det som skett’. Ett språkbruksexempel på det se-
nare är ’då viljan är starkare än kroppen, kommer jag att klara av den här
vandringen’.
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Tingkroppen och skolämnet idrott och hälsa
Naturvetenskapernas dualistiska kroppsförståelse medför att vissa saker räk-
nas som kunskap och andra som färdigheter. Det betyder att en åtskillnad
mellan att veta att och veta hur (Ryle 1949, s 28 ff) görs.  Kunskap blir i och
med det detsamma som teoretisk kunskap om något. Med det avses att kun-
skap är en avspegling av världen som yttrar sig som tänkande och kan for-
muleras i ord och matematiskt språk (Molander 1996, s 68). Färdigheter
däremot är liktydigt med kroppens görande. Den teoretiska kunskapen är
själens angelägenhet medan färdighet är kroppens. Med ett dualistiskt per-
spektiv som utgångspunkt för skolans arbete, delas skolans ämnen in i teo-
retiska och praktisk/estetiska ämnen. Idrotts- och hälsoämnet blir då ett
färdighets-, inte ett kunskapsämne (Kirk 1999) alternativt ett ämne inom
vilket teoretiska kunskaper kan tillämpas (Molander 1996, s 67). Kroppen
uppfattas med andra ord inte som en källa till kunskap (Skårderud 1998)
som kan bidra till träningen av de studerandes kognitiva funktioner. Utan
kroppen, som tilldelas en sekundär mening (Kleinman 1972/1979), uppfattas
istället som en mekanisk, anatomisk och fysiologisk kategori, vars presta-
tionsförmåga är en produkt av ärftliga faktorer (Aggestedt och Tebelius 1977,
s 29). Ämnets ansvarsområde anges i och med det vara det ”fysiska” (Ek-
berg och Erbarth 2000, s 7) och dess kärna ’fysiska aktiviteter’, två begrepp
som hör till det naturvetenskapliga kunskapsområdet om kropp, begreppet
’fysisk’ till fysikens och begreppet ’fysisk aktivitet’ till fysiologins (se bland
annat Ekelund 2002).

Mer konkret blir ämnets uppgift att ansvara för de studerandes fysiska
hälsa i termer av att utveckla ’en sund själ i en sund kropp’20, ansvara för
det växande släktets kroppsbehärskning och funktionella rörelsesätt samt
fungera som ett rekreationstillfälle, en ”terapiventil” (Annerstedt 1991, s 188),
där hjärnan får vila medan kroppen arbetar.  Ännu en uppgift blir att
tillämpa exempelvis objektiva och teoretiska biologikunskaper.

I ett ämne vars innehåll uppfattas som färdigheter, bedöms det de stude-
rande tillägnat sig genom mätning av färdigheterna. Det kan till exempel
gälla hur högt individen hoppar, hur fort hon eller han springer, hur mycket
syreupptagningsförmågan har ökat under en given tidsperiod, hur stor när-
varo den studerande har, hur många fysiska aktiviteter den studerande äger
teknisk skicklighet i och så vidare. Det vill säga att den kvantitativa aspek-
ten fokuseras.

Det dualistiska perspektivet kan med utgångspunkt i Descartes’ tänkande
om kroppen karaktäriseras som att jag har en materiell icketänkande kropp.
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Efter att ovan ha redogjort för vad dualism betyder i detta arbete och
vilken syn på kropp, rörelse, kunskap och språk den ger, går jag nu vidare
med att redogöra för det andra perspektivet, det integrerade. Det är ett
perspektiv som ger mig möjlighet att reflektera över kropp, rörelse, kun-
skap och språk på ett annat sätt än det dualistiska. Det ger, som tidigare
påpekats (jfr kapitel 3), vidgade möjligheter att fånga en eventuell kom-
plexitet med avseende på vilken kroppsförståelse som uttrycks i skolämnet
idrott och hälsa.

En kroppslig vändning
Som redan framgått av kapitel 3 är pragmatismen en tanketradition som gör
upp med den kunskapsteoretiska dualismen. Charles Sanders Peirces (1868/
1990) uppgörelse består i att han med hjälp av ett antal frågor, som han själv
resonerar kring och besvarar, ifrågasätter den kunskapsrealistiska uppfatt-
ningen att kunskap är intuitiv, det vill säga formas av medvetandet utan
någon form av sinnesintryck. Peirce summerar sin kritik med att framhålla
att huruvida det finns ett intuitivt tänkande eller ej råder det oenighet om
bland filosoferna, vidare att människan inte äger någon förmåga till intros-
pektion. Kunskap om världen skapas inte endast av medvetandet utan också
av våra sinnesförnimmelser. Sammanfattningsvis är det kunskapsrealistiska
antagandet, att verkligheten kan förstås på ett direkt och omedelbart sätt
utan sinnesförnimmelser och språk, ett misstag enligt Peirce.

John Dewey (1916/1999) som också är en pragmatisk tänkare, gör upp
med kropp-själdualismen med hjälp av den för hans tid moderna neuro-
fysiologin och den med den förbundna psykologin. Båda dessa har visat att
den mentala aktiviteten och nervsystemet hänger samman. Hjärnan, som är
en del av (det centrala) nervsystemet, är enligt Dewey en specialiserad me-
kanism som samordnar kroppens alla aktiviteter. Det betyder att hjärnans
huvudsakliga uppgift är att ömsesidigt anpassa utifrån kommande stimuli
med utåtgående responser. Att anpassningen är ömsesidig exemplifierar
Dewey med hur ett rörelseskeende ser ut. Samtidigt som en rörelse anpassas
efter de förhållanden som sinnesorganen indikerat, så formar rörelsen nästa
sensoriska impuls. Hjärnan är med andra ord det organ som reorganiserar
det mänskliga görandet i syfte att upprätthålla kontinuitet. Det betyder att
i pågående handling förbereds senare handlingar samtidigt som resultatet
av den pågående beaktas.

Ännu en tänkare som vid förra sekelskiftet kritiserar den förhärskande
kunskapsteoretiska dualismen är fenomenologen Edmund Husserl. Hans
kritik utvecklas vidare av andra fenomenologer såsom Martin Heidegger,
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Gabriel Marcel och Maurice Merleau-Ponty, men också av existentialisten
Jean Paul Sartre. Samtliga bidrar med sina olika uppgörelser av dualismen
till vad jag har valt att benämna en ’kroppslig vändning’21. Den innebär en
ändring från en objektiv och materiell förståelse av kroppen till kroppen
som fenomen, närmare bestämt som ’levd kropp’, ett begrepp som utveck-
lats av Merleau-Ponty. Den kroppsliga vändningen får bland annat till följd
att kroppen, inte endast dess byggnad och funktion, kommer i fokus på ett
sätt som ej tidigare skett inom filosofin (Gustavsson 2000, s 73).

Av de omnämnda tankesätten är det, som tidigare påpekats, Merleau-
Pontys fenomenologi22 som hittills har kommit att få den största betydelsen
för ett alternativt sätt att se på kroppen. Det på grund av att Merleau-
Pontys fenomenologi är den mest genomarbetade filosofin av de filosofier
som nämnts ovan. Det är skälet till att det är Merleau-Pontys tänkande som
i huvudsak ligger till grund för det integrerade perspektivet. Men innan jag
går närmare in på hans filosofi först några ord om Husserls, Heideggers,
Marcels och Sartres överbryggande av kropp-själdualismen.

I sitt verk Idéen II (från 1912) lade Husserl, som egentligen inte var
intresserad av kroppen utan av medvetandet och erfarenheten, grunden till
ett fenomenologiskt tillvägagångssätt för spörsmål om kropp, den term som
Descartes och den moderna filosofin betraktat som oproblematisk (Welton
1999). Till skillnad från fysikens syn på kroppen som ett livlöst objekt utan
sammanhang, menar Husserl att den förståelsen av kroppen inte räcker.
Detta då den fysiska tingkroppen och kroppen som levd är två skilda saker.
För att kunna göra skillnad på den ena och den andra kroppen utvecklar
Husserl begreppen leib och körper. Leib är benämningen på den levande
kroppen och körper på den fysikaliska. Den levande kroppen är visserligen
i likhet med körper materiell, men den är samtidigt också ickemateriell och
som sådan mer än en mekanism. Med hjälp av dessa begrepp kopplar
Husserl samman den fysikaliska tingkroppen med människors intressen och
erfarenheter och tydliggör på så sätt, att kroppen är något mer än bara en
fysiskt konkret kropp (Lübcke1982/1987, s 70). Med begreppet leib om-
definierar Husserl således kroppen från att vara ett objekt till att vara ett
fenomen23.

Om Husserl sätter ihop naturvetenskapernas delkropp till en fenomenal
kropp, så består Martin Heideggers (1927/1992) filosofiska projekt i att
förstå det mänskliga varandet. De ovan nämnda tänkarna, med undantag
för pragmatisterna Peirce och Dewey, tar för sin kritik av kropp-själ-
dualismen avstamp i Heideggers filosofi om varandet.
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Heidegger skiljer på vad ett varande är, essentia, och att varandet är,
existentia. Enligt Heidegger är människan en levande helhet som redan från
början är utkastad i världen och involverad i relationer i världen. Hennes
existens förstås som rumslig och historisk. Detta varande benämner Hei-
degger Dasein, på svenska översatt till till-varo alternativt där-varo. Tillva-
ron är-i-världen och karaktäriseras av befintlighet och förståelse. Tillvaron
är vidare riktad24, vilket enligt Heidegger betyder, att människan inte exis-
terar som ett isolerat varande, utan hon existerar genom att förhålla sig till,
lika med rikta sig mot, allt varande som omger henne. Heidegger ställer
med andra ord in människan i världen och där förnimmer och förstår hon
både sin egen och andras tillvaro.

I sina resonemang om kroppen, som Marcel (1952) uppfattar som ett
mellanled mellan ett yttre föremål och mig själv, ställs två grundhållningar
mot varandra, att ha och att vara. Att ’ha’ är något människan kan dispo-
nera över alternativt behärska, som till exempel ett musikinstrument. Detta
något är ett objekt som finns utanför individen. Att ’vara’ kropp däremot
är det personen är.

Sartre (1956) menar att kroppen uppfattas på olika sätt beroende på ur
vems perspektiv kroppen erfars. För att förtydliga vad han menar, utgår
Sartre från tre dimensioner. I den första dimensionen, ’the body as being for
itself’, är det upplevelsen av kroppen som levande som är i fokus. I den
andra, ’the body as being for the other’, är det den kropp som andra män-
niskor ser, och i den tredje dimensionen är det ’the body as body known by
the other’ som uppmärksammas. Det är den kropp som framstår när en
person blir medveten att någon annan ser på personens kropp. I dimensio-
nen ’the body as being for itself’ är kroppen ett subjekt, i den andra ett
objekt för andra människor och i den tredje framstår kroppen även som ett
objekt för personen själv.

Sartres uppfattning att kroppen kan uppfattas som ett objekt, av både
sig själv och andra kritiseras av att Merleau-Ponty (se Moreland1998; Dillon
1998), som för sin uppgörelse med kropp-själdualismen för Husserls reso-
nemang om människan som levande kropp och Heideggers om den mänsk-
liga existensen vidare.

Ett integrerat perspektiv25

Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) projekt är att återupprätta kroppen
som en fullvärdig del av människan och att sätta in människan i ett samman-
hang. För att kunna göra det bryter Merleau-Ponty med det naturvetenskap-
liga tänkandet26 om kroppen som ett ting eller en samling fysiologiska pro-
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cesser och ersätter det med den levda kroppen27 (på franska – le corps pro-
pre).

Den levda kroppen är enligt Merleau-Ponty en psykofysisk enhet i vil-
ken själ och kropp är sammanflätade och som ”... fullbordas varje ögon-
blick i existensens rörelse” (Merleau-Ponty 1945/1997, s 40). Existensen,
som finns mellan den fysiska kroppen och psyket, är tvetydig och det på
alla nivåer: mellan medvetande och kropp, mellan kropp och värld samt
mellan subjekt och objekt. För att konkretisera kroppens tvetydighet ger
Merleau-Ponty följande exempel

När jag trycker mina två händer mot varandra handlar det således
inte om två känslor jag har samtidigt, som när man percepierar två
föremål bredvid varandra, utan om en tvetydig organisation där hän-
derna kan pendla mellan funktionerna ’berörande’ hand och ’berörd
hand’ ... i övergången från den ena funktionen till den andra kan
[jag] känna igen den berörda handen som den som strax kommer att
vara den berörande – i detta muskel- och benknippe som min högra
hand är för den vänstra anar jag ett ögonblick höljet eller förkropps-
ligandet av denna andra, flinka och levande högra hand... (Merleau-
Ponty 1945/1997, s 44).

Merleau-Ponty menar således att den levda kroppen inte är ett psyke som är
förenat med en organism, utan den levda kroppen är en rörelse fram och
tillbaka i existensen som ömsom tillåter sig vara kroppslig och ömsom strä-
var efter personliga handlingar.

Eftersom den levda kroppen också är materiell är den utsträckt i rum-
met och har konsistens i form av skelett, muskler, inälvor med mera. Men
den levda kroppen är för den skull inte ett ting som kan förstås utifrån
mekanikens lagar, utan kroppen är mitt sätt att vara i världen. Det är som
levd kropp som människan upplever sig själv och omvärlden, med interak-
tion och kommunikation bebor tid och rum, är vårt här och vårt perspektiv
på världen. Kroppen är alltid här, är intimt förbunden med vem och vad jag
är. Det vill säga utan kroppen existerar inte ett ’jag’.

Existensens mest grundläggande nivå är perceptionen. Den utgör en stum
kroppslig erfarenhet, som på en annan högre nivå omvandlas till en person-
lig och intentionell28 existens. Att den levda kroppen är intentionell betyder
att den har en avsikt. Kroppen är således alltid riktad mot någon/något, är
den plats varifrån världen sprider ut sig och blir mitt perspektiv på världen.
Den levda kroppen tilldelar vidare språk29, handlingar, ting, rörelser, aktivi-
teter och gester mening samt kommunicerar med oss själva och andra. Det
är följaktligen perceptionen som gör att världen visar sig och blir tillgänglig
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för oss och som konstituerar villkoren för vår existens som förkroppsligade
tänkande varelser. Det innebär att all mänsklig erfarenhet och kunskap har
sin utgångspunkt i den varseblivande levda kroppen. Det är också på den
perceptuella erfarenheten som andra högre nivåer av existensen som fan-
tasi, förnuft, språk och kultur vilar. Perception är den existentiella akt med
vilken vi har kontakt med oss själva och med dåtid, nutid och framtid och
som gör att vi har ett perspektiv på världen och kan utvidga och omgestalta
den.

Den levda kroppen existerar i livsvärlden30. Livsvärlden är den ömse-
sidiga och intersubjektiva värld som vi har direkt tillgång till. Den innehål-
ler alla former av vardagliga handlingar och levda erfarenheter. I livsvärlden,
till skillnad från vetenskapens abstrakta värld, existerar inte några objek-
tiva eller förtingligade kroppar. Tvärtom drar sig kroppen undan den ob-
jektivering som naturvetenskapen vill tvinga den till, för att i stället fram-
träda som levd kropp med en levande relation till världen och andra levande
kroppar. Vetenskapens värld är således inte den värld som människor talar
om, utan det är livsvärlden och den föregår vetenskapens värld.

Den levda kroppen och vetenskapen
Den kroppsliga vändningen medför också att ett kunskapsintresse för den
tidigare osynliggjorda kroppen utvecklas. Kunskapsintresset är i och med
det inriktat mot levda människors upplevelser av kroppen, hur den träder
fram för dem och vilken mening de tilldelar det som upplevs. Det kan gälla
allt från hur kroppen upplevs i vardagliga sammanhang som exempelvis att
amma sitt barn, gå på gym, åldras (Nettleton med flera 1998) till hur kro-
niska smärt- och spänningstillstånd i nacke och axlar upplevs (Rosberg 2000)
eller hur den levda kroppens sönderfall på grund av sjukdom i livets slut-
skede upplevs (Öhlén 2000). Forskningsintresset har också inriktats mot att
belysa betydelsen av att forskaren ger akt på den intervjuades kroppslighet i
intervjusammanhang (Engelsrud 2002). Ännu ett kunskapsintresse är att med
en alternativ syn på kroppen söka förklara psykosomatik (Bullington 1999).
För idrottens del har nyare ansatser som samtal, textanalyser och deltagande
observation, återinfört den sedan länge osynliggjorda kroppen (Eichberg
1991).

När den levda kroppen sätts i centrum för kunskapandet är kunnande
något som är personligt (Polanyi 1978, s 249) och intimt förknippat med
vår personliga identitet (Janik 1996, s 118). Kunskapen sitter också i krop-
pen, närmare bestämt i de rörelser och aktiviteter vi utför såsom tala, skriva,
räkna, klippa gräset, simma, spela bridge med flera. Kropp och själ sam-
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mansmälter enligt Merleau-Ponty i handlingen (1945/1997, s 35) och den
reorganiseras när ny kunskap integreras med den redan befintliga (Dewey
1916/1999, s 392). Det finns således inget avstånd mellan kropp och själ
eller mellan avsikt och handling (Molander 1996, s 109), utan alla former
av handlingar är psykofysiska, om än med olika stort muskulärt engage-
mang. Eftersom den levda kroppen existerar i livsvärlden och är i ständigt
samspel med den är kunskap också relationell.

I en kunskapsprocess som är psykofysisk och relationell, blir kunskap-
ande en personligt styrd och aktiv process, i vilken erfarenhet och upple-
velse är centrala komponenter. Erfarenheten, som till sin natur enligt Dewey
(1916/1999, s 328) är väsentligen praktisk, utgörs främst av de aktiva rela-
tioner som förekommer mellan en människa och hennes omgivning, natur-
lig som social. Genom att reflektera över erfarenheterna kan det tankeinne-
håll som finns i dem lyftas fram och tydliggöras. Utan reflektion kommer
däremot personen att vara i avsaknad av förståelse för hur kunskapen kan
användas (Dewey 1916/1999, s 197).

Att leva är att uppleva säger Merleau-Ponty (1945/1997, s 128), och att
uppleva är att med en närvaro som saknar distans kommunicera med värl-
den, den egna och andras levda kroppar. Upplevelse är också att vara till-
sammans med istället för bredvid andra (Merleau-Ponty 1945/1997, s 49).
I och med att upplevelsen är en del av livet och att människors livsvärld i
hög grad varierar är upplevelser inte entydiga, utan de har flera betydelser.

Kunskap inom ramen för detta perspektiv är således att förstå de sam-
manhang i vilken den aktuella kunskapen är användbar (Dewey 1916/1999,
s 394). Det vill säga att kunskap skapas och bärs av människor (Molander31

1997) och dess värde ligger i att den kan användas (Polanyi 1975, s 17), (jfr
också kapitel 3).

Den levda kroppens rörelser
Den levande kroppens rörelser är mer än mekaniska och fysiologiska hand-
lingar. Rörelse är enligt Merleau-Ponty (1945/1997, s 56) att bebo tid och
rum. Det betyder att rörelse är social och kulturell och uttrycker mening.
Rörelse är att lära känna sig själv och sin omvärld. Mimik, gester och andra
rörelser uttrycker såväl tankar, viljeliv, känslor som hämningar. Till exempel
gestikulerar vi yvigt av övertygelse, hoppar högt av glädje, drar oss undan av
blygsel och går ’tanke-gång’. Rörelse är att lära känna andra, göra saker
ensam eller tillsammans med andra. Det är också rörelse att lära sig läsa,
skriva, räkna, spela boll, dansa, sy i knappar och att utföra olika slags yrkes-
uppgifter såsom att programmera datorer, operera, föreläsa, anlägga vägar
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med mera. Att besöka olika platser, vistas ute i naturen och dylikt är också
rörelse. Rörelse är liv (Bader-Johansson1991, s 17) och angår därvid hela
människan och livets alla områden, vilket kan åskådliggörs med nedanstå-
ende figur:

figur 1. Den levda kroppens intra- och interpersonella rörelser (modifierad
efter Hislop 1975)

Den intrapersonella delen av rörelsen är inomkroppslig och omfattar alla de
delar som också redovisats i samband med den materiella kroppens rörelser,
det vill säga att de anatomiska, fysiologiska och (bio)mekaniska perspekti-
ven också har en plats inom det integrerade perspektivet. Det som dock
skiljer detta perspektiv från det dualistiska är, att rörelse här också
interpersonell och intentionell. Det betyder att rörelse inte bara består av
funktioner som styrka, rörlighet och kondition utan också är känsla, tanke,
estetik, interaktion och kommunikation. Fysiologiska och biomekaniska
perspektiv på rörelse förs i och med det samman med individens levda erfa-
renheter (jfr Husserl s 69). Det som också skiljer de det integrerade perspek-
tivet från det dualistiska är att samhällsperspektivet och den sociala kon-
texten alltid är närvarande i form av livsvärlden, den av människan upp-
levda världen. Inom detta perspektiv flätas således naturvetenskapliga, sam-
hälls- och beteendevetenskapliga, humanistiska och konstnärliga perspektiv
på rörelse samman.

Även förståelsen av vad motorik är skiljer sig mellan de två perspekti-
ven. Enligt Merleau-Ponty (1945/1997, s 99) så är motoriken vår ursprung-
liga intentionalitet, och eftersom det är kroppen som fattar och förstår
rörelsen, så är medvetandet inte ett ’jag tänker’ utan ett förkroppsligat ’jag
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kan’. Det betyder att rörelse är sensomotorisk, vilket innebär att sensorik
och motorik integreras (Bader-Johansson 1991, s 37) i syfte att erhålla för
respektive livssituation ändamålsenliga rörelser.

Sensomotorik som kunskapsfält inkluderar de så kallade neuroveten-
skaperna. Till dessa hör neuroanatomi, neurofysiologi, neuropsykologi och
rörelselära (kinesiologi). Tillsammans försöker de förstå hur nervsystemet
och psyket integreras med muskler, leder och ligament och detta i sin tur
med omgivningen. Förenklat kan sensomotorik och dess relation till om-
världen illustreras med följande figur:

figur 2. Relationen sensomotorisk integrering och omvärlden (Modifierat efter
Bader-Johansson 1991, s 20)

Figuren visar att människan hela tiden via sinnena (sensorik) varseblir (per-
ception) sig själv och omvärlden. Sinnesintrycken tolkas (kognition) och be-
roende på vilken tolkningen blir avgörs vilken eller vilka rörelser alternativt
ställningar som musklerna (motorik) skall åstadkomma. Figuren visar vi-
dare att motoriken, i växelspel med varseblivning och tolkning, hela tiden
korrigeras alternativt ändras (feed back). För att exemplifiera tar jag exem-
plet skogspromenad. På stigen ser jag (perception) en orm (tolkning). Jag
ryggar tillbaka och är på väga att vända (sensomotorik) för att gå samma
väg jag kommit. Men innan jag hinner vända mig om, ser jag (ny perception)
att det inte är en orm, utan en gren (tolkning), som ligger där på stigen. Jag
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fortsätter då min promenad (sensomotorik) utmed stigen. Under hela detta
skeende skickas kontinuerligt impulser, som ger vid handen att jag utför de
rörelser, jag har intentionen att göra (feed back).

Rörelse och mening
Att uppfatta rörelse som något som angår livets alla områden, är att bejaka
att människans rörelser uttrycker existensens rörelse och den mening32 som
finns däri (Merleau-Ponty 1945/1997, s 34; Arnold 1979/1982, s 1) och att
rörelse både är riktad ’inåt’ mot själva rörelsen och ’utåt’ mot andra männis-
kor och omvärlden, och det samtidigt. Frågan är då enligt Arnold ”what
does meaning in movement mean?” (Arnold 1979/1982, s 25). Mening i
detta sammanhang är inte lika med att teoretiskt förstå rörelse eller huru-
vida en rörelse uppfattas som meningsfull eller ej, utan mening handlar om
den innebörd som finns i olika rörelsemönster. Exempel på sådana meningar
är enligt Arnold ’ursprunglig’, ’kontextuell’ och ’existentiell’ mening. Ur-
sprunglig mening är den innebörd det vardagliga livets rörelser uttrycker,
som till exempel att klä sig, gå eller cykla, handla och laga mat. Kontextuell
mening är den mening som en rörelse får i den kontext, som rörelsen är en
del av. Tar vi till exempel en kaströrelse, så tilldelas den en betydelse om den
är en serve i tennis eller volleyboll. Kaströrelsen får en annan betydelse, om
den är ett kast från en brännbollsspelare på plan in till brännaren, med av-
sikten att försöka bränna en deltagare i motståndarlaget. Om jag kastar till
en person en sak som hon eller han har tappat, tilldelas rörelsen ännu en
annan innebörd. Med existentiell mening avser Arnold den mening som är
unik för personen. Att dansa hip hop kan för en person vara en positiv rörelse-
upplevelse, medan den för en annan kan vara en negativ sådan. Vad som blir
vad i de olika sammanhangen avgörs enligt Arnold (1979/1982, s 88) av den
handlande individens upplevelse och erfarenhet. Vad som står att läsa om
den aktuella rörelsen eller att se på när någon annan utför rörelsen eller
lyssna till vad som sägs är här inte av betydelse.

Den levda kroppen och träning
När träning baseras på ett dualistiskt perspektiv är det den materiella krop-
pens funktioner som, oberoende av kontext, kommer i förgrunden. Även
med utgångspunkt i den levda kroppen kan träning av dessa funktioner bli
aktuella. Men det som då skiljer är att individen och hennes livssammanhang
avgör vad träningen innehåller och hur den utformas. Inom ramen för det
integrerade perspektivet vidgas dessutom träningens innehåll till att också
omfatta träning, som syftar till att träna kroppsmedvetenhet alternativt
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kroppskännedom eller det kroppsliga erfarandet. Historiskt sett finns röt-
terna till denna form av träning i Wilhelm Reichs kroppspsykoterapeutiska
teorier, i vilka kropp och medvetande inte separeras (Rosberg 2000, s 34).
Bland de träningsmodeller som står att finna i Sverige är Jacques Dropsys
(1975/1987) kroppsmedvetandeträning. Den utgår från att kroppen är den
plats där två verkligheter, vår inre värld och ett utför liggande universum,
möts. Kroppen formas samfällt av de båda verkligheterna. Arbetssättet, som
är influerat av bland annat tai chi, innehåller daglig träning av närvaro och
koncentration.

Ett andra exempel på hur det kroppsliga erfarandet kan tränas är Moshe
Feldenkrais’ (1972/1984) metod ATM. Förkortningen står för Awareness
Through Movement, det vill säga medvetenhet genom rörelse. Metoden går
ut på att individen utforskar och vidgar sitt sätt att röra sig på ett för henne
naturligt och avspänt sätt. Tillvägagångssättet har sin grund i att männis-
kor enligt Feldenkrais handlar i enlighet med sin självbild och den kan vid-
gas när människan rör sig på olika vis. Då erfar de sig själva på nya sätt.

Ett sista exempel på denna typ av träningsmodeller är George Downings
(1997). Även den syftar till att utforska kroppen och eventuellt också ändra
invanda mönster som kan vara till förfång för individen, som exempelvis
att komma tillrätta med kroniska spänningar. Downing är influerad av
Merleau-Pontys filosofi om kroppen. Det gör att Downing uppfattar krop-
pen som relationell och att människors upplevelsevärld (livsvärld) i hög
grad varierar. Med anledning av det ges förnimmelse, motorik och tal stort
utrymme i träningen.

För dessa modeller gäller detsamma som för andra träningsmodeller,
nämligen att personen väljer med hänsyn tagen till vilken mening hon/han
tilldelar respektive träningsmodell och vilken betydelse träningen kan få för
individen i hans/hennes livsvärld.

Även detta perspektivs sätt att se på kroppen formar hur vi talar om
kroppen. Eftersom kroppen inom detta perspektiv är den levda kroppen,
omtalas den i första person, som till exempel ’jag tränar kondition’, ”min
ledrörlighet är normal” och ’jag är stark i benen’. Ett språkbruk format av
en syn på kroppen som levande förlägger inte heller känslor inne i kroppen,
utan känslor och kropp är ett, ’jag har ont i foten’, ’jag rodnar av blygsel’
samt ’jag spritter av glädje’.

Den levda kroppen och idrotts- och hälsoämnet
Med utgångspunkt i att kroppen är en odelbar psykofysisk enhet som existe-
rar i en livsvärld, och att kunskap är personlig och sitter i kroppen, blir
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idrotts- och hälsoämnet ett ämne där den levda kroppen och dess rörelser
står i fokus (se till exempel Rintala 1991). Idrotts- och hälsoämnet sätts i
och med det in i en bred kontextuell ram. Intentionen med idrotts- och
hälsoämnet blir då att

1. utveckla medvetenheten om att man är kroppsligen i världen,

2. främja förståelse för självet och medvetenheten,

3. gripa meningen i rörelse (inte bara den subjektiva utan även andra nor-
mer och värderingar),

4. bli lyhörd för sina handlingar,

5. avslöja gömda perspektiv för att fördjupa meningen av ens varande,

6. göra egna erfarenheter i rörelse vilka mynnar ut i meningsfulla förverklig-
anden av sig själv (Kleinman 1972/1979, s 179 – min översättning)

Avsikten med ett idrotts- och hälsoämne som baseras på den levda kroppen
blir med andra ord dels att visa att kropp och rörelse är ett mångfacetterat
fenomen, dels att öka medvetenheten om sig själv och meningen i rörelse.
För att möjliggöra för de studerande att erhålla insikt om vilken mening som
kan finnas i rörelse är det enligt Arnold (1979/1982, s 176–180) av vikt att
individen involveras i rörelse, och att rörelser, eller snarare aktiviteter, er-
känns för sina egna värden och den innebörd som individen tilldelar dem.
För att tydliggöra att det kan råda skillnad mellan vilken mening som ges
aktiviteterna när de betraktas med utgångspunkt i deras egenvärden och den
mening som respektive individ ger dem omtalar Arnold aktiviteterna i det
första fallet som ”goda-i-sig-själva” (good-in-themselves) (s 177) och i det
senare som ”goda-för-mig” (good-for-me) (s 177). För att lära känna vilken
mening som individen tilldelar olika rörelser/aktiviteter är det som sagt av
vikt att den studerande får möjlighet att pröva olika aktiviteter. Det är inte
förrän då som personens handling, känsla, tänkande och varande synteti-
seras.

Betydelsefullt i sammanhanget är också enligt Kirk (2002) att de stude-
randes önskan att uttrycka en unik identitet (Kirk 2002) beaktas. Den öns-
kan kan tillgodoses hävdar Kirk (1997) om de aktiviteter som väljs ut knyter
an till barns och ungdomars rörelsekultur.

Även Bøje och Eichberg (1994, s 143–147) menar att skolämnets fokus
bör vara kropp och rörelse. Bøjes och Eichbergs argument härför är att
elevernas möjligheter att sortera bland det stadigt växande utbudet av idrot-
ter ges, om de erbjuds allsidiga kroppsupplevelser, färdigheter och kunska-
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per. För att åstadkomma detta behöver undervisningen fokusera idrottens
mer kvalitativa sidor såsom kampen, leken, dansen och fördjupningen.

Kampens värde ligger i att den representerar viktiga sidor av livet och
har med identitetsformeringen att göra. Lekens skapande sidor är viktiga
för både den enskilde och gemenskapen och för den lust och det engage-
mang som finns i leken. Leken är också nödvändig för inlevelse i en kulturs
föreställningar och möjligheter. Dansens betydelse står att finna i dess ex-
pressiva och estetiska dimension med vilka mening och avsikter kan tolkas.
Fördjupningen är nödvändig som en väg till insikt i viktiga sidor av tillva-
ron. Förutom de kvaliteter som är förbundna med var och en av de fyra
aktiviteterna möts de i rytmen. Den är den kraft som förbinder den enskilde
med såväl helhetens som gemenskapens många sidor (Bøje och Eichberg
1994, s 250).

Vid bedömning av elevens kunskaper är utgångspunkten att kunskap är
kroppslig, personlig och kontextuell. Det betyder att bedömning av den
studerandes kunskaper är att bedöma vad det är för kunskap som hon/han
använder i ett givet sammanhang.

Sammanfattningsvis kan detta perspektiv karaktäriseras med jag är en
meningsskapande kropp.

Så här långt kommen har jag presenterat avhandlingens syfte och fråge-
ställningar, redogjort för tillvägagångssätt och val av analytiska redskap.
Turen är i och med det kommen till att redovisa resultatet av mina läsningar
av läro- och kursplaner och artiklar ur idrottslärarnas fackpress.
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Noter

1 I vardagligt tal säger vi ofta kropp-själ. Men då själen i det hittillsvarande dualisti-
ska tänkandet värderats högre än kroppen, nämns de i den ordningen, det vill säga
själ–kropp. Om själen fortfarande med självklarhet kan sägas vara högre värderad
än kroppen idag, en tid då kroppen fokuseras på ett sätt den aldrig gjorts förr, är en
fråga som är värd att ställa, men som inte kommer att belysas eller diskuteras i
detta arbete.
2 I redogörelserna av hur de båda perspektiven vuxit fram, använder jag mig av
andrahandskällor. Jag menar att det räcker då syftet med dessa avsnitt är att ge en
bild av perspektivens framväxt, inte att göra en analys av tidsenliga källor.
3 De människor som tog orfismen till sig var slavarna och de feodalt förtryckta
lantarbetarna i de hellenistiska stadsstaterna och så småningom även i Palestina.
Deras liv var ofria, usla och fyllda med hårt arbete. Orfismen kom att för dessa
människor inge ett visst hopp och på så sätt mildra smärtan (Thielst 1982, s 17).
4 Platons skrifter har ånyo översatts till svenska av Jan Stolpe. I denna den senaste
översättningen omtolkas Platons syn på kropp och själ och relationen mellan dem
(Platon 2000, 2001, 2003).
5 Att själen tillhör Gud var från början det synsätt som dominerade. I och med
Descartes kom själen att dels tillhöra Gud men den kom också att innehålla förnuf-
tet. Idag används begreppet själ ofta liktydigt med det psykiska. För att skilja de
båda betydelserna av själ åt används begreppet själ i detta arbete i den senare be-
märkelsen. Medan den religiösa sidan hos människan benämns andlig.
6 Den del av Descartes’ filosofi som behandlar synen på människan benämns också,
efter Descartes’ latinska namn Cartesius, cartesianism (Alanen 1997).
7 Descartes menar att det finns två slags uppfattningar: ’sådana som orsakas av
själen och sådana som orsakas av kroppen’ (Descartes, 1649/1998, s 158).
8 Med epistemologi menas läran om kunskap, vetande och vetenskap. Detta kan i
sin tur delas upp i kunskapsteori och vetenskapsteori. Inom kunskapsteorin, som
är en del av filosofin, undersöks den mänskliga kunskapen, dess natur, dess beting-
elser, möjligheter och gränser. Vetenskapsteorin däremot är en vetenskaplig disci-
plin, inom vilken man med hjälp av filosofiska arbetssätt företar teoretiska reflek-
tioner över vetenskapen (Lübcke, 1988). Vid tidpunkten för Descartes’ liv och le-
verne, skilde man dessutom på vetenskaplig, metafysisk och vardaglig erfarenhets-
kunskap. Enligt Alanen (1997) kan inte de olika kunskapsformerna jämföras med
varandra utan representerar olika nivåer och sfärer. I sina texter förnekar inte hel-
ler Descartes någon av dessa former. Men de kunskapsformer han intresserar sig
för är den vetenskapliga och metafysiska kunskapen. Den vardagliga erfarenhets-
kunskapen lämnar han därhän i sina filosofiska texter. Vad får det för konsekven-
ser i samband med hans filosofi om kroppen? Jo, att kroppen, som uppfattas vara
ett fysiskt ting, kan studeras med hjälp matematikens, däribland logikens, metoder
och förnuftet (som tillhör res cogitans). Av den anledningen tillhör kroppen, eller
rättare sagt, kunskap om kroppen den vetenskapliga kunskapssfären och sådan
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kunskap är mätbar, objektiv, säker och universell. Den inre och immateriella själen,
res cogitans, däremot tillhör metafysikens kunskapsområde och som sådan går den
inte att beforska. Kunskap om själens och kroppens förbund slutligen är enligt
dåtidens kunskapssyn, ett erfarenhetsfaktum, som hör det dagliga livet till. Till
exempel så sträcker vi oss avsiktligt efter en bit bröd när vi känner hunger och
dricker vatten när vi upplever törst (a.a.). Men denna kunskapssfär lämnar Descartes
som filosof och vetenskapsman som sagt därhän, då den inte tillhör den vetenskap-
liga kunskapens domäner. Däremot visar han enligt Lübcke (1988), intresse för
detta spörsmål i sin brevväxling med den tyska prinsessan Elisabeth.
9 I den kommande redogörelsen av anatomi, fysiologi och biomekanik utgår fram-
ställningen om inga andra referenser anges i texten från Marieb (1994) – anatomi
och fysiologi; Galley och Forster (1987) – definitioner av funktioner, biomekanik,
rörelseanalys; Lännergren, Ulfendahl med flera (1998) – fysiologi; Åstrand och
Rodahl (1986) – arbetsfysiologi samt Broberg (1985 – biomekanik.
10 I redogörelsen för anatomi, fysiologi och biomekanik ges framställningen av fy-
siologi mest utrymme. Skälet till det är att fysiologin, närmare bestämt arbets-
fysiologin är det kunskapsområde som mer än de andra två har haft insteg i idrotts-
och hälsoundervisningen. Se till exempel Annerstedts genomgång från 1991 av
ämnets kursplaner.
11 Till inre sinnesorgan räknas de som sitter ’inne’ i kroppen. Bland dessa sinnesorgan
finns de som sitter i ledband och i inälvor. Sinnesorganen i ledbanden registrerar
ledernas ställning och rörelseriktningar. Sinnesorganen i inälvorna registrerar till
exempel hur utspända alternativt ihopsjunkna tarmväggarna är. Exempel på yttre
sinnesorgan är ögon (synen), öron (hörsel), tungan (smak) och hud (känsel).
12 Ordet anatomi kan härledas från grekiskans ”ana” åtskilja/sära och ”tomi” skära/
sprätta (Marieb 1994, s 2). Anatomi är liktydigt med läran om levande organism-
ers form och byggnad (Malmström och Györki 1980). Anatomin studerar allt från
den enskilda cellens till organs och organsystems byggnad. Anatomin delas av den
anledningen in i subdiscipliner såsom rörelseapparatens anatomi, neuroanatomi,
andningsorganens anatomi och dylikt.
13 Fysiologi, som kan härledas från de grekiska orden ”physis” (liv) och ”logos”
(lära), är läran om organismers normala livsprocesser (Lännergren med flera 1998,
s 9). Fysiologi handlar med andra ord om hur vår kropp fungerar. Den studerar i
likhet med anatomin allt från enskilda cellers till organs och organsystems funk-
tion. Av den anledningen förekommer en mängd begrepp såsom arbetsfysiologi,
muskelfysiologi, neurofysiologi. Prefixet anger vilket organsystems funktion/er som
avses.
14 Styrka är ett komplext begrepp som kan definieras på olika sätt. För vidare reso-
nemang om styrkebegreppet se till exempel Thorstensson (1985).
15 Med sensoriska impulser menas här framför allt de impulser som kommer från
sinnesorgan i muskler, senor, ligament och ledkapslar.
16 Prestationsförmåga betyder olika saker i olika sammanhang. I detta samman-
hang står begreppet oftast för den prestation som ernås när alla de övriga funktio-
nerna samverkar. Begreppet kan förutom de biologiska funktionerna också inklu-
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dera andra faktorer som det psykiska, emotionella och det sociala (se bland annat
Åstrand och Rodahl, 1988).
17 Mekaniken, som är en del av fysiken, analyserar och mäter kroppars rörelser
(Galley och Forster 1987). Mer preciserat intresserar sig mekanik för kraftspelet,
statiskt och dynamiskt (Broberg, 1985).
18 För en redogörelse för mekanikens lagar och mekaniska grundregler som exem-
pelvis vridmoment hänvisas till Galley och Forster 1987 alternativt Wirhed 1999.
19 Psykologin är läran om själslivet (Malmström och Györki 1980) alternativt veten-
skapen om beteende och mentala processer (Bernstein, Clark-Stewart med flera
1994). Till psykologins subdiscipliner hör bland annat experimentell psykologi,
kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi och socialpsyko-
logi (a.a. s 5)
20 En sund själ i en sund kropp är den svenska översättningen av den romerska
poeten Juvenalis (c:a 60– c:a 140 e Kr) uttryck Mens sana in corpore sano (Bra
Böckers Lexikon 1984).
21 Inom filosofin talar man om vändningar när ett kvalitativt nytt sätt att förklara/
förstå något uppkommer. Till exempel talas det inom filosofin om den språkliga
vändningen och den etiska vändningen (se till exempel Gustavsson 2000, s 91). I
likhet med dessa vändningar innebär fenomenologins sätt att se på människan nå-
got annat än den dittills dualistiska människosynen inneburit. Av den anledningen
använder jag begreppet ’kroppslig vändning’.
22 Fenomenologi är en erfarenhetsfilosofi, som avser att gå tillbaka till sakerna själva,
för att på så sätt finna sakernas väsen.  Av den anledningen intresserar sig fenomeno-
login inte för den objektiva världen, utan hur världen uppenbarar sig för oss. Det är
således den levande, subjektiva, erfarande, upplevande, kännande och historiskt
situerade människan som är fokus inom fenomenologin (Bengtsson 1993; Bullington
1999). Fenomenologi  kallas ibland även för väsensfilosofi (Duesund 1996).
23 I Logishe Undersuchungen från 1901 (i Lübcke 1982/1987, s 43–47) formar
Husserl sin filosofi om att gå till tingen själva. Filosofin innebär att vetenskapsmän-
nens uppgift är att ge rena beskrivningar av de ting, som de varseblir och erfar. Det
möjliggörs när vetenskapsmän sätter sina förutfattade meningar och teorier, vilka
reducerar tingen till objekt, inom parentes. Då kan man istället närma sig tingen på
ett följsamt sätt, för att på så sätt beskriva ”det som visar sig så som det visar sig”
(s 47). Det som visar sig är fenomenen, inte objekten. Därav filosofins namn –
fenomenologi, det vill säga läran om det som visar sig.
24 Termen’ riktad’ har sitt ursprung i Husserls begrepp ”riktadhet” (Lübcke 1982/
1987, s 48). Med det begreppet vill Husserl peka på att medvetandet aldrig kan
vara tomt, utan alltid är riktat mot något.
25 Det integrerade perspektivet har sin filosofiska hemvist i Merleau-Pontys feno-
menologi om kroppen. Trots det väljer jag att inte benämna perspektivet för ett
fenomenologiskt utan ett integrerat perspektiv. Orsaken till det är att perspektivet,
också innehåller delar som jag menar ligger i linje med Merleau-Ponty’s filosofi,
men där författarna inte uttrycker en dylik koppling. Benämningen ’integrerat’ lig-
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ger dock i linje med Merleau-Ponty’s levda kropp, i vilken kropp och psyke anges
vara integrerade.
26 Den naturvetenskapliga synen på kropp har lett till att vi enligt Merleau-Ponty
har förlorat kontakten med den varseblivna (perceptuella) erfarenheten. Merleau-
Ponty börjar med att analysera den ”mekaniska fysiologin” (1945/1997, s 21) och
”den klassiska psykologins” (1945/1997, s 41) och dess dualistiska antaganden om
kroppen som ett sammanhangslöst objekt, psyket/själen som ett fritt svävande ’jag’
samt kropp och psyke som två av varandra oberoende storheter. Mot dessa ställer
han den moderna neurofysiologin och gestaltpsykologin och kan på så sätt ersätta
tänkandet om kroppen som ting med ett tänkande om kroppen som fenomen.  För
sina resonemang om kroppen och relationen kropp och psyke utgår Merleau-Ponty
från analyser av hjärnskadade, förlamade och amputerade mäns kroppsmedvet-
enhet och rörelseförmåga. Analyserna visar att männen, trots sina skador, har en
kroppsmedvetenhet som inkluderar de skadade alternativt amputerade kroppsdelar-
na. Vidare visar analyserna att den hjärnskadade mannens rörelser inte försvinner
utan de formas om, det vill säga att mannen rör sig på ett annat sätt än före hjärn-
skadan. Med dessa resultat som utgångspunkt hävdar Merleau-Ponty, till skillnad
från den mekanistiska fysiologin och den klassiska psykologin, att det finns ett
samband mellan psyke och kropp. Om så ej var fallet skulle de skadade männen för
det första över huvud taget inte ha en kroppsmedvetenhet, eftersom den inte är
förenlig med en föremålssyn på kroppen. För det andra skulle en skada i hjärnan
inte påverka motoriken (kroppen). Människan är således enligt Merleau-Ponty en
psykofysisk enhet som är odelbar. Genom existensen integreras den fysiologiska
skelett-/muskelkroppen med det psykiska.
27 Översättningen av ”leib” till ”levd kropp” är gjord av Jan Bengtsson (1988/1993,
s 73)
28 Begreppet intentionell skall i detta sammanhang förstås utifrån Husserls använd-
ning av begreppet ’intentionalitet’ (riktadhet), vilket betyder att medvetandet ald-
rig är tomt utan alltid är riktat mot något. Merleau-Ponty reagerar mot Husserls
och den övriga fenomenologins sätt att använda begreppet, att medvetandet är rik-
tat mot. Merleau-Ponty hävdar att före den medvetna akten finns en ursprunglig
kroppslig intentionalitet (Lübcke 1987, 1988). Innan vi tänker är vi, säger Merleau-
Ponty.
29 Merleau-Ponty utvecklar i sin fenomenologi om kroppen också en språkteori.
Merleau-Ponty sällar sig till de filosofer som menar att tal och tanke inte kan åtskil-
jas, utan talet är tanke och meningen är fångad i talet. Språket är därmed mening-
ens ”yttre existens” (1945/1997, s 156). Det betyder att ord liksom kroppen inne-
håller mening. Vi inte är medvetna om ett föremåls existens förrän det ord som
betecknar det aktuella föremålet används.
30 Begreppet ”livsvärld” är ett begrepp som infördes av Husserl (Lebenswelt på
tyska) för att sedan vidareutvecklas av bland andra Heidegger – ”vara-i-världen”
och Merleau-Ponty – ”vara-till-världen” (på franska ”être au monde” –  Merleau-
Ponty 1945/1997, s 27).
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31 I sin bok Kunskap i handling (1996) utvecklar Molander, med utgångspunkt i
Wittgensteins radikala pragmatism, en teori ”med den levande kunskapen i cen-
trum” (s 9). Att Molander väljer att tala om levande kunskap beror på att han, med
stöd i pragmatismen, menar att all kunskap är relaterad till mänskliga handlingar.
32 Arnold utgår i sin teori om rörelse och mening från både fenomenologin och
existentialismen. När Arnold talar om människan använder han begreppet ’embodied’
’consiousness’, vilket har översatts till ”förkroppsligat medvetande” (Annerstedt
1995, s 34).
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DEL 2
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KAPITEL 5

Läroplan för grundskolan, Lgr 80

I detta det första av sex resultatkapitel redovisas min analys av den kropps-
förståelse som, givet de två perspektiven på kropp, kan sägas finnas i Läro-
planen för grundskolan, Lgr 80. Först kommer ett avsnitt som, med utgångs-
punkt i några av de statliga utredningar som föregår läroplansskrivandet,
sätter in Lgr 80 i en situationskontext, för att på så sätt visa vad som varit
föremål för reflektion inför skrivandet av den nya läroplanen. Efter det av-
snittet kommer inläsningen, vilken följs av den klargörande läsningen. Över-
gången mellan de två läsarterna markeras genom rubriken Klargörande läs-
ning. Sist i kapitlet sammanfattas analysen.

