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1. Inledning  
 

Kanske är det bollspel, dans och orientering som behövs för att våra elever ska bli bättre på matte? 

Kanske är det dags att se över styrdokumenten för skolans viktigaste ämne - Idrott och hälsa?0F

1 

Detta citat kommer från en artikel som nyligen publicerades i tidningen Skolvärlden och 

skildrar delar av den debatt som pågår i vårt samhälle om ämnet idrott och hälsa i skolan. 

Citatet beskriver dels ett av de argument som förs kring kampen om mer idrott i skolan: att 

fysisk aktivitet gör att eleverna presterar bättre i andra ämnen, och dels på att styrdokumenten 

och de förväntningar samhället har på ämnet inte alltid stämmer överens. 

Forskning visar att det finns olika sätt att se på idrott som skolämne. Pedagogen Claes 

Annerstedt beskriver detta som att man å ena sidan kan tänka sig att idrotten ska fungera som 

en ”här-och-nu” upplevelse där det viktiga är att få känna glädje över att ha klarat av en fysisk 

prestation samt att få uppleva rekreation och gemenskap. Å andra sidan kan man se idrotten 

som ett medel för att uppnå andra syften, dels som en investering i hälsa och fysiska förmågor 

och dels för att nå framgång och social status. Annerstedt bedömer att skolidrotten domineras 

av idrott som ett investeringsvärde, det vill säga som ett medel för att uppnå en god hälsa och 

fysiska förmågor.1F

2   

Historikern Björn Sandahl menar att idrottsundervisningen i skolan har genomgått stora 

förändringar sedan 1800-talet. Dessa förändringar kan man bland annat se genom att ämnet 

har haft många olika benämningar: ”gymnastik”, ”gymnastik med lek och idrott”, ”idrott” 

samt ”idrott och hälsa”. Sandahl menar vidare att benämningarna visar att ämnet har använts 

för att uppnå olika mål under olika tidsperioder.2F

3 Men vad är det egentligen eleverna bör lära 

sig enligt styrdokumenten och har ämnet på en normativ nivå förändrats så mycket som 

Sandahl påpekar? För att förstå den roll som ”idrott och hälsa” har i skolan idag, och de olika 

ingångarna som finns till ämnet, blir det angeläget att undersöka vilka kunskaper som 

idrottsämnet har förväntats bidra med i ett historiskt perspektiv och hur detta eventuellt har 

förändrats. I följande avsnitt kommer syftet med denna undersökning att beskrivas mer 

                                                           
1 Andersson, Dan, Skolvärlden, 2016-02-23, http://skolvarlden.se/artiklar/mer-bollspel-att-bli-battre-pa-matte 
Hämtad 2016-04-12. 
2 Annerstedt, Claes (1991), Idrottslärarna och idrottsämnet: Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt 
perspektiv, s. 160. 
3 Sandahl, Björn (2011), ”Idrottsämnet”, i Larsson Esbjörn & Westberg, Johannes (red), Utbildningshistoria, s. 
209. 

http://skolvarlden.se/artiklar/mer-bollspel-att-bli-battre-pa-matte
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utförligt. Då ämnet har haft ett flertal olika benämningar kommer jag att använda begreppen 

idrott samt idrottsämne oavsett tidsperiod.  

2. Syfte och frågeställningar  
Idrottsämnet är, som det konstaterats ovan, ett ämne som det diskuteras mycket kring idag. En 

del anser att idrotten borde ha fler timmar i skolan, samtidigt som andra menar att ämnet är 

onödigt och borde tas bort helt. Dessa meningsskiljaktigheter visar att det finns olika 

uppfattningar om ämnets karaktär och innehåll. Men vad är och har varit idrottsämnets 

innehåll och vilka är egentligen de kunskaper som eleverna förväntats lära sig? Genom att 

undersöka idrottsämnet på den normativa nivån i ett historiskt perspektiv kan man få en bättre 

förståelse för dess betydelse i skolan idag. Det blir därmed intressant att undersöka 

förändringar och kontinuitet i styrdokumenten för lågstadiet och motsvarande folk- och 

småskola. 

Syftet med denna undersökning är att analysera vilka kunskaper, som enligt idrottsämnets 

styrdokument, anses vara viktiga och hur de gestaltats inom idrottsämnet från 1878 till 2011.  

Den övergripande huvudfrågan för min undersökning är:  

• Vilka likheter och skillnader vad gäller kunskaper finns i styrdokumenten för 

idrottsämnet under perioden 1878-2011? 

För att besvara denna har jag formulerat följande underfrågor: 

1. Vilka egenskaper förväntas idrottsämnet bidra med för att fostra svenska medborgare 

enligt styrdokumenten? 

2. Vilka aktiviteter anges i styrdokumenten och vilka fysiska förmågor anses centrala att 
utveckla? 

3. Hur har hälsoperspektivet framställts i styrdokumenten? Har det skett en förändring i 
beskrivningen av vad som är ”hälsa” och i så fall varför? 

3. Forskningsläge 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom skolan med fokus på skolidrott och 

kunskapssyn. En stor del av forskningen behandlar den kroppsliga fostransaspekten inom 

ämnet under 1800- samt 1900-talet i förhållande till lingymnastiken och idrottsrörelsen. 

Vidare berör forskningen samhällets och skolans kunskapssyn och hur denna har förändrats. 

Ytterligare ett intresse för undersökningen har varit idrottsämnets innehåll i nutid.  
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3. 1 Forskning med fokus på fysisk fostran  
Pedagogen Claes Annerstedt har gjort en översikt av skolans fysiska fostran från dess 

förhistoria till nutid genom att undersöka gymnastikämnet och lärarutbildningen i stadgor, 

förordningar och läroplaner.3F

4 Han menar att det går att urskilja ett antal faser från det att 

gymnastiska centralinstitutet grundandes år 1813 fram till 1990-talet. För min undersökning 

är de fyra faserna från 1850-talet och framåt av intresse och kommer därför kort att beskrivas. 