Sammanhang
Efter andra världskriget har reformarbetet på skolans område haft till upp-
gift att vara ett led i att ”omdana skolan till överensstämmelse till det demo-
kratiska samhällets struktur och liv’ (SOU 1978:4, s 77). Varje ny läroplan
är därmed ett led i den ökande demokratiseringen på skolans område. Un-
der de decennier som föregår utredningen om skolans inre arbete, den så
kallade SIA-utredningen (SOU 1974:53) har det svenska skolväsendet där-
för byggts ut både kvantitativt och kvalitativt. I början av 1970-talet är ti-
den så mogen för en ny etapp i utvecklingen av skolområdet. SIA-utred-
ningen får i och med det i uppgift att göra en översyn på hela ungdoms-
skolan i syfte att utveckla skolan till ”... ett centrum för en aktiv barn- och
ungdomspolitik i kommunen, en medelpunkt för utbildning, fritid och kul-
tur” (SOU 1974:53, s 92). Det betyder att skolan behöver samverka med det
omgivande samhället och med hemmen. Skolan och dess miljö blir därvid en
angelägenhet för flera huvudmän såsom skolstyrelse och centralnämnd, kul-
turnämnd, fritidsnämnd och olika typer av frivilliga organisationer. Dessa
skall gemensamt planera och prioritera för skolans verksamhet. För att uppnå
detta föreslås i SIA-utredningen att beslutsfattandet i frågor som rör skolans
arbete decentraliseras, däribland att de enskilda skolorna själva förverkligar
skolans övergripande mål. Vidare föreslås nya principer för resurstilldelning,
nya arbetssätt och arbetsformer.
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För verksamheten i skolan ställs krav på att skolans inre arbete föränd-
ras så, att hänsyn tas till varje elevs särskilda förutsättningar, att det unika
hos varje elev beaktas. Det betyder att alla elever, även de med skol-
svårigheter och särskilda behov, inte bara skall ha rätt till likvärdig utbild-
ning utan också till en likvärdig studiesituation. För att tillgodose detta
skall skolan enligt SIA-utredningen använda sig av arbetsmetoder och för-
hållningssätt som underlättar och förebygger. Därtill skall hela skolmiljön
erbjuda eleverna skilda aktiviteter så att deras olika behov tillgodoses.
Vidare skall läromedel och arbetssätt anpassas efter respektive elevs förut-
sättningar. Kravet på en utökad omsorg om och helhetsmiljö för alla barn
föranleder förslaget om en samlad skoldag.

I SIA-utredningen poängteras också att skolans uppgift inte bara är att
förmedla kunskaper utan även att möjliggöra för eleverna att utvecklas till
aktiva samhällsmedborgare. För den sidan av skolans verksamhet ligger
ansvaret på hur eleverna fostras. De skall tränas i samarbete, delta i plane-
ring och stoffurval, få ansvar för olika delar av skolmiljön samt utse elev-
representanter, som deltar i olika grupperingar och möten. Skolans kontak-
ter med hem och föräldrar skall också förbättras, eftersom föräldrars in-
ställning till skolan påverkar elevernas skolarbete.

Eftersom målen för skolans verksamhet är kompromisser mellan flera
parter med till delar divergerande önskemål och förväntningar har samhäl-
let intresse av att skolans verksamhet utvärderas. De utvärderingar som
föreslås i utredningen gäller elevernas studieresultat och hur skolan förmår
att uppnå uppställda mål. Att utvärdera elevernas studieresultat kan vara
av betydelse för eleven själv och hans/hennes framtid, men också för föräld-
rar, mottagande skolor och kommande arbetsgivare. Genom att utvärdera
hur skolan uppnår målen erhålls information som är betydelsefull för skol-
myndigheter på olika nivåer, däribland politiska beslutsfattare och de som
har till uppgift att verkställa fattade beslut. Informationen är också viktig
för skolans personal. För att utvärderingarna skall kunna fylla sin uppgift
behöver de, påpekas det i utredningen, inte bara ge beskrivningar av läget
utan också söka förklara ”otillfredsställande utfall” (SOU 1974:53, s 906).

Bland de övriga utredningar som också föregår den nya läroplanen, finns
en vars uppdrag är att pröva frågan om betygssättning i grund- och gymna-
sieskola (SOU 1977:9). Utgångspunkten för utredningens arbete är att be-
lysa hur det relativa betygssystemet, som infördes i grundskolan 1962, har
fungerat. I utredningens betänkande behandlas betygens historik och nuläge,
betygens funktion och effekt, metoder för betygssättning och dylikt. Utred-
ningen kommer fram till att det inte föreligger behov av jämförande be-
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dömning av elevernas prestationer på grundskolans olika stadier. Utred-
ningen föreslår att de traditionella betygen därmed slopas och ersätts med
en individrelaterad bedömning.

Läroplanens övergripande innehåll
Läroplanens övergripande del, som omfattar uppemot 50 sidor, innehåller
avsnitt som behandlar Mål och riktlinjer, Innehåll och samverkan samt Me-
toder. I dessa avsnitt redogörs det för hur verksamheten i grundskolan skall
se ut för att ge alla barn och ungdomar en likvärdig utbildning oberoende av
var de bor i Sverige. Vidare dryftas hur skolarbetet skall formas för att be-
akta barns och ungdomars behov, erfarenheter och intressen. I läroplanen
avhandlas också inom vilka områden och på vad sätt som skolan skall sam-
verka med hemmen och det omgivande samhället. Av läroplanen framgår
även att arbetet i skolan skall bedrivas med demokratiska arbetsformer och
hur undervisningen i de olika ämnena bör gå till samt hur elevernas kunska-
per skall bedömas. Av allt det som behandlas i den övergripande delen av
Lgr 80 är det läroplanens tal om människa, kunskap, färdighet, värderingar,
bedömning och arbetssätt som är av intresse för den kommande analysen.

Kroppsförståelse i Lgr 80
I ett demokratiskt samhälle är skolans övergripande mål enligt skollagens
första paragraf att verka för att eleverna utvecklas till harmoniska männis-
kor, att främja elevernas utveckling till dugliga och ansvarsfulla samhälls-
medlemmar samt att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter.
Eftersom skolan är en del av det demokratiska samhället skall arbetet i sko-
lan spegla demokratins människosyn (Lgr 80, s 13 – mina kursiveringar)
och den består enligt läroplanen i att människan är aktiv, skapande, ansvars-
tagande och kunskapssökande. De kunskaper som eleverna skall tillägna sig
för att utvecklas till harmoniska människor och dugliga samhällsmedlemmar
anges i följande ämnesområden

... livsåskådningsfrågor, de stora samlevnads- och överlevnads-
frågorna, internationella frågor, naturvetenskap och teknik, hushåll-
ning med resurser, miljöfrågor, ekonomiska frågor, arbetslivs- och
arbetsmarknadsfrågor, kulturfrågor, familjefrågor, sexualfrågor, in-
vandrarfrågor, lag och rätt, trafikfrågor samt farorna med alkohol,
narkotika och tobak (Lgr 80, s 15).
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Därutöver skall eleverna också få kunskaper i minst ett främmande språk.
De färdigheter som skall övas och tränas är ”... kommunikationsfärdig-
heterna tala, läsa, skriva och räkna” (Lgr 80, s 16). Men också färdigheter
som att kunna uttrycka sig med hjälp av bild, kunna organisera sina studier
och att kunna samarbeta med andra i arbetslag och olika grupperingar är av
betydelse. En tredje grupp färdigheter som nämns är de tekniskt-praktiska
vardagsfärdigheterna, som människor kan behöva för att klara boende,
arbete och fritid. Förutom tillägnandet av kunskaper och övandet av färdig-
heter bör eleverna även få arbeta med värderingsfrågor och det är frågor
som ”man bara kan besvara genom att inta en värderande ståndpunkt” (Lgr
80, s 32). Med hänvisning till att människan är kunskapssökande föresprå-
kar läroplanen elevaktiva arbetssätt med ett stort inslag av undersökande
metodik och problemlösning. Det är arbetssätt där iakttagelser, teori och
tillämpning varvas och centrala begrepp definieras och förklaras. Arbetet
med de olika stoffområdena bör ta sin utgångspunkt i elevernas nyfikenhet
och verklighetsbild. Elevernas kunskaper och färdigheter bedöms med hjälp
av betyg, som ges i en femgradig skala och där betyget tre är ett medelbetyg
för samtliga elever i landet. För att se var riksgenomsnittet för svenska, mate-
matik och engelska ligger år för år ställs standardprov till förfogande för
skolorna (Lgr 80, s 39).

Klargörande läsning
För att kunna resonera om den kroppsförståelse som Lgr 80 kan sägas ut-
trycka, tar jag avstamp i utredningen Skolplanering och skolstorlek (SOU
1978:4, s 73), i vilken det hävdas att skollagens första paragraf uttrycker en
helhetssyn på eleven. Att främja elevens harmoniska utveckling tillsammans
med främjandet av utvecklingen till en duglig och ansvarskännande sam-
hällsmedlem är att utveckla eleven emotionellt, fysiskt och socialt. När den
utvecklingen kopplas samman med utvecklingen av elevens kunskaper och
färdigheter erhåller man en ”allsidig personlighetsutveckling” (SOU 1978:4,
s 71), förutsatt att de tre nämnda aspekterna beaktas ”... i lika mån” (SOU
1978:4, s 72).

Begreppet ”helhetssyn”, här i termer av fysisk, psykisk och social ut-
veckling, kan läsas som att människan är en ’delmänniska’ (jfr kapitel 4),
som består av en psykisk, fysisk och en social del, som när de förs samman
bildar en helhet. Bildandet av denna helhet förutsätter dock att delarna har
beaktats ”...i lika mån”, det vill säga utvecklats i lika hög grad. Att elevens
emotionella, fysiska och sociala utveckling skall ha utvecklats lika mycket
som elevens kunskaper och färdigheter kan ses som ett uttryck för, att de
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delar som bygger upp personlighetsutvecklingen visserligen kan samverka,
men är fristående från varandra. Med en dylik läsning kan en dualistisk
förståelse av människan som kroppslig varelse läsas in i skolans övergri-
pande mål. Den läsningen förstärks menar jag av att kroppen karaktärise-
ras som ’fysisk’, ett begrepp som används inom (bio)mekaniken och
fysiologin. De är båda kunskapstraditioner som utgår från kunskapsdualisti-
ska antaganden (Gustavsson 2000, s 42), det vill säga för sina studier delar
upp människan i en objektiv materiell kropp och en icke-materiell själ.

En alternativ läsning av begreppet ’helhetssyn’ skulle kunna vara att
människan är en odelbar enhet, som kan omtalas som psykisk, fysisk och
social, för att på så sätt betona vilken aspekt som, vid ett givet tillfälle,
ställs i förgrunden respektive i bakgrunden. Uppfattad på det viset kan be-
greppet ’helhetssyn’ baseras på en integrerad kroppsförståelse. Skäl till det
är att Merleau-Ponty för sina resonemang om att människan existerar som
kropp använder sig av neurofysiologin och gestaltpsykologin (jfr not 26 i
kapitel 4), två vetenskapliga inriktningar som uppfattar människan som en
odelbar enhet. Av dessa två är det inom gestaltpsykologin som man finner
resonemang om figur och bakgrund. Med figur avses vad som vid respek-
tive tidpunkt står i centrum, och vad som lämnas därhän, det vill säga bil-
dar bakgrund.

I den demokratiska människosynen karaktäriseras människan som ’ak-
tiv, skapande, ansvarstagande och kunskapssökande’. Det är en karaktäri-
sering som också kan ligga närmare en syn på människan som levd kropp,
även om kroppen inte omnämns i sammanhanget, och det beroende på att
den levda kroppen enligt Merleau-Ponty är intentionell (1945/1997, s 99)
och ”förankrad i en bestämd omvärld” (1945/1997, s 28). Det betyder att
kroppen alltid är riktad mot den egna kroppen och/eller företeelser/feno-
men i omvärlden. Enligt Lgr 80 är människan aktiv, skapande, ansvarsta-
gande och kunskapssökande för att tillsammans med andra kunna förstå
och förbättra sin egen och andra människors livssituation (Lgr 80, s 13).

Det som kan tala emot de två sista läsningarna av människan som levd
kropp är att utredningarna och Lgr 80 är i avsaknad av explicita reflektio-
ner över kroppen. Den omnämns, som redan påpekats ovan, i dessa texter
endast som ’fysisk’.

I det övergripande målet för skolan görs en uppdelning mellan att med-
dela kunskaper och öva färdigheter (Lgr 80, s 13). Även den tudelningen
har sina rötter i den kunskapsteoretiska dualismens uppdelning av männis-
kan i en tänkande och förnuftig själ och en icke-tänkande kropp, vars rörel-
ser styrs av själen. Inom ramen för ett kunskapsdualistiskt tänkande är kun-
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skap detsamma som teoretisk kunskap, närmare bestämt som objektiva
fakta, centrala begrepp och teori, medan färdighet blir detsamma som den
icke-tänkande kroppens görande. Den kunskapsuppfattningen leder också
till en syn på praktik som tillämpad teori. Det betyder med andra ord att
praktik inte ges ett egenvärde, utan ses som ett tillfälle där teorier omsätts i
praktiken.

I Lgr 80 är talet om färdigheter mångsidigt. Ett tal är att träningen av
elevens färdigheter är viktigt både för hans/hennes arbete i skolan, men
också för en värdefull fritid och som samhällsmedlem. Den starka beto-
ningen på de olika formerna av färdighet kan vara ett utryck för ett alterna-
tivt sätt att se på kunskap, en syn där kroppen uppfattas som en källa till
kunskap (Skårderud 1998). Om man däremot tar del av hur läroplanen
rangordnar och uttalar sig om de olika färdigheterna, kan de hänföras till
den kunskapsdualistiska kunskapssynen, inom vilken kropp och själ skiljs
åt.

Av de uppräknade färdigheterna nämns de ”grundläggande” (Lgr 80,
s 15) färdigheterna tala, läsa, skriva och räkna först. Det är färdigheter som
inom en dualistisk tanketradition brukar uppfattas som intellektuella, det
vill säga som hörandes till själens domän. Ordet intellektuell förekommer
dock inte i läroplanens skrivningar om färdighet. Det gör däremot ordet
praktisk i termer av ”tekniskt-praktiska” (Lgr 80, s 16) vardagsfärdigheter.
Färdigheter som anges vara praktiska har av tradition oftare förknippats
med görande, närmare bestämt den icke-tänkande kroppens görande. Det
kan också vara värt att notera att de tekniskt-praktiska färdigheterna nämns
efter de ’grundläggande’ färdigheterna tala, läsa, skriva och räkna. Det för-
hållandet kan ses som att de grundläggande kommunikativa färdigheterna
uppfattas som mer betydelsefulla än de tekniskt-praktiska. Om så är fallet
stämmer förfaringssättet överens med ett dualistiskt tänkande om männis-
kan.

I Lgr 80 framhålls att kunskap är kontextuell. Det är ett antagande som
ligger mer i linje med tänkesätt som pragmatismen. Inom ramen för det
perspektivet blir kunskap till i samspelet mellan människan och den värld
hon lever i (Dewey 1916/1999). I Lgr 80 uttrycks den synen på kunskap i
att elevernas kunskapande bör ta sin utgångspunkt i elevernas vardagliga
erfarenheter av och kännedom om det omgivande samhället. Att knyta kun-
skapen och lärandet till den lärandes egen erfarenhet och livsvärld är en
progressivistisk tankegång, som står i opposition till förmedlingspedagogik.
Progressivismen, som utgår från antagandet att det personligt upplevda är
en förutsättning för det goda lärandet och för lärprocessen, menar att mo-
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tivation, intresse, nyfikenhet och förundran är kunskapens metoder.
Progressivistiskt tänkande betonar därför arbetssätt som observationer, egna
experiment och praktiska övningar (Gustavsson 1996, s 249–250).

De två arbetssätten undersökande metodik och problemlösning förekom-
mer såväl i kunskapsdualistiska som tolkande traditioner. När dessa båda
arbetssätt genomförs i enlighet med Lgr 80’s intentioner, att forma under-
visningen med utgångspunkt i de studerandes erfarenheter och kunskaper
och att besvara såväl fysiska, tekniska, sociala som moraliska frågor (Dewey
1916/1999, s 392–393), då ligger en integrerad kroppsförståelse närmast
till hands.

Bedömningen av elevernas kunskaper och färdigheter sker med hjälp av
en femgradig betygsskala, där ett är det lägsta betygssteget och fem det
högsta. Den betygsskalan utgår från ett statistiskt tänkande om att elever-
nas individuella studieresultat kan kvantifieras, standardiseras, jämföras och
rangordnas (Dariush 1999, s 41–42). Rangordningen av elevernas studiere-
sultat förutsätter att man kan ta reda på elevernas genomsnittliga kunskaps-
nivå och det sker med hjälp av nationella standardprov. Resultaten på dessa
prov bearbetas så att medelvärden och standardavvikelser kan anges. Medel-
värdet är det värde som bestämmer inom vilka gränser medelbetyget 3 skall
ligga. Att med hjälp av statistik räkna ut medelvärden och standard-
avvikelser är ett tillvägagångssätt som har sina rötter i naturvetenskaperna,
ämnen vars epistemologi utgår från en dualistisk kroppsförståelse.

I läroplanen görs inte bara en uppdelning mellan kunskap och färdighet
utan också mellan kunskap och värderingar. Dessa två skiljer sig enligt läro-
planen åt på så vis att frågor som har med värderingar att göra bara kan
besvaras med att inta en värderande ståndpunkt, som till exempel bra/då-
ligt; ont/gott; för/emot; ja/nej.

Uppdelningen mellan värdering och kunskap har sin förklaring i hur
kunskap uppfattas inom empirism och rationalism, två tanketraditioner som
utgår från en kunskapsteoretisk dualism (Lübcke 1988, s 132–133 respek-
tive 457–458). Värderingar, till skillnad från naturen däribland den materi-
ella kroppen, kan inte observeras i experimentella miljöer och kan därvid
inte göras till objekt för (natur)vetenskapliga studier. Ej heller ges några
möjligheter att studera huruvida det råder samband mellan olika variabler
eller ej. I och med det uppfattas värderingar och kunskaper som två skilda
företeelser.

Sammanfattningsvis saknas uttalade reflektioner över hur man ser på
människan som kroppslig varelse i de två inledningsvis redovisade utred-
ningarna och i Lgr 80. Kroppen omnämns visserligen men då i termer av
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’fysisk’. Trots det kan både en dualistisk och en integrerad kroppsförståelse
läsas in i skollagens första paragraf. Detsamma gäller för den demokratiska
människosyn, som presenteras i läroplanen. Kunskap och färdigheter kan
också baseras på olika förståelse av kroppen. Ur ett dualistiskt perspektiv
blir kunskap liktydigt med teoretisk kunskap och färdighet lika med krop-
pens görande. Praktik tilldelas inom ramen för denna tanketradition inte
ett egenvärde, utan betraktas som en tillämpning av teoretiska kunskaper.
Med en integrerad kroppsförståelse som utgångspunkt kan läroplanens be-
toning på färdigheter också ses som att kroppen är en källa till kunskap.
Bedömningen av de studerandes kunskaper, som görs i kvantifierande och
jämförande termer, ligger också inom ramen för den i kapitel 4 redovisade
långvariga dualistiska tanketraditionen. De elevaktiva arbetssätten och upp-
fattningen att kunskap är kontextuell däremot uttrycker nyare tankesätt,
däribland pragmatism, som är en tanketradition som uttrycker en integre-
rad kroppsförståelse.
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KAPITEL 6

Idrottsämnets kursplan

I det här kapitlet redogör jag för hur jag läser Lgr 80’s kursplan för idrotts-
ämnet med avseende på kroppsförståelse, närmare bestämt hur de
kroppsförståelser som jag finner kan placeras i spänningsfältet mellan en
dualistisk och en integrerad kroppsförståelse. Efter avsnittet ’Sammanhang’
följer en redogörelse för vad som är kursplanens uppgift  och det följs av
analysen av kursplanen. I analysen växlas, beroende på textens komprime-
rade karaktär, textutdrag med klargörande läsning. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning.

Sammanhang
Parallellt med läroplansarbetet påbörjas också arbetet med en ny kursplan
för gymnastikämnet. Revideringen av gymnastikämnet föregås av en
forskningskonferens i juni 1976, vilken resulterar i två konkreta kursplane-
förslag, vilka är utarbetade av en klinisk fysiolog och en arbetsfysiolog. Det
första förslaget går ut på att gymnastikämnet skall bidra till rekreation,
kropps- och personlighetsutveckling, medicinsk prevention och elevvård. Det
andra förslaget innehåller moment som rörelseapparatens utveckling, per-
sonlig färdighet och kunskap, utvecklandet av ett harmoniskt rörelsemöns-
ter, förståelse för behovet av fysisk aktivitet samt att tillsammans med andra
ämnen uppfylla skolans mål, som till exempel lagarbete. Utöver detta beto-
nas i de bägge förslagen vikten av att eleverna utvecklar en allsidig koordi-
nation, ”ett bibliotek av rörelsemönster” (Karlsson 1977, s 20), i vilket
arbetsställningar och arbetsrörelser ingår. Kursplaneförslagen framhåller
även betydelsen av att alla elever, även de som är klumpiga, har handikapp
och/eller är lågt motiverade, också skall kunna delta i gymnastik-
undervisningen. Den medicinska preventionen, här i termer av hälsa med
betydelsen förebyggande av objektivt iakttagbara sjukdomstillstånd och sub-
jektivt upplevt välbefinnande, poängteras tillsammans med konditionsträ-
ning. De aktiviteter som anges utgöra delar av ämnets innehåll är lek och
idrott.
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Det kursplaneförslag som härefter läggs fram består också det av två
förslag (Henricsson 1976). För båda förslagen föreslås samma mål men
olika sätt att strukturera huvudmomenten. Det föreslagna målet är

Arbetet i gymnastik skall genom ett varierat utbud av fysiska aktivi-
teter stimulera eleven till att känna glädje för rörelse och efter för-
måga

– utveckla en uppfattning om sig själv och sina rörelsemöjligheter,

– förbättra sin koordinationsförmåga, rörlighet, styrka och uthål-
lighet och skaffa sig kunskap om den egna kroppens funktion och
vård i samband med fysisk aktivitet

– skaffa sig kunskap om och utöva olika idrotter för att finna egna
former för fysisk aktivitet såväl enskilt som inom föreningsliv
(Henricsson 1976, nr 10, s 339).

Därtill föreslås eleven även utveckla ett funktionellt rörelsesätt, utveckla och
uppleva rörelse som ett uttrycksmedel, känsla för samarbete, förståelse för
andra människors olika förutsättningar för rörelse samt utveckla bestående
intresse för egen fysisk aktivitet och förståelse för dess betydelse som ett
medel till rekreation och hälsa.

I det första förslaget organiseras innehållet i ett antal aktiviteter och i
det andra med utgångspunkt i funktioner. Det senare förslaget innebär att
aktiviteter väljs med hänsyn tagen till vad det är för funktion man vill uppnå,
exempelvis aktiviteter med inriktning på rytm och rörelse, sport och fri-
luftsliv alternativt hälsa, hygien och ergonomi. Av dessa båda förslag var
det innehållet organiserat i ett antal aktiviteter, däribland ett antal idrotts-
grenar, som vann gehör. En konsekvens av det är, att ämnesbeteckningen i
den kommande kursplanen ändras från gymnastik till idrott.

Den färdiga kursplanen för ämnet idrott innehåller, jämfört med Lgr 69,
ett antal nyheter, däribland ett helt nytt huvudmoment nämligen Hälsa,
hygien och ergonomi. Dess tillkomst motiveras av att det skall utgöra en del
av elevernas förebyggande hälsovård, så att de undviker ett dåligt allmän-
tillstånd och ont i ryggen. Andra nyheter var att arbetssätt och arbetsfor-
mer förändras i enlighet med läroplanens intentioner. Samverkan och med-
ansvar ges en framträdande betydelse, vilket tilldelar lärare och elever nya
roller. En sista nyhet av betydelse är att idrottsundervisningen, organiseras
som samundervisning, men också efter intresseval (Carlquist 1981).

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.3396



97

Kroppsförståelse i idrottsämnets motiv och mål
Innan analysen först några ord om kursplanens uppgift. Den är enligt läro-
planen att specificera motiven till varför respektive ämne finns med i grund-
skolans timplan och därtill ange de olika ämnenas mål och innehåll. Av målen
framgår vilken inriktning som ämnet skall ha och därmed vilka huvud-
moment som blir centrala i ämnet. Huvudmomenten, som ofta är flera till
antalet, anger undervisningens innehåll i termer av vilka centrala begrepp/om-
råden som eleverna skall arbeta med samt vilka färdigheter de skall öva sig i.

Idrottsämnets kursplan omfattar åtta sidor varav motiv och mål tar en
dryg sida i anspråk. Övriga sidor ägnas åt ämnets på förhand bestämda
innehåll, vilket är strukturerat i tio huvudmoment.

I kursplanen anges två motiv till att idrottsämnet ingår bland grund-
skolans ämnen. Det första och mest övergripande är

kroppsrörelse och friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande
(Lgr 90, kursplan för ämnet idrott, s 90).

Det första motivet innebär att idrottsämnets uppgift är att med hjälp av
kroppsrörelse och friluftsliv utveckla elevernas hälsa och välbefinnande. Att
det omvända förhållandet också kan råda eller att hälsa och välbefinnande
kan erhållas utan utövandet av just dessa aktiviteter sägs det inget om. Det
gör att kursplanetexten kan läsas som om det råder ett kausalt samband
mellan kroppsrörelse och utövandet av friluftsliv och hälsa och välbefin-
nande. Genom att röra på sig och vara ute i naturen påverkas hälsa och
välbefinnande. Det primära skälet till att aktiviteterna finns med i idrotts-
ämnet blir då, att de används för att uppfylla mål som ligger utanför dem
själva. När aktiviteter används på det viset tilldelas de enligt Meier (1972/
1979) statusen av att vara redskap, inte ett eget värde.

Av det andra motivet till idrottsämnets plats i grundskolan framgår att

eleverna skall tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt (Lgr 80, kurs-
plan för ämnet idrott, s 90).

Begreppet ’funktionellt’ kan ges betydelser som ’avser funktionen’, ’fung-
erar bra’ alternativt ’ändamålsenlig’ (Bra Böckers Lexikon 1985). Det bety-
der att begreppet funktionell relaterar till begreppet funktion, som är ett
matematiskt begrepp1 (Nationalencyklopedin 1992, s 99). Vilken kropps-
förståelse som ett funktionellt rörelsesätt kan sägas ge uttryck för blir bero-
ende av vilken mening som begreppet rörelse tilldelas. Uppfattas rörelse som
inomkroppslig då blir ett funktionellt rörelsesätt liktydigt med hur rörelse
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fungerar utifrån ett anatomiskt, fysiologiskt och (bio)mekaniskt perspektiv.
Om rörelse däremot tilldelas innebörden att vara interpersonell (Hislop
1975), vidgas rörelsebegreppet till att också inkludera ett synsätt på rörelser
som uttrycksfulla och kontextuella. Dessa båda innebörder kan hänföras till
olika kroppsförståelser, den första, rörelse som inomkroppslig till den
dualistiska och den andra till den integrerade kroppsförståelsen.

Ovanstående läsning av idrottsämnets två motiv ger en blandad bild vad
gäller kroppsförståelse. I det övergripande motivet kan en tudelning mellan
kropp och själ läsas in i texten liksom att aktiviteterna tilldelas statusen av
att vara medel. I det andra motivet avgörs kroppsförståelsen av vilken inne-
börd som ”funktionellt rörelsesätt” tilldelas. Gemensamt för de båda moti-
ven är dock att ord som kunskap och lära inte finns med, utan istället är det
utövandet av friluftsliv och kroppsrörelse som betonas. Det förhållandet
gör enligt Kirk (1999), idrottsämnet till ett färdighetsämne.

Att färdigheter karaktäriserar idrottsämnet framgår också av ämnets
målformulering

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. Den skall ge alla elever möjlighet att tillfredsställa
sitt rörelsebehov samt att uppleva rörelseglädje, rekreation och ge-
menskap.

Den skall organiseras så att också elever med olika handikapp kan
delta.

Genom undervisningen skall eleverna lära känna grundformerna för
rörelse och tillägna sig ett funktionellt rörelsesätt. De skall få möjlig-
het att uppleva rytm, att i rörelse uttrycka känslor och sinnes-
stämningar samt utveckla sin självtillit och skapande förmåga.

Eleverna skall skaffa sig kunskaper om hur man sköter sin kropp
och hälsa, om hur människan fungerar i arbete och vila, om olika
handikapp samt om riktiga arbetsställningar och arbetsrörelser.
Eleverna skall pröva många olika former av idrott. I högre årskurser
bör de ges möjlighet att utveckla sin färdighet i de aktiviteter som
speciellt intresserar dem samt stimuleras att planera sin egen fysiska
träning.

[...]

Under vistelse i naturen skall eleverna skaffa sig kunskaper om fri-
luftsliv, få förståelse för den ekologiska balansen samt lära sig att ta
ansvar för naturen och utnyttja den rätt för rekreation och friluftsliv.
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Eleverna skall få kännedom om och kontakt med idrotts- och fri-
luftsrörelsen i samhället och i hemkommunen. De skall få insikt i
andra kulturers värderingar och traditioner i fråga om fysisk aktivi-
tet och lära sig att se idrotten som en internationell kulturfaktor. De
skall diskutera mål, normer och resurser för idrott och uppmuntras
till aktiva insatser för idrott och förebyggande hälsovård i skola, hem
och samhälle (Lgr 80, kursplanen för ämnet idrott, s 90–91 – mina
kursiveringar).

Endast i två av målen förekommer ordet kunskap och då följt av ordet om.
De mål detta gäller för är dels målet som handlar om människokroppen, hur
den sköts, fungerar i arbete och vila samt om arbetsställningar, dels målet
om friluftsliv. Formuleringen att lära sig står bara att finna en gång nämligen
i målet om idrotten som en internationell kulturfaktor. I övrigt dominerar,
som kursiveringarna ovan visar, formuleringar som tillfredsställa behov,
pröva, uppleva, tillägna och utveckla färdigheter.

Att färdigheter dominerar idrottsämnets innehåll är det liktydigt med
att idrottsämnet endast är baserat på en dualistisk kroppsförståelse? För att
utreda hur det förhåller sig med den saken fortsätter jag med att analysera
några av målets formuleringar. Till att börja återkommer en formulering
som redan analyserats i kapitel 5, och det är formuleringen ”... elevernas
fysiska, psykiska och sociala utveckling...”.  Det betyder att även i kurspla-
nen framhålls att den människosyn som hela skolans verksamhet skall utgå
från uttrycker en helhetssyn på människan. Då en analys av denna helhets-
syn redan har gjorts i kapitel 5 går jag här vidare med och analyserar föl-
jande ordalydelse ”Lära känna grundformerna för rörelse...”.  Till att börja
med kan man fråga sig om rörelser har grundformer eller om alla rörelser
är sina egna? Ur ett motoriskt alternativt sensomotoriskt perspektiv talar
man om grundformer i termer av grundmotorik och/eller grovmotorik. Till
rörelsens grundformer räknas då sådana rörelser som engagerar ’hela krop-
pen’ i bemärkelsen att stora muskelgrupper engageras, exempelvis att vända
sig, resa sig, förflyttningar av olika slag såsom gå, springa, cykla och simma,
kasta, sparka, hoppa (Bader-Johansson 1991, s 18–19;  Ericsson 2003, s
34–35). Beroende av vilken innebörd som begreppet rörelse tilldelas avgörs
kroppsförståelsen och därmed rörelsens grundformer. Som framgår av ka-
pitel 4 tilldelas begreppet rörelse olika mening beroende på vilket perspek-
tiv på kropp och rörelse som anläggs. Inom ramen för en dualistisk kropps-
förståelse uppfattas rörelse som en intrapersonell storhet (Hislop 1975),
vilken beskrivs med hjälp av anatomi, fysiologi och biomekanik. Med en
integrerad kroppsförståelse som utgångspunkt vidgas rörelse till att även
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omfatta sociala och kulturella aspekter och blir interpersonell (Hislop 1975).
När rörelse enbart uppfattas som intrapersonell, blir innebörden i rörelsens
grundformer en funktion i form av nerv- muskelsamspel. När rörelsens
grundformer däremot betraktas som interpersonell, då betonas att rörelser
konstitueras i interaktionen mellan människa och det sammanhang hon
ingår i. Att rörelse och sammanhang konstituerar varandra beror enligt
Merleau-Ponty (1945/1997, s 32) på perceptionen. Det är genom perceptionen
av världen som människan blir medveten om sin kropp samtidigt som krop-
pen blir medveten om världen.

Ett begrepp som enligt min läsning bara kan föras till den integrerade
kroppsförståelsen, så som den beskrivits i kapitel 4, är begreppet rörelse-
glädje. Inom ramen för en integrerad kroppsförståelse är rörelse som sagt
inte bara funktioner utan också känslor som exempelvis glädje. Med en
konstitutiv syn på språk uttrycker ordet rörelseglädje därmed något annat
än formuleringar som ’rörelse och glädje’ alternativt ’känna glädje i sam-
band med rörelse’. De två senare uttrycker en uppdelning där kropp, i ter-
mer av rörelse, och glädje, som uttryck för den inne i kroppen befintliga
själen, utgör två skilda entiteter. Begreppet rörelseglädje däremot säger inte
att glädje är ett resultat av rörelsen, utan att det är i rörelsen som glädjen
finns.

Även formuleringen ”... i rörelse uttrycka känslor och sinnesstämningar”
ligger i linje med ovanstående resonemang om den levda kroppen. Den
levande kroppen har alltid en avsikt och den uttrycks bland annat i den
levande kroppens rörelser. Det betyder att rörelse har mening (Arnold 1972/
1979).

Åter till analysen av några målformuleringar. I det tredje stycket står ”...
hur man sköter sin kropp”. I det sätt varpå formuleringen är gjord kan dels
återigen en tudelning mellan man, det vill säga ’jaget’, och kroppen läsas in,
och dels tilldelas jaget ett ägarförhållande i relation till kroppen (Bullington
2001), ’jag’ har en kropp som skall skötas. Särskiljandet av man och kropp
kan vara ett uttryck för en dualistisk syn till skillnad från kroppsförståelsen
i följande formulering ”... hur människan fungerar i arbete och vila ...”,
som är mer i linje med en integrerad.

I det andra citatet är det hur människan fungerar, inte kroppen och dess
funktioner, som är i fokus. Människans existens är enligt Merleau-Ponty
(1945/1997, s 39) tvetydig. Det betyder att människan inte är ett psyke som
är förenat med en organism, utan kroppen är människans vara i världen. Så
när eleverna lär sig om hur människan fungerar, i detta fall i samband med
arbete och vila, kan formuleringen ovan läsas som att det är hur den odel-
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bara psykofysiska enheten fungerar, som eleverna skall skaffa sig kunska-
per om. Om texten däremot formulerats  ’... hur människans kropp fung-
erar i arbete och vila’, då ligger det närmare till hands att det handlar om
den materiella kroppens funktioner.

Den materiella kroppen är dock den troliga utgångspunkten för arbets-
ställningar och arbetssrörelser. Det är rörelser som räknas till arbets-
teknikens alternativt ergonomins domän (Lindén 1990, s 11), och inom
ergonomin intresserar man sig för hur arbetsuppgifter kan utföras utan att
kroppen överbelastas. Den kropp som ergonomin då intresserar sig för är
rörelseapparaten och dess funktion (Lindén 1990, s 28), vilket innebär att
talet om ergonomi kan ligga närmare en dualistisk än en integrerad kropps-
förståelse.

Av kursplanen framgår att de i ämnet ingående färdigheterna och kun-
skaperna skall relateras till ett sammanhang och det är ”...idrotts- och fri-
luftsrörelsen i samhället och i hemkommunen” (Lgr 80, kursplan för ämnet
idrott, s 90–91). Att kunskaper och färdigheter uppfattas vara samman-
hangsbundna medför att eleverna i detta fall skall få kontakt med idrotts-
rörelsen. Här återkommer den spänning i kroppsförståelse som finns inom
ramen för läroplanens kunskapssyn, mellan å ena sidan den dualistiska
uppfattningen att kunskap och färdighet ses som två skilda saker och den
integrerade kroppsförståelsens synsätt på kunskap och färdigheter som
kontextuella å den andra. Den dualistiska kunskapssynen innebär att kun-
skap är lika med den tänkande själens angelägenhet i form av teoretisk
kunskap om, medan färdighet är den materiella kroppens görande. Att kun-
skap enligt ett integrerat perspektiv på kropp är kontextuell följer av att
kunskap enligt Dewey (1916/1999), skapas i ett växelspel mellan individen
och omgivningen.

Med den läsning som gjorts ovan kan såväl en dualistisk som en integre-
rad kroppsförståelse läsas in i ämnets mål. Hur kroppsförståelsen kan sägas
se ut i de tio huvudmomenten följer härnäst.

... i huvudmomenten
Av min analys av idrottsämnets motiv och mål framgår att idrottsämnet i
Lgr 80 framför allt uppfattas som ett färdighetsämne. Det är en bild som
förstärks än mer i huvudmomenten. De utgörs till största delen av aktivite-
ter som också finns i det omgivande samhällets ”rörelsekultur” (Annerstedt
1991, s 203), närmare bestämt gymnastik, bollspel och lekar, dans, fri idrott,
orientering och friluftsliv, lek, simning och livräddning, skidåkning, skrid-
skoåkning med iskunskap och livräddning. Härutöver finns också huvud-
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momentet hälsa, hygien och ergonomi. Innehållet i idrottsämnet består där-
vid av aktiviteter och kunskapsområden som har olika ursprung.

För alla huvudmomenten, utom hälsa, hygien och ergonomi, gäller att
eleverna förväntas utveckla färdighet i att utöva respektive aktivitet genom
att öva alternativt träna de tekniker, som respektive aktivitet är uppbyggd
av. Eleverna skall vidare lära sig de olika bollspelens taktik och regler samt
lära sig leda.  Gemensamt för alla dessa huvudmoment är också att de ex-
plicit är i avsaknad av teoretiska inslag.

I huvudmomentet hälsa, hygien och ergonomi framhålls också att
eleverna skall träna färdigheter. Men här är det fråga om tekniker som är
inriktade mot skoldagen och arbetslivet, det vill säga arbetstekniker i form
av arbetsställningar och arbetsrörelser. Även detta huvudmoment saknar
formuleringar som säger något om att också teoretiska inslag skall före-
komma.

Innehållet är i samtliga huvudmoment strukturerat så att den färdighet
som tränas på respektive stadium bygger vidare på det föregående stadiets
färdighetsträning. På högstadiet tillkommer också de valfria moment, som
enligt läroplanen skall finnas i alla ämnen. Att svårighetsgraden stegras mel-
lan stadierna visar att kursplanerna utgår från en kumulativ kunskapssyn.
Det är en kunskapssyn som kan hänföras till Descartes’ metodregler (1637/
1998, s 39), och som innebär att kunskap erhålls genom att man först delar
upp det problem som skall undersökas i mindre delar. Härefter börjar man
med de enklaste och mest lättfattliga förteelserna för att på så sätt höja
insikten om det mest sammansatta. Omformat till idrottsämnet betyder
Descartes’ resonemang att de olika aktiviteterna delas upp i mindre delar
för att byggas samman ju högre upp i grundskolan eleven kommer. Så långt
kan samma kroppsförståelse som den som uttrycks i läroplanen läsas in i
huvudmomenten, nämligen en förståelse av kroppen som materiell och icke-
tänkande. För att utröna huruvida den kroppsförståelsen är den enda som
förekommer i huvudmomenten går jag nu över till att analysera respektive
huvudmoments kroppsförståelse.

I kursplanen beskrivs huvudmomentet Gymnastik på följande vis
Lågstadiet

Rörelser med eller utan musik, t.ex. hoppa, rulla, springa, klättra.
Rörelseuppgifter och improvisationsuppgifter.
Övningar med handredskap, t.ex. hopprep, bollar och tunnband.
Matt- och hoppövningar. Klätter- och hängövningar.
Balansövningar på golv eller redskap.
Givna eller improviserade redskapsbanor.
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Mellanstadiet

Övningar som på lågstadiet. Mer sammansatta rörelser och rörelser
med många sträckmoment.
Redskapsövningar av många olika slag där eleverna får pröva sin
prestationsförmåga.

Högstadiet

Rörelser och rörelseuppgifter till musik. Analys av rörelserna. Ut-
ökat rörelseförråd i fristående övningar och redskap.
Efterhand valfria övningar, t.ex. jazzgymnastik, motionsgymnastik
eller redskapsgymnastik Efter eget val enligt lokala förutsättningar
och efter gemensam planering (Lgr 80, kursplan för ämnet idrott,
s 91).

Ett av de begrepp som återkommer på samtliga stadier är begreppet rörelse.
Det specificeras inte men texten talar om ”rörelser med eller utan musik”,
”sammansatta rörelser” och ”rörelser med många sträckmoment ” och för
högstadiets del också ”fristående övningar”. I mångt och mycket är det rö-
relser som ligger i linje med P H Lings pedagogiska gymnastik. Det gör också
de övningar som utförs med hjälp av redskap såsom hänga, klättra och till
delar också hoppa. I denna kursplan sägs, till skillnad från i Lings gymnastik-
teori, dock inte att gymnastikens mål är att sätta kroppen under den egna
viljan, utan här är avsikten att eleverna lär känna rörelsens grundformer
som hoppa, rulla, springa och klättra. Redskapsövningarna syftar därutöver
på mellanstadiet till ”... att eleverna får pröva sin prestationsförmåga”. På
högstadiet skall eleverna analysera rörelser och välja bland motions-
gymnastik, jazzgymnastik och gymnastik som tävlingsidrott. I kursplane-
texten används visserligen inte ordet tävlingsgymnastik utan där står red-
skapsgymnastik. Men eftersom elevens val är beroende av vad det omgivande
lokalsamhället kan erbjuda, så läser jag redskapsgymnastik som den delen
av gymnastiken som är inriktad mot tävling. Detta för att det omgivande
samhällets gymnastik- och idrottsföreningar vanligen bedriver en redskaps-
gymnastik som är inriktad mot tävling, inte mot motion.

Begreppet rörelse kan, som jag tidigare har resonerat om, tilldelas olika
kroppsförståelse. Hur begreppen används i huvudmomentet gymnastik är
inte entydigt. Utgår man från P H Lings rörelsebegrep baseras begreppet på
en förtingligad förståelse av kroppen och det beroende på att tillvaron en-
ligt Ling (1840/1975), styrs av två fundamentala krafter, en andlig och en
materiell. Spänningen dem emellan yttrar sig i tre grundformer: en kemisk,
en mekanisk och en dynamisk. De kemiska och mekaniska grundformerna
uttrycker tillvarons materiella aspekt till vilken kroppen och dess rörelser
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hör. Den dynamiska däremot representerar det andliga eller ’Lifvet’ alter-
nativt ’det gudomliga’. Den dynamiska värderas högre än den kemiska och
den mekaniska och det beroende på att den dynamiska grundformen inne-
håller livet. Den kemiska värderas i sin tur högre än den mekaniska grund-
formen (Ling 1840/1975, s 11–14). Relationen mellan den dynamiska och
de andra två grundformerna kan bland annat utläsas i P H Lings beskriv-
ning av den pedagogiska gymnastiken: ”Pedagogisk gymnastik, förmedelst
hvilken människan lär sig att sätta sin kropp under sin egen vilja” (Ling
1840/1975, s 49 – mina kursiveringar). Kroppen, eller med Lings termino-
logi, den kemiska och mekaniska grundformen skall med andra ord styras
av viljan, vilken räknas till den dynamiska grundformen.

Av betydelse i sammanhanget är också att rörelserna enligt Ling, utförs
på ett bestämt sätt med en successivt ökande svårighetsgrad där enkla rö-
relser föregår sammansatta (Ling 1840/1975, s 53–57). Rörelserna utförs
antingen fristående på golvet eller med hjälp av olika ”machineri” (Ling
1840/1975, s 57) som exempelvis hopp, häng- och klätterredskap.

Om begreppet rörelse däremot kopplas samman med det som står i må-
let, nämligen att eleverna skall ges möjlighet att uttrycka känslor och sinnes-
stämningar i rörelse. Då kan också, enligt tidigare förda resonemang, den
levande kroppens rörelser komma i fråga. Vilken kroppsförståelse som
grundformerna vilar på är, som påpekats ovan, avhängigt av vilken inne-
börd begreppet (senso)motorik tilldelas.

Att analysera rörelse är att utifrån observera hur en individ utför olika
rörelser. Det betyder att det är kroppens ’yttre’ rörelser (Broeckhoff 1963)
som är av intresse, inte hur individen erfar och upplever rörelsen. Analysen
av de olika rörelserna sker, som framgår av Bader-Johansson (1991) och
Wirhed (1999) med hjälp av kunskaper från anatomi, fysiologi och bio-
mekanik. När det är rörelse ur dessa perspektiv som är av intresse, då är det
den materiella kroppen och dess rörelser som studeras. På den kropps-
förståelsen kan även redskapsgymnastiken baseras, när syftet med övning-
arna är att öka prestationsförmågan. Prestationsförmågan är den förmåga
som individen besitter när kroppens olika funktioner samverkar, det vill
säga fysiologiska som psykologiska (se exempelvis Åstrand och Rodahl
1988).

Vilken mening som de valfria aktiviteterna tilldelas framgår inte av
kursplaneskrivningen. Men det som kan tala för en dualistisk kropps-
förståelse är att kroppen här, i likhet med i det omgivande samhällets
tävlings- och motionsaktiviteter, ofta har studerats enbart ur ett medicinskt
och fysiologiskt perspektiv (se ovan). Det som däremot kan tala emot den
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kroppsförståelsen och för en integrerad kroppsförståelse är att valet av ak-
tivitet enligt kursplanens mål, skall göras utifrån elevens intressen. Kropps-
förståelsen avgörs således återigen av vilken mening som tilldelas en aktivi-
tet, i detta fall de valfria formerna av gymnastik.

För att sammanfatta resonemangen om gymnastikmomentet så kan både
den dualistiska och den integrerade kroppsförståelsen läsas in. Det finns
formuleringar om analys av rörelse och prestationsförmåga som ligger mer
i linje med den dualistiska kroppsförståelsen. Men där finns också formule-
ringar som kopplar samman sinnesstämningar och rörelse vilket kan tyda
på att den levda kroppen kan komma i fokus. Dessutom finns formule-
ringen ’rörelsens grundformer’ och vilken kroppsförståelse som de kan ba-
seras på avgörs av vilken innebörd begreppet (senso)motorik tilldelas.

I kursplanen ägnas det största utrymmet åt idrott i termer av bollspel, fri
idrott, simning, skidor och skridskor. Av huvudmomentet framgår vad un-
dervisningen bör innehålla för att eleverna skall lära sig respektive idrott.
Till exempel utgörs huvudmomentet fri idrott av följande innehåll

Lågstadiet

Löpning, hopp och kast som fri träning i små grupper.
Löpning, hopp och kast i lekar.

Mellanstadiet

Löpning, hopp och kast med teknikskolning eller som fri träning.
Stafetter i olika former.
Regler, funktionärskap, ledaruppgifter.

Högstadiet

Samma grenar som på låg- och mellanstadierna samt eventuellt
utökning med fler grenar. Individuell träning och träning i grupper.
Uppvärmning och organisation på egen hand.
Val av gren och specialisering efter intresse (Lgr 80, kursplan för
ämnet idrott, s 94).

Huvudmomentet Bollspels och lekars innehåll är
Lågstadiet
Bollövningar av många olika slag.
Bollekar där eleverna gemensamt arbetar med egna regler.
Bollspel som övar samspelsförmågan.

Mellanstadiet
Bollekar som utvecklar förståelse för regler och förbereder de olika
bollspelen.
Teknik- och samspelsövningar samt spelövningar med avpassade regler.
Lag- och racketspel.
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Högstadiet

Teknik- taktik- och samspelsövningar.
Lagspel som bandy, basket, fotboll, handboll, ishockey och rinkbandy,
även i små grupper.
Funktionärsutbildning.
Nätspel som badminton, bordtennis, tennis och volleyboll.
Eleverna får enligt lokala förutsättningar efter hand välja bollspel
individuellt eller i grupp (Lgr 80, kursplan för ämnet idrott, s 93).

För alla i kursplanen ingående idrottsgrenar gäller, att eleverna på de lägre
stadierna förbereds för utövandet av respektive idrott, för att på högstadiet
välja mellan om de vill specialisera sig i en gren eller utöva den som motions-
form.

Vad är det då för bild av idrott som tonar fram i de huvudmoment som
består av idrott? Enligt (Korsgaard 1986, s 76), är begreppet idrott ett gam-
malt nordiskt begrepp som från början omfattade så skiftande företeelser
som läse-, diktar- och smideskonst, musik, bågskytte, rodd och skidlöpning
Vid förra sekelskiftet avgränsas dock idrott till att omfatta aktiviteter som
är ’enbart kroppsliga’. En innebörd av begreppet idrott blir då att idrott är
liktydigt med ett samlingsbegrepp som omfattar allt från lek, tävlingsidrott,
motions- och rekreationsaktiviteter (SOU 1969, s 29). Andra (till exempel
Lindroth 1974, s 16–17; Patriksson 1979, s 59) menar att idrott är en indi-
viduell människas insats i regelstyrda och standardiserade tävlings-
situationer där målet är att prestera i syfte att uppnå resultat med vilka
tävlingsdeltagarna kan rangordnas. Stelter (1990) å sin sida hävdar att idrott
inte bara är en tävlingsaktivitet, utan en aktivitet där det samtidigt sker en
pendling mellan prestation och kroppserfarenhet.

I kursplanen sägs inte uttryckligen att idrott är lika med tävlingsidrott.
Det sägs heller inget om att idrott kan vara en aktivitet i vilken det kan ske
en pendling mellan prestation och kroppserfarenhet. Men betoningen på
att eleverna skall lära sig teknik, taktik och regler, företeelser som hänförs
till just tävlingsidrotten, läser jag som att idrott är lika med tävlingsidrott.

När idrott uppfattas som en tävlings- och motionsaktivitet har kroppen
ofta kommit att betraktas som ett medel alternativt en maskin, vars rörelse-
funktioner ständigt kan förbättras för att på så vis öka prestationsförmå-
gan, antingen för tävlingssammanhang eller för det dagliga livet (Jespersen
och Eichberg 1986 s 456–459; Gustavsson 1994, s 116). I och med att
kroppen ofta har kommit att betraktas som ett medel inom idrotten, har
kroppen kommit att uppfattas som en mätbar storhet som kan utvecklas
med hjälp av kunskaper från framför allt idrottsmedicin, anatomi, fysiologi
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och biomekanik. Hur kroppen däremot betraktas inom idrottsämnet är tve-
tydigt. Å ena sidan säger målet att idrott behövs som ett medel för hälsa.
Uppfattad på det viset blir idrott inte ”god-för-sig” (Arnold 1979/1982,
s 177), utan målet med aktiviteten kommer att ligga utanför aktiviteten,
vilket leder till att kroppsförståelsen här kommer att ligga mer i linje med
en dualistisk syn på kroppen. Å andra sidan sätts idrottsgrenarna in i ett
sammanhang. Eleverna skall nämligen, som framgår av huvudmomentet
Hälsa, hygien och ergonomi, lära sig om några lokala idrottsföreningars
verksamhet och om den frivilliga idrottsrörelsen, dess organisation och re-
surser. De skall även ta del av hur yrkeslivet inom idrotten ser ut. I detta fall
tilldelas idrott ett egenvärde, som ”god-i-sig” (Arnold 1979/1982, s 177).
Men det är inte lika med att respektive idrott är ”god-för-mig” (Arnold
1979/1982, s 177). Huruvida idrott blir ’god-i-sig’ eller ’’god-för-mig’ av-
görs av vad ur innehållet som kommer att finnas med i undervisningen och
det skall enligt läroplanen, lärare och elever tillsammans komma fram till i
respektive klass. Resultatet av den gemensamma planeringen kan då bli, att
för en del elever tas den idrott med som är ’god-för-mig’, medan det för
andra kan bli så att innehållet inte överensstämmer med elevernas intres-
sen. För dessa elever kan idrott bli en upplevelse av att idrotter utövas för
att de anses vara bra för hälsan, inte för aktivitetens egen skull. Idrotterna
tilldelas då innebörden av att tjänstgöra som redskap. När så sker ligger en
dualistisk kroppsförståelse närmare till hands än en integrerad. Idrott som
’god-för-sig’ och ’god-för-mig’ däremot har den levande kroppen i centrum,
och då baseras idrotterna på en integrerad kroppsförståelse.

Även dessa huvudmoment innehåller grundformer såsom kasta och
fånga, springa, hoppa, balansera. Men här omtalas de i termer av teknik
och träning, begrepp som är sprungna ur biomekanik och fysiologi. Det
förhållandet kan också tilldela idrottsgrenarna en dualistisk kropps-
förståelse. Om däremot kasta, fånga, springa med flera skulle omtalas som
grundformer, då avgörs istället kroppsförståelsen av vilken innebörd som
rörelsens grundformer tilldelas.

Kursplanens sätt att tala om idrottsgrenarna innebär även det att de
båda kroppsförståelserna kan läsas in.  Hur den kan sägas se ut i det huvud-
moment som inkluderar friluftsliv är föremålet för den fortsatta analysen.
Innehållet i huvudmomentet Orientering och friluftsliv är
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Lågstadiet

Klassrumsorientering, skolgårdsorientering.
Att rita och orientera efter skisser.
Lekar, utflykter och vandringar i naturen under olika årstider.
Orienteringsövningar.
Naturvård, allemansrätten, naturvett och rätt klädsel för utevistelse.

Mellanstadiet

All läsa karta och jämföra karta och terräng.
Att passa in kartan med hjälp av kompass.
Orienteringsövningar i olika former i skolans närhet och i närliggande
terräng.
Vandringar och utflykter i olika slags natur. Allemansrätten, natur-
vård, naturvett.
Friluftsteknik och lägerliv. Säkerhetsbestämmelser. Klädsel för fri-
luftsliv.

Högstadiet

Övning med karta och kompass.
Orienteringsvarianter i grupp och individuellt i såväl känd som okänd
terräng.
Träning i att leda orienteringsövningar. Funktionärsuppgifter.
Efter lokala förhållanden får eleverna välja aktiviteter, såsom vand-
ringar, cykelturer, kanotfärder och lägerliv. Frågor som behandlats
på föregående stadier aktualiseras i samband med aktiviteterna (Lgr
80, kursplan för ämnet idrott, s 94).

Friluftsliv är enligt ovanstående skrivning möjligheten att vistas ute i natu-
ren på olika sätt och det under olika årstider. Därför skall eleverna lära sig
naturvård, naturvett, allemansrätten och vilken klädsel som är lämplig för
friluftsliv. Att lära sig hantera karta och kompass för att kunna orientera i
okänd terräng ingår också. Jag finner det värt att notera att de aktiviteter
som hör vinterfriluftslivet till inte också omnämns här. Huvudmomenten
Skridskoåkning, iskunskap och livräddning, Simning och livräddning eller
Skidåkning innehåller nämligen aktiviteter, som också skulle kunna föras till
huvudmomentet friluftsliv. I till exempel huvudmomentet Skridskoåkning,
iskunskap och livräddning finns för mellanstadiet inslag som ”isvett och
iskunskap, praktiska övningar med isdubbar, ispik och livlina” samt ”Hur
man räddar sig själv och andra ur isvak” (Lgr 80, kursplan för ämnet idrott,
s 97).

På högstadiet kan långfärdsåkning på sjöis anordnas, om förhållandena
så medger. I huvudmomenten som innehåller skidor och skridskor står
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också, att eleven kan välja dessa aktiviteter som motion och rekreation.
Men motion och rekreation är inte liktydigt med friluftsliv. Man kan till
exempel åka skidor i ett elljusspår i sin egen takt för motionens och
rekreationens skull. Men då ägnar man sig inte med automatik åt friluftsliv.
För friluftslivets kärna är enligt Sandell och Sundberg (1997) upplevelsen
av naturen.

Men oberoende av att vinterfriluftslivets aktiviteter inte omnämns här,
så beskrivs även huvudmomentet orientering och friluftsliv på ett sätt som
gör att jag läser in att friluftsliv är ’gott-i-sig’ och baseras därmed på en
integrerad kroppsförståelse. Det som också talar för den kroppsförståelsen
är att friluftsliv i likhet med idrott har en kontext. Som redan framgått av
målen så skall eleverna ges möjlighet att få kännedom om och kontakt med
det omgivande samhällets friluftsföreningar.

Huvudmomentet dans innehåller följande:

Lågstadiet

Sånglekar. Grundsteg och smådanser.
Danser som eleverna själva hittar på.

Mellanstadiet

Sånglekar. Svenska och utländska folkdanser. Gammal och modern
dans.
Improviserade danser. Övning i att leda danser.

Högstadiet

Utökat förråd av danser. Modedanser.
Övning i att leda danser (Lgr 80, kursplan för ämnet idrott, s 93).

Dans är det huvudmoment som tillsammans med leken (se nedan) är mest
kortfattat beskrivet. Det som dock skiljer de båda åt är att av huvudmomentet
lek framgår det varför leken finns med i idrottsundervisningen.

Av formuleringarna för huvudmomentet dans framkommer att eleverna
skall lära sig dansa svenska och internationella danser, gammal och modern
dans samt modedanser. De skall också utföra improviserade danser och
danser som de hittar på själva och därtill också lära sig leda dans. Av det
följer att eleverna lär känna dansens olika kulturella uttryck (Nieminen
1998, s 34).

Ur det perspektivet kan man säga att dans, i likhet med de andra redovi-
sade aktiviteterna, uppfattas som ’god-för-sig’ (Arnold 1979/1982), det vill
säga har egenvärde. Inte nog med det. De delar av innehållet som framhål-
ler att eleverna utför improviserade danser och danser som de har utformat

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.33109



110

själva kan leda till att dans även upplevs som ’god-för-mig’ (Arnold 1979/
1982).  Det förutsätter dock att improviserandet och de egenhändigt gjorda
danserna formas med hänsyn tagen till att den studerande är intresserad av
det hon/han gör och även finner det meningsfullt.

Enligt kursplaneskrivningarna i målet och huvudmomentet hälsa, hygien
och ergonomi gäller inte samma villkor, med avseende på samverkan, för
dans som för idrott och friluftsliv. För de senare framhålls att samverkan
skall ske med föreningar/organisationer i det omgivande samhället. Men så
är icke fallet för dans. En viss risk kan då finnas för att de olika danserna
och dansmomenten undervisas, utan någon form av kontextualisering. Det
kan öppna för att dans även kan baseras på dualistisk förståelse av krop-
pen.

Den lek som huvudmomentet lek erbjuder eleverna, är lek ur ett utveck-
lingspsykologiskt perspektiv (Knutsdotter Olofsson, 1990). Det är ett per-
spektiv som gör en uppdelning mellan det ’yttre’ och det ’inre’ på så sätt att
lek uppfattas som det kroppsliga uttrycket för barnets inre (Lindqvist, 2002).
Lek uppfattad på det viset skiljer kropp och själ, det yttre och det inre, åt.
Det är ett synsätt som möjliggör att lek kan ses som ett pedagogiskt hjälp-
medel för att utveckla barns och ungdomars olika förmågor. På såväl låg-
som mellanstadiet är lekens uppgift att utveckla elevernas fantasi, känsla
för andra människor, uppmärksamhet, reaktions- och samarbetsförmåga
samt lag- och ansvarskänsla. På högstadiet skall lek hjälpa till och utveckla
elevernas rekreationsförmåga, snabbhet och kondition. När lek används
som verktyg för mål som ligger utanför själva leken, då tilldelas lek en dua-
listisk kroppsförståelse, den kroppsförståelse som också står att finna i det
utvecklingspsykologiska perspektivet.

Lek omnämns inte bara i huvudmomentet Lek utan också i huvud-
momenten Bollspel och lekar, Orientering och friluftsliv, Simning och liv-
räddning, Skidåkning samt Skridskoåkning, iskunskap och livräddning. Här
omnämns lek oftast som en bland andra övningar som skall leda fram till
att eleven lär sig en viss idrott.  Även i dessa huvudmoment saknar leken ett
egenvärde. Den leks inte för att det är roligt att leka här och nu eller för att
lek engagerar de lekande (Hangaard Rasmussen 2002, s 8; Engström
1999, s 25). Utan de olika lekarna används återigen som ett pedagogiskt
hjälpmedel, som ett redskap, här i form av ett förstadium för utövande av
idrott. Tanken med att använda lek som förövning till idrottande är att
barn först måste leka fotboll innan de kan spela fotboll. Risken finns då
enligt Gustavsson (1994, s 148), att leken mekaniseras och underordnas en
tävlingsmässig resultatmaximering.
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Huvudmomentet Hälsa, hygien och ergonomi skiljer sig, som påpekats
ovan, från de andra huvudmomenten. Det gör det för det första genom att
det är det enda huvudmoment där innehållet inte utgörs av en aktivitet,
utan av företeelser som hur man kan sköta och träna sin kropp och hälsa,
hur människan fungerar i arbete och vila, att välja rätt arbetsställningar
och arbetsrörelser med mera. För det andra angår detta huvudmoment en-
ligt momentets inledande skrivning, hela skolans verksamhet. Undervisning
av huvudmomentet bör därför ske i samverkan med andra i skolan före-
kommande verksamheter, såsom skolhälsovården och skolans måltids-
verksamhet, och med övriga skolämnen och elevernas föräldrar. Huvud-
momentet Hälsa, hygien och ergonomi har i och med det ett tydligt uttalat
sammanhang.

Det eleverna skall lära sig med avseende på kroppens funktion är hur
hjärta och respiration fungerar och hur muskelstyrka och kondition kan
tränas och mätas. Även kost och vätskebalans, vikten av uppvärmning, sam-
bandet mellan fysisk aktivitet och cirkulation och muskelfunktion samt av-
slappning ingår i innehållet. När det gäller innehållet i ergonomi, består det
bland annat av arbetsställningar och arbetsrörelser, gifters skadliga inver-
kan, olika yrkens krav på kondition och styrka samt de vanligaste förslit-
ningsskadorna och deras orsaker. Av innehållet i dessa båda områden att
döma är det ett intrapersonellt perspektiv på rörelse som är momentets
fokus. Sett ur det perspektivet baseras momentet på en dualistisk kropps-
förståelse. Men om de uppräknade kunskapsområdena, i enlighet med läro-
planens intentioner, sätts in i ett för eleven relevant sammanhang då inklu-
deras även omgivningen, vilket leder till att den mening som rörelse till-
delas ändras. Rörelsen blir då enligt Merlaeu-Ponty (1945/1997, s 56) att
bebo tid och rum, och då är det den levda kroppen som står i centrum för
innehållet.

Sammanfattning och avslutande kommentarer
Sammantaget visar analysen av idrottsämnets kursplan att olika kropps-
förståelser kan läsas in i såväl motiv, mål som i de 10 huvudmomenten. En
av anledningarna till det är att de begrepp som används ej explicit tilldelas
mening.

Ej heller i de diskussioner och kursplaneförslag som föregår kursplanen
i idrott reflekteras människan som kroppslig varelse. I kursplanen omtalas
människan därför som i läroplanen som en fysisk varelse, som har vissa
funktioner som skall tränas, som skall utveckla ett funktionellt rörelsesätt
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och som har rörelsebehov. Begreppet kropp förekommer endast i kurspla-
nen i kombination med begreppet rörelse.

Rörelse är ett begrepp som används frekvent i kursplanen. Det finns i
ämnets motiv, mål och innehåll, i motivet i form av kroppsrörelse och
rörelsesätt, i målet också i kombinationen kroppsrörelse. Därutöver före-
kommer begreppet rörelse ensamt eller i andra ordkombinationer. I huvud-
momenten hittar man rörelsebegreppet endast i huvudmomenten gymnas-
tik och lek. I övriga huvudmoment talas det om teknik, träning och öv-
ningar. Trots ett frekvent användande av ordet rörelse är precisionen av
begreppet låg. Det gör att kroppsförståelsen varierar med den innebörd
som begreppet tilldelas, undantaget begreppet rörelseglädje, som enligt min
läsning, enbart rör den levande kroppen.

Den kunskapssyn som finns i kursplanen gör, i enlighet med läroplanen,
en åtskillnad mellan kunskap och färdighet. Kunskapssynen i ämnet är där-
vid, i likhet med läroplanens resonemang om kunskap, oreflekterad. Kun-
skap är liktydigt med teoretisk kunskap om medan färdighet relateras till
kroppen, som inom den västerländska tanketraditionens dualistiska tän-
kande uppfattas som icke-tänkande.

I såväl idrottsämnets motiv som mål kan både den dualistiska och inte-
grerade kroppsförståelsen läsas in. Huvudmomenten däremot baseras, trots
deras kortfattade och telegrammässiga skrivning, till största delen på en
integrerad kroppsförståelse. Detta beroende på att de flesta aktiviteterna
beskrivs som ’goda-för-sig’ (Arnold 1979/1982), med undantag av den de-
len av gymnastiken som är inriktad mot rörelsens grundformer. Där an-
vänds gymnastiken som medel för att uppnå mål som ligger utanför gym-
nastiken. Detsamma gäller för leken. Den används också instrumentellt.
Huruvida aktiviteterna också kan bli ’goda-för-mig’ (Arnold 1979/1982) är
beroende av vad som kommer ut av den gemensamma planeringen. Av kurs-
planen framgår däremot inte hur de olika huvudmomenten skall utövas för
att bidra till att eleverna uppnår hälsa och välbefinnande, utan aktivite-
terna är till största delen beskrivna som ’goda-för-sig’, men inte som ’goda-
för-mig’.

I ett av kursplanens mål står att idrottsämnet skall medverka till att
eleverna utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Hur det skall gå till sägs det
inte något om, mer än att eleverna skall lära känna rörelsens grundformer.
Huruvida det leder till att såväl barnets fysiska, psykiska och sociala sidor
utvecklas eller ej beror på vilken innebörd som rörelsens grundformer till-
delas. Om de uppfattas som kroppsliga funktioner, formas undervisning
troligen till att innehålla möjligheter att träna grundformerna balansera,
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rulla, rotera, stödja, hoppa, springa, kasta och fånga. Det vill säga att
färdighetsträningen står i fokus och möjligen också en uppfattning om att
färdigheter tränade i ett sammanhang kan generaliseras till ett annat. Om
däremot rörelsens grundformer uppfattas som den levande kroppens rörel-
ser, då förskjuts undervisningen från träning av grundformer till en beto-
ning på att rörelser utvecklas i en växelverkan mellan omgivningen och den
psykofysiska kroppen (Bader-Johansson 1991), och det beroende på att i
rörelserna finns existensen och den mening som finns däri (Merleau-Ponty,
1945/1997, s 34) Att rörelsens grundformer omnämns som teknik och trä-
ning i de huvudmoment som är inriktade mot idrott, kan tyda på att teknik
och träning inte uppfattas som liktydigt med rörelse och ej heller som
(senso)motoriska.
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Not

1 Funktionsbegreppet används också inom samhällsvetenskaperna. Inom till exem-
pel sociologin används begreppet funktion för att påvisa att något ”... har en upp-
gift som en mer eller mindre nödvändig del av ett större sammanhang” (Boglind
1998, s 31). Det betyder att sociala fenomen antas existera därför att de är nödvän-
diga för samhället som helhet.
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KAPITEL 7

Fackpressens tal om idrottsämnet

I detta kapitel redovisas analysen av talet om idrottsämnet i fackpressen som
berör den tid under vilken Lgr 80 är grundskolans styrdokument. Kapitlet
inleds med några nedslag på företeelser som kan sägas karaktärisera hur
ämnet och dess kontext framstår vid den här tiden i fackpressen. Härefter
följer analysen och den börjar med en analys av en diskussion som förs om
ämnets uppgift. Det därpå kommande avsnittet utgörs av en analys av be-
greppet rörelse, som även i fackpressen används relativt frekvent. Sist redo-
visas analyserna av innehåll och arbetssätt. En analys av hur talet om be-
dömning ser ut i fackpressen finns inte med i detta kapitel. Detta beroende
på att även i fackpressen sägs att elevernas kunskaper och färdigheter skall
bedömas1 och vad den uppdelningen kan baseras på för kroppsförståelse
har redan analyserats i kapitel 5. För samtliga avsnitt i kapitlet gäller, att de
inleds med inläsning vilken följs av den klargörande läsningen. Kapitlet av-
slutas med en sammanfattning.

Sammanhang
Den i detta kapitel redovisade perioden karaktäriseras av att ämnets inne-
håll framför allt utgörs av idrottsgrenar. Det leder till att den fortbildning,
som idrottslärarna erbjuds i mångt och mycket handlar om olika idrotts-
grenar och deras metodik exempelvis i basketboll2. Viss fortbildning i dans3

och friluftsliv4 förekommer också. Ett annat fortbildningsinnehåll är de för
idrottsämnet nya områdena (senso)motorik och hälsa, hygien och ergonomi5

och specialpedagogik6. Utöver dessa områden finns det fortbildning med
inriktning mot idrottsskador, styrke- och rörlighetsträning samt löpning.

De studier som redovisas berör framför allt det omgivande samhällets
idrott. Ett undantag är en studie om den lingska skolgymnastiken7 och en
avhandling om idrottslärarna och idrottsämnet. Den senare avhandlingen
är, trots tidigare påpekanden om behovet av forskning om idrottsämnet,
den första i sitt slag i Sverige8. Resultatet visar att idrottslärare är ovana att
arbeta mot mål och att det råder bristande enighet om vad det är som legi-
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timerar ämnets plats i skolan9. En annan större studie om idrottsämnet kom-
mer i början av 1990-talet och det är den nationella utvärderingen av idrotts-
ämnet10. En sammanställning av de specialarbeten som gjorts av studen-
terna på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och i Örebro
under åren 1983–1993 publiceras också i fackpressen. Under de här åren
utgör specialarbeten med inriktning mot idrottsämnet en mindre del, när-
mare bestämt knappt 20% i snitt, av specialarbetenas titlar att döma.

Den litteratur som det redogörs för i fackpressen omfattar en rad områ-
den som förknippas med idrottsutövande såsom styrke- och löpträning,
stretching, kost och näring, idrottsskador, föreningsadministration, idrott-
tävling-samhälle. Litteratur om stress, friskvård, ryggskola, hälsa och ergo-
nomi förekommer också. Minst frekvent är litteratur om (senso)motorisk
utveckling och träning, dans och friluftsliv. Trots mängden litteratur är det
sällsynt att litteraturen handlar om idrottsämnet eller relaterar till det. 1990
kommer dock en lärobok avsedd för idrottsämnet och det är Undervisa i
idrott (IL 1990, decembernumret).

Kroppsförståelse i synen på idrottsämnets uppgift
Inför skrivandet av ny kursplan för gymnastikämnet i grundskolan förs en
debatt om ämnets uppgift. Det är en debatt som genomsyrar hela den här
redovisade perioden. Debatten står mellan dem som företräder åsikten, att
det är det omgivande samhällets idrott som skall vara ämnets innehåll, och
dem som menar, att skolämnet har en annan uppgift än att lära ut tävlings-
idrott.

Bland de artikelförfattare som hävdar att idrottsämnet i skolan och sam-
hällets idrottsrörelse arbetar med samma sak framhålls att skolämnet och
idrottsrörelsen har samma mål ”... att genom fysiska aktiviteter främja in-
dividens utveckling”11 och eftersom tävling och konkurrens är en nödvän-
dig förutsättning för framåtskridande, så måste tävling finnas i en effektivt
fungerande skola, liksom den finns ute i samhällslivet i övrigt12. De som
företräder ståndpunkten att skolämnet och idrottsrörelsen skall skiljas åt
hävdar att skolämnets uppgift inte är att fungera som en hantlangare åt
Riksidrottsförbundet eller bara tillgodose talangfulla och redan intresse-
rade elever, utan ämnet är till för alla och dess uppgift är ge pojkar och
flickor13

... en grundläggande träning av ’basfärdigheter’, som t.ex. löpa, kasta,
hoppa, slappna av, röra sig efter rytmer och musik, samarbete och
problemlösningar individuellt och i grupp (TiG 1980, nr 3, s 109).
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Riktningsändringen bort från tävlingsidrott har sin utgångspunkt i att
gymnastikämnet är det enda skolämnet med ansvar för elevernas fysiska
bildning14. I och med det måste man skilja på tävling och motion. Männis-
kor har en önskan om regelbunden motion. Men det är inte lika med att de
då väljer aktiviteter, som de kan tävla i. Detta för att

Alla idrottsgrenar är konstruerade av och för människor med en viss
sorts konkurrensförmåga, och har man inte den så blir man slagen.
... utanför den lilla grupp, som har reella möjligheter att vinna och
en ännu mindre som har nöje av tävlingen ... så stöter tävlandet bort
deltagarna (TiG, 1977, nr 6, s 207).

För att bemöta människors motionsintresse bör gymnastiklärare istället satsa
på att ge eleverna en lagom avpassad och rolig träning15, erbjuda en profy-
laktisk verksamhet16 alternativt en mer friskvårdsinriktad idrott17, som er-
bjuder en träning som upplevs meningsfull och skön att utöva här och nu,
och som ger eleverna möjlighet att uppleva sig själva som subjekt och inte
bara som maskiner18. Ännu en åsikt är att idrottsämnet trots ämnes-
beteckningen, inte bara skall vara ett ämne som undervisar om tävlings- och
motionsidrott. Det skall också ge plats för aktiviteter som har en konstnärlig
dimension19.

Klargörande läsning
Diskussionen ovan tilldelar idrott olika mening. Idrott som tävlingsidrott är
en verksamhet där anlag och kroppskonstitution är viktiga utgångspunkter
vid val av idrott. De är också avgörande för när pojkar och flickor tävlar
tillsammans eller var för sig. De tävlar inte tillsammans i de idrotter där den
fysiska prestationsförmågan är av betydelse. Det gäller för de flesta idrotte-
rna, eftersom idrott är en aktivitet som har utvecklats av män för män (Olofs-
son 1989, s 56), däribland utifrån deras kroppskonstitution. Företrädesvis
fysiologisk forskning har visat att mäns prestationsförmåga är högre än kvin-
nors. Det är också denna biologiska skillnad som är en av orsakerna till att
flickor och kvinnor förväntas utöva aktiviteter som är mer estetiskt och
expressivt inriktade samtidigt som de är mindre fysiskt krävande. Att idrott
har sin utgångspunkt i bland annat den manliga kroppens konstitution har
lett till att

I svensk idrottshistoria finns inte något exempel på att männen gått
i kvinnornas fotspår, dvs att män involverats i en idrott som kvinnor
initierat eller skapat (Olofsson 1989, s 56).
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När företrädesvis de inomkroppsliga biologiska funktionerna betonas som
betydelsefulla för utövandet av idrott ligger en dualistisk kroppsförståelse
närmare till hands än en integrerad.

Förskjutningen från tävling till hälsa innebär inte med automatik att
kroppsförståelsen ändras. När begrepp som profylaktisk och friskvårdsin-
riktad används, kan det läsas som att aktiviteterna syftar till att förbättra
funktioner som styrka, kondition och rörlighet, förbättra förmågan att han-
tera stress, förebygga arbetsrelaterade skador och att minska övervikt. Detta
sätt att använda aktiviteterna kan vara ett uttryck för att utövaren vill kon-
trollera sin kropp med hjälp av naturvetenskaplig kunskap (Jespersen och
Eichberg 1986, s 458–459). Om så är fallet är det naturvetenskapernas
kropp som är av intresse i hälsoarbetet, vilket betyder att det ärden materi-
ella icke-tänkande kroppen som uppmärksammas.

Att tala om fysisk bildning implicerar att det också finns andra former
av bildning, nämligen intellektuell. Uppdelningen i fysisk och intellektuell
utgår från tänkandet om människan som en ’delmänniska’ bestående av en
kropp och en själ, där de så kallade teoretiska ämnena i skolan ansvarar för
bildningen av elevens intellektuella förmågor och idrottsämnet för elever-
nas fysiska förmågor. Uppdelningen i teoretiska och praktiska ämnen med-
för inte bara att elevens förmågor anses kunna bildas i olika ämnen, utan
uppdelningen innebär också en värdemässig hierarkisering av de två där de
teoretiska ämnena värderas högre än de praktiska. Det vill säga att själens
arbete värderas högre än kroppens (Thielst 1982, s 7). Kroppen uppvärderas
däremot i talet om vikten av meningsfullhet, att träningen skall upplevas
skön här och nu samt att människan skall få uppleva sig som ett subjekt.
Det är ett tal som med utgångspunkt i de redovisade perspektiven på kropp
och rörelse ligger närmare en integrerad kroppsförståelse.

... i begreppet rörelse
Både inför och under den tid som Lgr 80 är grundskolans styrdokument
pågår också en diskussion om rörelse framför allt i bemärkelsen
(senso)motorik. Även den diskussionen drar åt olika håll. Å ena sidan kopp-
las rörelse samman med glädje och rytm, och det beroende på att uppleva
och utveckla rörelseglädje hör20 till gymnastikämnets väsentligheter21. Det
skäl som anförs härför är att

... rörelsen kan vara ett uttrycksmedel. Den är det alltid när en män-
niska andligen eller själsligen är engagerad i rörelsen (TiG 1977, nr 1,
s 5).
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Å andra sidan uppfattas rörelse som en vidare företeelse än att bara kopplas
samman med aktiviteter som gymnastik, dans och dramatisk rörelse-
gestaltning. Ingen idrottslig aktivitet kan nämligen utföras utan rörelse. Ej
heller kan de olika idrotternas rörelser bli njutbara, om de utförs utan rytm.
Man kan inte heller uppleva rörelseglädje om känslor och sinnestämningar
skiljs från kroppen, utan rörelse inbegriper såväl fysiska, psykiska som sociala
faktorer22

Man kan inte uppleva rörelseglädje, känslor och sinnestämningar
som hänger samman med rörelse, utan att man utövar fysisk aktivi-
tet i en eller annan form (TiG 1981, nr 1, s 29).

När det gäller rörelse i termer av motorik beskrivs motorik dels som den
biologiska förmågan att röra sig, dels som sensomotorik. Som biologisk för-
måga blir motorik en förutsättning för handlandet, vilket styrs av behov,
känslor och vilja. Det betyder att ”handlandet ... har en biologisk och en
psykologisk del”23. Rörelse som sensomotorik däremot innebär, att rörelse
uppfattas som integrationen av sinnesintryck från omgivningen och musk-
ler. Därtill sägs att rörelse formas i den aktuella situationen. Ännu en upp-
fattning är att motorik och rörelse är två skilda saker

Vinsten med att inte jobba isolerat med motoriken under rörelsen är
dessutom att barnet lär sig från början att hela tiden vara medveten
om vad man gör och hur (TiG 1995, nr 1, s 34–36).

Att eleverna behöver träna sin motorik betonas. Men hur det skall gå till
råder det delade meningar om. En uppfattning är att undvika att vissa tim-
mar eller perioder avsätts för motorisk träning. I stället bör den genomsyra
all idrottsundervisning24. Ett arbetssätt som föreslås är det undersökande
och då gärna i form av problemlösning. Eleven får då prova sig fram till
vilket rörelsemönster som blir ändamålsenligt för honom/henne i den aktu-
ella situationen. Det problemlösande arbetssättet motiveras av att rörelser
som lärts in och tränats med hjälp av problemlösning, blir mer beständiga
och lättare att modifiera och anpassa25.

Klargörande läsning
Det är skillnad på att tala om rörelse som en företeelse som angår alla fysiska
aktiviteter och rörelse som något som bara angår gymnastik, dans och drama.
Det är också skillnad på att tala om rörelse som en företeelse som inkluderar
känslor och sinnesstämningar och att känslouttryck kan finnas i rörelsen. I
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det första fallet uppfattas rörelse i enlighet med Arnold (1979/1982), näm-
ligen att rörelse angår livets alla områden och därmed också idrott, gymnas-
tik med flera. När hela människan är involverad i rörelsen bejakas att rörelse
inte bara består av funktioner utan även av kvalitativa sidor som exempelvis
rytm (Engelsrud 1985, s 115), vilket innebär att rörelse är riktad ’inåt’ mot
själva rörelsen samtidigt som den är riktad ’utåt’ mot andra människor och
omvärlden (Arnold 1979/1982). Rörelse uppfattad på detta vis uttrycker
existensens rörelse och den mening som finns däri (Merleau-Ponty, 1945/
1997). I det andra fallet ovan uppfattas känslor och sinnesstämningar ej
som kroppsliga utan som själsliga och som sådana finns de inne i kroppen
(jfr kapitel 4). De kan dock uttryckas genom rörelse, förutsatt att individen
är andligen och själsligen engagerad i rörelserna. Uttryckt på ett annat sätt
kan man säga att kroppen uppfattas här som en slags behållare (Bullington
2004) i vilken känslorna härbärgeras. Relationen mellan rörelse och känslor
blir därvid, att rörelser betraktas som yttre och materiella och känslor som
inre och immateriella. I det första fallet, rörelse som en företeelse som angår
livets alla områden, kan talet om rörelse hänföras till synsättet på kroppen
som levd kropp, i det andra kroppen som enbart materiell.

Det neurovetenskapliga perspektivet på rörelse omtalas både som moto-
rik och sensomotorik. Dessa begrepp används ofta synonymt. Men de kan
också, som i talet ovan, användas på till delar olika sätt. I ett av textutdragen
ovan sägs dels att motorik är den biologiska förmågan att röra sig och den
förmågan styrs av psyket. Rörelse betraktad som motorik är lika med nerv-
impulser och muskelkontraktioner. Innebörden i sensomotorik däremot är,
att rörelser är både sensoriska och motoriska. Rörelse startar i att sinnes-
intrycken i en given situation tolkas/percepieras och beroende på hur sinnes-
intrycken tolkas formar motoriken en för situationen adekvat rörelse (jfr
kapitel 4). Motoriken är inte enligt Merleau-Ponty (1945/1997, s 101),
psykets tjänarinna, utan de två är förbundna med varandra och riktade mot
världen. På det sätt som motorik och sensomotorik beskrivs uttrycks såle-
des olika kroppsförståelser, motorik kroppen som en samling funktioner
och sensomotorik den levda kroppens rörelser.

När eleven själv får finna ut hur hon/han kan utföra en aktivitet, är det
den intentionella och meningsskapande levda kroppen, i vilken den fysiska
och reflekterande aktiviteten flyter samman, som löser problemet. Kroppen
som är elevens perspektiv på världen riktas då mot omgivningen. Genom
perceptionen visar sig världen och blir tillgänglig för dem. De kan då med
utgångspunkt i den varseblivande kroppens erfarenhet och kunskap pröva
sig fram till ett sätt att utföra aktiviteten. Att pröva sig fram förutsätter att
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eleven inte enbart tänker för att finna lösningen, utan att motoriken förstås
som en ursprunglig intentionalitet. Det betyder att den levda kroppens med-
vetande enligt Merleau-Ponty, är ett ”jag kan”, inte ett ”jag tänker att”
(1945/1997, s 99).

...i innehållet
Av de aktiviteter som bygger upp innehållet i kursplanens huvudmoment
ägnas, som tidigare påpekats, mest utrymme i fackpressen åt idrotterna. Det
gäller såväl de idrotter som ingår i huvudmomenten som andra idrotter, till
exempel casting26, baseboll, football och lacrosse27 samt aerobic28. Utöver
idrotterna presenteras även aktiviteter som visserligen också innehåller
samma sorts rörelseformer som idrotterna, men som tilldelas ett annat syfte.
Ett sådant exempel är att använda löpning som en meditationsteknik29. Bland
de aktiviteter som också tas upp i fackpressen, finns aktiviteter som inte
ligger i linje med huvudmomenten. Ett exempel på en dylik aktivitet är yoga30.

Idrotterna omtalas både i termer av att de är goda att utöva för sin egen
skull men också som medel. Om boll, som utgör ett av de mer vittomfat-
tande huvudmomenten i fackpressens tal om ämnet, sägs exempelvis att

... bollspel är ett fenomen som idrottsundervisningen måste ta hän-
syn till, om den inte vill vara verklighetsfrämmande (TiG 1990, nr 3,
s 2).

När däremot bollspel, eller någon annan idrott, omtalas som medel då är
det hur man kan använda dem ”... för att nå en utveckling i t.ex. fysiologiskt,
motoriskt, pedagogiskt och socialt hänseende”31, som fokuseras.

Om boll sägs att den är världens roligaste leksak men också ett redskap,
som kan användas på ett lekfullt och kreativt sätt för att träna upp funktio-
ner som vi kommer i kontakt med i det dagliga livet. Mer preciserat är det
följande funktioner som avses

Motorik öga-hand, öga-fot,
Begrepp framför, bakom, sidan etc
Rummet farter, avstånd, ytor
Kreativitet skapa, improvisera
Problemlösning bästa möjlighet, vem skall jag spela
Samarbete hur tänker kompisen
Regler sätta gränser
Glädje känsla (TiG 1990, nr 3, s 30).
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I en tid när idrotterna dominerar idrottsämnets innehåll argumenteras för
att gymnastiken, närmare bestämt redskapsgymnastiken tilldelas en större
tyngd i undervisningen och det beroende på att redskapsövningar är ett bra
medel för

... träning och utveckling av barns motorik och då dessutom redskaps-
gymnastiken är ett bra pedagogiskt hjälpmedel för att ge en allsidig
muskulär träning är redskapsgymnastik ett viktigt inslag i skol-
gymnastiken (TiG 1990, nr 5, s 25)

Friluftsliv omtalas både som mål och som medel. Friluftsliv som mål är nyck-
eln till naturupplevelser som berikar livet32, möjligheten att vistas ute året
om33 samt erbjuda ”... unika rörelseupplevelser som kan såväl komplettera
som ställas emot sådana motoriska handlingar som vanligen utförs under
’konstgjorda’ förhållanden”34. När friluftsliv däremot används som medel,
är det för att stimulera alla elever till ett framtida motionerande35, träna
motoriska färdigheter36, lära eleverna hur man umgås med naturen och hitta
i okänd terräng37 samt lägga grunden till ett miljömedvetande38.

Dans behandlas, i jämförelse med kursplanen, mer omfattande och in-
gående i fackpressen. Här framkommer det att dans är ett mångfacetterat
fenomen till och med en tävlingsverksamhet39. Exempel på vad modedanser
kan bestå i presenteras också. Dit räknas lambada, vogueing och hip-hop40,
och även discodans och show-dans41. De senare är danser som valts i sam-
arbete med eleverna, för att de skall få pröva på de danser de önskar42.
Artiklar om dans som medel lyser nästan helt med sin frånvaro. Däremot
nämns att dans tillsammans med rytmik ger känsla för musik och koordi-
nation och att dans ger eleverna möjlighet att visa upp sig43.

Om dans är ett huvudmoment som ges lite utrymme i fackpressen, så
berörs lek nästan inte alls. När leken behandlas är det barns lekbehov44, lek
som arbetsform45 och relationen mellan barns grovmotoriska mognad och
lek46 som dryftas, det vill säga lek som medel. När det gäller förhållandet
mellan motorik och lek hävdas det, att en viss grovmotorisk mognad är en
förutsättning för att barn skall kunna delta i lek, och att det är ett av de
främsta skälen till varför barn skall träna motorik i idrottsundervisningen.

Trots att idrottsämnets övergripande syfte är hälsa förekommer det nya
huvudmomentet Hälsa, hygien och ergonomi sällan i fackpressen. De få
gånger det uppmärksammas, är det hälsa som fokuseras. Ergonomin be-
aktas framför allt i den fortbildning, kortare eller längre, som erbjuds47

medan hygien inte förekommer alls.
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I talet om hälsa är det vanligast med beskrivningar av hur en hälso-
inriktad undervisning kan se ut. Den aspekten återkommer jag till under
rubriken arbetssätt nedan. Mer sällan diskuteras vad som avses med hälsa
alternativt friskvård, det senare ett begrepp som är mer frekvent förekom-
mande i fackpressen än hälsa. Enstaka artiklar finns dock och i en av dem
framhålls att friskvård är ett komplext begrepp48, vars innebörd kan vara
liktydigt med Socialstyrelsens definition av hälsa. Den definitionen är en
modifiering av WHO:s’ från 1983 och innehåller allmänt hållna begrepp
där betoningen ligger på ”... optimering av välbefinnande/hälsa och där-
med livskvalitet och inte bara frånvaro av sjukdom”49. Det betyder att
hälsoarbete är att sätta in åtgärder som syftar till att främja och bevara en
god hälsa samtidigt som ohälsa och sjukdom förebyggs. Friskvård handlar
då om att öka människors möjligheter att utveckla hög livskvalitet, mot-
verka uppkomst av ohälsa och bibehålla en god hälsa. Med hänsyn tagen
till den innebörden i begreppet hälsa är friskvårdens målgrupp, de männis-
kor som är friska men som ändå av någon anledning inte mår bra. Vilka
dessa människor kan vara identifieras i artikeln med hjälp av dikotomierna
frisk-sjuk och må bra-må dåligt.

Klargörande läsning
Som redan framgått av tidigare skrivningar, så ges idrott stort utrymme i
såväl kursplanen som fackpressen. På motsvarande sätt som i kursplanen
omtalas idrotterna även i fackpressen oftast som ’goda-för sig’, trots samti-
diga påpekanden om att idrotterna är medel för olika ändamål. I till exem-
pel artikeln om boll ovan, sägs inledningsvis att boll är ett medel för att
träna ett antal funktioner. Hur bollen rent konkret kan användas för att
träna de uppräknade funktionerna framkommer däremot inte, utan det som
ägnas uppmärksamhet i artikeln är att få fler elever att känna för ’världens
roligaste leksak’. Bollspelsundervisningen skall därför i första hand inriktas
mot de tränings-, spel och lekformer som presenteras i artikeln. Det kan
läsas som att målet för bollundervisningen är att förbereda eleverna att han-
tera bollen, så att de kan delta i de olika bollspelen, inte att träna de inled-
ningsvis presenterade funktionerna. Eller så är meningen den, att när barn
lär sig spela bollspel, så tränas de uppräknade funktionerna ’på köpet’. Även
friluftsliv omtalas i termer av ’gott-i-sig’ (Arnold 1979/1982) och som medel.
Men det beskrivs också som ’gott-för-mig’ (Arnold 1979/1982). Den senare
karaktäriseringen kommer sig av betoningen på att elevernas påverkan på
undervisningen är viktig att beakta. De aktiviteter som endast omtalas som
medel är redskapsgymnastiken och lek. För redskapsgymnastikens del är det
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bland annat dess möjlighet att fungera som hjälpmedel för allsidig muskulär
träning och som övningsform för träning av barns motorik, som hålls fram.
Det vill säga att det är redskapsgymnastikens möjligheter att fungera som
medel för ändamål utanför aktiviteten som motiverar dess plats i ämnet, inte
gymnastiken själv. På motsvarande sätt är det med leken. Dans däremot
beskrivs som friluftslivet bara som ’god-för-sig’ och ’god-för-mig’, inte som
ett medel. I de fall där dansen också anges vara ’god-för-mig’ är skälen det-
samma som för friluftsliv, nämligen att elevernas intresse är avgörande för
vilka danser som tas upp i idrottsundervisningen. Eleverna väljer då ofta
danser som de känner till från sin livsvärld, det vill säga den värld de upp-
lever och känner till.

När det gäller friskvårdsbegreppet poängteras att friskvårdens ansvars-
område är de människor som är friska men som av någon anledning mår
mindre bra. Dikotomin frisk-sjuk förknippas ofta med sjukvården och där-
med med kroppen som en biologisk entitet, medan dikotomin må bra-må
dåligt får beteckna det psykiska välbefinnandet. I det ovan redovisade sät-
tet att tala om friskvård görs inte en skarp åtskillnaden mellan dessa två. I
artikeln talas det om människor, inte i termer av en tudelning mellan kropp
och psyke. Det läser jag som att det är den levda kroppen som friskvården
riktas mot.

... i arbetssätt
Ett annat tema som också får stort utrymme i fackpressen är arbetssätten. I
mer generella ordalag sägs att lärarens uppgift bör ändras från att vara ”på-
drivare”50 till att tillsammans med eleverna och deras förutsättningar, intres-
sen och behov organisera och handleda arbetet. Det betyder att eleven, inte
läraren, tilldelas huvudrollen i det pedagogiska handlandet. En annan aspekt
som dryftas är att schemaläggningen måste göra det möjligt att utnyttja varje
idrottslektion effektivt under 40 min51. Mer konkret redovisas arbetssätt som
visar hur man kan gå till väga för att lära ut huvudmoment som oriente-
ring52, volleyboll53, skidåkning54, friluftsliv55 och gymnastik56, till hur idrotts-
ämnet kan integreras med andra ämnen, exempelvis biologi57 och hur man
kan arbeta med friskvård58.

Ett exempel på ett metodiskt tillvägagångssätt för att lära ut en idrotts-
gren är nedanstående redogörelse om flop-tekniken i höjdhopp59. Metodi-
ken bygger på att varje hopp analyseras så objektivt som möjligt, för att
därefter rätta till upptäckta felaktigheter. Vid utvärderingen av respektive
hopp kontrolleras
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... att förflyttningen av kroppens tyngdpunkt i avstampsmomentet
sker korrekt och dels att banan under luftfärden ger den mest ekono-
miska glidningen över ribban (TiG 1987, nr 6, s 10).

För att nybörjaren skall klara ansatsen, avstampet och den dynamiska luft-
färden måste individen först träna styrketräning, ”... reflexövningar, uppre-
pade kortlöpningsintervaller samt mängdhopp på ett ben, gärna på branta
planer eller i trappor ...”60, allt för att eleven skall klara av att synkronisera
de komplicerade hopprörelserna på ett fulländat sätt. Härefter tar träning
av flopptekniken vid.

Med utgångspunkt i elevernas upplevelser kan deras lust att motionera
stimuleras så att de”... skaffar sig goda motionsvanor för framtiden med
känsla för kropp och själ”61. Man kan till exempel gå, lunka alternativt
löpa till en för eleverna känd backe. Väl framme söker de en plats med fin
utsikt och tittar på den natur, som de har runt omkring sig. På den utvalda
platsen låter eleverna sinnena tala:

Vi lyssnar och känner hjärtpulsslag och vi tar några extra djupa ande-
tag. Iakttar hur kropp och själ harmoniserar och skapar positiva
känslor. Observerar kroppsvärme och svettning. Det är viktigt att
man ger sig tid till eftertanke och att var och en släpper in upplevel-
sen till ditt djupa inre – en liten meditation över naturens under (TiG
1991, nr 4, s 24).

En variant på ovanstående tema är att genomföra träning av exempelvis
styrka och kondition så att eleverna ges möjlighet att uppleva den egna krop-
pen som ”den levande kroppen”62, inte som en arbetsmaskin. I och med det
kan muskelspänningar och hjärtats bankande medvetandegöras och förut-
sättningar för att eleverna kan och törs träna på sin fritid och efter avslutad
skolgång skapas.

Ännu ett metodiskt tillvägagångssätt är att integrera olika ämnen och
samverka mellan olika personalgrupper. Det är ett arbetssätt som är i enlig-
het med läroplanens intentioner att ”... utveckla hela människan och ge
varaktiga kunskaper med kvalitet”63. Friluftsliv, vinter som sommar, kan
därvidlag vara ett bra tema.

Förslag på problemlösande arbetssätt förekommer också64, och då som
ett sätt att överbrygga den gamla uppdelningen mellan kropp och tanke. De
undersökande arbetsformerna kräver dock att eleverna ges tid att tänka
efter vad de gör, inte bara göra, vilket bryter mot föreställningen att
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Idrotten är bra, för då får de [eleverna] blåsa ur sig och komma till-
baka till de riktiga ämnena med uppvilade hjärnor och trötta krop-
par. Underförstått att när kroppen arbetar på idrottslektionerna, vilar
hjärnan (TiG 1994, nr 7, s 12).

Ännu ett tillvägagångssätt är att arbeta med projekt, i detta fall med frisk-
vård. I det första65 exemplet av två nedan, är den bärande tanken att skapa
en så mångfacetterad och varierande idrottsundervisning som möjligt. Till-
vägagångssättet är att låta eleverna pröva på en mängd olika aktiviteter med
tanke på att

Barn är ’här- och nu’-centrerade. De har svårt att greppa tankegångar
som att du kan få hjärtinfarkt om trettio år om du gör si eller så.
Goda motionsvanor, som grundar sig på att individen tycker det är
roligt att röra på sig, grundläggs i tidig ålder. Det är av den anled-
ningen angeläget att se seriöst på ämnet, då det finns oanade möjlig-
heter att leda in eleven på vettiga sysselsättningar. Det är inte alla
ungdomar som har föräldrar eller individer i dess omedelbara när-
het, som kan informera eller ’puffa på’ (TiG 1987, nr 4, s 25–26).

Under projektets gång undersöks också elevernas attityd till ämnet och de
anordnade rastaktiviteterna. En förutsättning för det beskrivna arbetssättet
är enligt artikelförfattaren samverkan med föreningsfolk och klubbar på
orten. Utan de kontakterna går det inte att stimulera barn och ungdomar till
ett långvarigt och meningsfullt deltagande i idrott.

Ett annat sätt att arbeta med friskvård i idrottsundervisningen är att
sätta ryggen i centrum66.

Av alla skolans olika ämnen lämpar sig idrottsämnet bäst till att för-
medla kunskap i ryggvänlighet. Idrottslärarutbildningen ger mycket
goda kunskaper i ryggens anatomi och i hur ryggen fungerar i olika
arbetssituationer (TiG 1990, nr 4, s 12).

Ännu ett skäl till att just idrottsämnet bör ansvara för ryggundervisning är,
att eftersom dåliga ryggar och dålig koordination ofta går hand i hand, så
kan eleverna med hjälp av redskapsgymnastik träna upp sin koordination.

Klargörande läsning
Som framkommer redan i inledningen till detta avsnitt, så presenteras olika
metodiska tillvägagångssätt och resonemang i fackpressen. De skilda sätten
att gå tillväga kan baseras på olika antaganden om kropp. I det metodiska
tillvägagångssättet att lära ut flop-tekniken, skildras ett arbetssätt som tar
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utgångspunkt i en analys av vad Broeckhoff (1963) benämner den ’yttre’
rörelsen, det vill säga den rörelse som framträder när en annan, än den som
utför rörelsen, betraktar rörelsen ur ett anatomiskt, fysiologiskt och anato-
miskt perspektiv. Det arbetssättet kan härledas till hur naturvetenskaperna
studerar rörelse, och det är ett arbetssätt som beskrivs i Descartes’ metod-
regler (1637/1998, s 39). I enlighet med dem, skall det som undersöks först
delas upp i delar, analyseras. Därefter skall delarna åter sättas samman för
att på så vis gradvis höja insikten i det mest sammansatta. Omsatt till meto-
diken för höjdhoppstekniken flop betyder det just sagda att idrottsläraren
först analyserar hur den studerande utför höjdhoppet i termer av tyngd-
punktsförskjutningar, avstamp, dynamiken i rörelsen samt hur olika kropps-
delar rör sig i förhållande till varandra. Härefter tränar höjdhopparen på de
svagheter i tekniken som rörelseanalysen påvisat. Syftet med metodiken är
att maximera och effektivisera idrottsprestationen (se exempelvis Jespersen
och Eichberg 1986, s 457). Det som lämnas därhän i den beskrivna metodi-
ken är den studerandes upplevelse av hoppet. Av det följer att jag läser in en
förtingligad syn på rörelse i den beskrivna metodiken, vilket baserar den på
en dualistisk kroppsförståelse.

Talet om motionslöpningen som skall ge känsla för både kropp och själ,
är ett exempel på ett mångdimensionellt tal vad gäller kroppsförståelse. Å
ena sidan kan en integrerad kroppsförståelse läsas in i de delar av talet som
säger att ”Vi lyssnar och känner pulsslag” (TiG 1991, nr 4, s 24). Den
passagen kan läsas som att det är den levda kroppen som lyssnar och kän-
ner. Resten av citatet kan å andra sidan baseras på en dualistisk kropps-
förståelse och det beroende på att artikelförfattaren i sitt tal delar upp män-
niskan i kropp och upplevelse, två entiteter som samtidigt som de
harmoniserar med varandra omtalas på olika vis. Kroppen omtalas med
utgångspunkt i de utifrån observerbara funktionerna kroppsvärme och svett-
ning till skillnad från upplevelserna som skall släppas in i det djupa inre.

I det därpå följande exemplet på arbetssätt, som utgår från elevernas
upplevelse, är det upplevelsen av kroppen som levd kropp som står i cen-
trum. Då är det inte träningen av funktionerna som är det primära utan
kroppsupplevelsen, det vill säga de känslor som också finns i ansträng-
ningen. Betoningen på kroppsupplevelser avviker från synen på den materi-
ella icketänkande kroppen och dess ”det”-status (Kleinman 1972/1979). I
stället är det den psykofysiska kroppen och dess sinnlighet som träder i
förgrunden och den betoningen är enligt Jespersen och Eichberg (1986,
s 456) något nytt i diskursen om kropp och idrott, däribland idrotts-
undervisningen. Om den senare sägs till exempel att positiva upplevelser är
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viktiga för att barn skall se på kroppslig träning som något glädjefullt. I
träningen av exempelvis styrka och kondition känner och medvetandegör
eleven kroppen, dess muskelspänningar och hjärtats bultande. På så sätt
kan individen uppleva att träning har både affektiva och effektiva sidor, två
aspekter som inte går att skilja åt. ”Jag kan bara förstå den levande krop-
pens funktion genom att själv utföra den...” (Merleau-Ponty1945/1997,
s 24).

Ett tillvägagångssätt som också ligger närmare en integrerad kropps-
förståelse är det beskrivna friskvårdsprojektet, vars avsikt är att stimulera
barn till ett långvarigt och meningsfullt idrottande. Det kan enligt artikel-
författaren bara åstadkommas genom att tillmötesgå barns ’här och nu-
tänkande’. Det betyder att det blir viktigt att ta hänsyn till de intressen och
erfarenheter som barn har av olika idrotter och idrottsutövande. Projektets
utgångspunkt är således den mening som barnen tilldelar bland annat
idrotterna, och meningen varierar beroende på respektive barn och hans/
hennes livsvärld. Här är det således barnet som erfarande psykofysisk enhet
som existerar i ett sammanhang som är i centrum för undervisningen, inte
de olika idrotterna. Om detta förhållningssätt säger Merleau-Ponty (1945/
1997) att ”det är kroppen som fattar och förstår rörelsen” och ”att vara en
kropp betyder, att vara bunden till en viss värld” (s 113).

I projektet om ryggvänlighet däremot läggs tonvikten vid framtida
arbetsrelaterade ryggbesvär och kunskaper om ryggen ur ett anatomiskt
perspektiv. Projektets syfte är att träna upp barns motorik så att de slipper
besvär med ryggen i framtiden. Det som sägs här kan läsas som att det
råder ett samband mellan ryggbesvär och bristande motorik. Om då
motoriken tränas upp så förhindras att ryggbesvär uppkommer med tiden.
Med dylika antaganden om kropp kan projektet hänföras till en dualistisk
kroppsförståelse. Men så entydig är inte bilden för i artikeln sägs också att
träningen bör ske på ett roligt sätt och ge mesta möjliga rörelseerfarenhet.
Med en dualistisk kroppsförståelse som utgångspunkt kan rörelser inte inne-
hålla erfarenheter. Det är däremot ett tänkande som finns inom ramen för
en integrerade kroppsförståelse. Där framhålls att alla människans erfaren-
heter är levda kroppsliga erfarenheter.

Att forma undervisningen så att olika ämnen, teoretiska som praktiska,
integreras utvecklar enligt artikelförfattaren hela människan, och möjlig-
gör att eleverna tar till sig kunskaper som de kan använda. Det gör också de
arbetsformer där eleverna arbetar med problemlösning och undersökande
arbetssätt, förutsatt att problemlösningen också inkluderar sociala frågor
och syftar till att eleverna förstår sammanhang och kan använda kunska-
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pen (jfr kapitel 4). Med undervisningsformer som bygger på samverkan och
problemlösande arbetssätt, så som det just skisserats, kan den dikotomi
som finns i uppdelningen i teoretiska och praktiska ämnen överbryggas. De
arbetssätten kan också bryta med den förhärskande föreställningen som
har sin grund i den gamla uppdelningen mellan kropp och tanke, att idrotts-
undervisningen inte kräver att eleverna tänker.

Sammanfattning och avslutande kommentarer
Analysen visar att både den dualistiska och den integrerade kroppsförståelsen
kan läsas in även i fackpressens tal om idrottsämnet. Idrotterna tillsammans
med friluftsliv omtalas som både mål och medel. Men i talet om ämnet fin-
ner man inga redogörelser för hur de olika aktiviteterna används för att
träna elevernas motorik eller hur aktiviteterna används för friskvårdande
åtgärder. Man får inte heller reda på hur undervisningen formas för att ge
rörelseglädje och möjliggöra för alla att delta i de olika aktiviteterna utifrån
sina förutsättningar och sin livsvärld. Ej heller framkommer hur de olika
aktiviteterna bidrar till barns och ungdomars psykiska och sociala utveck-
ling. Så som idrotterna tecknas i fackpressen är de ’goda-för-sig’.  Friluftsliv
och dans omtalas som både ’goda-för-sig’ och ’goda-för-mig’ (Arnold 1979/
1982). Ett tal som belyser hur man bedriver lekundervisning lyser nästan
helt med sin frånvaro. Men när lek dryftas är det som pedagogiskt hjälp-
medel och som arbetssätt, det vill säga som medel för mål som ligger utanför
leken. På motsvarande sätt är det med momentet redskapsgymnastik. Det
omtalas också framför allt som ett medel, exempelvis för att träna elevernas
(senso)motorik. Det sättet att tala om lek och redskapsgymnastik ligger mer
i linje med en dualistisk förståelse av kroppen, så som den beskrivits i kapitel
4, än med en integrerad.

Begreppet kropp förekommer inte i någon nämnvärd utsträckning. Krop-
pen omtalas främst i termer av fysisk och funktioner. När begreppet rörelse
används är det oftast i samband med gymnastik och arbete med barn, men
då utan klarlägganden med vilken innebörd begreppet används. Men de
olika sätten att tala om rörelse på i fackpressen gör att båda kropps-
förståelserna kan läsas in. Det förhållandet gäller oftast också talet om
motorik/sensomotorik.

De kunskaper som enligt kursplanen skall ges utrymme i undervisningen,
närmare bestämt kunskaper om hur kroppen fungerar, dryftas inte heller,
utan uppmärksamhet ägnas åt hur de olika idrotterna, danserna och fri-
luftsliv kan läras ut.
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De arbetssätt som omtalas är metodik för utförandet av en idrottsgren,
upplevelser, problemlösande, projekt och samverkan mellan olika ämnen.
Av dessa baseras baningen av tekniker och ryggprojektet på en dualistisk
förståelse av kroppen. Detsamma gäller till delar för joggingturen där en
tudelning mellan inre upplevelser och observation av svettningen görs. Vil-
ken kroppsförståelse som ligger arbetssättet problemlösning nära beror på
hur situationen ser ut inom vilken problemlösningen sker. I det beskrivna
fallet ovan sker problemlösningen i ett socialt sammanhang med syfte att
underlätta för eleverna att förstå sammanhang och för att kunna använda
kunskapen. Då ligger den integrerade kroppsförståelsen närmast till hands.
Det gör den också för hälsoprojektet och de arbetssätt där undervisningen
riktar sig till den levda kroppen.

Ett mönster som återkommer även i fackpressen är att det saknas reflek-
tioner om kropp och om hur psykisk, fysisk och social är relaterade till
varandra. I fackpressen finner man däremot, till skillnad från i styr-
dokumenten, reflektioner med avseende på kunskap och arbetssätt. Stort
utrymme ägnas i fackpressen åt att redogöra för och ange skäl till olika
arbetssätt. Det av innehållet som oftast diskuteras är nyheterna motorik/
sensomotorik och hälsa men också relationen tävling och idrott/fysisk akti-
vitet. Enstaka reflektioner finns också med avseende på betygens var eller
inte vara67, däribland att betyg inte bör sättas i ett ämne, som syftar till att
stimulera eleverna till ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.

Sammantaget visar analysen av fackpressens tal om ämnet att innehåll
och arbetssätt oftast omtalas med utgångspunkt i en integrerad kropps-
förståelse.
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KAPITEL 8

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94

I detta kapitel redovisas vilken kroppsförståelse som uttrycks i Läroplan för
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och Fritidshemmet, Lpo 94.
Det är ett styrdokument som för första gången omfattar alla skolår från
förskoleklassen till grundskolans skolår 9 och därtill fritidshemmet. Läro-
planen är kort. Den omfattar mer exakt endast ett femtontal sidor och är
strukturerad i två delar, Skolans värdegrund och uppdrag och Mål och rikt-
linjer. I den relativt kortfattade läroplanstexten redogörs för i stort sett
samma saker som i Lgr 80, såsom att skolan skall ge alla barn och ung-
domar en likvärdig utbildning, samverka med hemmen och det omgivande
samhället, att skolans uppdrag är att främja lärande och överföra värde-
ringar samt att arbetet i skolan skall bedrivs med ”demokratiska arbetsfor-
mer” (Lpo 94, s 7). Till det nya i Lpo 94 hör begreppet värdegrund, att
kunskapsbegreppet problematiseras och att skolans verksamhet styrs med
mål. Med utgångspunkt i mitt kunskapsintresse så är det även denna gång
talet om människa och kunskap som uppmärksammas i den kommande
analysen. Arbetssättet är också av intresse, men då även Lpo 94 förespråkar
problemlösande arbetssätt, vilka analyserades i kapitel 5, lämnar jag dem
därhän här. I det kommande följer först ett avsnitt om förarbetena inför den
kommande läroplanen Lpo 94. Efter det avsnittet kommer inläsningen, vil-
ken följs av den klargörande läsningen. Analysen avslutas med en samman-
fattning.

Sammanhang
De omvärldsförändringar som anges, som skäl till behovet av en ny läroplan
är den ökade internationaliseringen, informationsteknikens och medias ut-
veckling, och de miljökonsekvenser, som påverkar den enskilda individens
tillgång till information och kontaktytor och därmed möjlighet att ta ställ-
ning i ett antal frågor. Läroplanskommitténs uppdrag (SOU 1992:94) är att
lämna förslag och riktlinjer för barnomsorgen och det offentliga skolväsen-
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det samt att lämna förslag till ny läroplan, timplan och kursplaner för en
målstyrd grundskola. I uppdraget ingår också att ge en fördjupad syn på de
begrepp som utgör utgångspunkt för läroplansarbetet nämligen begreppen
kunskap och bildning.

Med utgångspunkt i aktuell forskning om kunskap redovisas i förslaget
en uppfattning om vad kunskap är. Utgångspunkt tas bland annat i forsk-
ning som visar att kunskap har en kroppslig förankring, en tyst dimension
och är personlig (Polanyi 1963; 1978), vidare att det finns en relation mel-
lan kunskap och problem (exempelvis Piaget 1977) och mellan syfte, erfaren-
heter och kunskap (se till exempel Dewey 1936; Israel 1980). För att lära
sig en viss bestämd kunskap, visar den aktuella forskningen också, att det
är viktigt att delta i den verksamhet som innehåller den aktuella kunskapen
och tillägna sig verksamhetens språkspel (se till exempel Göranzon 1983).

Den kunskapsuppfattning som presenteras säger att kunskap är ett
mångfacetterat fenomen som organiserar världen i meningsfulla strukturer.
Kunskaper fungerar därmed som ett redskap, som vidgar självet och vår
kontaktyta med omvärlden, varvid vår förståelsehorisont växer. För att be-
skriva vad kunskap är lyfts tre aspekter fram varav den första är kunska-
pens konstruktiva aspekt. Den innebär att kunskap inte är en avbildning av
världen. Kunskap utvecklas med utgångspunkt i vad man vill uppnå, den
kunskap och de erfarenheter man redan har i syfte att göra världen begrip-
lig. Den andra aspekten är att kunskap är kontextuell,vilket betyder att
kunskap är beroende av sitt sammanhang, den grund mot vilken kunska-
pen blir begriplig. Kunskapens funktionella aspekt är den tredje aspekten
och den innebär att kunskap är att förstå som redskap. Om kunskap sägs
också att den skapas mellan människor i kulturella, sociala och språkliga
sammanhang och att det finns olika former av kunskap, såsom att veta att
och veta hur (Ryle 1973)1 och förtrogenhetskunskap (ex. Göranzon 1990;
Josefsson 1988). I ’Skola för bildning’ anges fyra kunskapsformer vilka be-
nämns fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är kunskapsformer
som enligt läroplanskommittens betänkande kompletterar och förutsätter
varandra. Kunskap betraktas därmed inte bara som kognitiv.

En av de konsekvenser som den redovisade kunskapsuppfattningen för
med sig är att den tidigare markerade gränsen mellan manuella och intel-
lektuella verksamheter håller på att upplösas. För skolarbetet betyder det
att de praktiska sidorna av de teoretiska ämnena måste uppmärksammas
och vice versa.

Bildningsbegreppet, som finns i betänkandets titel, behandlas inte i den
egentliga utredningstexten utan i en av bilagorna (Broady 1992). Det gäller
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också för en av de omvärldsfrågor som enligt utredningen äger aktualitet
nämligen etik, här i termer av kristen etik och humanism (Pilz 1992).

Ännu ett område som behandlas relativt ingående i utredningen är rela-
tionen mellan utveckling och inlärning. I utredningen framhålls att det inte
längre är meningsfullt att upprätthålla åtskillnaden mellan dem, och det på
grund av att senare års forskning (se exempelvis Edward och Mercer 1987;
Säljö 1992) även på den punkten visat, att de två inte går att skilja åt.
Inlärning är detsamma som utveckling.

Utredningen karaktäriseras, förutom av redogörelsen av begreppet kun-
skap, av ett individperspektiv. I fokus för utredningen står en aktiv, medve-
ten och välinformerad individ, som kan göra självständiga val, hantera och
bedöma information, utöva inflytande och möta ständiga förändringar.

Som framgår ovan innebär de nya styrdokumenten att skolans verksam-
het går från en form av målstyrning till en annan2. I den målstyrda skola,
som skisseras i utredningen, skall de övergripande målen vara formulerade
på ett sådant sätt, att de kan konkretiseras i skolplaner och lokala
arbetsplaner och utvärderas på såväl nationell, kommunal som skolnivå.

Kroppsförståelse i Lpo 94
I Lpo 94’s inledande avsnitt ”Grundläggande värden” (Lpo 94, s 5) sägs att
skolan skall fostra individen till att omfatta de värden som överensstämmer
med den etik som förvaltas av den kristna traditionen3 och den västerländ-
ska humanismen. Till dessa värden hör en syn på människan som ansvarsta-
gande, fri, aktiv och skapande därtill också generös, tolerant och rättskaf-
fens. Kunskap är enligt Lpo 94 inte ett enhetligt begrepp, utan kunskap finns
i olika former som förutsätter och samspelar med varandra. Kunskaps-
formerna är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kunskapsformerna
kan tillsammans bilda en helhet och bli användbar, förutsatt att samtliga
ingår i undervisningen och att utrymmet dem emellan balanseras. Skolan
skall också stimulera eleverna att bilda sig. Det åstadkoms i och med att
intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekter uppmärksammas i
skolarbetet. Bildningen främjas också av att eleverna ges möjlighet att upp-
leva och uttrycka de olika kunskapsformerna samt att utforska, pröva och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter samt att uppleva känslor och stäm-
ningar.
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Klargörande läsning
Skolans verksamhet skall, som framgår av läroplanens inledande avsnitt om
värden, baseras på den etik som förvaltas av kristendom och humanism.
Vad den etiken innebär står bland annat att finna i hur dessa båda uppfattar
människan. Enligt Pilz (1992) kan kristendomens syn på människan sam-
manfattas i begreppet person, vars innebörd är att människan är en unik
fysisk, psykisk och andlig varelse som äger en obestridlig och okränkbar
värdighet. Den andliga sidan av människan inbegriper att människan har en
immateriell själ och att den utgör människans kärna. Kristendomen delar
således upp människan i en materiell kropp och en immateriell själ/ande. Att
det förhåller sig på det viset står att finna i Paulus anammande av Platons
lära som i sin tur påverkats av orfismen (jfr kapitel 4). Kroppen, som räknas
till materien, uppfattas som det mörka och onda under det att den frigjorda
själen sträcker sig upp mot Guds frälsning (Gustavsson 1988/1991, s 57).
Trots den nedvärderande synen på kroppen framhåller kristendomen att
kroppen kräver respekt. Det skiljer kristendomen från humanismen, vars
människosyn har sitt ursprung i begreppet humanitet. Det är ett begrepp
som präglas hundra år före Kristus. Begreppet kom till för att beteckna att
det mänskliga står i motsats till det djuriska, bestialiska och vildvuxna. Det
är en tanke som förutsätter att den mänskliga naturen, lika med själen, är att
förstå som en åker som kan kultiveras i bemärkelsen plöjas, besås och skör-
das. Att odla själen är att med hjälp av filosofin utrota fel och brister i den
mänskliga karaktären, för att istället göra den mentala myllan lucker och
fertil.

Humanismen, som är konfessionellt neutral, hämtar oberoende av tids-
ålder sina metoder och modeller från antikens Grekland. Under renässan-
sen handlar humanism om drömmen om ett nytt människoideal. Mot med-
eltidens asketism och livsförnekelse ställs att människans särmärke är att
hon har egenvärde och frihet. Människan kan forma sig själv och däri skil-
jer hon sig från den övriga skapelsen (Gustavsson 1988/1991, s 44).

Under 1700- och 1800-talen utvecklas nyhumanismen. Även inom den
uppfattas människan som unik med ett egenvärde. Men det som skiljer
nyhumanismen från den tidigare humanismen är hur människans innebo-
ende själskrafter skall komma till sin rätt. Enligt nyhumanismen åstadkoms
detta genom att personligheten karaktärsdanas med hjälp av studiet av
mönstergilla förebilder, vilka, i likhet med humanismen, hämtats från det
antika Grekland, och främst då dess konst (Pilz 1992).

Oberoende av tidsålder betonar (ny)humanismen således den själsliga
sidan av människan. Kroppen omnämns inte. Det gör att både kristendo-
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men och humanismen hör till den västerländska tanketradition, som under-
ordnar kroppen. Det är tankegångar som också står att finna i Descartes’
filosofi om att tillvaron är uppdelad i två av varandra oberoende substan-
ser, en materiell icke-tänkande och en immateriell tänkande. En konsekvens
av det förhållandet är att kroppen inte uppmärksammas i nämnvärd ut-
sträckning och speciellt inte i utbildningssammanhang. Lpo 94 utgår där-
vid från en människosyn där kroppen är frånvarande med undantag för i
avsnittet om ”Skolans uppdrag” (Lpo 94, s 7). I det omnämns kroppen en
gång och då i termer av ”sinnlig” (Lpo 94, s 8).

I Lpo 94 vidgas kunskapsbegreppet till att omfatta kunskapsformerna
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I läroplanskommitténs betän-
kande (SOU 1992:94, kapitel 2) beskrivs fakta och förståelse som teoretisk
kunskap, som är intimt förbundna med varandra. Färdighet tillsammans
med förtrogenhet beskrivs som praktiskt inriktade kunskapsformer.

Fakta är kunskaper som vi antingen har eller inte har och som vi kom-
mer ihåg eller glömmer bort. Förståelsekunskap är den kunskap som vi har
när vi förstått fakta, uppfattat meningen med eller innebörden av ett feno-
men. Förståelsekunskap uttrycker därvid kvalitativa sidor av kunskapen.
Färdighetskunskapen kan förstås som förståelsekunskapens praktiska mot-
svarighet. Det betyder att färdighetskunskap är ett ”motoriskt beteende”
(SOU 1992:94, s 66) som kan utföras även när färdigheten inte kan ut-
tryckas i ord. Förtrogenhetskunskap är att kunna handla med omdöme och
den utvecklas genom att delta i praktiska situationer. Erfarenhet av det vi
utför i praxis ger kunskap om vad vi skall göra respektive inte göra och när
ett pågående skeende behöver avbrytas. Färdighets- och förtrogenhets-
kunskap benämns med ett gemensamt namn för praktisk kunskap. Den är
enligt läroplanskommitténs betänkande inte längre att förstå som tillämp-
ning av teoretisk kunskap, utan den skall uppfattas som en kunskap som
har ett eget värde.

Beskrivningen av de olika kunskapsformerna i utredningen redogör en-
dast för hur fakta och förståelse är relaterade till varandra. Den redogör
inte för hur samtliga kunskapsformer är relaterade till och förutsätter var-
andra. Detta trots att motiveringen till det vidgade kunskapsbegreppet är
att kunskap finns i situationer, i den mänskliga praktiken och i kroppen. Så
som läroplanskommittén redogör för kunskapsbegreppet så kvarstår istäl-
let en tudelning mellan teori och praktik. Den praktiska kunskapen har
dock uppvärderats från att uppfattas som tillämpad teori till att bli en
kunskapsform med egenvärde. Likväl är det endast den praktiska kunska-
pen som, till skillnad från teoretisk, uppfattas som kroppslig i bemärkelsen
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motoriska mönster och som sinnlig. Trots hänvisningar till Polanyis (1966)
resonemang om att kunskap är förkroppsligad, så är det bara färdighets-
och förtrogenhetskunskapen som explicit anges vara kroppslig. Visserligen
påpekas, att när det gäller att lära sig läsa och skriva då är det svårt att dra
en gräns mellan vad som är praktiskt och vad som är mentalt. Men att
dessa färdigheter också är sensomotoriska mönster, som i enlighet med
Merleau-Ponty’s filosofi om kroppen är resultat av perceptionen och dess
konstituering av ett tyst kroppsligt vetande, dryftas inte. De sensomotori-
ska mönster som i övrigt nämns vid redogörelsen av färdighetskunskap är
”flyta i vatten” och ”hålla sig kvar på hästryggen” (SOU 1992:94, s 66).
För dessa påpekas inte att det mentala och det praktiska inte går att skilja
åt.

Uppdelningen mellan fakta och förståelse å ena sidan och färdighet och
förtrogenhet å andra återfinns också i de mål som eleven skall ha uppnått
efter genomgången grundskola. I dem delas kunskapsformerna upp. I till
exempel ett av de mål som berör skolämnet idrott och hälsa står

har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa
samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och
miljön (Lpo 94, s 12 – mina kursiveringar).

Det läser jag som att de kunskaper eleven skall ha tillägnat sig vad gäller
hälsa och miljö är teoretiska kunskaper. Detta till skillnad från målet som
behandlar kulturarvet. Där sägs att eleven skall ha en förtrogenhet med cen-
trala delar i bland annat det svenska kulturarvet. Vad som enligt läroplanen
räknas in under kulturarvet specificeras inte. Förtrogenhetskunskap är en-
ligt läroplanskommitténs betänkande en praktisk, inte en teoretisk,
kunskapsform. Eleverna skall således ha praktisk kunskap i kulturarvet, men
inte teoretisk kunskap om det.

Den kunskapssyn som redovisas i Lpo 94 är mångsidig. Å ena sidan kan
beskrivningen av de fyra kunskapsformerna läsas som att en uppdelning
mellan teoretisk och praktisk kunskap fortfarande görs. Å andra sidan finns
det delar i kunskapssynen som framhåller att kunskap skapas, är till för att
användas, vidare att kunskap är kroppslig och ett redskap för att lösa pro-
blem. Av dessa till delar skilda sätt att tala om kunskap, ligger tudelningen
av teori och praktik närmare den dualistiska kroppsförståelsens uppdel-
ning i kropp och själ. Kunskapens kroppsliga förankring och användbar-
het, som har utgångspunkter i Dewey’s och Polanyi’s resonemang om kun-
skap, ligger däremot mer i linje med den integrerade kroppsförståelsen, så
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som den beskrivits i kapitel 4. Det gör också uppfattningen att lärande
förutsätter erfarenhet, reflektion och problemlösande arbetssätt.

I Lpo 94 används också begreppet bildning. Med bildning avses en fri
och oändlig process som människan genomgår under sin personliga växt,
vare sig bildningen sker inom ett utbildningsprogram med klart uttalade
mål eller ej. Bildningstanken är intimt förknippad med (ny)humanismen,
däribland dess syn på människan. Det bildningsbegrepp som dominerar i
”Skola för bildning” är enligt Gustavsson (1996, s 257) det nyhumanistiska.
Som visats ovan så består den människosynen i att själen, i bemärkelsen det
intellektuella, betonas samtidigt som kroppen är frånvarande. Det gör att
även bildningsbegreppet i Lpo 94 kan hänföras till en dualistisk kropps-
förståelse.

För att sammanfatta har kunskapsbegreppet reflekterats inför skrivan-
det av Lpo 94. Kunskapsbegreppet har i och med det vidgats till att omfatta
olika kunskapsformer som alla skapas mellan människor i kulturella, so-
ciala och språkliga sammanhang. Kunskapsbegreppet i Lpo 94 inkluderar
förutom fakta och förståelse också färdighet och förtrogenhet, varav fakta
och förståelse karaktäriseras som teoretiska kunskapsformer och färdighet
och förtrogenhet som praktiska. Uppdelningen av kunskapsformerna i an-
tingen teoretiska eller praktiska uttrycker en dualistisk kroppsförståelse.
Det gör även det (ny)humanistiska bildningsbegreppet med sin betoning på
det intellektuella och osynliggörande av kroppen. Till den integrerade
kroppsförståelsen kan de delar av kunskapssynen, som säger att kunskap
är kroppslig och skapas för att lösa problem som har uppkommit i männis-
kors verksamheter, föras. I läroplanen saknas en problematisering av hur
synen på kunskap respektive människa är relaterade till varandra. Männis-
kan beskrivs som ansvarstagande, fri, aktiv, skapande, generös, tolerant
och rättskaffens, egenskaper som inom den västerländska tanketraditionen
förknippas med människans själ alternativt psyke/ande. I läroplanens be-
skrivning av vad människan är saknas, till skillnad från i redogörelsen av
kunskap, kroppen.
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Noter

1 Att det är Ryle (1949/1973) som delar upp kunskap i att veta att respektive veta
hur, nämns inte i texten.
2 Enligt Wahlström (2002, s 213–214) innebar redan 1946 års skolkommission att
skolans verksamhet skulle styras med mål. Vad som härefter menades med mål-
styrning varierade. Vid till exempel mitten av 1980-talet gavs målstyrning innebör-
den att fördela skolans resurser efter behov. Mot slutet av samma decennium beto-
nades att all verksamhet är målstyrd. Hur mycket målstyrd en verksamhet var av-
gjordes inte av målen, utan av graden av frihet att välja medlen med vilka målen
skulle nås. Den betydelse begreppet målstyrning fick under 1990-talet, att uppnå
resultat, är enligt Wahlström ett ”diskursivt brott” (s 167) i diskursen om skolans
målstyrning.
3 Kristendomen har allt sedan den svenska skolans tillkomst har haft stort infly-
tande över elevernas moralfostran, vilket framgår av bland annat  Linnés analys av
svensk obligatorisk skola (2001).
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KAPITEL 9

Kursplan för idrott och hälsa

Efter att i det tidigare kapitlet ha redogjort för analysen av Lpo 94,är nu
turen kommen till kursplanen för idrotts- och hälsoämnet. Även detta kapi-
tel inleds med en presentation av delar av det sammanhang inom vilket skol-
ämnet idrott och hälsa tar form. Den föreställningen följs av en jämförelse
mellan de två kursplaneversioner som hittills funnits för skolämnet idrott
och hälsa. Jämförelsen mynnar ut i en motivering till varför en, och inte
båda, ingår bland mina analyser. Härefter sätts kursplanen in i ett samman-
hang. Därefter tar analysen vid och då växlar jag, som i tidigare kapitel,
mellan de två läsarterna inläsning och klargörande läsning. Kapitlet avslutas
i vanlig ordning med en sammanfattning.

Sammanhang
Det kursplaneförslag som finns i SOU 1992:94 (s 219–222) har ett klarare
utvecklingsperspektiv på barn och en tydligare progression i undervisningen
jämfört med Lgr 80’s kursplan. Förslaget har också en markant inriktning
mot hälsa och miljö, vilket föranleder att ämnesbeteckningen än en gång
ändras, denna gång till idrott och hälsa. Av förslaget framgår att ämnets
uppgift är att utveckla elevernas motoriska och fysiska förmåga, skapa för-
ståelse och bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet och att ut-
veckla sunda levnadsvanor som ett medel till hälsa och välbefinnande. Vad
den motoriska förmågan anbelangar så skall kroppsrörelse, lek och idrotts-
träning stimulera barn att utveckla olika förmågor, som till exempel samspe-
let mellan öga och hand och koordinations- och balansförmåga. Utövandet
av de nämnda aktiviteterna skall också utveckla barnet fysiskt och då fram-
för allt barnets uthållighet och muskelstyrka. Till ämnets uppgift hör också
att utveckla elevernas kroppsmedvetenhet, så att de kan värdera vad som
kan vara skadligt för hälsan och därigenom avgöra hur de kan gå tillväga
för att förbättra den.

Ännu en uppgift är enligt kursplaneförslaget att motverka barns och
ungdomars ökande inaktivitet, vilken har uppkommit till följd av att barns
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och ungdomars spontanidrottande har försvunnit och ersatts av vuxenlivets
och föreningsidrottens specialiserade och tävlingsbetonade former. Ämnet
skall därför stimulera barn och ungdomar att idrotta på egen hand utan
inblandning av vuxna. På grund av det skall idrottandet i skolan känne-
tecknas av lek och allsidig rörelse- och färdighetsträning och med särskild
uppmärksamhet åt inaktiva barn och ungdomar. Skolidrotten skall också
vara i avsaknad av uttalade och återkommande tävlingsinslag.

Undervisningsmässigt skall skolämnet idrott och hälsa verka för mot-
svarande företeelser som i kursplanen för idrott (Lgr 80) nämligen att till-
fredsställa alla elevers rörelsebehov, låta dem uppleva rörelseglädje, gemen-
skap, rytm och framsteg, lära sig rörelsens grundformer och riktiga rörelse-
sätt, uttrycka känslor och sinnesstämningar samt utveckla sin kreativa och
estetiska känsla. Undervisningen förväntas dessutom stärka elevernas själv-
känsla för att, om än indirekt, bidra till bättre förutsättningar för lärande.
Det åstadkoms genom att barns behov av lek och att få ”rasa av sig” (SOU
1992:94, s 220) tillgodoses.

Några för ämnet viktiga kunskapsområden är hur man kan sköta och
träna sin kropp, hur den fungerar i vila och arbete samt vikten av riktiga
arbetsrörelser. Idrotts- och hälsoämnet innehåller också kunskapsområden,
som även ingår i andra skolämnen. Exempel på dylika områden är kost,
musik, hälsa och biologi. Härutöver finns det kunskapsområden som också
berör de lärare som arbetar med elevernas läsinlärning och matematik-
förståelse. Ännu en infallsvinkel är perspektiv som är viktiga och av dessa
pekas det i kursplaneförslaget särskilt på ”idrott och tävling” respektive
”idrott i samverkan” (SOU 1992:94, s 221).

De arbetssätt som företrädesvis skall användas i undervisningen skall, i
enlighet med utredningens intentioner, integrera teoretiska och praktiska
inslag. De skall vidare ge utrymme för reflektion och ställningstagande i
samband med idrottsutövande.

Val mellan två kursplaneversioner
Kursplanen för ämnet idrott och hälsa har sedan implementeringen revide-
rats och den senaste versionen trädde i kraft år 2000. I båda versionerna har
ämnets beteckning utökats till att även omfatta begreppet hälsa. Efter att ha
jämfört de båda kursplaneversionerna och bara funnit smärre skillnader,
väljer jag att i detta kapitel redovisa analysen av den senaste versionen av
kursplanen nämligen Grundskolan, kursplanerade betygskriterier (Skolverket
2000a).
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Skillnader mellan den senare och den tidigare kursplaneversionen står
dels att finna i att i den senaste kursplanen betonas att ämnets övergripande
perspektiv är hälsa och att det finns en koppling mellan begreppen idrott
och hälsa (Skolverket 2000b), dels i hur skrivningarna av ämnets syfte, upp-
byggnad och karaktär har strukturerats. Det som i det senare fallet skiljer
mellan versionerna är att textavsnitt antingen har flyttats från en rubrik till
en annan eller stuvats om under en och samma rubrik. Jämställdhets- och
åldersperspektiven finns inte kvar i den senaste kursplanversionen men kan
läsas in i en formulering som

Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att
alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, er-
hålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna vill-
kor (Skolverket 2000a, s 23).

Innebörden i ämnets olika mål är i stort sett lika mellan de olika versio-
nerna. Förändringar som skett är att det som i den tidigare versionen stått
som två mål har slagits ihop till ett i den senaste. Något mål har flyttats från
att vara ett uppnåendemål till att bli ett strävansmål.

En sista skillnad jag vill peka på här är, att ämnesinnehållet i den senaste
kursplaneversionen inte längre redovisas under en särskild rubrik, utan
återfinns under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad.

Kursplanen (Skolverket 2000a), som innehåller ämnets motiv, mål,
karaktär och uppbyggnad samt bedömning och betygskriterier, omfattar
totalt fyra sidor.

Kroppsförståelse i ämnets hälsoperspektiv
Även i denna kursplan återfinns skrivningen om att idrotts- och hälsoämnets
uppgift är att bidra till barns och ungdomars utveckling. Men den uppgiften
prioriteras inte längre högst, utan här är det kunskaper om och i hälsa som
ges den högsta prioriteten. Den prioriteringen märks också på att skrivningar
om hälsa genomsyrar kursplanens alla avsnitt. I det inledande avsnittet om
Ämnets syfte och roll i utbildningen står att läsa

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor
betydelse för hälsan. Barn och ungdomar behöver därför utveckla
kunskaper om hur kroppen fungerar och hur vanor, regelbunden fysisk
aktivitet och friluftsliv förhåller sig till fysiskt och psykiskt välbefin-
nande. Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas fysiska,
psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper som den egna livsstil-
ens betydelse för hälsan (Skolverket 2000a, s 22).
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Vidare sägs i avsnittet om Ämnets karaktär och uppbyggnad, att det grund-
läggande perspektivet för utbildningen är ”... ett hälsoperspektiv som inne-
fattar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande” (Skolverket 2000a,
s 23). Skolämnet idrott och hälsas uppgift blir därvid att erbjuda kunskaper,
som kan bidra till att elevernas hälsa främjas, däribland kunskaper som gör
det möjligt för eleverna att se, välja och värdera olika former av rörelse ur
ett hälsoperspektiv och att eleverna stimuleras till ett livslångt intresse för
regelbunden fysisk aktivitet. Därutöver skall eleverna erbjudas möjligheter
att utveckla en god kroppsuppfattning och ansvara för den egna hälsan.

Innehållet som består av idrott, lek och allsidiga rörelseaktiviteter har
till uppgift att medverka till att eleverna utvecklar en allsidig rörelse-
repertoar, med vilken de kan lägga en grund för en aktiv och hälsofrämjande
livsstil. Alla elever skall vidare kunna delta och utvecklas på sina egna vill-
kor samt erhålla upplevelser och erfarenheter av de aktiviteter som ingår i
ämnet. Med ett dylikt upplägg kan skolämnet idrott och hälsa förmedla en
syn, som säger att idrott och hälsa är betydelsefullt här och nu men också
senare i livet. Mer konkret skall eleverna lära sig sambanden mellan livsstil,
livsmiljö, hälsa och livskvalitet samt lägga upp och genomföra motion och
fysisk träning. De skall också skaffa sig kunskaper om hur man kan arbeta
för att främja en god livs- och arbetsmiljö. Positiva upplevelser av speciellt
rörelse och rytm utgör grund för både individuella och kollektiva övningar
som kan främja improvisatorisk, estetisk och motorisk förmåga. Förmågor
som i sin tur kan utveckla tänkande, kännande, rörelsesätt och idrottande
samt genomföra träning av kondition, styrka och rörlighet.

Det kunskapsmål som eleven skall ha uppnått efter femte skolåret är att
”känna till något om och kunna ge synpunkter på arbetsmiljön i skolan”
(Skolverket 2000a, s 24). Efter nionde skolåret är det följande två mål som
berör hälsa

– förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa
kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang,

– kunna forma och genomföra aktiviteter för egen motion, (Skolverket
2000a, s 24).

Vid bedömningen av elevernas kunskaper i hälsa är det enligt kursplanen
viktigt att beakta att eleven kan redogöra för de faktorer som påverkar den
egna hälsan, liksom att eleven reflekterar över och värderar fysiska aktivite-
ters betydelse för hälsa och livsstil. De kunskaper som är viktigast i sam-
manhanget, är kunskaper om hur den egna kroppen fungerar och hur eleven
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inte bara kan bibehålla utan också förbättra sin fysiska och psykiska hälsa,
vilket enligt läroplanen bäst sker genom regelbunden fysisk aktivitet och
friluftsliv.

Klargörande läsning
Begreppet hälsa används frekvent i kursplanetexten utan att någon inne-
börd tilldelas begreppet. Men av det som sägs om hälsa framstår begreppet
som ett mångdimensionellt begrepp, som inkluderar individen och omgiv-
ningen, och då såväl den fysiska som den sociokulturella.  Till individnivån
hör företeelser som livsstil, välbefinnande, livskvalitet och hur kroppen fung-
erar, medan livs- och arbetsmiljö kan föras till den fysiska alternativt
sociokulturella omgivningen.

På individnivån delas hälsa således upp i fysisk och psykisk. Att dessa
båda aspekter är viktiga för hälsa hävdar bland andra Katie Eriksson1

(1991). Hur psykisk och fysisk förhåller sig till varandra framgår av hennes
modell nedan.

figur 3. Individens hälsopositioner (Eriksson 1991, s 46)

Enligt Erikssons modell förknippas den psykiska dimensionen med känslor
och den fysiska med objektiva funktioner. Hon menar vidare att den känslo-
mässiga dimensionen säger hur hälsa kan upplevas medan den objektivt funk-
tionella dimensionen påvisar om verklig hälsa föreligger. Tillsammans visar
hennes båda dimensioner att hälsa är ett komplext fenomen som varierar
beroende på hur det känslomässiga och det objektivt funktionella kombine-
ras. Men oberoende av var man går in i modellen så beskrivs kroppen som

Känsla av välbefinnande
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en samling objektiva yttre funktioner. I och med det läser jag Erikssons hälso-
modell som ett exempel på en syn på hälsa som artikulerar en dualistisk
kroppsförståelse. Detta trots att Eriksson också framhåller att ”... vara hälsa
är mer fruktbart än ha hälsa” (Eriksson 1991, s 68). Att vara hälsa är enligt
Eriksson att de mänskliga delsystemen – det biologiska, det psykologiska,
det sociala och det kulturella – samordnas. Därvid balanseras, integreras
och görs allt det vi är mer komplext. Men även om Eriksson pekar på att
människan och hennes livssituation är komplex, och därmed att hälsa är ett
mångfacetterat fenomen, så omtalas kroppen som en fysisk storhet, som
antingen är verkligt frisk eller verkligt sjuk.

Till skillnad från Eriksson talar kursplanen om fysiskt välbefinnande.
Den formuleringen tilldelar kroppen en upplevelsedimension, vilket kan lä-
sas som att kroppen tilldelas en vidgad innebörd. Läst på det viset blir krop-
pen mer än bara ett materiellt ting. Den blir en levande kropp2 och till följd
av det ändras också innebörden i begreppet hälsa och det beroende på att
vad som menas med hälsa ”bara [kan] förstås i förhållande till vad en män-
niska är” (Bullington 2004, s 104).

Aktiviteter finns enligt kursplanens första mening med, därför att de är
av betydelse för hälsan. Även i denna kursplan är det således inte aktivite-
terna själva som i första hand är av intresse, utan vad utövandet av dem
kan bidra med i förhållande till hälsa. I kursplanen används visserligen inte
begreppet medel utan formuleringarna ”... har stor betydelse för...” och ”...
förhåller sig till ...”.  Med en konstitutiv syn på språk kan förändringarna i
språkbruket tydas som en vilja att uttrycka ett annat synsätt än det
instrumentella. Men då relationen dem emellan inte formuleras som en re-
lation mellan två jämställda entiteter så kvarstår menar jag förhållandet att
aktiviteterna är till för hälsan och inte vice versa. De olika aktiviteterna
utövas således inte i första hand för att de är ”goda-i-sig” (Arnold 1979/
1982, s 177) utan för syften, som ligger utanför aktiviteterna själva. Med
det resonemanget som utgångspunkt kan ämnets mest övergripande syfte,
även i denna kursplan, läsas som att det ligger närmare en dualistisk än en
integrerad kroppsförståelse.

Fysisk aktivitet används ofta som ett paraplybegrepp för de aktiviteter
som uppfattas ha med kroppen, inte ’knoppen’, att göra. Fysisk aktivitet
omfattar då samma aktiviteter som också idrott som samlingsbegrepp gör,
nämligen motionsaktiviteter, elit- och ungdomsidrott, lek, friluftsliv och
dans (Duesund 1996, s 141). När fysisk aktivitet och idrott används som
samlingsbegrepp blir begreppen vid en första betraktelse synonyma. Men
då begreppet fysisk aktivitet är ett fysiologiskt begrepp, ligger det nära till
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hands, att det är graden av fysisk aktivitet som kommer i förgrunden när
aktiviteterna utövas, inte aktiviteterna själva.

Den fysiologiska innebörden i begreppet fysisk aktivitet avser alla for-
mer av aktiviteter som resulterar i en energiomsättning som ligger högre än
den som människor har i vila. Energiomsättningen höjs när de stora muskel-
grupperna engageras med en viss intensitet, under en viss tid och med en
viss frekvens (Ekelund 2002, s 1–2). Till exempel kan man välja att regel-
bundet promenera med en takt som motsvarar fem kilometer i timmen i 30
minuter fyra till fem gånger i veckan. Om individen vill öka sin energiom-
sättning, kan hon/han således ägna sig åt fysiskt lagom krävande idrotts-
och motionsformer, friluftsliv alternativt dans. Att gå eller cykla till och
från arbetet/skolan är också ett sätt att öka energiomsättningen på. Fysiskt
mer krävande hushålls- och trädgårdsarbete är ännu några exempel på
aktiviteter som kräver ökad energiomsättning och som följaktligen räknas
in här.

Ännu ett exempel på att kursplanens betoning på det fysiska kan förstås
ur olika kroppsförståelseperspektiv är följande textavsnitt

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en
allsidig rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälso-
främjande livsstil. En positiv upplevelse av rörelse och rytm är i sin
tur en grund för individuella och kollektiva övningar och främjar på
så sätt den improvisatoriska och estetiska som den motoriska förmå-
gan. Detta ger möjligheter att utveckla tanke och känsla, rörelse-
och idrottsfärdigheter samt träna kondition, styrka och rörlighet
(Skolverket 2000a, s 23).

Kroppsförståelsen varierar med vad i texten som betonas vid läsningen av
den. Om det är ord som ”allsidiga rörelseaktiviteter” och ”allsidig rörelse-
repertoar” som framstår som mest meningsfulla, kan en dualistisk kropps-
förståelse ligga för handen. Ord som ”allsidig” förknippas nämligen ofta
med träning av kroppen och då i termer av det som står sist i citatet, nämli-
gen träning av kondition, styrka och rörlighet. Om träningen av dessa inom-
kroppsliga rörelsefunktioner sker utan hänsyn tagen till individens intressen
då kommer kroppsförståelsen, som sagt, att ligga mer i linje med en dualis-
tisk förståelse av kroppen. Men om träningen utgår från individens avsikter
och levda erfarenheter ändras kroppsförståelsen.

Vidare kan formuleringar som ”... utveckla tanke och känsla, rörelse-
och idrottsfärdigheter ...” läsas som att eleven i skolämnet idrott och hälsa
ges möjlighet att å ena sidan utveckla tankar och känslor och å andra sidan
färdigheter i rörelse och idrott. I en dylik läsning kopplas tanke och känslor
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samman med varandra men inte med rörelse- och idrottsfärdigheter och
vice versa. Uppdelningen mellan kropp och själ kan i och med det återigen
läsas in. Rangordningen dem emellan kan också sägas komma till uttryck i
att ”färdigheter” relateras till rörelse och idrott men inte till tanke och käns-
lor. Färdigheter kopplas samman med ’att göra’, vilket med en dualistisk
kroppsförståelse innebär att kroppen ses som ett ting utan tankar och käns-
lor.

I citatet används begreppet rörelse och det kan, som de olika perspekti-
ven på kropp och rörelse visar tilldelas olika innebörd, intra- eller
interpersonell (jfr kapitel 4). När begreppet, som i ovanstående citat, nämns
tillsammans med ord som färdighet, träna kondition, styrka och rörlighet
är en rimlig läsning att rörelse förstås som intrapersonell. Men om rörelse
däremot tilldelas den vidgade betydelsen av att vara interpersonell, det vill
säga rörelse som både funktioner och tanke, känsla, interaktion, då träder
ett integrerat perspektiv på kropp fram. Med den senare kroppsförståelsen
för ögonen kan läsningen av de sista två meningarna bli, att eftersom krop-
pen är en meningsskapande psykofysisk enhet så är allt den utför också att
förstå som psyko-fysiskt och fyllt med mening, i detta fall improvisation,
estetik, motorik, tanke, känsla och idrottsliga färdigheter.

... i för kursplanen nytt innehåll
Även i denna kursplaneskrivning utgör friluftsliv, fysiska aktiviteter, idrott
och (senso)motorik delar av innehållet. Vilken kroppsförståelse som de kan
sägas utgå från analyserades i kapitel 6 och lämnas av den anledningen där-
hän här. I stället ägnas uppmärksamheten åt de delar av innehållet som är
nytt för 2000 års kursplan. Dessa är nya aktiviteter, kroppsuppfattning,
kroppsövningskultur och rörelseaktiviteter.

Klargörande läsning
Vad det är för aktiviteter som avses med nya aktiviteter klargörs inte i kurs-
planen. Men de aktiviteter som brukar avses, är de som växt fram under
1970- och 1980-talen. Dessa aktiviteter inkluderar allt från nya spel som
beach volley och frisbee, dansformer som hip hop och street funk, österländ-
ska aktivitetsformer som qi gong till äventyrsidrotter som klättring och
mountainbike. Träningen på gym och aerobics räknas också in bland de nya
aktivitetsformerna. Framväxten av dessa aktiviteter har sin grund i ”krop-
pens uppror” och en ”somatisk revolution” (Bøje och Eichberg 1994, s 238).
Revolutionen riktar sig mot industrisamhällets standardisering, specialise-
ring, maximering och centralisering, men också mot industrisamhällets
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idrott, vars grundläggande mönster består av framstegsprincipen, den linj-
ära tiden och de linjära mätmetoderna samt fragmenteringen av funktioner.
De nya aktiviteterna däremot kombinerar enligt Bøje och Eichberg (1994,
s 14) kampen och leken och det expressiva med det meditativa.

Det kroppsliga upproret är med andra ord en reaktion mot industri-
samhällets teknologiska och biomekaniska kroppsförståelse. I dess ställe
växer sig ett allt starkare intresse för sammanhangen mellan kropp och själ
fram. Industrisamhällets betoning på behärskandet av kroppen ersätts av
en mer intuitiv kroppsförståelse. Den innebär ett mer känslomässigt förhål-
lande till kroppen (Bøje och Eichberg 1994, s 248–249) och en starkare
knytning mellan kropp och identitet. ”Kroppen mærkes – i bogstavligaste
forstand og som et signal til en omverden” (Bøje och Eichberg 1994, s 39).

Begreppet kroppsuppfattning är, som framgår av kapitel 4, ett begrepp
som hör den levda kroppen till. Det betyder att utveckling av kropps-
uppfattningen är att rikta uppmärksamheten mot kroppsliga erfarenheter,
och det förutsätter en förståelse av kroppen som levd kropp.

Kroppsövningskultur är ett begrepp som Engström (1999) föreslår som
ett alternativ till idrottsbegreppet som paraplybegrepp. Förslaget till ett nytt
paraplybegrepp föranleds dels av att idrottsbegreppet allt mer har kommit
att uppfattas som synonymt med de aktiviteter som ställer krav på presta-
tion och tävlingsresultat, dels för att ett paraplybegrepp med fördel kan
säga något om med vilken logik som en aktivitet utövas. Med det senare
menas att en och samma idrott/kroppsövning kan utföras på olika sätt och
med olika innebörd3. Av det följer att meningsskapandet är en central as-
pekt i kroppsövningsbegreppet.

De aktiviteter, eller snarare kroppsövningspraktiker, som ingår under
begreppet kroppsövningskultur är sju till antalet. Praktikerna benämns:
fysisk träning, tävling och rangordning, lek och rekreation, utmaning och
äventyr, färdighetsträning, estetisk verksamhet samt lek, rörelse- och
koncentrationsträning. Gemensamt för de olika praktikerna är att de, så
som kroppsövningsbegreppet antyder, har kroppen och övning av den som
främsta fokus (Engström 1999, s 15). Vilken/a kropp/ar det är som skall
övas sägs det dock explicit inget om.

Det språkbruk som används för beskrivningen av kroppskulturbegreppet
är mångdimensionellt. Av det följer att olika förståelse av kroppen kan lä-
sas in.  Till exempel framhålls inledningsvis att ”[M] an är sin kropp i allt
högre grad” och  att ”... man ska använda sin kropp” (Engström 1999,
s 13), två utsagor som kan läsas som uttryck för två olika syner på kropp.
På motsvarande sätt förhåller det sig i beskrivningarna av de olika kropps-
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övningspraktikerna. I till exempel kroppsövningspraktiken ”Fysisk träning”
(Engström 1999, s 19) omtalas kroppen som ett objekt vars funktioner
styrka, rörlighet, smidighet, kondition skall påverkas med hjälp av syste-
matisk träning (Engström 1999, s 19 – mina kursiveringar). Det är ett språk-
bruk som ofta förknippas med den naturvetenskapliga kunskapen om
kropp. Detta till skillnad från ”Lek och rekreation” (Engström 1999, s 27)
där den sinnliga upplevelsen av kroppen i rörelse, närmare bestämt av kva-
liteter som fart och rytm, står i fokus. Det är ett exempel på ett språkbruk
som uttrycker antaganden som ligger mer i linje med Merleau-Ponty’s syn-
sätt, att den som upplever och skapar betydelse är den levda kroppen. Ännu
ett exempel på det mångdimensionella språkbruket är hur det talas om
kroppsövningspraktiken ”Rörelse- och koncentrationsträning”. Den syftar
till ”... att nå en fysisk och psykisk balans...” (Engström 1999, s 33). Upp-
delningen i psykisk och fysisk kan vara ett uttryck för den dualistiska upp-
fattningen att människan är uppdelad i en immateriell själ/psyke och en
materiell kropp.

Framställningen av den mening som kroppsövningspraktikerna kan ges,
ger vid handen att de är ”goda-för-sig”. Att praktikerna ges meningen goda
i sig själva, är inte detsamma som att enskilda individer ger dem motsva-
rande innebörd eller att praktikerna är ”god/a-för-mig” (Arnold 1979/1982,
s 177). Men att omtala aktiviteter och praktiker med utgångspunkt i
meningsskapande är ännu ett exempel på utsagor som är mer i överens-
stämmelse med en integrerad kroppsförståelse, så som den beskrivs i kapi-
tel 4.

Sammantaget visar ovanstående analys att begreppet kroppsövnings-
kultur kan baseras på olika kroppsförståelser.

Till kroppsövningskultur närliggande begrepp är kroppskultur. Det är
ett begrepp som, till skillnad från begreppet kroppsövningskultur, redovi-
sar vilken kropps- och samhällssyn som olika aktiviteter uttrycker. Ett sätt
att karaktärisera kroppskulturbegreppet är att det betecknar aktiviteter som
i första hand är inriktade mot kroppen, och som dominerar i en kultur vid
en given tidpunkt. Precis som varje kultur eller epok domineras av en sorts
arkitektur (Korsgaard 1982/1987, s 12). Ett delvis annat sätt att karaktäri-
sera begreppet är så som Eichberg (1998, s 118) gör. Han har format be-
greppet för att beskriva det paradigmskifte som han finner vid studiet av
industrisamhällets och det kommande postindustriella samhällets kropps-
kultur, dess samhälls- och kroppssyn. Paradigmskiftet är den ovan beskrivna
reaktionen mot industrisamhällets idrott och synen på idrott som en enhet-
lig verksamhet. Paradigmskiftet medför att industrisamhällets idrott blir en
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aktivitet bland andra samt att de olika aktiviteterna placeras in i en social
kontext. Det betyder att kroppskulturbegreppet blir det överordnade be-
greppet under vilket bland annat idrott kan placeras in. För att beskriva de
aktivitetsformer som dominerar vid den undersökta perioden formar
Eichberg en trialektik (1998, s 123). Den består av tre modeller, en pres-
tations-, en nytto- och en kroppserfarenhetsmodell, varav prestations-
modellen omfattar tävlingsidrotten, nyttomodellen fitness- alternativt hälso-
inriktade aktiviteter och kroppserfarenhetsmodellen expressiva, meditativa
och friluftsaktiviteter. I de båda första uppfattas kroppen som medel för
antingen prestation eller nyttans skull. I den tredje modellen är det däremot
kroppen som är målet för aktiviteterna.

Samhällssynen i prestationsmodellen är det moderna och effektiva
industrisamhällets. Nyttomodellens samhällssyn är konsensussamhället,
som strävar till integrering, jämlikhet, självdisciplin, renhet, naturlighet och
harmoni. Kroppserfarenhetsmodellen samhällssyn är de glömda sidorna av
moderniteten som decentralisering, gemenskap, mångfald, nätverks-
byggande och miljöhänsyn. Kroppserfarenhetsmodellens kropps- och sam-
hällssyn uttrycker enligt Bøje och Eichberg (1994, s 249) i och med det mer
kvinnliga normer och värderingar.

Kroppskulturbegreppet omfattar således dels ett synsätt på kropp som
medel dels som mål. Som framgått av tidigare analyser ligger en förståelse
av kroppen som medel inom ramen för en dualistisk kroppsförståelse. Inom
kroppserfarenhetsmodellen däremot är det, som modellens namn uppger,
den erfarande kroppen som är i fokus. Att erfara sin kropp förutsätter en
ny filosofisk diskurs och en sådan står enligt Jespersen och Eichberg (1986,
s 445) bland annat att finna i Merleau-Ponty’s filosofi om kroppen.

Begreppet kroppsövningsfält är ännu ett begrepp som ligger nära be-
greppet kroppsövningskultur. Det är myntat av Schantz och Nilsson (1990).
Med hjälp av det begreppet beskriver de, i likhet med Engström och
Eichberg, vidden av det kroppsliga aktivitetsfältet. Fältet ”... rymmer mycket
skilda former av kroppsövningar vilka representerar olika dimensioner...”
(Schantz och Nilsson 1990, s 10). Enligt författarna kan kroppsövnings-
fältet beskrivas med hjälp av nedanstående modell
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figur 4. Modell över kroppsövningsfältet (Schantz och Nilsson 1990, s 12)

Figuren visar att kroppsövningsfältet omfattar allt från den fysiska träning-
ens grundformer, mätbara aktiviteter, lek, gymnastik, friluftsliv till expres-
siva icke mätbara aktiviteter. Vidden av kroppsövningarna kan enligt Schantz
och Nilsson sägas spegla såväl pluralismen i människors läggning och intres-
sen som genusaspekter.

Vilken alternativt vilka syner på kropp som kroppsövningsfältet kan
tänkas vara baserat på, uttrycks däremot ej. Men av de kunskapsfält som
används för att belysa kroppsövningsfältet hävdar Schantz och Nilsson att
det humanbiologiska kunskapsområdet är mer grundläggande än beteende-
vetenskapernas och träningslärans. Den ståndpunkten framgår också av den
redovisade modellen över kroppsövningsfältet där grundformerna av fysisk
träning placerats överst. Det är ett sätt att åskådliggöra att konditions-,
styrke-, rörlighets- och koordinationsträning är av betydelse för samtliga i
modellen uppräknade kroppsövningsformer. Placeringen av grundforme-
rna för fysisk träning säger också, att rörelse framför allt uppfattas som
inomkroppslig. Därmed kan det förhålla sig på det viset att det är kroppen,
lika med funktioner, som betonas mer än den uttrycksfulla och menings-
skapande kroppen.

Kombinationen av orden kropp och övning kan, i enlighet med begrep-
pet kroppsövningskultur, läsas som att kroppen skall övas. Då kan en tu-
delning mellan kunskap och färdighet läsas in, vilket också kan basera
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kroppsövningsfältet på en förståelse av kroppen som materiell och icke-
tänkande.

Även begreppet rörelseaktivitet är en nyhet för denna kursplan. Begrep-
pet rörelse har förekommit alltsedan Ling. Begreppet rörelseaktivitet har
också förekommit då och då. Men i denna kursplan lyfts rörelseaktiviteter
fram på ett sätt som ej skett tidigare. Av kursplanen framgår inte vad det är
som skiljer rörelseaktiviteter från idrott, friluftsliv, lek och fysiska aktivite-
ter. Begreppet rörelse, som ensamt begrepp och i olika ordkombinationer,
förekommer dock mer frekvent i kursplanetexten än friluftsliv, lek, idrott
med flera. Exempel på dylika ordkombinationer är rörelseförmåga, allsidiga
rörelser, rörelserepertoar, upplevelse av rörelse och rytm, rörelsefärdigheter,
rörelseuppgifter, vanliga rörelseaktiviteter, rörelsemönster samt olika krav
på rörelse som balans, precision och tempo. Av kursplanen framkommer
vidare, att eleverna skall tillägna sig kunskaper om rörelse, men inte om
idrott, lek med flera aktiviteter. Att begreppet används oftare än övriga
begrepp kan läsas som att rörelse är ett mer överordnat begrepp. Ett skäl
till det kan vara att rörelse, till skillnad från friluftsliv, idrott, lek och fysiska
aktiviteter, uppfattas angå livets alla områden. Rörelse handlar då om mer
än att använda kroppen. Rörelse blir istället att lära känna sig själv och sin
omvärld (Arnold 1979/1982; Bader-Johansson 1991). Rörelse förstådd på
det viset blir inte bara inomkroppslig utan också social och kulturell och
kroppsförståelsen därvid integrerad.

En annan läsning kan vara att eftersom begreppet gymnastik inte längre
finns med, har begreppet rörelse fått ersätta det. Rörelse nämns ofta till-
sammans med företeelser som tidigare förknippats med gymnastik såsom
allsidiga rörelser, rytm, improvisation, estetik och motorisk förmåga. Om
det är denna innebörd i begreppet rörelseaktivitet som avses då blir kropps-
förståelse densamma som (ling)gymnastikens, det vill säga dualistisk (jfr
kapitel 6).

... i kursplanens hantering av det vidgade kunskapsbegreppet
I och med att Lpo 94 är en målstyrd, lika med resultatstyrd, läroplan ägnas
mycket utrymme i kursplanen åt att redogöra för idrotts- och hälsoämnets
mål, vad som skall beaktas vid bedömning av elevernas kunskaper samt
kriterier för betygen Väl godkänd och Mycket väl godkänd. Min uppmärk-
samhet ägnas åt hur det vidgade kunskapsbegreppet hanteras. Det kunskaps-
begreppet är enligt talet i läroplan ett mångdimensionellt begrepp, där olika
kunskapsformer skall balansera varandra. Av intresse blir då hur balansen
mellan dem ser ut i de olika målen och betygskriterierna. För betyget God-
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känd, som är liktydigt med de mål som eleven skall ha uppnått efter femte
respektive nionde skolåret, skall eleven bland annat

– behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med
balans och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och
rörelse uppgifter till musik,

– kunna orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda enkla
hjälpmedel,

– ha grundläggande kunskaper om friluftsliv samt känna till princi-
perna för allemansrätten,

– ha erfarenheter av några vanliga idrottsaktiviteter samt veta något
om skaderisker och om hur skador kan undvikas (Skolverket
2000a, s 24 – mina kursiveringar).

I målen efter det nionde skolåret används ord som kunna delta i, kunna
utföra, kunna forma och ha kunskaper i.

De kriterier som anges i kursplanen för betygen Väl godkänd (VG) och
Mycket väl godkänd (MVG) är nationella och gäller för bedömning av elev-
ens kunskaper vid slutet av skolår nio. Bland kriterierna för betyget VG
finns formuleringar som att ”eleven föreslår och genomför fysiska aktivite-
ter som befrämjar egen motion och hälsa” samt att ”eleven använder ett
ändamålsenligt rörelsemönster vid deltagandet i olika fysiska aktiviteter”
(Skolverket 2000a, s 25 – mina kursiveringar). För erövrandet av betyget
MVG krävs bland annat att eleven med utgångspunkt i sina kunskaper om
kropp och rörelse reflekterar över hur hälsa och välbefinnande kan bibe-
hållas och också förbättras samt att ”eleven komponerar, motiverar och
genomför ett allsidigt och funktionellt motionsprogram” (Skolverket 2000a,
s 25 – mina kursiveringar).

Klargörande läsning
Balansen mellan de olika kunskapsformerna behandlas olika i de mål som
eleven skall ha uppnått efter skolår fem respektive nio och för betygsgrader-
na VG och MVG. I målen finns en tudelning mellan kunskapsformen färdig-
het å ena sidan och fakta och förståelse å andra. När det gäller färdighets-
kunskap skall eleven behärska, utföra och kunna. I de mål som handlar om
fakta- och förståelsekunskap skall eleven ha grundläggande kunskaper om,
ge synpunkter på, veta något om och förstå samband. Balansen mellan dessa
två kunskapsformer ser för målen efter det femte skolåret ut på det sättet, att
av de sex målen är de tre första inriktade mot färdighetskunskap och de tre
därpå kommande mot fakta- och förståelsekunskap. I målen efter nionde
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skolåret är det andra och femte av de sex målen som enbart inriktas mot
färdighetskunskap. De återstående fyra målen blandar fakta- och förståelse-
kunskap.

I kriterierna för betygen VG och MVG blandas de tre kunskapsformerna
färdighet, fakta och förståelse, bland annat förekommer ordet använda i
det tredje och femte betygskriteriet för VG och i det första för MVG. Att
eleverna kan använda sina kunskaper ligger helt i linje med läroplanens
intentioner. Det är skälet till varför kunskapsformerna skall balansera var-
andra. Kunskapsformen förtrogenhet omnämns visserligen bara en gång
och det är i betyget MVG:s första kriterium och då i samband med att
eleven skall ”... bedöma värdet av olika idrotts- och friluftslivsaktiviteter”
(Skolverket 2000a, s 25).

Balansen mellan kunskapsformerna varierar således mellan målen för
skolår fem och nio och inom betygskriterierna för betygen VG och MVG.
De fem första åren förväntas undervisningen vara inriktad mot färdighets-
kunskap. Härefter involveras fler kunskapsformer, dock minst kunskaps-
formen förtrogenhet. Att kunskapsformer tillkommer efter hand läser jag
som att kunskapssynen i skolämnet idrott och hälsa även i denna kursplan
har inslag av Descartes’ metodregel om, att man i kunskapandet bör börja
med det som uppfattas som enklare och mer lättfattligt, för att härefter gå
till det mer sammansatta och på så vis höja insikten i det mest samman-
satta. Med andra ord börjar den kunskapande eleven med att lära sig ’bas-
kunskaper’, i detta fall utövande av olika idrotter, för att därefter öka
kunskapsnivån genom att reflektera och tillägna sig teoretiska kunskaper,
däribland hur olika företeelser förhåller sig till varandra. Uppfattningen att
kunskapsnivån höjs genom att kunskap läggs till kunskap uttrycker en ku-
mulativ alternativt en progressiv kunskapssyn, och den hör den naturveten-
skapliga synen på kunskap till och är baserad på en dualistisk kropps-
förståelse. Det som också kan föras till den kroppsförståelsen är formule-
ringen tillämpa kunskaper. Den står att finna i ett av skolår nios mål och i
ett av kriterierna för betyget VG. Praktik som tillämpad kunskap är en syn
på kunskap som inte stämmer överens med läroplanskommitténs formule-
ring om att praktisk kunskap ”... är en kunskapsform med egenvärde” (SOU
1992:94, s 67).
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... i kursplanens människosyn
Även i 2000 års kursplan (Skolverket 2000a) uttalas en människosyn. I tredje
stycket i Ämnets karaktär och uppbyggnad står följande att läsa

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor,
intellekt och tankar är beroende av varandra, och kan på så sätt
medverka till att elevens kroppsuppfattning utvecklas (Skolverket
2000a, s 23).

Klargörande läsning
Vad säger den formuleringen? Med utgångspunkt i en dualistisk kropps-
förståelse kan citatet läsas på motsvarande vis som den i Lgr 80’s kursplan
för ämnet idrott, nämligen att människan består av delarna kropp, känslor,
intellekt och tankar. Människan blir då en ’delmänniska’ (jfr kapitel 4), som
när alla delar fogats samman bildar en helhet4. Beaktansvärt är också att de
ord, med vilka psyket oftast karaktäriseras, är fler till antalet – känslor, in-
tellekt och tankar – än vad som är fallet för kroppen. Den omnämns med
bara ett ord. Av citatet framgår inte heller något om individens relation till
omvärlden, utan den redovisade människosynen är på individnivå.

En skillnad mellan de två kursplanernas människosyner är att i 2000 års
kursplan omnämns kroppen just med ordet kropp, inte med ordet fysisk.
En annan skillnad är att delarna sägs vara beroende av varandra. Att om-
tala kroppen som kropp ligger mer i linje med en integrerad kropps-
förståelse. Att påpeka att kropp, känsla, intellekt och tanke är beroende av
varandra, kan vara ett försök att uttrycka en alternativ uppfattning om hur
kropp och själ är relaterade till varandra. Det alternativ som då ligger nära
till hands är människan som en odelbar enhet och en dylik uppfattning står
att finna i den integrerade kroppsförståelsen. Inom den delas människan
inte upp i delar, utan hon är en odelbar psykofysisk enhet, en levd kropp
och det i livets alla skeden, göranden och låtanden. Den levda kroppen är
således snarare att likna vid en rörelse fram och tillbaka i existensen, mel-
lan att ömsom betona den materiella kroppen och ömsom den psykiska
sidan av människan (jfr kapitel 4).

Sammanfattning och avslutande kommentarer
Begreppet kropp förekommer i kursplanen i ordkombinationer som kropps-
uppfattning och kroppsövningskultur. Därutöver omnämns kroppen i ter-
mer av fysisk som till exempel fysiskt välbefinnande, fysisk förmåga, fysiska
förutsättningar. Kroppen är, till skillnad från i Lpo 94, synlig i kursplanen.
Men inte nog med det. I kursplanen finns också en uttalad syn på människan
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som inkluderar kroppen. På det sätt som kroppen omtalas kan dock både
den dualistiska och integrerade kroppsförståelsen läsas in. På motsvarande
sätt är det med begreppet rörelse. Det förekommer både ensamt och i kom-
bination med andra ord som till exempel rörelseförmåga, allsidiga rörelser,
rörelseaktiviteter, rörelserepertoar, rörelsefärdigheter och rörelsemönster.
Trots en frekvent förekomst preciseras inte begreppet, utan kroppsförståelsen
avgörs även för denna kursplan av vilken mening som begreppet tilldelas.

Kunskap finns enligt Lpo 94 i olika kunskapsformer. De skall alla ingå i
undervisningen för att balansera varandra och tillsammans ge en helhet. I
kursplanen dominerar kunskapsformen färdighet i kunskapsmålen för de
fem första skolåren. I målen för de därpå kommande skolåren tillkommer
de andra kunskapsformerna. Men av målformuleringarna och betygskri-
terierna att döma tilldelas förtrogenhetskunskapen det minsta utrymmet.
Alla fyra kunskapsformerna förekommer inte samtidigt i ett och samma
mål. I och med det avviker idrott och hälsoämnets kursplan från läropla-
nens intentioner, att möjliggöra att undervisningen i alla skolår ger helheter
och sammanhang, för att på så sätt bidra till att kunskapen blir användbar.

Hälsa har genom hela 1900-talet varit det övergripande motivet till äm-
nets plats i skolan5, så även i denna kursplan. I kursplanen från 2000
omnämns inte bara hälsa inledningsvis, utan hälsa genomsyrar kursplanens
alla delar. Men även för begreppet hälsa gäller att en explicit innebörd sak-
nas. Genom att ta del av vad som står i kursplanen kan man dock sluta sig
till att hälsa uppfattas som ett mångdimensionellt fenomen, som inkluderar
såväl individ- som samhällsnivå. Men huruvida kroppsförståelsen blir inte-
grerad eller dualistisk beror på hur den i kursplanen redovisade människo-
synen och de hälsoteorier som ingår i hälsoundervisningen läses. I mer
holistiskt inriktade hälsoteorier, vilka det ges ett exempel på ovan, omtalas
kroppen som ett objekt med funktioner.

När det gäller ämnets innehåll uttrycker kursplanen olika kropps-
förståelse. Av motivet framgår att friluftsliv, allsidiga rörelseaktiviteter,
idrott, motionsaktiviteter, nya aktiviteter med flera ingår i ämnet, för att
eleven skall utveckla sin fysiska, psykiska och sociala förmåga och för att
uppnå fysiskt och psykiskt välbefinnande. Det vill säga att aktiviteterna
inte finns med i ämnet för att de skall utövas för sin egen skull, som ’goda-
för-sig’ (Arnold 1979/1982), utan för mål som ligger utanför dem själva.
Betraktade på det viset tilldelas aktiviteterna en dualistisk kroppsförståelse.
Men de olika aktiviteternas kroppsförståelse avgörs inte bara av det förhål-
landet, utan också av vilka innebörder som de nya aktiviteterna samt be-
greppen kropp och rörelse tilldelas.
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Noter

1 Vad hälsa är har diskuterats allt sedan de antika grekerna och diskuteras fortfa-
rande. Under förra seklets andra hälft utvecklades ett antal modeller, som vidgar
hälsobegreppet till att omfatta mer än det medicinska hälsobegreppets innebörd,
att hälsa är att antingen vara somatiskt frisk eller sjuk. Bland de modeller som
innefattar ett vidgat hälsobegrepp finns som sagt Katie Erikssons. Några andra
exempel är Aaron Antonovskys (1991) teori om känsla av sammanhang – KASAM,
Pörns (1984) equilibriumteori om hälsa som balansen mellan en persons handlings-
förmåga och hennes handlingars mål samt Lennart Nordenfelts (1986) utveckling
av equilibriumteorin till hälsa som en del av människors livskvalitet.
2 Den traditionella medicinens syn på kropp har bland annat kritiserats av Medard
Boss (1979). Han kritiserar det naturvetenskapliga paradigmet inom medicinen för
att inte ha tagit hänsyn till den grundläggande skillnaden mellan ett objekt och att
vara människa. Under senare år har alltfler använt sig av ett fenomenologiskt
tänkande när de undersöker och diskuterar hälsa, sjukdom och kropp-själ-frågor
(se exempelvis Leder 1992, Bullington 1999 och Svenaeus 2001).
3 För att exemplifiera vad som avses tar Engström exemplet fotboll. När fotboll
spelas inom ramen för ett seriesystem förväntas deltagarna spela för att vinna och
följa vissa på förhand uppsatta regler. När några kompisar däremot samlas för att
spela inomhusfotboll blir situationen en annan. Här kan reglerna sättas av de som
kommer att spela vid det aktuella tillfället. Därtill kan man också ändra reglerna
under spelets gång, bestämma matchens längd, avbryta om något inträffar och så
vidare. Fotboll spelas i de två exemplen med olika logiker och får därmed olika
innebörd.
4 Bergström (1998), som analyserat den första kursplaneversionens människosyn,
menar att också den antyder en dualistisk syn på människan, förutsatt att den läses
på motsvarande sätt som ovan, det vill säga att kropp, känslor, intellekt och tankar
uppfattas som ”... distinkta enheter som är beroende av varandra” (s 61).
5 Tidigare kursplaner i ämnet är undervisningsplanerna för rikets folkskolor från
1919 respektive 1955 samt kursplanerna tillhörande Lgr 62 samt Lgr 69.
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KAPITEL 10

Talet om ämnet idrott och hälsa i fackpressen

I detta det sista av sex resultatkapitel redovisas analysen av talet om idrotts-
och hälsoämnet i fackpressen från tillkomsten av läroplanskommitténs be-
tänkande ’Skola för bildning’ (SOU 1992:94) till och med år 2002. Det är en
händelserik period under vilken idrottslärarrollen och ämnet diskuteras ur
en rad synvinklar. Det som då fokuseras är vad ämnets mål bör vara, vari
innehållet bör bestå, hur undervisningen kan organiseras för att ämnet skall
utvecklas från ett färdighetsämne till ett kunskapsämne bland andra
kunskapsämnen, och hur man kan gå tillväga för att möta den enskilda elev-
ens intressen och behov. Ännu ett område som är uppe för diskussion är de
mål som de studerande skall ha uppnått efter femte respektive nionde skol-
året. Talet under den angivna perioden skiljer sig från det tidigare talet om
ämnet i kursplanerna och i fackpressen på så sätt, att här avhandlas fram-
tiden och hur ämnet kan utvecklas, inte i första hand hur det bedrivs i sko-
lorna under den aktuella perioden.

Kapitlet inleds, i likhet med det tidigare kapitlet om fackpressen, med
några nedslag på företeelser som är kännetecknande för den aktuella tids-
perioden. Eftersom det som sagt är en period under vilken många åsikter,
reflektioner och infallsvinklar på idrotts- och hälsoämnet uttrycks, ges detta
avsnitt ett relativt stort utrymme. Härefter följer analysen av den kropps-
förståelse som kan kommer till uttryck i fackpressens tal om ämnet. På
grund av att ett stort utrymme ägnas i fackpressen åt att diskutera den
kommande läroplanen Lpo 94, och de konsekvenser som den för med sig
för idrotts- och hälsoämnets del, inleds analyserna av talet i fackpressen
med hur kroppsförståelsen i dessa diskussioner kan sägas se ut. Härefter
följer analysen av ämnets övergripande mål, perspektiv på undervisning i
ämnet, i ämnet ingående begrepp, de värden som tilldelas aktiviteterna,
arbetssätt samt hanteringen av det vidgade kunskapsbegreppet. Sist kom-
mer ett avsnitt innehållande kritik mot den etik som ligger till grund för
skolarbetet. I likhet med övriga kapitel sammanfattas analyserna i slutet av
kapitlet.
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Sammanhang
Den period som behandlas i detta kapitel är, som ovan påpekats, en händelse-
rik period. Det märks inte minst på att talet i fackpressen mer och mer är
inriktat mot skolämnet idrott och hälsa och mindre mot föreningsidrotten1.
Det mest frekventa talet om ämnet finns i TiG men också alltmer i IL.

Ett kontinuerligt återkommande resonemang handlar om behoven av en
förändrad idrottslärarroll2. Med utgångspunkt dels i (van)föreställningen
att idrottsämnet är en kopia av föreningsidrotten3 och dels i de nuvarande
läro- och kursplanernas riktningsändring mot ett hälsoperspektiv som det
övergripande perspektivet för ämnet4, framhålls att idrottslärare behöver
bli mer professionella5. Bland de frågor som då diskuteras är vad det inne-
bär att vara en professionell idrottslärare och hur man kan gå tillväga för
att öka professionalismen. Bland de åsikter som framförs är att yrkesrollen
måste ändras från att vara tränare till att bli pedagog6. Det krävs, eftersom
en professionell idrottslärare förväntas undervisa i enlighet med läro- och
kursplanernas intentioner och det på ett sätt som stämmer överens med den
kunskap och forskning som finns idag7. Det betyder att den professionella
idrottsläraren är en reflekterande och forskande praktiker8 som funderar
över vad hon/han gör och varför, och som teoretiskt förankrar ämnet hos
elever och andra9.  Att vara en professionell idrottslärare innebär vidare att
idrottslärare medverkar till att det bedrivs didaktisk forskning om ämnet,
så att dess vetenskapliga förankring ökar och dess kärna avgränsas. I linje
med det behöver fler akademiska vidareutbildningar som ger akademiska
meritpoäng utvecklas, läromedel produceras10, yrkesetiska överväganden
göras11 samt undervisning utvärderas12.

Att handleda idrottslärare så att de kan göra tyst kunskap medveten och
på så sätt finna förklaringsmodeller för sin praktik13, är också ett sätt att
arbeta för att utveckla professionalismen liksom inrättandet av ett
idrottslärarkonvent, där idrottslärare kan mötas och diskutera och ta del
av den utveckling som pågår både inom forskning och den sociala prakti-
ken i skolan14. Att utöka fackpressen med ett vetenskapligt supplement är
ännu ett förslag på hur idrottslärares professionalitet kan utvecklas15.

Kampanjen ’Sätt Sverige i rörelse’ bidrar också till att idrotts- och
hälsoämnet och idrottslärarnas yrkesroll sätts under luppen. Kampanjen,
som vänder sig till de grupper i befolkningen som är inaktiva, genomförs år
2000 med bland annat skolan som arena. Det förhållandet gör, att idrotts-
lärare ges en möjlighet att profilera sig som en betydande resurs i det lokala
folkhälsoarbetet16.
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Även när det gäller fortbildningarnas innehåll kan en förändring skönjas.
Fortfarande finns den typen av fortbildningar kvar där gamla som nya idrot-
ter är fokus17. Men därutöver finns det fortbildningar som är inriktade mot
idrottsdidaktik18 som exempelvis bollspelsdidaktik19, och hur de olika akti-
viteterna kan utformas för verksamheten i skolan20. Det finns också fort-
bildning som behandlar nya arbetsformer21 och C och D-kurser i ämnet
idrott22. De nya arbetsformerna återkommer jag till längre fram i kapitlet.

För den vetenskapliga sidan av ämnet gäller att idrott erkänns som ett
akademiskt ämne23. Flera forskningsprojekt, uppsatser och specialarbeten
med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa presenteras också i fack-
pressen allt eftersom åren går. Studier om det omgivande samhällets idrotts-
rörelse och träning finns fortfarande kvar, men oftare i IL än i TiG. Bland
de undersökningar som presenteras finns studier om barns och ungdomars
fysiska aktivitet, exempelvis Bunkefloprojektet24. Det projektet innehåller
också ett delprojekt som undersöker barns (senso)motorik25. En annan stu-
die handlar om hur idrottslärare samverkar med andra lärarkategorier26.
Bland de uppsatser och specialarbeten som presenteras i fackpressen finns
en om didaktik som kunskaps- och forskningsfält ur ett historiskt och nu-
tida perspektiv27. Ett par andra analyserar idrottsämnet ur ett genus-
perspektiv28. En tredje kategori av uppsatser behandlar ämnets innehåll så-
som bollspelens vara eller inte vara i undervisningen29, hur hälsa uppfattas
i fackpressen samt förslag på hälsoteori/er som är relevanta för skolämnet
idrott och hälsa30. Vidare vad idrottslärare tar hänsyn till vid betygs-
sättningen31, hur träningslära kan te sig i skolan32 samt den fria lekens vara
eller inte vara i idrotts- och hälsoundervisningen33. Det finns även en upp-
sats om friluftsliv med fokus på ekologi och miljöperspektiv34.

I resonemangen om hur idrottslärarrollen kan förändras, för att hantera
de intentioner som finns i kursplanen, finns också diskussioner om ämnes-
beteckningen idrott och hälsa. Det finns röster som anser att den beteck-
ningen inte är relevant, utan att Lek och rörelse är en mer adekvat benäm-
ning för de fem första skolåren och Rörelse och hälsa för de övriga fyra. Ett
annat förslag är att ämnet, beroende på att dess uppgift är att bidra till
barns och ungdomars utveckling i allmänhet och av motoriska färdigheter i
synnerhet, heter Rörelse i hela grundskolan. På gymnasiet däremot, där
hälsa utgör det huvudsakliga innehållet, föreslås ämnet heta Hälsa35. Ännu
ett förslag på ämnesbeteckning är Kroppskunskap36.

Den litteratur som redovisas består fortfarande av ett stort utbud, som
inte är direkt kopplad till idrotts- och hälsoämnet. Det gäller exempelvis
litteratur om styrketräning37, idrottsskador38, hälsopedagogik39 och om mat,
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dryck och prestation40. Men floran av litteratur som gäller idrotts- och
hälsoämnet ökar, däribland en broschyr om skolämnet idrott och hälsa med
tillhörande video41, en bok om skolämnet idrott och hälsa och fysisk bild-
ning42, en annan om idrotts- och hälsoämnet i postmoderna tider43 samt
läroböcker med inriktning mot både grundskolan och gymnasiet44.

Kroppsförståelse i talet om läroplan i vardande
Både före och efter implementeringen av de nuvarande styrdokumenten (Lpo
94 och därtill hörande kursplan) förekommer reaktioner i fackpressen mot
läroplanskommitténs arbete och dess betänkande ”Skola för bildning” (SOU
1992:94). En sådan reaktion gäller läroplanskommitténs avsaknad av direk-
tiv45 för idrotts- och hälsoämnet. Det har medfört att idrotts- och hälso-
ämnet och dess ämnesområden är osynliga i läroplanskommitténs betän-
kande, med undantag för i avsnitten om kursplaner och undervisningstid46.
En förklaring till att idrotts- och hälsoämnet är osynligt kan vara att ämnet
under lång tid ansetts som ett ämne som inte har något utbildningsvärde,
utan bara har rekreativa värden. Grundfelet är

... vår kunskapsuppfattning som utgör det grundläggande hindret.
Vårt synsätt på kunskap är av tradition relaterat till begreppet fakta,
inte färdighet. (TiG 1996, nr 9, s 13).

Men med den mångdimensionella innebörd som läroplanskommittén tillde-
lar begreppet kunskap, ändras förutsättningarna för idrotts- och hälsoämnet.
Kunskap uppfattat som fakta, färdighet förståelse och förtrogenhet betyder
nämligen ”... att kunskap produceras när man praktiskt handlar och gör”47.

Med utgångspunkt i att läroplanskommitténs betänkande varken be-
handlar frågan om idrotts- och hälsoämnet plats i skolan eller berör ämnets
kunskapsområden förs en diskussion om ämnet som bildningsämne. Ge-
mensamt för diskussionen är att den tar utgångspunkt i den fysiska aspek-
ten, att kroppen i likhet med andra sidor av människan behöver bildas.
Bland de argument som anges härför är att upplevelsen av kroppen är av
betydelse för barns och ungdomars allsidiga utveckling48 och för utveck-
lingen av en god självkänsla49. Ett annat argument är att eftersom ämnet
har funnits länge i den svenska skolan, så bygger den kunskap som förmed-
las i ämnet på en inhemsk bildningstradition. De kunskaper som då är i
åtanke är kunskaper om kroppens byggnad, funktion och behov. Till dessa
bör dessutom läggas kunskaper ur ett modernt bildningsteoretiskt perspek-
tiv, med vilket menas att den fysiska bildningen
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... ges ... dels en kommunikativ funktion dels en undersökande funk-
tion. Barn lär sig genom rörelse att bemästra omgivningen men också
att tolka, värdera och kommunicera verbalt och med kroppsspråk
(TiG 1992, nr 10, s 8).

Skolämnet idrott och hälsa är med andra ord också ett bildningsämne som

... bidrar till elevernas bildning och inte bara förbättring av ”flås”
och bygga muskler. Att betrakta kroppen som ett objekt för fysisk
träning är ödeläggande både för barnen och ämnet ... (IL 1994, nr 4,
s 6).

I stället skall bildning i ämnet vara

... lärandet OM, GENOM och I rörelseträning som utförs i ett ba-
lanserat utbud av fysiska aktiviteter och deras teoretiska grunder,
där hälsan är förtecknad (IL 1994, nr 4, s 6).

En annan infallsvinkel i talet om ämnet är att det är ett ämne bland andra
som också innehåller baskunskaper som är av betydelse för barns och
ungdomars utveckling och lärande. Man kan inte, såsom läroplanskommittén
gör, hävda att bara läsa, skriva och räkna är baskunskaper, och att de av den
anledningen skall vara obligatoriska på alla stadier50. Baskunskaper är alla
de kunskaper som människor använder sig av i hela sitt liv. De består för-
utom av att läsa, skriva och räkna också av kroppskännedom, koordination
och motorisk färdighet. Ännu ett argument för att motoriska färdigheter
bör betraktas som baskunskaper är den ökande inaktiviteten, som kan med-
föra att eleverna inte kommer att klara de psykiska och fysiska krav som
arbetslivet ställer. Istället riskerar eleverna att som vuxna arbetstagare ådra
sig belastningssjukdomar i rygg, nacke och axlar51.

Reaktionerna i fackpressen är sammantaget orsaken till det ’ramaskri’,
som mött läroplanskommitténs förslag att dra ned på idrotts- och hälso-
ämnets undervisningstid med 40%52.

Klargörande läsning
Huvudteman i kritiken av läroplanskommitténs betänkande är dess behand-
ling av idrotts- och hälsoämnet, vidare dess synsätt på relationen kropp och
kunskap och som en konsekvens av det idrotts- och hälsoämnets plats i sko-
lan. Vid en granskning av betänkandet upptäcker man att kroppen nämns
totalt fem gånger, varav fyra berör kroppens utvecklingsbehov. I kapitlet om
kunskap nämns kroppen en femte gång (SOU 1992:94, s 64), för att i kapit-
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lets sammanfattning (SOU 1992:94, s 79–80) återigen vara osynliggjord.
Kroppen har således nästan helt osynliggjorts av kommittén i betänkandet.
Ett dylikt förfaringssätt ligger i linje med en dualistisk förståelse av kroppen
som icke-tänkande (Descartes 1637/1990). Kroppen uppfattas därvid i ’Skola
för bildning’ inte som en källa till kunskap (Skårderud 1998).

De argument som framförs i fackpressen för att idrotts- och hälsoämnet
har en plats i grundskolan syftar till att uppvärdera kroppen genom att
visa, att kroppen är mer än en tingkropp med en samling funktioner som
behöver tränas. Argumentationen går ut på att även kroppen behöver bil-
das, eftersom det är med kroppen som barn lär sig att bemästra sin omgiv-
ning, att med kroppsspråket kommunicera med sin omvärld och utveckla
självförtroende och självkänsla. Därför behöver de uppleva och lära känna
sin kropp, utveckla koordination och tillägna sig motoriska färdigheter och
kunskaper om kroppens byggnad och funktion ur ett naturvetenskapligt
perspektiv. Skolämnet idrott och hälsa är med andra ord ett ämne som bil-
dar kroppen genom att undervisa i, om och genom rörelse (Arnold 1979/
1982, s 168ff). Den kropp det då är fråga om är den odelbara och betydelse-
skapande psykofysiska kroppen, vilket betyder att ovanstående argument
utgår från ett integrerat perspektiv på kroppen. Bland argumenten för
idrotts- och hälsoämnets plats i skolan finns också argument som kan ligga
det dualistiska perspektivet nära. Det är argumentet om att människors
inaktivitet innebär ökade skaderisker, både fysiskt och psykiskt. Uppdel-
ningen i fysiskt och psykiskt har sin förklaring i att olika vetenskaper under
lång tid har studerat olika aspekter av människan (Collste 1996), en upp-
delning som gör att människan kan förstås som en ’delmänniska’ (jfr kapi-
tel 4). En uppfattning som härrör från naturvetenskapernas kunskaps-
teoretiska kropp-själdualism. Den kroppsförståelsen utgår också från tän-
kandet om kroppen som en fysisk entitet som genom primärprevention kan
förhindras att skadas eller drabbas av sjukdom.

I uppfattningen att kroppen kan bildas ligger en paradox liksom i for-
muleringen ’fysisk bildning’. Som analysen av Lpo 94 visat, så är bildnings-
begreppet ett begrepp som hör det (ny)humanistiska tänkandet till, och det
är en tanketradition som betonar människans intellektuella sidor. Kroppen
däremot ’finns inte’, vilket gör att (fysisk) bildning snarare uttrycker en
dualistisk kroppsförståelse.
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… i övergripande mål
I resonemangen om vad som bör vara ämnets övergripande mål finns fram-
för allt två förslag. Det första är

• Att få eleverna intresserade av någon form av fysisk aktivitet

• Försök att skapa rörelseglädje

• Att ”bli kjent med kroppen sin”

• Att främja ett hälsoperspektiv utifrån fysisk aktivitet som livsstil
(TiG 1997, nr 9, s 43).

Ett andra förslag på övergripande mål är att

… utveckla det kinestetiska sinnet, (kinestestiken, som brukar kallas
det ’sjätte sinnet’ spelar en central roll för alla rörelsehandlingar då
det hjälper oss att utveckla finmotoriska och komplexa rörelser ...)
(IL 1996, nr 2, s 24).

Klargörande läsning
Den första målbeskrivningens första punkt, att få eleverna intresserade av
någon form av fysisk aktivitet, förutsätter att undervisningen tar utgångs-
punkt i de studerandes erfarenheter, motivation och intressen. Det bygger i
sin tur på att undervisningen bejakar att dagens ungdomar lever i ett post-
modernt samhälle, vilket bland annat kännetecknas av globalisering,
konsumism, tillväxt i nya informations- och kommunikationsteknologier,
försvagning av auktoriteter, normupplösning, pluralism och att det kultu-
rella och det sociala knyts samman (Lyon 1998, s 16 ff). För idrottens del
betyder dessa samhälleliga förändringar att kritik riktas mot den enhets-
föreställning som funnits inom idrotten, att elitidrott, så som den framställs
i massmedia, utgör norm för utövande av idrottsliga och andra aktiviteter
inom det kroppskulturella området (Bøje och Eichberg 1994, s 48–51). I
realiteten är det det omvända förhållandet som råder. Det kroppskulturella
fältet innehåller en rad olika aktiviteter däribland de nya aktiviteter som har
tillkommit med åren. Det är aktivitetsformer som speglar människors skilda
förutsättningar, intressen och behov, och som betonar vikten av att indivi-
den ges möjlighet att uttrycka sin unika identitet (Bøje och Eichberg 1994, s
28) och att få utveckla kroppserfarenhet, rörelsekompetens och kroppslig
intelligens (Bøje och Eichberg 1994, s 144). Identitetsförnimmelse förutsät-
ter med andra ord kontakt med kroppen (Bøje och Eichberg 1994, s 38;
Kirk 1997). Den kropp som här är i fokus, är den levda kroppen som upp-
lever och som tilldelar sig själv och omvärlden betydelser.
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Det är också den integrerade kroppsförståelsen som står att finna i ut-
trycket ’bli kjent med kroppen sin’. Det betyder enligt Kleinman (1972/
1979) att undervisningen i skolämnet idrott och hälsa skall sätta kropp och
rörelse i centrum, för att på så sätt utveckla elevernas medvetenhet om att
de existerar som kroppar i världen, gripa meningen i rörelse och fördjupa
meningen i varandet. Att ’bli kjent med kroppen sin’ inkluderar också att
eleverna ges allsidiga kroppsupplevelser, färdigheter och kunskaper (Bøje
och Eichberg1994, s 143–147).

I linje med den kroppsförståelsen ligger också talet om det kinestetiska
sinnet och rörelsehandlingar. Att idrotts- och hälsoämnets mål är att ut-
veckla det kinestetiska sinnet, för att på så sätt utveckla rörelsehandlingarna,
är en syn på ämnet som utvecklats av Peter Arnold (1979/1982). Han utgår
i sina resonemang om ämnet från fenomenologi och existentialism, två
filosofier som ser på kroppen som levd kropp (jfr kapitel 4).

Det kinestetiska sinnet (Arnold 1972/79, s 89 ff) är ett samlingsnamn
för alla de sinnen som kontinuerligt informerar hjärnan om respektive leds
ledvinkel, rörelseomfång, de omgivande musklernas kontraktionsgrad och
längd53 och det oberoende av om rörelsen är finmotorisk, grovmotorisk
eller om det gäller enkla alternativt komplexa rörelsemönster.

Rörelsehandling är den svenska översättningen54 av Arnolds begrepp
”actional movement” (1972/1979, s 20). Med det begreppet vill Arnold
peka på att handlingar som utförs av den levda kroppen är handlingar som
är medvetna och intentionella, det vill säga har en avsikt. Rörelsehandlingar
blir därvid levda erfarenheter och som sådana kan de inte bedömas med
hjälp av externa kriterier som exempelvis rörelseanalys, utan bara med den
egna upplevelsen av rörelsen/aktiviteten.

Perspektiv på undervisning i ämnet
Parallellt med de övergripande målen förs ett resonemang om vilken inrikt-
ning som ämnet skall ha. I de resonemangen kan huvudsakligen två perspek-
tiv urskiljas, ett hälsoperspektiv och ett perspektiv med inriktning mot kropp.
Av perspektiven framgår vilken innebörd som begreppen hälsa respektive
kropp tilldelas samt förslag på uppnåendemål och arbetsformer.

Kroppsförståelse i hälsoperspektivet
I redogörelserna av hälsa är fortfarande det vanligaste förhållandet det, att
begreppet hälsa används utan att det tilldelas mening. Undantag finns och
de innebörder som hälsa då ges ligger nära varandra. En första precisering
är att hälsan är individuell och ”... rymmer delar som rörelse, fysisk och
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psykiskt välmående, relationer, samvaro och närvaro”55. Hälsa betraktat på
detta sätt ligger i linje med den andra preciseringen som är ett handlings-
teoretiskt alternativt salutogent synsätt på hälsa. Det är en syn som innebär
att

... hälsa ses som något positivt, t.ex. livskvalitet, helhet, menings-
fulla sammanhang, och utan att använda begreppet sjukdom. ... Hela
människans funktioner och aktiviteter beaktas, och delarna är en-
dast intressanta om de ses som orsaksfaktorer till helhetens funk-
tion. Det är således inte delarna som avgör hälsan utan det är den
totala personens liv. Hälsa ses som en dynamisk process, där livet är
en rörelse mellan livssituationen och möjligheter i livet, samt inbe-
griper att individen har möjlighet och visioner om att forma sitt eget
liv (TiG 1999, nr 2, s 15).

I båda fallen betraktas hälsa som något som angår hela människan och hen-
nes totala livssituation. De båda innebörderna utelämnar också sjukdom
och de skaderisker som kan finnas i människors livsföring. Med en dylik syn
på hälsa blir det viktigt att vid utformningen av undervisningen utgå från
vad som utvecklar elevernas hälsa56. För att komma dithän behöver också
fler begrepp än hälsa ges en mening. Det gäller begrepp som välbefinnande,
fysisk aktivitet, livskvalitet, livsstil, kroppsmedvetenhet, positiv självbild och
motion57.

Av förslagen på uppnåendemål framgår det, att det är vanligare att mål
med inriktning mot hälsa anges för de högre, men inte för de första fem
skolåren. Ett exempel på detta är mål som formulerats för momentet Hälsa
för skolår 6–9. Där står följande att läsa58

Eleven skall

• ha insikt i kostens betydelse för den egna prestationsförmågan

• ha insikt i tobak och alkoholens negativa inverkan på kroppen

• ha grundläggande kunskaper om dopingrisker för den mentala
och fysiska hälsan, samt om idrottsrörelsens syn på doping

• ha insikt i kostens betydelse för den egna prestationsförmågan

• ha fått tillfälle att utveckla sin syn på begreppet livskvalitet
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Under momentet Konditionsträning och fri idrott finns i samma förslag dess-
utom följande mål

• ha sådana grundläggande fysiologiska kunskaper att denne inser
vikten av att värna om sin egen hälsa

och under momentet Gymnastik och styrketräning åk 6–9
• veta hur man går, står och arbetar rätt

• förstå ergonomins innebörd och kunna peka på skadliga rörelse-
mönster.

För de fem första skolåren finns två mål med inriktning mot hälsa i momen-
tet Konditionsträning och fri idrott. De är

• känna till en del om skaderisker och vikten av uppvärmning före
en idrottsprestation

• veta vad god hälsa är

Bland de arbetssätt som presenteras i fackpressens tal om hälsa finns en
metod som innebär, att elevens hälsoprofil analyseras med avseende på fysisk,
mental och social hälsa, den så kallade FMS-Metoden59. Metoden, som byg-
ger på ett salutogent perspektiv, syftar till att med hjälp av upprättandet av
en konkret handlingsplan lyfta både individens och skolorganisationens
starka sidor. Metoden sätter individen och hans/hennes livssituation i cen-
trum, vilket bland annat åstadkoms genom individuella samtal om det som
är profilens huvudspår, nämligen kroppen, livsstilen och arbetet. Eftersom
människor och människors livssituation är olika kan man inte enbart söka
generella lösningar, utan lösningarna måste vara anpassade till var och en.
Lösningarna skall också söka lyfta respektive individs ”... starka friska sidor”
(TiG 2002, nr 7, s 35).

Ett annat arbetssätt är att leda in eleverna på hälsovägar utanför idrotts-
hallen. Det betyder att eleverna får pröva på olika sporter och uppleva krav-
lös gladidrott, i vilken tävlingsmomentet tagits bort. De får vidare möta
olika föreningar, besöka sim- och ishallar och uppleva den kanske bästa
hälsovägen av alla nämligen naturen. Allt för att eleverna skall kunna ut-
veckla en frisk och sund livsföring60. Ett tredje arbetssätt är att lägga in
idrott på schemat varje dag. Avsikten med det arbetssättet är att med idrott
som medel få pigga och entusiastiska elever61.

Klargörande läsning
Även talet om hälsa pendlar mellan en dualistisk och en integrerade förstå-
else av kroppen. Det som ligger mer i linje med en integrerad kroppsförståelse
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är hälsa som en process. Det synsättet inkluderar hela den meningsskapande
människan och hennes samvaro med andra människor, och det utan att in-
begripa begreppet sjukdom, men med en betoning på livskvalitet (jfr
Bullington 2004).

De delar av kunskapsinnehållet som behandlar kostens, tobakens,
alkoholens och dopningens inverkan på prestationsförmågan däremot kan
läsas på lite olika sätt. Om kroppen främst uppfattas som en knippe funk-
tioner, som fungerar på ett tillfredsställande sätt när de hanteras på ett för
dem optimalt sätt, då träder en förståelse av kroppen fram som mer stäm-
mer överens med det dualistiska perspektiv som beskrivs i kapitel 4. Den
kroppsförståelsen ändras däremot, om de uppräknade kunskapsområdena
sätts i relation till elevens levda erfarenheter av att prestationsförmåga änd-
ras beroende på vad individen äter och dricker och/eller om hon/han röker
eller dopar sig. På motsvarande vis förhåller det sig med kunskapsområd-
ena ergonomi och uppvärmning. Beroende på om ergonomi och uppvärm-
ning behandlas ur naturvetenskapliga perspektiv, eller om dessa och därtill
även andra kunskapsområden också relateras till elevens livsvärld uttrycks
olika antaganden om kropp.

Även arbetssätten kan baseras på de två perspektiven på kropp. I det
arbetssätt som innebär att idrott används som medel för att erhålla piggare
och mer entusiastiska elever ligger, som framgår av tidigare kapitel, kropps-
förståelsen mer åt det dualistiska hållet. För FMS-profilens del uttalas ex-
plicit att den vilar på en salutogen grund. I och med det ligger den integre-
rade kroppsförståelsen med dess betoning på meningsfullhet och samman-
hang närmare till hands än den dualistiska (Bullington 2004). I talet om
gladidrott kan däremot båda kroppsförståelserna läsas in. Å ena sidan en
mer dualistisk kroppsförståelse i de delar av talet som handlar om frisk och
sund livsföring, och det beroende på att begreppen frisk och sund ofta för-
knippas med den medicinska synen på hälsa inom vilken människan upp-
fattas som frisk, när den objektiva och funktionella kroppen är utan skador
och sjukdomar (jfr i kapitel 9). Hon håller sig också lättare frisk om hon
lever sunt, det vill säga undviker det som är skadliga beteenden som att
röka, dricka alkohol och vara inaktiv. En mer integrerad kroppsförståelse
kan enligt min mening, läsas in när barn och ungdomar erbjuds flera möjlig-
heter än de som ges i en idrottshall. I en idrottshall kan man visserligen göra
mycket mer än de aktiviteter som idrottshallen i första hand har byggts för.
Den stora golvytan kan till exempel inspirera till lekar och andra spel, än de
bollspel vars linjer ofta finns markerade i golvet. Finns musikanläggning att
tillgå kan idrottshallen även användas till aktiviteter som dans och aerobics.
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Men frågan handlar inte bara om vad en idrottshall kan användas till, utan
också om huruvida idrottshallen och dess möjligheter involverar barn och
ungdomar på ett sådant sätt att de upplever de erbjudna aktiviteterna som
’goda-för-mig’, eller om barnen och ungdomarna behöver möta andra
miljöer för att uppleva detta. Ett skäl till att idrottshallen, med sina olika
former av redskap, inte tilltalar alla barn och ungdomar kan vara att såväl
hallen som idrottsredskapen är sociomateria (Gustavsson 1994, s 35). Med
det menas att både idrottshallen och idrottsredskapen signalerar vad de i
första hand skall användas till; en handboll används för att spela handboll,
en plint till att utföra hopp som utformats inom ramen för redskapsgym-
nastik och så vidare. De barn eller de ungdomar som inte tilltalas av denna
sociomateria, deras möjlighet att både finna och uppleva aktiviteter som är
’goda-för-mig’ ökar, om de istället får möta alternativa miljöer och där pröva
en vidd av andra aktiviteter än idrottsgrenar.

I enlighet med en integrerad kroppsförståelse kan man inte heller förut-
sätta att alla barn och ungdomar upplever det meningsfullt att utöva idrotts-
grenar av olika slag, lika lite som tävlingsmomentet kan tas bort för de barn
och ungdomar för vilka tävlingsmomentet är en förutsättning för att aktivi-
teten skall upplevas som ’god-för-mig’.

... i kroppsperspektivet
Uppfattningen att kroppen bör utgöra ämnets kärna har sin upprinnelse i
”filosofins återkomst”62 och att allt mänskligt liv utgår från kroppen efter-
som den är vårt absoluta ”här”63. Andra skäl till att ämnet bör vara inriktat
mot kroppen är att det verkar som om människor har en allt större önskan
om att uppleva sin kropp, bli kroppsmedvetna64 och att den ungdomliga,
friska och hälsosamma kroppen uppmärksammas alltmer65. Men också för
att människors behov av att träna den biologiska kroppens funktioner fort-
farande kvarstår66. Att kroppen bör vara ämnets kärna beror på att

... kropp och själ hör ihop, de är två sidor av samma mynt. Kroppen
är inte själens boning – om man nu skall använda dessa uttryck –
kroppen ÄR också själen (TiG 1998, nr 8, s 17).

När kroppen sätts i centrum vidgas idrotts- och hälsoämnets innehåll efter-
som

Kroppen är så oerhört mycket mer än idrott och även om det finns
de som säger att idrotten erbjuder ett unikt redskap för att träna och
utvärdera kroppens kunskap så är det ändå en begränsning från all
den aktivitet kroppen kan vara delaktig i (TiG 2000, nr 5, s 46).
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Med kroppen som utgångspunkt är det centrala i undervisningen att eleverna
lär sig sensomotoriska färdigheter och att eleverna lär känna sin kropp med
aktiviteter som levandegör kroppen. Det är aktiviteter som gör att

... kroppen ställs inför nya uppgifter. Helst ska det också kännas
meningsfullt, det ska beröra hela individen, det ska kännas existentiellt
(TiG 1998, nr 8, s 12).

I fackpressen redovisas få förslag på uppnåendemål med inriktning mot krop-
pen. Men ett mål är att

... vara medveten om sin egen kropp, benämning och placering av
olika kroppsdelar (IL 1996, nr 2, s 28).

Om exemplen på uppnåendemål är få, så är exemplen på arbetssätt som
utgår från antagandet om att både kropp och själ är involverad i lärandet
några fler. Ett exempel är hur barn kan lära sig bokstäver, siffror, storleks-
och rumsuppfattning. Lärandet kan genomföras på så sätt att barnen springer
runt i salen till musik. När musiken stoppar ges barnen uppgifter av olika
slag. Det kan handla om att i grupp bilda olika bokstäver exempelvis bok-
staven H. Det kan också vara att vidröra golvet med lika många stödjepunk-
ter som den siffra som anges när musiken stannat, exempelvis siffran fem.
För att lära sig om storlek kan barnen i grupper om tre ställa sig i storleks-
ordning67.

Ett annat exempel på lärande som engagerar hela människan är att låta
problemlösning och samarbetsövningar bli en del av redskapsgymnastiken.
I detta sammanhang delas eleverna in i grupper om fem eller sex personer.
Uppgifterna som skall lösas presenteras förutsättningslöst varefter eleverna
tillsammans resonerar sig fram till hur de kan lösa de givna uppgifterna.
Det kan till exempel handla om att alla i gruppen skall ta sig igenom ett
spindelnät. I uppgiften ligger att spindelnätet inte får vidröras, ej heller får
en öppning i nätet användas av mer än en person. Efteråt diskuterar
gruppdeltagarna frågor som: lyssnade alla på allas förslag, hur kom man
fram till lösningen, hjälptes alla åt med mera68.

En annan infallsvinkel på att lärande involverar hela människan är att
indelningen av skolans ämnen inte kan tolkas som att vissa är mer krä-
vande än andra, utan ”det är bara så att de engagerar såväl hjärna, nerv-
system, muskler och hjärta på olika sätt”69.

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.33171



172

Klargörande läsning
Senare decenniers tal om kroppen visar att kroppsbegreppet har vidgats till
sin innebörd. Nu fokuseras inte kroppen som enbart en biologisk entitet,
utan också som psykofysisk och socio-kulturell. Att tala om kroppen som
vårt absoluta här är hämtat från Merleau-Ponty, som säger

... på samma sätt som kroppen nödvändigtvis är ’här’ existerar krop-
pen nödvändigtvis ’nu’; den kan aldrig bli ’förfluten’ (Merleau-Ponty
1945/1997, s 103).

Det är också den kroppen som är utgångspunkt för de sensomotoriska fär-
digheter, som väljs ut för att ingå i undervisningen. Att en färdighet är senso-
motorisk betyder att färdigheten är både sensorisk och motorisk (Bader-
Johansson 1991), det vill säga att kropp och själ integreras.

Att välja endast de aktiviteter som gör att de studerande kan uppleva
dem som existentiella och meningsfulla, och som dessutom kan levande-
göra kroppen, stämmer överens med en syn på att människan existerar som
kropp. Det gör även uttalandet om att eleverna skall bemötas som levande
kroppar. Allt detta sammantaget ligger i linje med den integrerade kropps-
förståelsen, vilket i sin tur leder till att kroppen inte endast kan uppfattas
som en kropp ämnad för idrottsutövning, utan som en kropp som är så
mycket mer.

Den unga, friska och hälsosamma kroppen däremot är konsumtion-
skulturens kropp, och den kroppen uppfattas som ett tecken på förstånd
och förutseende i hälsofrågor och förknippas i konsumtionskulturens tide-
varv med ens värde som person och, som ovan redan påpekats, med identi-
teten. Den tjocka, fula, otränade och åldrande kroppen däremot göre sig
icke besvär. Den uppfattas som en indikation på lättja, dålig självbild, mo-
ralisk slapphet eller till och med misslyckande (se till exempel Featherstone
1994 och Giddens 1997).

Konsumtionskulturens kropp studeras framför allt inom sociologin och
där har man enligt Turner (1984/1996, s 37 ff), utgått från ett mer abstrakt
tänkande om människan som en ”social actor” eller ”social agent” (s 37).
Men en människa som handlar måste enligt Turner, ha en identitet och en
kropp och dessa två är intimt förknippade med varandra. Man kan nämli-
gen inte tala om identitet utan att samtidigt avse en specifik kropp och dess
levda erfarenheter i en specifik kultur. Varje människas kropp är unik. Den
kan inte delas med någon annan. Genom att rikta sökarljuset mot kroppen
kan man få en förståelse för hur levande människor upplever sig själva, sin
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identitet och sin samtid. Man kan också få en förståelse för att kroppen inte
bara är natur utan också kultur och en social produkt.

Turners beskrivning av vad som menas med kropp innehåller flera av de
ingredienser som ligger i linje med en integrerad kroppsförståelse. Vilken
kroppsförståelse som den funktionella kroppen kan sägas ligga närmast
avgörs, i enlighet med tidigare förda resonemang, av vilka antaganden om
kropp som ligger för handen, kroppen som enbart biologisk eller som en
tvetydig psykofysisk enhet.

Även arbetssätten uppvisar en blandad kroppsförståelse. I de förslag där
hela kroppen involveras ligger den integrerade kroppsförståelsen, så som
den beskrivs i kapitel 4, närmast till hands. Det ovan beskrivna arbetssättet
om problemlösning i gymnastiksalen däremot ligger närmare en dualistisk
förståelse av kroppen och det beroende på att problemlösningen sker i ett
tomrum utan anknytning till elevernas erfarenheter. Det betyder att
arbetssättet saknar ett sammanhang, till vilket eleverna kan relatera lös-
ningen av de olika problemen.

... i ämnet ingående begrepp
Ännu en nyhet i talet om ämnet är att flera begrepp tilldelas innebörder. De
begrepp som kommer att analyseras nedan är träningslära, lek, friluftsliv
och nya aktiviteter.

Träningslära tilldelas innebörden hur man kan optimera tränings-
processen av styrka, kondition (syreupptagningsförmåga), rörlighet och tek-
nik samt den psykiska förmågan. För att optimera den krävs såväl idrotts-
vetenskaplig kunskap, praktiska erfarenheter som en glädjefaktor. Det be-
tyder att träningslära är ett tvärvetenskapligt begrepp som inte bara beskri-
ver hur man tränar olika fysiologiska funktioner, utan också att träningen
bedrivs med aktiviteter som har en hög glädjefaktor. Man kan nämligen
inte

... bara servera aktiviteter med en bra träningspotential utan också
d:o med en hög glädjefaktor så att de har en egen drivkraft för att
stimulera eleven till aktivitet i ett livslångt perspektiv (TiG 1996, nr
6, s 42).

Begreppet lek tilldelas olika innebörder. En är att lek är en fri och spontan
aktivitet, i vilken kreativiteten får blomma fritt70.

Barn väljer att låtsas se hotande faror, de tar risker, håller ihop mot
fienden och fritar dem som åkt fast. Då upplever barn lust och hand-
lingarna får mening (TiG 1999, nr 1, s 45).
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Den fria leken kännetecknas av att den är ett mål i sig och att den formas
och omformas av de individer som leker tillsammans71. En annan innebörd
är att lek styrs av på förhand uppsatta regler. Då ändras innebörden i leken
till att bli en styrd verksamhet72 där produkten står i fokus.

Friluftsliv handlar om
... att leva ett mycket verkligt och påtagligt liv där vi med våra egna
kroppar och våra egna sinnen får uppleva trötthet, hunger, smärta,
glädje, mättnad och lycka ... att mötet med naturen och inte aktivite-
ten ställs i fokus ... aktiviteten är ett sätt att möta naturen ... att det
enkla och naturnära är utgångspunkt när vi väljer färdsätt och ut-
rustning  (TiG 1999, nr 9, s 18–19).

Friluftsliv är med andra ord en aktivitet där det konkreta och påtagliga och
mötet med naturen står i fokus, inte de olika friluftsaktiviteterna i sig. Be-
greppet naturmöte används för att accentuera att utövande av olika aktivite-
ter inte med automatik ger ett möte med naturen. För att förtydliga är det
inte säkert att den som motionerar genom att springa ett motionsspår som
är förlagt i skogen, vare sig vill eller hinner möta naturen. Att möta naturen
är ett förhållningssätt snarare än en geografisk placering i densamma73.

Nya aktiviteter inkluderar allt från så kallade trendidrotter, street-idrot-
ter, asiatiska kampsporter, modedanser, nya gympavarianter och frilufts-
aktiviteter, nya lekar och spel till nygamla aktiviteter74. Gemensamt för de
nya aktiviteterna är att

... ett mer individuellt, äventyrsbetonat och icke-föreningsbundet
idrottsliv är igångsatt, där upplevelsen, ’kicken’ är det centrala, inte
resultatet och prestationen  (TiG 1997, nr 5, s 38).

För många av de nya idrotterna gäller att utrustningen är personligt präglad
och att många av aktiviteterna är ensamaktiviteter som saknar ett uttalat
tävlingsmoment. Gemenskapen är stor mellan utövarna och var och en
accepteras oavsett den nivå individen befinner sig på75. Det centrala i ut-
övandet av de nya aktiviteterna är inte själva utövandet utan

Det ungdomar söker i, eller snarare genom, idrotten är istället en
identitet. Tidigare fann man den i grupptillhörigheten med andra
genom att likna alla andra. Då behövde inte utbudet av idrotter vara
så stort för alla ville s.a.s tillhöra samma lag. Idag söker ungdomar
däremot en identitet genom att vara unika, de vill särskilja sig (TiG
1997, nr 5, s 37).
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De nya aktiviteterna kan således inte likställas med den traditionella
idrotten. De är snarare att betrakta som en passion, en livsstil som går igen
i kläder, musik, mat och umgänget med andra76.

Klargörande läsning
Den innebörd som träningslära tilldelas säger att träningslära dels är ett
kunskapsområde som inkluderar den objektiva kunskapen om kropp och
psyke, dels är träningslära ett praxisfält där den tränande individens erfa-
renheter är av stor betydelse liksom att praktiken består av aktiviteter som
har en hög glädjefaktor. Frågan är vad för kroppsförståelse som detta tvär-
vetenskapliga fält kan sägas vara baserat på? Här kan de resonemang som
tidigare förts om bland annat fysiologisk kunskap återkomma. Av de reso-
nemangen framgår att fysiologiska kunskaper, som inte relateras till den stu-
derandes intressen, baseras på en dualistisk kroppsförståelse. I textavsnittet
om träningslära ovan sägs att även erfarenheter och aktiviteter med hög
glädjefaktor är av stor betydelse. Att en person får erfarenheter av styrke-,
konditions-, rörlighets- och teknikträning är inte lika med att det som tränas
hör till en persons livsvärld. I de fall när så inte sker kan erfarenheten ’bli
hängande i luften’ och den dualistiska kroppsförståelsen kvarstår. När det
gäller aktiviteterna med hög glädjefaktor kan det förhålla sig annorlunda.
Om dem sägs att det är aktiviteter som har en egen drivkraft. Det kan läsas
som att aktiviteterna är ’goda-för-sig’. Men det är, som påpekats tidigare,
inte lika med att de är ’goda-för-mig’. Den kroppsförståelse som tränings-
lära kan sägas ligga närmast avgörs av med andra ord av om kunskaper,
erfarenheter och aktiviteter är relaterade till individens behov, upplevelser
och intressen eller ej.

Kroppsförståelsen i lek och friluftsliv blir integrerad när den studeran-
des upplevelser och identitet står i fokus.

Det sätt på vilket de nya aktiviteterna omtalas i fackpressen ligger i linje
med hur dessa har analyserats i kapitel 9. Det betyder att de nya aktivite-
terna uttrycker ett mer känslomässigt förhållande till kroppen och därmed
en starkare knytning mellan kropp och identitet. I enlighet med det nya
förhållningssättet till kroppen representerar de nya aktiviteterna också en-
ligt Kirk (2002) en kritik av det moderna samhällets dualistiska syn på
kropp och rörelse, vilket tilldelar de nya aktiviteterna en integrerad kropps-
förståelse.
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... i de värden som tilldelas aktiviteterna
I fackpressen finns dels ett tal om de olika aktiviteterna, som i enlighet med
kursplanens intentioner, säger att de olika aktiviteternas uppgift är att fung-
era som medel i undervisningen77. Då jag redan i tidigare kapitel har analy-
serat vilken kroppsförståelse som ett dylikt synsätt på aktiviteterna kan ba-
seras på, lägger jag den aspekten åt sidan här. Istället ägnar jag mig åt att
redovisa kroppsförståelsen i de värden som tillerkänns de olika aktiviteterna
under denna period.

De värden som tilldelas dans är att dans är en rörelseaktivitet som kan
bidra till ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och därtill att barn
får

... möjlighet att testa sina sinnen och få dem att arbeta tillsammans
som en helhet ... känna rytm samt koncentration. De lär känna sin
kropp och dess begränsningar samtidigt som de sociala vinsterna är
många (TiG 2002, nr 3, s 34).

Ännu ett värde är att ”dans som konstform lockar många och som många
låter sig imponeras av”78.

Även i talet om bollspel talas det om värden som en ”god bollspels-
undervisning” innehåller, vilket innebär en förskjutning av fokus från de
färdiga spelen som givna moment till ”... att hos eleverna skapa förståelse
för bollspelens principer och särskilt fokusera laget och elevernas förmåga
att samverka i grupp”79. Men också att man med hjälp av bollspel kan
arbeta mot viktiga värden som ämnet strävar emot, såsom kroppsliga, pe-
dagogiska och sociala värden. I det senare fallet tar man vara på att bollspel
är ett mångfacetterat fenomen som innehåller ingredienserna lek (nyska-
pande), drama (stämningar), kamp (spel) och kroppskännedom (boll-
rörelser). Dessa kan betonas olika beroende på vad som är syftet med under-
visningen. Med hjälp av exempelvis lek kan man skapa nya bollspel. Med
hjälp av bollspel kan man också träna kroppskännedom och förmågan att
röra sig i rummet.

Vad gäller friluftslivets värden består de i att människor kan uppleva
frid, stillhet, tystnad, lugn och ro i naturen. I naturen finns också spän-
ningen och utmaningen, vilket gör att friluftslivet kan bli ”... en kontrast
till vår annars genomreglerade, inrutade och förutsägbara dag”80. Ytter-
ligare ett värde är att vistelse i den fria naturen, med endast himlen som tak,
kan bli en tillflyktsort där individen kan uppleva frihet från utifrån på-
tvingade måsten och tvång. Samvaro och upplevelse av gemenskap är också
viktiga värden i friluftslivet. Centralt i alla dessa värden är den personliga
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upplevelsen av naturen, sig själv och att vara i en meningsfull enhet. Fri-
luftslivets ’själ’ går förlorad när det används i instrumentellt syfte, det vill
säga när det används som medel81.

Förutom att olika aktiviteter erbjuder olika värden påpekas att även
platser och miljöer kan tilldelas värden. Vad för värden det kan handla om
beror på vad respektive plats/miljö inspirerar till men också begränsar. Den
institutionaliserade arenan exempelvis inspirerar ofta till aktiviteter som
innebär prestationer som kan standardiseras och jämföras, medan naturen
kan inspirera till aktiviteter där värden som upplevelse, överrasknings-
moment, socialt deltagande, expressivitet och sinnlighet står i centrum82.

Klargörande läsning
Värde tillhör också de begrepp som inte specificeras. Med värde menas an-
tingen de positiva egenskaper som en företeelse besitter eller vad som gör att
en individ upplever en företeelse positivt (Franck 2003, s 13). Ett sätt att
konkretisera vilka värden man menar är att tala om instrumentella värden
och egenvärden. När något tilldelas ett instrumentellt värde är det hur den
avsedda företeelsen kan användas som medel som avses, medan egenvärde
betyder att något har ett värde i sig (Collste 1996, s 57).

När det gäller redogörelserna av dansens värden framgår det, att de vär-
den som hålls fram både är instrumentella och egenvärden. Dans tilldelas
ett instrumentellt värde, när dans betraktas som en rörelseaktivitet som kan
bidra till ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Till dansens
instrumentella värden hör också att låta barn få testa sina sinnen och lära
känna sin kropp och dess begränsningar. Dans som egenvärde karaktärise-
ras av att dans som konstform, inte som idrott alternativt fysisk aktivitet,
lockar många att dansa.

Att med hjälp av bollspel arbeta mot viktiga värden som ämnet strävar
emot, såsom kroppskännedom och förmågan att röra sig i rummet, är att
göra bollspel till ett medel för mål som ligger utanför bollspelet, med andra
ord att tilldela bollspel instrumentella värden.

I framställningen av friluftsliv uttrycks att friluftslivets ’själ’ går förlo-
rad när aktiviteten används som medel. Skall man förstå vad friluftsliv är,
så är det dess egenvärden som är av betydelse, inte att man med hjälp av
friluftsliv kan träna olika fysiska funktioner som motorik och/eller uthållig-
het, eller att man genom friluftsliv kan uppleva gemenskap.

Av de uppräknade aktiviteterna är det dans och framför allt friluftsliv
som tilldelas egenvärden, vilket gör att friluftslivets kroppsförståelse, men
också dansen till delar, ligger närmare en integrerad förståelse av kroppen,
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så som den beskrivs i kapitel 4. De värden som tilldelas bollspel däremot är
de instrumentella värdena, och de stämmer mer överens med en dualistisk
kroppsförståelse.

Jag anser att det är värt att notera, att trots den stora betoningen på
idrotterna i ämnets mål och betygskriterier framgår inte av talet i fack-
pressen vilka värden som, med undantag för bollspel, tilldelas de olika
idrottsgrenarna. Däremot förekommer enstaka kommentarer som

... det är viktigt för oss idrottslärare att kritiskt granska de värde-
ringar den växande idrottsrörelsen sprider, för att kunna sköta vår upp-
gift: Idrotts- och hälsoundervisning för alla (TiG 1997, nr 6, s 33).

Att inte bara aktiviteter utan också lokaliteter och platser kan erbjuda olika
värden är en ny infallsvinkel på innehållet. Den aspekten markerar att den
mening som aktiviteter kan ges också beror på i vilken miljö den utförs. Att
exempelvis leka ute i naturen eller inne i en idrottshall torde ge olika upp-
levelser, liksom att dansa i ett rum med lysrörsbelysning och gymnastikred-
skap utmed väggarna ger andra upplevelser än att dansa i ett rum med såväl
annan belysning som möblering. Men kroppsförståelsen ändras inte med
automatik bara för att aktiviteterna utförs i olika miljöer, utan även här
gäller, att kroppsförståelsen avgörs av med vilka värden för ögonen som
miljöerna väljs – instrumentella eller egenvärden.

Det som skulle kunna föra talet om aktiviteters värden närmare en inte-
grerad kroppsförståelse är att det bara är levda kroppar som uttrycker en
värdedimension, däribland vilka värden som studerande ger olika aktivite-
ter (Chen 1996). Inom ramen för en dualistisk kroppsförståelse ges nämli-
gen inte utrymme för avsikt, erfarenhet, mening och värde.

... i arbetssätt
En aspekt av utbildningen i idrott och hälsa som ägnas mycket utrymme i
fackpressens tal är lärande och arbetssätt däribland vad som kännetecknar
en god lärmiljö. I detta avsnitt ägnas de arbetssätt som redan analyserats
tidigare ingen uppmärksamhet, utan här analyseras övriga omtalade arbets-
sätt och som sagt lärmiljö. En god lärmiljö består av

• en meningsfull undervisning här och nu (uppgifter förankrade i
barnets och de ungas värld)

• användbara kunskaper (integrering teori och praktik, kunna se
nyttan med kunskapen)
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• intellektuell och emotionell stimulans (det lustfyllda lärandet)

• inflytande över sitt arbete (demokratitanken)

• kunskapsprövande och kunskapserövrande undervisning (det
laborativa arbetssättet) (TiG 1998, nr 7, s 16).

Det centrala i tänkandet om en god lärmiljö är att alla elever är olika och
därmed lär sig på olika sätt83. För att kunna möta varje elev och dess lär-
andebehov måste undervisningen individualiseras. Det kan ske genom att de
senaste rönen om inlärningsstilar beaktas84. Att utgå från inlärningsstilar är
att utveckla arbetsformer, som inte självklart bygger på den tidigare förhärs-
kande lektionsformen, utan som formas i samverkan med den/de som lär85.
I enlighet med det bör de didaktiska vad, hur och varför-frågorna komplet-
teras med frågan om vem86 däribland vilket sinne, som respektive individ
framför allt använder sig av, när han/hon lär sig saker och ting. Synen är för
vissa människor det viktigaste sinnet, för andra kan det vara hörseln, det
taktila och/eller det kinestetiska sinnet87. Beroende på vilket sinne som
dominerar lär sig individer ett givet stoff/företeelse på olika sätt. Men för
allt lärande gäller att eftersom kropp, själ, känsla och tanke är varandras
förutsättningar så ingår samtliga i lärandet88.

Förutom de mer allmänna diskussionerna om att skolans arbetssätt bör
ändras och varför, förekommer i fackpressens tal ett antal konkreta förslag.
Ett är ett förslag, som fanns med även under den förra tidsperioden, och det
är ämnessamverkan. Dess styrka är att eleverna både får se, höra och göra.
Det förbättrar deras möjligheter att utveckla överskådlighet och därmed
erhålla en helhetsbild av det som studeras89.

Intresset för ämnessamverkan tar sig inte bara uttryck i att idrottsämnet
söker samverkan med andra ämnen utan också i att nya ämnen skapas. Ett
exempel på det är Praktisk teori, som är en samverkan mellan rörelse,
matematik och svenska. Orsakerna till att ämnet, som numer finns på ett
flertal skolor, skapades var att öka barnens rörelsefrekvens i skolan, stimu-
lera de svaga eleverna samt utnyttja idrottslärarna som en resurs i andra
ämnen. Praktisk teori är med andra ord ett komplement där eleverna arbe-
tar med teori på ett lustfyllt och rörelseinriktat sätt. De övar matematiska
begrepp och svenska genom att samarbeta två och två kring olika problem.
I ämnet praktisk teori tränar eleverna således både knopp och kropp, krop-
pen i form av motorik, kondition, koordination och dylikt90.

Ett arbetssätt som också integrerar olika ämnen är äventyrsmetodiken.
Men det som framför allt kännetecknar den metodiken är att den sker ut-
omhus och är upplevelsebaserad. Lärandet utnyttjar flertalet av våra sinnen
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inte minst det kinestetiska (det kroppsliga) och människans naturliga be-
hov av spänning. Äventyrsmetodik är ett samlingsbegrepp som inkluderar
äventyrsvandring, äventyrsorientering, nattäventyr, samarbetsstationer och
äventyrsgympa91.

Ett arbetssätt som har många likheter med äventyrsmetodiken är
utomhuspedagogiken. Likheterna består i att lärande om natur och kultur-
fenomen sker utomhus och att sinnesupplevelserna har en central plats vid
inlärningen.  Det som skiljer de båda arbetsformerna åt är att inom utomhus-
pedagogiken är hälsa och livskvalitet i ett ekologiskt hållbart samhälle
bärande delar, liksom att levandegöra läroplanen genom att ge eleverna
tillfällen till konkreta förstahandsupplevelser och att synliggöra människan
och samhället i de lokala och globala kretsloppen92.

Med utgångspunkt i att läroplanen stipulerar att alla kunskapsformer
skall finnas med i undervisningen93 behöver idrottslärare reflektera över
relationen mellan teori och praktik94. En reflektion är att det vore olyckligt,
om de teoretiska inslagen skiljs från de praktiska momenten och förläggs i
speciella lokaler. I stället bör praktik och teori integreras och det beroende
på att

... elever i alla åldrar förstår arbetets inverkan på pulsen om man
först arbetar, tar pulsen och direkt efter detta för ett resonemang om
samband och effekter, istället för att behandla dessa samband i en
teorisal och sedan paktiskt prova eller vice versa (TiG 2001, nr 5, s 9).

Klargörande läsning
Framhävandet av det lustfyllda lärandet och lärstilar är ett sätt att säga, att
elever inte är betjänta av en undervisning där alla elever förväntas lära sig
samma saker, på samma sätt och under samma tid. Lärande handlar om att
möta respektive elev utifrån dess erfarenheter, intressen, förutsättningar och
behov. Ett sätt att tillmötesgå detta är, som inläsningen ovan visar, att välja
arbetssätt i vilka hela människan, även kroppen, involveras. Ett dylikt lär-
ande formas när elevernas upplevelser bejakas, vilket bland annat kan ske
genom att teori och praktik integreras i laborativa arbetssätt och att under-
visningen formas utifrån elevernas erfarenheter av den värld de känner, det
vill säga i samverkan mellan olika ämnen, ämnesområden och/eller det om-
givande samhället. När lärandet formas i enlighet med det just förda resone-
manget, då är det snarare en integrerad kroppsförståelse som uttrycks än en
dualistisk.

Även äventyrsmetodiken och utomhuspedagogiken ger uttryck för att
kunskap är kroppslig, en kunskapssyn som ligger i linje med Polanyi (jfr

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.33180



181

resonemangen om kunskap i kapitel 8) och därmed med en integrerad
kroppsförståelse. Den kroppsförståelsen stärks för utomhuspedagogikens
vidkommande också av att både det omgivande samhället och den omgi-
vande miljön, lika med naturen, innefattas.

I det nyskapade skolämnet ’Praktisk teori’ görs en uppdelning mellan
kropp och själ i termer av ’knopp och kropp’, där kroppen omnämns som
motorik, kondition och koordination, tre funktionerna som förstås som
antingen psykofysiska och eller fysiologiska. Men den explicit uttryckta
uppdelningen mellan kropp och knopp gör att jag läser de nämnda funktio-
nerna som företrädesvis fysiologiska och därmed en förståelse av kroppen
som en fysisk, inte en psykisk, entitet.

... i hanteringen av det vidgade kunskapsbegreppet
Det nya kunskapsbegreppet föranleder både reflektioner över och förslag på
hur det skall hanteras. Bland reflektionerna finns en om att det nya kunskaps-
begreppet innebär att ämnets tidigare fokusering på färdighetsövningar och
teoretiska kunskaper från ämnen som träningslära, ergonomi och hälsolära
inte längre räcker. Mer tid behöver ägnas åt elevernas förståelse av och för-
trogenhet med ämnets alla aspekter, och det beroende på att det är då som
eleverna ges möjlighet att uppleva ämnet positivt och kan använda det
kunskapsinnehåll som idrotts- och hälsoämnet erbjuder95. En annan reflek-
tion är att idrottslärare inte får teoretisera för mycket, eftersom deras upp-
gift är att hjälpa eleverna att utveckla goda motionsvanor, så att eleverna
kan få uppleva effekterna av den träning som de genomför96. En tredje re-
flektion menar att uppdelningen i teoretiska och praktiska ämnen inte längre
är relevant, utan kunskap bärs av levande människor i deras respektive verk-
samheter. Det är en syn på kunskap som innebär ’att gripa för att begripa’
blir ett väsentligt inslag97.

I hanteringen av det vidgade kunskapsbegreppet kan ett par mönster
skönjas. Ett mönster är att ange vad eleven skall kunna i de olika aktivite-
terna efter skolår fem respektive nio. Ett exempel på vad eleven skall kunna
efter det femte skolåret är

• kunna gå och springa till musik,

• ha fått prova på skridskoåkning,

• känna till vinteraktiviteter,

• kunna delta och vara ledare i en lek,

• vara förtrogen med ett invasionsspel (IL 1996, nr 2, s 24–28).
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Ett annat exempel är

• lära sig lekar där motorik, uppmärksamhet, rekreationsförmåga
och det sociala samspelet utvecklas,

• deltaga och efter bästa förmåga kunna utföra övningar i matta,
hopp, räck/bom, ringar, linor  (IL 1996, nr 1, s 20).

Ett mönster man kan skönja i de givna förslagen är att de delarna av ämnets
kunskapsinnehåll som har med arbetslivsfrågor, etik, idealbilder, ledarskap
och dylikt att göra omnämns än mer sällan än hälsa. Ett andra mönster är
att man av målen inte kan läsa ut hur hälsa och de olika aktiviteterna är
relaterade till varandra98. Ett tredje och sista mönster är progressionen mel-
lan de olika skolåren. För momentet dans sägs till exempel att eleven efter
femte skolåret skall

• kunna genomföra enkla ringlekar,

• kunna utföra enkla rörelseuppgifter till musik,

• kunna dansa några enkla ringdanser och känna till dess traditio-
nella värde,

• ha fått insikter i olika dansers varierande rytm (IL 1996, nr 2,
s 26–27).

Efter skolår nio förväntas eleven

• kunna skilja på modern dans och folkdans,

• kunna dansa foxtrot,

• kunna minst ett modernt danssätt som t ex bugg, hip hop, twist,
shake, discodans,

• kunna bjuda upp till dans och utföra enkla stegkombinationer,

• vara förtrogen med vals, polka och schottis (IL 1996, nr 2, s 28).

Klargörande läsning
I reflektionerna över vad idrottslärare bör beakta, när de skall arbeta med
utgångspunkt i det vidgade kunskapsbegreppet, finner man skilda meningar
om vad eleverna behöver lära sig och varför och därmed olika kropps-
förståelser. Ändringen från att i undervisningen lägga vikt vid träningslära
till att sätta elevernas positiva upplevelser och möjlighet att använda de kun-
skaper som erbjuds i centrum för ämnet, ligger mer i linje med en integrerad
kroppsförståelse och det beroende på att förskjutningen innebär en förflytt-
ning från objektiv naturvetenskaplig kunskap om kroppen till eleven som
levd kropp. Även uppfattningen om att handlingen är central för elevernas
lärande utgår från en integrerad kroppsförståelse, eftersom den utgår från
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antagandet om att kunskap skapas i växelverkan med omgivningen och bärs
av levande människor i deras respektive verksamheter.

Inställningen att idrottslärare inte får bli för teoretiska, utan att idrotts-
och hälsoämnets främsta uppgift är att få eleverna att träna och uppleva
effekterna av träning, är mer i överensstämmelse med en dualistisk kropps-
förståelse, när det som här sägs utan att påvisa hur olika de kunskaps-
formerna är relaterade till varandra och/eller i vilka sammanhang kunska-
pen kan bli användbar för respektive studerande.

På det sätt som de flesta av kunskapsmålen är formulerade i fackpressen
återfinns mönstren från kursplanen i så måtto att kunskapsformerna delas
upp, kunskapsformen färdighet dominerar och att det råder progression
mellan skolåren. I huvudsak är det också fortfarande samma aktiviteter
som i Lgr 80, som utgör det huvudsakliga undervisningsinnehållet, enligt
de lokala målen. Därmed är det elevens färdigheter i gymnastik, friluftsliv,
dans, lek, idrott, friidrott och orientering som står i fokus vid bedömning.
Det gör att målen mer är att likna vid kataloger som tydliggör, vilka färdig-
heter det är som eleven skall ha tillägnat sig under sin tid i grundskolan.

Kunskapsformerna fakta, förståelse och förtrogenhet har i ovanstående
förslag lämnats därhän, vilket står i strid med styrdokumentens intentioner.
Vikten av att reflektera och värdera verkar därvid än så länge lysa med sin
frånvaro, ett faktum som även uppmärksammats av Eriksson med flera
(2002, s 3). Hanteringen av det vidgade kunskapsbegreppet visar att färdig-
hetskunskap dominerar på de övriga kunskapsformernas bekostnad. Det är
ett förfaringssätt som ligger i linje med en dualistisk kroppsförståelse.

Kritik av dualismen
Talet om idrotts- och hälsoämnet innehåller inte bara resonemang om äm-
net, dess mål, innehåll, arbetsformer och bedömning, utan då och då före-
kommer också kritik av sakernas tillstånd. Kritik riktas bland annat mot att
ämnet fortfarande bedöms som ett övningsämne i skolan och inte som ett
kunskapsämne99. Det märks bland annat vid en jämförelse av hur matema-
tik- respektive idrotts- och hälsoämnets mål är formulerade. För idrotts- och
hälsoämnets del förekommer ordet ’förstå’ endast en gång. I övrigt används
verben utveckla, lära känna, kunna organisera. I de mål som däremot
matematikämnet skall sträva mot förekommer verbkombinationerna ’för-
stå’ och ’kan använda’ respektive ’kunna med förtrogenhet’ fem gånger100.
Att dela upp ämnen i kunskaps- och övningsämnen står i ”... strid med mo-
dern kunskap om kroppen som en holistiskt fungerande enhet”101.
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En annan kritik gäller diskrepansen mellan läroplanens värdegrund och
idrotts- och hälsoämnets kursplan. Av värdegrunden framgår att skolans
verksamhet skall baseras på en etik som förvaltas av en kristen tradition.
Det är en tradition som tillhör den västerländska kulturen och den har en
tendens ”... att betrakta människan som uppdelad i en överlägsen själ och
en underlägsen kropp”102. Det är ett synsätt på människan som kraftigt
skiljer sig från den människosyn, som artikelförfattaren förväntas förmedla
till eleverna utifrån ämnets kursplaner. Artikelförfattarens tolkning av
kursplanetexten är att det är fråga om ’hela’ människan

Människan är kropp och själ i en organisk helhet och inte bara en
biologisk organism som reagerar på omgivningens stimuli (TiG 2000,
nr 4, s 23–24).

Klargörande läsning
Den kritik som framförs i fackpressen gentemot sakernas tillstånd innehåller
inte bara en kritik av läroplanens dualistiska människosyn och de för skol-
ämnet idrott och hälsa negativa konsekvenser, som den uppfattningen om
människan som kroppslig varelse för med sig, utan kritiken innehåller också
en alternativ syn på människan. Människans kropp är inte endast en biolo-
gisk mekanism, utan den är en holistiskt fungerande helhet alternativt en
organisk helhet. Det som skiljer skrivningen i Lgr 80’s kursplan från ovan-
stående är, att de dualistiska antagandena om människan tydliggörs för att
sedan förkastas och ersättas med en människosyn som är mer i linje med den
levda kroppen.

Sammanfattning och avslutande kommentarer
Analysen av fackpressen visar att talet om ämnet har, med avseende på
kroppsförståelse, blivit än mer sammansatt. Att det förhåller sig på det viset
beror enligt en artikelförfattare på ’filosofins återkomst’, vilket innebär att
filosofiska perspektiv, som exempelvis fenomenologi, existentialism och
pragmatism, har fått ökat inflytande tanke på vetenskapliga frågeställningar.

Det mer komplexa talet gäller allt från den kritik som framförs mot
läroplanskommitténs betänkande till hur det vidgade kunskapsbegreppet
hanteras. Det enda som enligt analysen utgår från en dualistisk kropps-
förståelse är läroplanskommitténs behandling av idrotts- och hälsoämnet.
Den dualistiska kroppsförståelse som utbildningspolitikerna ger uttryck för
kritiseras därför att den nedvärderar idrotts- och hälsoämnet.

Kroppsbegreppet vidgas under perioden till att även omfatta fenomeno-
logiska, existentialistiska och sociologiska synsätt på kropp. Begreppet
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rörelse däremot används visserligen fortfarande frekvent, men även här utan
att någon innebörd tilldelas begreppet. Det som nämns är att undervisning
i skolämnet idrott och hälsa handlar om i, om och genom rörelse och att de
studerande då bland annat skall lära sig olika rörelsehandlingar. Det som
inte nämns i sammanhanget är att den synen på undervisning utgår från
fenomenologi och existentialism, två tanketraditioner som ser kroppen som
levd och rörelse som den levda kroppens rörelser som angår alla livets om-
råden och som innehåller mening. Rörelse omtalas också i termer av
sensomotorik, vilket tilldelar rörelsen betydelsen av att vara både intra- och
interpersonell.

De övergripande mål som redovisas vilar båda, enligt min läsning, på en
integrerad kroppsförståelse. Det gör också till största delen de två perspek-
tiven på vad som bör vara ämnets inriktning. Huruvida de två perspektiven
hälsa och kropp överlappar varandra eller ej framgår inte, vilket gör att de
två perspektiven kan läsas som att det, åtminstone till delar, råder olika
uppfattningar om vad som är skolämnet idrott och hälsa ämnesområde.

Av de innebörder som tilldelas begreppen träningslära, lek, friluftsliv,
nya aktiviteter och hälsa utgår nya aktiviteter från en integrerad kropps-
förståelse. Kroppsförståelsen i de övriga begreppen avgörs av vilken inne-
börd som begreppen ges.

Det för denna period nya sättet att omtala aktiviteterna utifrån vilka
värden, instrumentellt eller egenvärde, som de tilldelas utesluter inte att
aktiviteterna både kan ses som medel och som betydelsefulla för sin egen
skull. Det instrumentella värdet är ett annat uttryck för aktiviteten som
medel och egenvärde ett annat för aktiviteterna som ’goda-i-sig’, men åter-
igen inte som ’goda-för-mig’ (Arnold 1979/1982).

Arbetssätten utgår även under denna period till allra största delen från
en integrerad kroppsförståelse, men undantag finns. Bland de arbetssätt
som enligt mina läsningar, uttrycker en integrerad kroppsförståelse finns
några om vilka det uttryckligen sägs att de engagerar hela människan i
lärandet av olika företeelser. Dessa arbetssätt engagerar förvisso hela män-
niskan, men de är inte exempel på hur idrotts- och hälsoämnets innehåll
kan undervisas med utgångspunkt i en alternativ syn på kroppen, utan det
är lärandet av något annat som exemplifieras. Detsamma gäller för det
problemlösande arbetssättet som använder gymnastikredskap. I det sker
dessutom problemlösningen utan att de erfarenheter som de studerande har
relateras till de valda problemen. Det gör att den kunskap som skapas inte
sker i en växelverkan mellan de studerande och deras livsvärld, vilket enligt
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Dewey (1916/1999) omöjliggör att de studerande kan reflektera över hur
den nya kunskapen kan användas.

Hanteringen av det vidgade kunskapsbegreppet visar att det fortfarande
görs en uppdelning mellan teori och praktik och att färdighet dominerar i
uppnåendemålen för de lägre skolåren. Av uppnåendemålen kan man inte
heller utläsa vad det är för fakta-, förståelse- och förtrogenhetskunskap
som ingår i ämnet. Den bilden nyanseras i kriterierna för betygen VG (väl
godkänd) och MVG (mycket väl godkänd), där flera kunskapsformer blan-
das. Det finns dock inget betygskriterium som innehåller alla fyra kunskaps-
formerna.

I och med ovanstående sammanfattning har alla textanalyserna redo-
visats och därmed har turen kommit till att sammanfatta vad analyserna
totalt sett visar för mönster med avseende på kroppsförståelse i grundskolans
styrdokument och i idrottslärarnas fackpress samt att resonera om möjliga
didaktiska konsekvenser. Allt detta gör jag i det nästkommande kapitlet,
avhandlingens sista kapitel.
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KAPITEL 11

Sammanfattning, slutsatser och
didaktiska konsekvenser

I detta, det sista kapitlet, har vi kommit till den punkt där resultatet av de
olika textanalyserna kommer att sammanfattas och jämföras i syfte att be-
svara studiens syfte och frågeställningar, men också för att med utgångs-
punkt i resultaten diskutera den nya kunskapens sanning, vilket ur ett prag-
matiskt perspektiv är att diskutera den nyproducerade kunskapens konse-
kvenser, här i termer av ’Möjliga didaktiska konsekvenser’.

Kroppsförståelse i styrdokument och fackpress
I kapitlen 5–10 presenterades textanalyserna av Lgr 80 och dess kursplan
för idrottsämnet, Lpo 94 och den reviderade kursplanen för idrotts- och
hälsoämnet från år 2000 samt idrottslärarnas fackpress under perioden
1977–2002. Alla dessa kapitel har avslutats med en sammanfattning av hur
kroppsförståelsen kan sägas se ut i respektive läro- och kursplan samt i fack-
pressen. Det betyder att i sammanfattningarna av kapitlen 5, 6, 7, 8, 9 och
10 besvarars studiens första frågeställning, närmare bestämt – Vilken/vilka
kroppsförståelse/r kan läro- och kursplaner samt idrottslärares fackpress
sägas ge uttryck för? Av analysen framgår att kroppsförståelsen inte är en-
hetlig vare sig inom respektive styrdokument eller i fackpressen. Tvärtom så
klargörs att både den dualistiska och integrerade kroppsförståelsen kan lä-
sas in i såväl styrdokumentens som fackpressens tal om idrotts- och
hälsoämnet. I och med det är vi inne på avhandlingens tredje frågeställning
om vad som förenar alternativt skiljer i kroppsförståelse mellan de olika
styrdokumenten och mellan styrdokument och fackpress.

Likheter och skillnader i kroppsförståelse
mellan läro- och kursplaner
När jag nu ger mig i kast med att resonera om likheter och skillnader mellan
de olika styrdokumenten är det de enligt mina läsningar, mest markanta
mönstren som ägnas uppmärksamhet.
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Likheter i kroppsförståelse mellan läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94 står
att finna i den människo- och kunskapssyn som läggs till grund för skolans
verksamhet. I båda läroplanerna är kroppen frånvarande i de avsnitt där
människosynen i respektive läroplan beskrivs. De egenskaper som betonas
förknippas oftast med människan som själslig alternativt psykisk varelse.

Av den redovisade kunskapssynen framgår att den ligger i linje med den
redovisade människosynen. I båda läroplanerna görs nämligen en åtskill-
nad mellan själsliga och kroppsliga förmågor. I Lgr 80 åskådliggörs skillna-
den genom att teori och färdighet omtalas som två från varandra skilda
företeelser. I Lpo 94 dras en skiljelinje mellan teoretiska och praktiska
kunskapsformer, varav fakta och förståelse räknas till de teoretiska och
färdighet och förtrogenhet till de praktiska.

Även bedömningen av de studerandes kunskaper sker i enlighet med den
kunskapssyn som finns i de båda läroplanerna. Enligt Lgr 80 skall de stu-
derandes prestationer bedömas med hjälp av en femgradig skala, vars veten-
skapsteoretiska hemvist är rationalism och empirism. I målen, som anger
vad den studerande minst skall ha uppnått efter avslutad grundskola, åter-
finns den tidigare nämnda uppdelningen mellan de teoretiska kunskaps-
formerna fakta och förståelse å ena sidan och praktisk färdighet och förtro-
genhet å andra.

Ännu en likhet mellan de båda läroplanerna är att de avviker från den
dualistiska kroppsförståelsen i det att demokratiska och problemlösande
arbetssätt förespråkas. Dessa ligger, givet mina perspektiv på kropp, när-
mare en integrerad än en dualistisk kroppsförståelse.

På kursplanenivå består likheterna i att motiven till ämnets plats i sko-
lan ligger mer i linje med en dualistisk kroppsförståelse. Vare sig det gäller
kroppsrörelse, friluftsliv, motion eller idrott utövas de enligt kursplanerna
på grund av deras betydelse för hälsan. Det betyder att aktiviteterna inte
tilldelas ett eget värde utan i stället statusen av att vara medel alternativt
redskap för mål som ligger utanför aktiviteterna själva.

Ännu ett mönster är att många av de begrepp som används i kursplane-
rna inte specificeras. Det gäller bland annat för begreppen hälsa, rörelse
och motorik. Det innebär att begreppen kan tilldelas olika mening och där-
med öppnas möjligheten för att läsa in såväl den ena som den andra kropps-
förståelsen. Ännu en likhet är att begreppen rörelse och (senso)motorik ej
relateras till varandra utan omtalas som två skilda företeelser, som två de-
lar. Att (senso)motorik är en neurovetenskaplig aspekt på rörelse (Bader-
Johansson 1991) tydliggörs således inte, och därmed ej heller det som
Merleau-Ponty påpekat, att även naturvetenskapliga kunskaper kan base-
ras på en integrerad kroppsförståelse (jfr kapitel 2).
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Ytterligare en likhet är att det i de båda kursplanerna finns en uttalad
människosyn som inkluderar kroppen. Med utgångspunkt i att idrotts- och
hälsoämnet är det ämne i grundskolan, som huvudsakligen har tilldelats
det största ansvaret för kroppen1, är det rimligt att kroppen omnämns. Men
att kursplanerna innehåller människosyner som synliggör kroppen är inte
liktydigt med, som de olika textanalyserna har visat, att ämnets människo-
syn utgår från en integrerad kroppsförståelse. Så som människosynen är
formulerad i Lgr 80’s kursplan respektive i 2000 års kursplan (Skolverket
2000a) kan de läsas på olika sätt. Språkligt sett skiljer de sig åt på så vis att
begreppet ’fysisk’ används i Lgr 80 och begreppet ’kropp’ i den senare. Men
valet av begrepp räcker inte för att avgöra vilken kroppsförståelse som kan
komma i fråga. Hur kroppsförståelsen kan sägas se ut i Lgr 80’s kursplan
avgörs bland annat av vilken innebörd som begreppet helhetssyn tilldelas.
Betyder helhet att människan uppfattas som en psykofysisk helhet eller upp-
fattas hon bestå av delar som, trots att de är fristående från varandra, kan
läggas samman? Formuleringen ”... kropp, känslor, intellekt och tankar är
beroende av varandra ...” i kursplanen från år 2000 (Skolverket 2000a,
s37) kan läsas på ett likartat sätt, det vill säga att båda synsätten på kropp
kan läsas in. Det dualistiska synsättet kommer i förgrunden när betoning
läggs vid uppdelningen av människan. Om betoningen istället läggs vid or-
det beroende kan ovanstående formulering läsas som att kropp, känslor,
intellekt och tankar är interrelaterade, och att kroppen därmed uppfattas
som en odelbar psykofysisk enhet.

Likheter finns också i hur aktiviteterna omtalas i de båda kursplanerna.
Till allra största delen omtalas aktiviteterna som ’goda-för-sig’ (Arnold
1979/1982) och inte i enlighet med ämnets motiv, som säger att aktivite-
terna är att förstå som medel för att uppnå idrotts- och hälsoämnets över-
gripande mål, hälsa. Undantagen från detta tal i Lgr 80’s kursplan är lek
och till delar gymnastik. Den kroppsförståelse som lek baseras på har sin
tyngdpunkt i den dualistiska kroppsförståelsen. Kroppsförståelsen i huvud-
momentet gymnastik avgörs av vilken betydelse som begreppen ’rörelse’
och ’rörelsens grundformer’ ges. Båda kan tilldelas såväl en dualistisk som
en integrerad kroppsförståelse. I 2000 års kursplan är det framför allt ge-
nom att titta på de mål, som de studerande skall ha uppnått efter femte
respektive nionde skolåret, som motsvarande mönster träder fram. Så som
de allra flesta målen är formulerade är det aktiviteterna själva som står i
fokus, inte hur de används som medel för att uppnå hälsa.

Den mest markanta skillnaden mellan läro- och kursplanerna är att kurs-
planen uttrycker en mer komplex kroppsförståelse.
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Likheter och skillnader i kroppsförståelse mellan
styrdokument och fackpress
I fackpressen omtalas ämnet oftast utan att det relateras till styrdokumenten.
Men när så sker talas det nästan enbart i förhållande till kursplanen. Tal om
läroplanernas betydelse för verksamheten i skolan, däribland undervisning i
idrotts- och hälsoämnet, är med andra ord sällsynt i fackpressen under den
studerande tidsperioden, med undantag för de diskussioner som förs med
anledning av läroplanskommitténs betänkande ’Skola för bildning’ (SOU
1992:94) inför utformningen av den senaste läroplanen, Lpo 94.

Ovan påtalades att en av likheterna mellan kursplanerna var att aktivi-
teterna, som utgör en del av ämnets innehåll, oftast omtalas som ’goda-för-
sig’ (Arnold 1979/1982). Båda sätten att tala om aktiviteterna uttrycker
visserligen en integrerad kroppsförståelse. Men det som skiljer dem åt är att
när aktiviteterna uppfattas som ’goda-för-mig’, är det den mening som den
som skall utöva aktiviteterna tilldelar dem som är av betydelse, inte hur
aktiviteterna beskrivs av andra, exempelvis i kursplanen eller av idrotts-
lärare. På motsvarande vis förhåller det sig när aktiviteterna omtalas i termer
av vilka värden de innehåller. Det är bara den levande meningsskapande
kroppen som kan avgöra, huruvida aktiviteterna skall tilldelas ett instru-
mentellt värde alternativt ett egenvärde.

Arbetssätt är den företeelse som omtalas mest frekvent i fackpressen.
Som redan diskuterats ovan förespråkar läroplanerna arbetssätt som utgår
från de studerande och deras erfarenheter och intressen. I fackpressens tal
är det oftast elevens upplevelser som lyfts fram som en väsentlig startpunkt
vid val av arbetssätt. Undantag finns, men i stort sett kan man säga att det
på denna punkt råder överensstämmelse mellan läroplanerna och fack-
pressen, vilket baserar även fackpressens tal om arbetssätten på en integre-
rad förståelse av kroppen.

När det gäller bedömning av de studerandes kunskaper finns likheter i
kroppsförståelse mellan talet i 2000 års kursplan och i fackpressens tal un-
der motsvarande tid. Att det är mellan dessa två, och inte mellan Lgr 80’s
kursplan och fackpressen, beror på att talet om bedömning i fackpressen,
under den period som Lgr 80 var styrdokument för grundskolan, sällan
förs i så konkreta termer att det går att läsa in vilken kroppsförståelse som
talet kan sägas utgå från. I såväl kursplanens som fackpressens tal uttrycks
oftast en dualistisk kroppsförståelse i och med att de kunskapsformer som
redovisas i Lpo 94 delas upp dels mellan skolår och dels mellan de mål som
de studerande skall ha uppnått efter femte respektive nionde skolåret.
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Till skillnaderna mellan fackpressens och kursplanernas tal om ämnet
hör, att både de begrepp som används i fackpressen och de aktiviteter som
omtalas där oftare tilldelas innebörder. Det är en skillnad som blir mer
framträdande allt eftersom tiden går. Vid början av den studerade perioden
är talet i kursplan och fackpress likartat härvidlag. Men i början av 1990-
talet blir det allt vanligare att den innebörd med vilket framför allt begrepp,
men då och då också aktiviteter, anges. De meningar som då uttrycks utgår
oftast enligt mina läsningar, från den integrerade kroppsförståelsen.

En andra skillnad som jag, med utgångspunkt i analyserna, vill peka på
är att det finns en skillnad mellan hur det talas om ämnets motiv i kurspla-
nen respektive i fackpressen. Av kursplanens motiv framgår att aktiviteternas
uppgift är att tjänstgöra som medel. I fackpressen däremot innehåller talet
om motivet en motsättning mellan aktiviteterna som medel och som mål. Å
ena sidan framhålls det att ämnets uppgift är att, med hjälp av ett antal
aktiviteter, bidra till att barn och ungdomar uppnår hälsa samt utvecklar
sin (senso)motorik. Å andra sidan hävdas det att ämnets uppgift är att lära
barn och ungdomar de olika aktiviteterna för deras egen skull. Det första
sättet att tala om ämnets motiv ligger mer i linje med kursplanens motiv,
nämligen att ”Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation
har stor betydelse för hälsan” (Skolverket 2000a, s 22). Det andra sättet
avviker däremot från kursplanernas syn på ämnets uppgift. När aktivite-
terna, som i det senare fallet, sätts i centrum för undervisningen, och där-
med tilldelas ett egenvärde, baseras motivet på en integrerad kropps-
förståelse. När däremot huvudmotivet till att aktiviteterna utövas är för
hälsans skull, uttrycker kursplanens motiv snarare dualistiska antaganden
om kropp.

Avslutningsvis kan konstateras att i samtliga texter kan de båda kropps-
förståelserna läsas in, men att tyngdpunkten varierar både i och mellan
texterna. Fackpressens tal, om de företeelser som analyserats i detta arbete,
är det tal som oftast utgår från en integrerad kroppsförståelse. Kurs-
planernas tal uppvisar en mer komplex kroppsförståelse medan läro-
planernas tal till största delen utgår från dualistiska antaganden om män-
niskan som kroppslig varelse.

Slutsatser
Syftet med den här studien var att undersöka vilken/vilka syn/er på männis-
kan som kroppslig varelse som kommer till uttryck i skolämnet idrott och
hälsa. Analysen visar, givet avhandlingens perspektiv på kropp, att det finns
skillnader mellan samhällets tal om skolans verksamhet, här i form av styr-
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dokumenten, och yrkesutövarnas, representerade av idrottslärare, idrotts-
lärarutbildare och fackjournalister. Människo- och kunskapssynen i läro-
planerna, tillsammans med motiven i kursplanerna för idrotts- och hälso-
ämnet, utgår från dualistiska antaganden om människan. I övrigt är bilden
mer komplex i kursplanerna. Yrkesutövarnas tal om ämnet däremot ger mot
slutet av perioden i allt högre grad uttryck för en integrerad kroppsförståelse.
Styrdokumenten, och framför allt då läroplanerna, förvaltar därvid den väs-
terländska tanketraditionens splittring av kropp och själ, under det att yrkes-
utövarnas tal oftare överensstämmer med det tal som uppkommer i och med
den kroppsliga vändningen, mer precist den levda kroppen. Det finns med
andra ord en spänning mellan yrkesutövarnas mer frekventa tal om att vara
kropp å ena sidan och utbildningspolitikers och tjänstemäns tal om att ha
kropp å andra.

Påståenden om att idrotts- och hälsoämnet är baserat på en dualistisk
kroppsförståelse (exempelvis Broeckhoff 1963; Tinning, Kirk och Evans
1993; Stoll med flera 2000) motsägs därmed i min studie. Kroppsförståelsen
avgörs snarare av ur vilket perspektiv man betraktar ämnet och dess olika
delar. Beroende på hur de olika texterna läses kan enligt resultatet av denna
studie, både en ha- och en vara-kropp konstitueras inom skolämnets idrott
och hälsas ram. Mot slutet av den undersökta perioden kan dock en för-
ändring skönjas, en förändring som säger att det svenska idrotts- och
hälsoämnet är på väg att göra upp med det dualistiska tankegods som en-
ligt Tinning med flera (1993) har tilldelat kroppen tingstatus.

Diskussion
En möjlig förklaring till att resultatet visar att kroppsförståelsen till delar ser
olika ut i läro- och kursplaner samt i fackpressen kan bero på att texterna
representerar olika genrer, det vill säga är förankrade i olika sociala kon-
texter (Hellspong och Ledin 1997, s 24). Författarna till de olika texterna
har därmed olika positioner, vilket kan föranleda att de har olika syften och
därmed reflekterar över olika saker. De olika positionerna medför också att
författarna antingen har närhet till eller är distanserade från verksamheten i
skolan.

På läroplansnivån är det relationen samhälle-utbildning som framför
allt står i fokus. Det som på samhällsnivå avgör vad skolans verksamhet
skall bestå i, och vad som kommer att räknas som skolkunskaper, avgörs i
kampen mellan olika social krafter, däribland de politiska ideologierna (Eng-
lund 1986, s 18). Ser man då till vad som behandlades i framför allt SIA-
utredningen inför skrivandet av 1980 års läroplan, så var det reflektioner
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över hur förändringar i skolans inre arbete skulle kunna bidra till elevernas
medborgarfostran som stod i fokus. När det gäller vilken människosyn som
skolarbetet skall utgå från framhålls att skolan har en helhetssyn på eleverna
och att den demokratiska människosynen består i att människan är aktiv,
skapande, kunskapssökande och kan ta ansvar. Däremot saknas mer ingå-
ende reflektioner över kroppen och vad som läggs i begreppet kunskap.

På den administrativa nivån, där ansvaret för att följa upp läroplanens
intentioner ligger, betonas att ämnet idrotts övergripande uppgift är att ar-
beta med preventivt hälsoarbete. Det består enligt kursplanen i att med
utgångspunkt i en helhetssyn på eleven stimulera barns utveckling, däri-
bland deras motoriska utveckling, lyfta fram vikten av rörelseglädje och
skapa förutsättningar så att alla barn och ungdomar kan delta i idrotts-
undervisningen (Karlsson 1977). Detta skall uppnås med hjälp av innehål-
let i de tio huvudmomenten. Av kursplaneskrivningen framgår dock inte
hur utövandet av de olika idrotterna, danserna och friluftsaktiviteterna le-
der till måluppfyllelse. Orsaken till det är att respektive skolas inre arbete
formas med utgångspunkt i lokala skolplaner och den planering som görs
av lärare och elever gemensamt.

I fackpressen, där de yrkesverksamma kan göra sina röster hörda, ligger
talet nära den beskrivning som ges av ämnet i Lgr 80’s kursplan, med un-
dantag för att de idrotter som omtalas är fler, än de som bygger upp huvud-
momenten. Det betyder att reflektioner över kunskap och kropp saknas
även i dessa texter.

Tiden fram till, och även under, arbetet med den senaste läroplanen, Lpo
94, är en händelserik tid med avseende på forskning om kropp och kun-
skap. Kropp som forskningsområde, ur andra perspektiv än det natur-
vetenskapliga, växer fram under 1980-talet. En orsak till att kroppen upp-
märksammas vid den här tiden beror enligt Shilling (1993, s 39) på fyra
sociala faktorer. Dessa är framväxten av en alltmer omfattande feministisk
forskning, omvandlingen av samhället till ett konsumtionssamhälle, demo-
grafiska förändringar samt utvecklingen av en skönhetsinriktad plastik-
kirurgi. En annan orsak är, som påpekats i kapitel 2, att dualistisk teori som
grund för vissa (vård)yrken ifrågasätts och föreslås ersättas med andra
tankestrukturer, såsom fenomenologi och existentialism (Engelsrud 1985).
Av denna forskning märks inget i Lpo 94, utan i den människosyn som
redovisas där beskrivs människan fortfarande som om hon vore utan kropp.

Den kroppsliga aspekten berörs dock i förarbetena inför Lpo 94, och då
i samband med redovisningen av den forskning om kunskap som bedrivits
under i stort sett motsvarande tid, som intresset för kroppen växer fram.
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Men trots hänvisningar till bland annat Polanyis arbeten (1966, 1978), re-
dovisas även i Lpo 94 uppfattningen att kunskap antingen är teoretisk eller
praktisk. Utredningens reflektion över kunskap medför dock att Lpo 94 (se
kapitel 7) är mer reflekterad, jämfört med Lgr 80.

Uppfattningen att kunskap antingen är teoretisk eller praktisk står också
att finna i hur mål och till delar betygskriterier är formulerade i 2000 års
kursplan för idrott och hälsa. I kursplanen finns också en nyhet. Till skill-
nad från i Lpo 94, redovisas nämligen också en människosyn som innehål-
ler begreppet kropp. Det är, som påpekades i kapitel 9, något nytt. Fram till
den reviderade kursplanen från 2000 har kroppen omtalats som ’fysisk’ i
såväl läro- som kursplaner. Inte nog med att begreppet kropp används, utan
kropp, tanke, känsla och intellekt sägs dessutom vara beroende av varan-
dra. Som redan framgått av analysen av den i kursplanen redovisade
människosynen, kan både den dualistiska och den integrerade kropps-
förståelsen läsas in. Saken kompliceras av att begreppen ’fysisk’ och ’fy-
siska aktiviteter’ finns kvar och används relativt frekvent även i nuvarande
kursplan. Men där finns också begreppet ’fysiskt välbefinnande’ som, trots
användandet av begreppet ’fysisk’, uttrycker en annan mening med avse-
ende på kropp än de två första. Införandet av begreppet kropp tillsammans
med nya sätt att begreppsliggöra innehållet, exempelvis rörelseaktiviteter
och kroppsövningskultur, och det nya kunskapsbegreppet, ger intryck av
att kursplanen från 2000 är än mer reflekterad i förhållande till Lpo 94. Ett
skäl till att det kan förhålla sig så på det viset, kan sökas i att de två styr-
dokumenten har skrivits vid olika tidpunkter. Vid skrivandet av 2000 års
kursplan kan de ovan presenterade synsätten på kropp tagits i beaktande
vid diskussioner om skolämnet idrott och hälsa. Även den innehålls-
relaterade skolforskningen, som gjorts ur ett pragmatiskt perspektiv (se fot-
not 2 i kapitel 3), kan ha varit föremål för reflektion, liksom uppfattningen
att kunskap finns i människors handlingar (Molander1996), och att kun-
skap, beroende på dess sinnliga och motoriska bas, till sin natur därmed är
praktisk (Liedman 2001, s 45).

Fackpressens tal om ämnet är, i jämförelse med kursplan för idrotts- och
hälsoämnet, än mer reflekterat i synen på kropp, däremot inte i synen på
kunskap. I fackpressen förekommer uttalanden om att filosofins återkomst
och konsumtionssamhället är orsak till att det vuxit fram ett alternativt
tänkande om undervisning i idrotts- och hälsoämnet. Till det tänkandet har
även diskussionerna om vad ämnets kärna består i och hur idrottslärare
skall kunna bli mer professionella liksom utvecklingen av idrott som aka-
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demiskt ämne samt en ökad tillgång på litteratur som problematiserar
idrotts- och hälsoämnet, bidragit.

Av resultaten framgår sammantaget att idrotts- och hälsoämnet inte en-
bart är baserat på en dualistisk kroppsförståelse, utan att bilden är mer
komplex än så. Att säga att ämnets kunskapsbas är dualistisk, beroende på
att naturvetenskap är den vanligast förekommande kunskapen i ämnet, kan
vara ett uttryck för ett dualistiskt synsätt på kunskap. Bland det som avvi-
ker från den dualistiska kroppsförståelsen är att naturvetenskaplig kun-
skap (jfr kapitel 2) även kan baseras på en integrerad kroppsförståelse. Så
är fallet när kunskaper är relaterade till och kan användas av de studerande
i deras livsvärld. En integrerad kroppsförståelse ligger också för handen i
det neurovetenskapliga perspektivet på rörelse. Det är det perspektivet som
både Dewey (1916/1999) och Merleau-Ponty (1945/1997) använder sig av
i sina respektive uppgörelser med den kunskapsteoretiska dualismen. Att
omtala aktiviteterna som ’goda-för-sig’ (Arnold 1979/1982), är ett annat
sätt att tala om dem, än som tillämpad teori. I det första fallet tilldelas de
ett eget värde och betraktas som en kunskapsform bland andra, i det andra
fallet är praktiken underordnad teorin. Ännu ett exempel, som inte kan
inordnas under ett dualistiskt synsätt på kropp, är begreppet ’rörelseglädje’.
Det är ett begrepp som i enlighet med den integrerade kroppsförståelsen
uttrycker att rörelse innehåller mening (Arnold 1979/1982).

För att kunna analysera huruvida kroppsförståelsen i skolämnet idrott
och hälsa är mer komplex än vad som hittills framhållits har jag använt mig
av ett fenomenologiskt och ett pragmatiskt perspektiv. Med hjälp av dessa
båda perspektiv har jag kunnat reflektera på ett annat sätt över ämnet, och
därmed kunnat visa att olika kroppsförståelse går att läsa in i såväl läro-
och kursplaner som i fackpressens artiklar om idrotts- och hälsoämnet. Jag
har vidare visat att det till delar råder bristande överensstämmelse mellan
läro- och kursplanenivåerna. De yrkesverksammas tal om ämnet däremot
uttrycker med tiden allt oftare en integrerad kroppsförståelse. Bland annat
föreslås att ämnets övergripande mål är att låta eleverna ’bli kjent med
kroppen sin’ (TiG 1997, nr 9, s 43). Att föreslå detta mål som övergripande
mål för idrotts- och hälsoämnet är att säga att ämnet kan behöva baseras
på en ny människosyn. Det föranleder mig att i det kommande avsnittet
resonera om möjliga didaktiska konsekvenser med utgångspunkt i just den
integrerade synen på kroppen. Det är, som påpekades i kapitel 4, ett per-
spektiv som inkluderar såväl inter- som intrapersonella aspekter på kropp
och rörelse. Av det följer att det naturvetenskapliga kunskapsområdet flä-
tas samman med de samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga.
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Uttryckt på ett annat sätt omfattar det integrerade perspektivet alla de om-
råden och verksamheter som finns i människors livsvärld.

Möjliga didaktiska konsekvenser
Enligt pragmatismen består kunskapens sanning i handlingens konsekven-
ser. I detta fall är det konsekvenserna av min handling att ha skapat ny kun-
skap om skolämnet idrott och hälsa som är av intresse, och eftersom konse-
kvenserna rör utbildningsfrågor är det de didaktiska konsekvenserna av den
nya kunskapen som kommer att diskuteras. Med utgångspunkt i att all kun-
skap enligt Dewey (1916/1999, s 144) har en framåtriktad referens, är det
möjliga didaktiska konsekvenser som kan ligga för handen nu och framåt,
som äger aktualitet för det kommande resonemanget.

Att ’bli kjent med kroppen sin’ (TiG 1997, nr 9, s 43) är, som analysen
visat, att sätta den levda kroppen och livsvärlden i centrum. Med det menas
att kropp och rörelse angår hela livet och inte bara det hälsoinriktade arbete
som skolämnet idrott och hälsa har tilldelats att ansvara för. Det betyder
vidare att det är den studerande som levd kropp tillsammans med hans/
hennes levda erfarenheter som blir utgångspunkten för arbetet i skolan. De
didaktiska konsekvenser jag i och med det kommer att behandla nedan
berör, inte enbart skolämnet idrott och hälsa, utan hur hela skolans verk-
samhet kan te sig, när den baseras på en syn på människan som levd kropp.

... på styrdokumentsnivå
En första didaktisk konsekvens kan vara att kroppens betydelse för lärandet
av de meningar som skolan erbjuder (Englund 1997) problematiseras än
mer ingående på de utbildningspolitiska och administrativa nivåerna, än vad
som var fallet inför Lpo 94. I de diskussioner som fördes av läroplans-
kommittén inför den senaste läroplanen sägs, med hänvisning till Polanyi
(1966), visserligen att kunskap också är kroppslig. Men det som saknades i
den diskussionen var att Polanyi, i sina resonemang om kunskap, utgår från
Merleau-Pontys fenomenologi om kroppen som levd kropp. Fenomenologin
hör tillsammans med existentialismen till den kontinentala filosofiska tradi-
tionen. I den traditionen ingår också hermeneutiken. Tillsammans med den
amerikanska pragmatismen representerar dessa ett synsätt på människan
som historisk, social och som levd kropp. Det ger en kunskapssyn som inne-
bär att kunskap är kroppslig, personlig och skapas i mötet mellan den levda
kroppen och hennes livsvärld. Det är ett synsätt som avviker från den lång-
variga västerländska tanketraditionens tudelning av själ och kropp, och från
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den kunskapsteoretiska dualism, som under lång tid har influerat synen på
kunskap (Gustavsson 2000, s 69).

... på intentions- och innehållsnivå
Med utgångspunkt i en integrerad kroppsförståelse låter sig uppdelningen i
ämnen inte göras, eftersom den uppdelningen är en följd av en dualistisk
kroppsförståelse och dess syn på människan som ’delmänniska’ (jfr kapitel
4), vilket i sin tur har lett till att kunskap om människa, natur och kultur
hålls isär.

Detsamma gäller för tudelning en mellan kunskap och värde. Den upp-
hävs eftersom kunskap i ett integrerat perspektiv är mänskliga produkter,
som skapas i bestämda sammanhang för vissa ändamål (jfr kapitel 3 och 4).
Kunskap kan därmed inte särskiljas från de värden, som den också är ett
uttryck för.

En didaktisk konsekvens av det just sagda kan därmed vara, att de
meningar som erbjuds de studerande (Englund 1997) inte längre organise-
ras ämnesvis, utan i teman inom vilka ett eller flera fenomen alternativt
problem2 behandlas. Ett dylikt tema skulle kunna ha fenomenet kropp i
centrum.

Tematiska studier av fenomenet kropp
Avsikten med det didaktiska förslaget att forma ett tema där kropp, och
därmed även rörelse, sätts i centrum är att sätta in dem i ett större samman-
hang. På så sätt synliggörs att kropp och rörelse angår livets alla områden,
däribland hela skolans verksamhet och inte bara skolämnet idrott och hälsa.
Temat belyser med andra ord att ”kroppen-är-jag” och att utan ”kroppen-
jag-är” finns ingen ”värld-för-mig”(Rintala 2002, s 162), vidare att alla er-
farenheter är levda kroppserfarenheter och att rörelse är liv, har en avsikt
och innehåller mening. Den föreslagna tematiken kan exempelvis konkreti-
seras enligt följande

– den konstnärliga kroppen,

– den hälsosamma kroppen,

– den fritidsutövande kroppen,

– den yrkesverksamma kroppen,

– den njutande kroppen,

– den politiska kroppen,
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– den historiska kroppen,

– den studerande kroppen,

– den smärtande kroppen,

– den språkliga kroppen,

– den filosofiska kroppen med flera.

De föreslagna områdena alternativt perspektiven är inte fristående utan över-
lappar varandra, vilket möjliggör att hela skolans personal och därtill en rad
personer och verksamheter utanför skolans ram kan involveras. Med ut-
gångspunkt i att perspektiven är vittomfattande, och som sagt överlappar
varandra, kan också de studerande, med utgångspunkt i deras levda erfaren-
heter, välja vad de önskar fördjupa sig i enskilt eller tillsammans med andra.
De förslagna tematikerna är inte heller bundna till de olika skolåren, utan
kan återkomma i ett eller flera skolåren.

Formandet av ett kropp- och rörelsetema utesluter inte att den folk-
hälsomässiga uppgiften att aktivera barn och ungdomar, i ett samhälle som
under lång tid byggt bort mycket av de mångsidiga rörelsesätt som tidigare
samhällsformationer krävde, även fortsättningsvis finns kvar inom skolans
ram. Men förslaget är att de skiljs åt. Förslaget att skilja verksamheterna åt
är inte liktydigt med att den ena uppgiften är viktigare än den andra, utan
förslaget har sin grund i att de två verksamheterna har olika intentioner
(avsikter). Den första verksamhetens, kroppstemats, intention är att fram-
hålla att kroppen ständigt är närvarande, att rörelse angår livets alla områ-
den och verksamheter samt att alla erfarenheter är levda erfarenheter. Av-
sikten med den andra verksamheten är att aktivera inaktiva barn och ung-
domar. Ännu en uppgift, som i enlighet med det förda resonemanget före-
slås bli en egen verksamhet, är uppgiften att bidra till att barn utvecklar sin
sensomotorik.

Uppdelningen utesluter inte heller att de studerande blir ’kjent med krop-
pen sin’. Med utgångspunkt i att människor existerar som kroppar i ett
historiskt och kulturellt sammanhang, blir barn och ungdomars levda erfa-
renheter och intressen avgörande även för vilka fysiska aktiviteter de väljer.
De väljer, om möjligheter ges, aktiviteter som de upplever som ’goda-för-
mig’ (Arnold 1979/1982). Det förutsätter att barn och ungdomar kan vara
med och påverka vilka fysiska aktiviteter som de önskar ha tillgång till
under skoldagen. När de studerande tillåts välja kan det bli så att inte bara
olika former av idrott, friluftsliv och dans, aktiviteter som hittills setts som
självklara i sammanhanget (Green och Thurston 2002), kommer i fråga,
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utan att de även önskar andra former av fysisk aktivitet, som till exempel
att all undervisning utformas så att ett ökat inslag av fysisk aktivitet erhålls.

... med avseende på arbetssätt och bedömning
Molander (1996, s 107) menar att avsikter och handlingar är nära förbundna
med varandra. Det gör att vi primärt lär känna världen i det vi gör och
försöker göra. Det kan vara ett skäl till varför olika kunskapsformer be-
höver blandas. Ett annat skäl kan vara att blandningen möjliggör för de
studerande att uttrycka sina erfarenheter och den mening som de tilldelar
kropp och rörelse på olika sätt. Blandningen kan också leda till att de stude-
rande lättare får syn på hur de kan använda kunskaperna.

Enligt det integrerade perspektivet är kunskap personlig och sitter i krop-
pen. Att kunna blir då liktydigt med att ha kunskap i något, exempelvis att
laga en maträtt, träna muskelstyrka, ta ett fotografi av en person som sitter
på en brygga, konstruera en teknisk apparat, läsa och redogöra för innehål-
let i en bok. Alla dessa uppgifter startar med en intention och förutsätter
olika kunskapsformer.

... för språkbruket i skolan
Ännu en didaktisk konsekvens, nu med utgångspunkt i en konstitutiv syn på
språk, är att det språk med vilket kropp och rörelse omtalas ändras från att
tala om kroppen i tredje person, som ett ting underordnad själen, till att tala
om kroppen som levd. Det betyder att talet om kropp ändras från att bestå
av ord som beskriver kroppen som enbart fysisk, funktionell, yttre, materi-
ell, maskin, objekt. Vidare att det språkbruk som tilldelar kroppen en ned-
värderad ställning i förhållande till själen, som till exempel att kroppen styrs/
påverkas/behärskas/används av själen, och som placerar själen/psyket inne i
kroppen, som till exempel att sinnestämningar uttrycks genom kroppen, byts
ut mot ett språkbruk som talar om kroppen som levd kropp, förkropps-
ligad, kroppslighet, existera, betydelseskapande, kommunikativ, uttrycks-
full och interaktiv.

Som påpekats, bland annat i kapitel 4, är den levda kroppen också ma-
teriell, vilket gör att tal om kroppsdelar och funktioner även äger sin giltig-
het här. Men det som då kommer att skilja är att kroppsdelarna och funk-
tionerna omtalas i första person och i förhållande till personens levda er-
farenheter.

För att tydliggöra de antaganden om kropp, som man utgår från, kan
också begreppsanvändningen specificeras alternativt konkretiseras. Som min
analys av begreppen rörelse, (senso)motorik, hälsa, idrott, lek bland andra
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visar kan båda kroppsförståelserna läsas in. Ett mer konkret språkbruk
innebär att den avsedda innebörden i respektive begrepp oftare klargöras.
Om man till exempel menar att kropp och psyke är ett, kan man inte tala
om att känslor och sinnesstämningar uttrycks genom kroppen.

Ännu ett exempel på hur språkbruket kan specificeras är att inte tala om
idrott, dans, friluftsliv som om de också vara synonyma med fysiska aktivi-
teter, rörelse alternativt sensomotoriska färdigheter. När dans, friluftsliv,
idrott med flera aktiviteter omtalas som just dans, friluftsliv och idrott, då
är det aktiviteterna själva som står i centrum. Då väljer jag idrott om jag är
en person som tycker om att tävla, friluftsliv om vistelse i naturen är av
betydelse för mig och dylikt. När aktiviteterna däremot omtalas som fysiska
aktiviteter är det vad aktiviteterna blir ur ett arbetsfysiologiskt perspektiv
som står i centrum. Innebörden förskjuts från att beteckna en aktivitet med
dess unika karaktärsdrag till hur aktiviteten används i ett annat samman-
hang, i detta fall hur aktiviteten kan främja en ökad energiomsättning. På
motsvarande vis är det när aktiviteterna omtalas i termer av sensomotori-
ska färdigheter. Då är det förståelsen av aktiviteterna ur ett neuroveten-
skapligt perspektiv, som är för handen, inte de egenvärden som aktiviteten
har.

Förslag på fortsatta studier
Att beforska ett område är alltid att avgränsa. I denna studie består avgräns-
ningen i att jag har analyserat vilken kroppsförståelse som uttrycks i texter,
som är av betydelse för skolämnet idrott och hälsa. Huruvida kropps-
förståelsen i texterna är i linje med den kroppsförståelse som undervisning i
ämnet baseras på, säger mina analyser däremot inget om. En fundering, som
med anledning av det har uppkommit under arbetets gång, är att analysera
hur talet i ett antal undervisningssituationer ter sig ur ett kroppsförståelse-
perspektiv. Ännu en fundering gäller huruvida det finns skillnader i hur man-
liga och kvinnliga idrottslärare och idrottslärarutbildare talar om kroppen.
För att utröna hur det ligger till med den saken skulle en (re)analys av
fackpressens tal om kropp ur ett genusperspektiv vara intressant att göra.

Som framgår av de i kapitel 4 redovisade perspektiven på kropp, så
uppfattas relationen mellan kropp och själ olika i det dualistiska och det
integrerade perspektivet, och därmed vad människan är. I det dualistiska är
själen lika med ’jag’ som har en tingkropp, i det integrerade, där människan
är en odelbar psykofysisk enhet, är ’jag’ en levd kropp. Skillnaden i anta-
ganden om människa har väckt min nyfikenhet att också studera hur idrotts-
lärare och idrottslärarutbildare bemöter de studerandes kroppslighet.
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Gemensamt för samtliga förslag är att fortsätta bidra till att kroppen
synliggörs, men också klargöra vad som gör en rörelse (McCaughtry och
Rovegna 2001) eller en aktivitet meningsfull, inte minst i olika utbildnings-
sammanhang.
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Noter

1 Även biologin har ett undervisningsansvar med avseende på kroppen, men där
blir kunskap om kroppen ett bland flera moment.
2 Det finns redan idag exempel på arbetssätt som är grundade i bland annat prag-
matismen och som involverar hela människan/kroppen (Silén 2000).
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Summary

Introduction and aim
Since its introduction in school the compulsory subject ‘physical education’
(PE) has had problems of legitimacy. The reasons for its introduction as a
school subject have never been completely clarified, nor the reasons for its
continued inclusion. On the contrary the reasons given have varied over the
years. In the last ten to fifteen years the debate about reasons for and the role
of this subject in school have again been intense. Among the topics that have
been discussed is the subject’s relation to different views of what the
individual is. The most common opinion is that this school subject is based
on a dualistic understanding of the individual where the body is looked upon
as a non-thinking object. As no extensive study has as yet been conducted in
Sweden on the assumptions about the body that are expressed in this school
subject, the overall aim of this study is to analyze how the body is understood
in the subject ‘physical education’.

As assumptions about the body are expressed in descriptions of the subject
in both curricula and in syllabi, as well as in PE-teachers’ interpretations of
the subject, it is these three levels that will be examined in this study. To gain
insight into the teachers’ interpretations of their subject, articles in their spe-
cialist press will be analyzed. The overall aim of the study could thus be
specified in terms of the following issues:

– Which assumptions about the body are expressed in curricula, syllabi
and articles about PE in the PE-teachers’ specialist press?

– What are the similarities and differences between these three types of
text when it comes to assumptions about the body?

Approach and theoretical perspectives
In order to clarify the assumptions about the body that are expressed in the
above-mentioned texts about PE, a reading strategy was implemented where
I alternated between two types of reading. In the first reading I analyzed the
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texts for units of meaning with regards to the body. As assumptions about
the body can be found in motives, goals, contents, forms of work as well as
in assessments, units of meaning are identified in the concepts and wording
used to discuss these different aspects. From these units I formulated a new
text that I read and analyzed using two separate perspectives of the body.
These perspectives, which I have used as analytic tools, have been constructed
by me in order to answer the issues raised in this study.

The analysis includes texts that have been written during a period of about
thirty years, from the middle of the 1970s up to 2002. The texts analyzed
are two curricula (Lgr 80 and Lpo 94), two syllabi for PE and articles from
the PE-teachers’ specialist press.

As mentioned above two perspectives of the body are used as analytic tools.
The first perspective is a dualistic view of the individual. It is a way of thinking
that has permeated the western tradition of thinking since Plato, in which
not only are body and soul separated, but are also valued differently. The
immaterial and thinking soul is upgraded in relation to the material, non-
thinking body. With Descartes’ philosophy the dualistic thinking gains
influence in the scientific study of the human body and its movements. The
human movement that is studied is the ’exterior’ movement, i.e. the
movement that is observed from outside and described in the third person
with the help of anatomy, physiology and biomechanics. From a dualistic
perspective it follows that PE is a subject demanding practical skill, i.e. it is
not a theoretical subject but a subject within which theoretical knowledge
can be implemented. The subject’s area of responsibility is the ’physical’ and
its essence is ’physical’ activities. The ’physical’ activities that the students
learn are assessed by measuring how high the individual jumps, how fast he
or she runs, how much the oxygen uptake has increased during a given pe-
riod of time and so on. As a whole the dualistic perspective can be
characterized as I have a body.

Edmund Husserl, who is a phenomenological philosopher, reacts against the
natural sciences’ predominant way of looking at the body as an object
without context. Husserl claims that the body cannot be only understood in
this way, as it does not say anything about the body as lived. In order to
make a difference between the body as an object and the body as lived Husserl
develops the two concepts körper and leib. The concept körper is a term for

AVH-KSW  4.e korr 05-01-21, 14.33210



211

the body as a physical object and the concept leib for the lived body. Using
these concepts Husserl links the physical body with personal interests and
experiences. Thereby he redefines the body from being an object to that of
being a phenomenon. It is the body as a phenomenon, as a lived body, that is
the starting point for the integrated perspective, a perspective that originates
in Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology.

In Merleau Ponty’s phenomenology the lived body is a psychophysical unit
where soul and body are interlaced. This means that the lived body is not a
mind that is united with an organism, but is a movement back and forth in
existence; it is in-between the purely psychological and the purely physical.
It is as a lived body that a person experiences self and the surrounding world,
interacts and communicates. The lived body is the individual’s perspective
on the world. It is as embodied the person exists in the world. Without a
body there is no ‘Me’. The lived body inhabits time and space. This means
that human movement is social and cultural and expresses meaning and
thereby is talked about in the first person. Human movement is to get to
know oneself and ones surrounding world. Facial expressions, gestures and
other movement express thinking, wishes, emotions as well as inhibitions.
This means that human movement consists of meaning.

To look upon human movement as something that concerns all aspects of
life means that the movement is directed, at the same time, both ’inwards’
towards itself and ’outwards’ towards other people and the surrounding
world. Within the framework of an integrated perspective of the body PE
becomes a subject where the body and its movement are put into a broad
contextual structure. In that way the awareness of bodily being in the world
can be developed, and the significance of movement can be grasped. When
assessing students’ knowledge the point of departure is that knowledge is
embodied, personal and contextual. This means that assessing their
knowledge is to evaluate whether the student can use the acquired knowledge
in a given context and reflect upon it. This perspective can be characterized
as I am a meaning-making body.

Findings
In the curricula (Lgr 80 and Lpo 94) the body is absent in those parts of the
curricula where assumptions of what a human being is are described. The
qualities that are emphasized describe the human being as a being of the
mind, not as a psychophysical being, i.e. where body and soul are intertwined.
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The theory of knowledge that both curricula are based on is in accordance
with the above-mentioned assumptions about the human being. It means
that in both curricula a distinction is made between mental and bodily
capacities. In Lgr 80 the distinction is illustrated by talking about theory and
skill as two different phenomena. I Lpo 94 a dividing line is drawn between
theoretical and practical knowledge, where ’facts’ and ’understanding’ are
looked upon as theoretical knowledge, while skills and conversancy are seen
as practical knowledge. What differs from the dualistic theory of knowledge
is that democratic and problem solving work methods are advocated. These
methods are based on the students’ experiences and interests and thereby
express an integrated perspective of the individual.

On the level of the syllabi the reason given for PE to be included as a school
subject is that human movement, out door life, fitness and/or sports are of
importance for the student’s health. This means that the activities do not
have their own value. Rather they are used as means or as tools to attain
goals, and these goals in the syllabi are not the same as the goals of the
activities themselves. This means that the way the syllabi refer to PE expresses
a dualistic perspective of the body. On the other hand when the content of
the subject, which consists of a number of ’physical’ activities, is described,
the activities are described as ’good-in-themselves’ (Arnold 1979/1982), not
as a means to something else distinct from the activity. In this way an
integrated perspective of the body is expressed.

Another pattern in the two syllabi is that many of the concepts used, e.g.
health, human movement and motor activity, are not defined. This means
that the concepts can be ascribed different meanings and thereby both
perspectives of the body can be read into the syllabi.

Examining the PE-teachers’ specialist press I have found that PE as a subject
is most often described without reference to curricula and syllabi. When
there is some reference it is almost always to the syllabi. Discussions of the
curricula’s importance to the activities in school, including instruction in PE,
are in other words rare in the specialist press during the period studied,
except in regards to discussions referring to the drawing up of the latest
curricula (Lpo 94).

As in the syllabi the PE-teachers’ specialist press often refers to the activities
as ’good-in-themselves’. But they also refer to them as ’good-for-me’ (Ar-
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nold 1979/1982) although to a lesser extent. The difference between these
two ways of discussing the activities is that when one refers to activities as
’good-for-me’ it is the meaning that the student ascribes to an activity that is
of importance, not the meaning that others, such as PE-teachers and authors
of the syllabi, ascribe to them.

Work methods are most frequently discussed in the specialist press. As
already mentioned above the curricula advocates methods that emanate from
the students’ experiences and interests. In the specialist press it is the
immediate experience of the student that is most commonly mentioned as
the point of departure when choosing how to approach an activity. Although
the immediate experience is in focus, rather than earlier experiences or inte-
rests, what is expressed is an assumption about the human as an integrated
psychophysical being.

Until now the focus here has been on similarities between the syllabi and the
specialist press, but there are also differences. One difference is that the
concepts used and the activities discussed are more often assigned a meaning
in the specialist press. This becomes more prominent in the latter part of the
period studied. The meanings that are assigned most often express an
integrated perspective on the body.

To sum up, the curricula mostly express a dualistic perspective when
compared to the syllabi. The syllabi express a more complex understanding
of the body, while the articles in the PE-teachers’ specialist press most often
express an integrated perspective.

Conclusions
The overall aim of this study was to investigate assumptions about the body
expressed in curricula, syllabi and articles about PE in the PE-teachers’ spe-
cialist press. The analysis shows that there are differences between how the
embodied person is described in the curricula, syllabi and articles from the
specialist press. In the curricula, but also to some extent in the syllabi, the
western tradition of separating the human being into body and soul is
pursued. However in the specialist press the lived body is found more often.
In other words there is inconsistency between the assumptions about the
embodied person in the curricula and syllabi on the one hand and in the
specialist press on the other.
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Statements about the PE-subject being based on dualistic assumptions about
the body are contradicted in part by this study. Rather the perspective of the
body through which one views the PE-subject and its components determines
assumptions about the body. Depending on how the different texts are read
and interpreted we find that different bodies can be constituted. However a
change can be seen towards the end of the period studied. This change
indicates that in Sweden the subject ‘physical education’ is on its way to
resolving its differences with its’ dualistic tradition.
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