Den militära fasen ägde rum mellan 1850-1890 och handlade om att skolgymnastiken till stor 

del bestod av soldatträning. Under denna skedde ett ökat intresse för Hjalmar Lings4F

5 

pedagogiska gymnastik som skulle följas i exakta rörelser. 1890-1912 inträffade en 

stabiliseringsfas där de militära inslagen minskade och idrott och lek började föras in. 1912-

1950 var en brytningsfas där de lingska övningarna började ifrågasättas. Idrott och lek började 

ta över allt mer och den fysiologiska biten fick en ny auktoritet. 1970-talet och framåt, till runt 

90-talet då studien är gjord, benämner Annerstedt som en osäkerhetsfas. Detta på grund av 

färre centrala anvisningar tillsammans med att ämnet vidgats enormt, vilket bidragit till 

osäkerhet bland lärare och elever om ämnets egentliga syfte.5F

6 Annerstedts undersökning är av 

vikt för min egen studie i och med jag kan använda de fyra historiska faserna för att förhålla 

mig till mitt eget resultat.  

Idrottshistorikern Jan Lindroth har undersökt de fria kroppsövningarna inom ramen för den 

manliga fysiska fostran i de statliga läroverken mellan 1878 och 1928. Med fria 

kroppsövningar menar Lindroth lek, idrott och friluftsliv.6F

7 Det källmaterial som Lindroth har 

arbetat med är olika handlingar från kommittéer som utrett läroverken, exempelvis 

remissyttranden, reseberättelser, rapporter och statistiska uppgifter.7F

8 En slutsats Lindroth drar 

är att man på regeringsnivå redan under 1880-talet hade en positiv inställning till fria 

kroppsövningar då man ansåg att de var personlighetsutvecklande och psykiskt frigörande. 

Under 1900-talet växte även behovet av att få kontroll över idrottsrörelsen och ungdomarnas 

relation till denna. Ämneslärare och gymnastiklärare var däremot passivt eller negativt 

inställda till de fria kroppsövningarna i skolan då de ville bevara de teoretiska ämnena och 

tiden som fanns för dem. Lindroth menar vidare att man kan förstå statsmaktens positiva 

                                                           
4 Annerstedt, Claes (1989), Skolgymnastikens utveckling i Sverige, s. 5. 
5 Linggymnastiken grundades av Per Henrik Ling och var ett system av gymnastiska rörelser. Sonen Hjalmar Ling 
tog sedan över och utvecklade denna.  
6 Annerstedt (1989), s. 3. 
7 Lindroth, Jan (1993), Gymnastik med lek och idrott: För och mot fria kroppsövningar i det svenska läroverket 
1878-1928, s. 48. 
8 Lindroth (1993), s. 22.  
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inställning till de fria kroppsövningarna som ett inslag i det generella ökandet av kontroll från 

det offentliga skolväsendet.8F

9 Lindroth har visserligen undersökt de fria kroppsövningarnas 

ställning i läroverken medan min undersökning fokuserar på en lägre ålder. Resultaten är dock 

ändå betydelsefulla i och med att de visar statsmakternas och lärarnas inställning till dessa 

vilket känns relevant även för denna studie. 

Historikern Jens Ljunggren har även han studerat linggymnastiken men har istället fokuserat 

på de ideal som gymnastiken skulle forma. Det som främst har varit i fokus är den manliga 

fostransaspekten. Undersökningsperioden sträcker sig från 1790 till 1914 och källmaterialet 

består bland annat av artiklar, böcker, instruktioner och riksdagsprotokoll. Ljunggren kommer 

fram till att det manliga idealet inom linggymnastiken i mitten av 1800-talet handlade om 

kroppsstyrka, mod och beslutsamhet. Med hjälp av linggymnastiken i skolan skulle pojkarna 

fostras till disciplin och moral samt skapa en god kroppskontroll. De skulle med andra ord bli 

skötsamma, fysiskt starka och modiga utifall att landet skulle hamna i krig. Mannen skulle 

formas till en krigare samtidigt som han var harmonisk vilket var en tanke som associerades 

till den idealistiska bildningen och den moderna rationaliteten. 9F

10  Kunskap om 

linggymnastikens kroppsliga fostran är relevant för min studie i och med att denna spelade en 

stor roll för den idrottsundervisning som bedrevs under 1800- samt början av 1900-talet. 

Idrottshistorikern Pia Lundquist Wanneberg har undersökt hur det kom sig att 

linggymnastiken fortfarande utövades i skolan i mitten av 1900-talet, trots att den redan i 

början av århundradet utsatts för konkurrens från idrotten.10F

11 Undersökningens fokus ligger 

inom perioden 1919-1962 och som källmaterial har Wanneberg använt styrdokument, 

årsberättelser, redogörelser från gymnastikkonsulenter, läroböcker samt tidskrifter. Materialet 

har sedan analyserats med hjälp av begreppet medborgarfostran.11F

12 Wanneberg sammanfattar 

sin undersökning med att konstatera att linggymnastiken var så långvarig i skolan på grund av 

att den ansågs fostra de kroppar och karaktärer som staten tyckte var viktiga för samhällets 

medborgare, som exempelvis en god hållning, allsidig kroppsutveckling, disciplin, ordning 

och lydnad. Hon menar vidare att skolan har haft ett starkt motstånd mot förändringar i fråga 

om kunskapssyn och arbetssätt men att intresset för linggymnastiken efter hand ändå 

minskade i och med att ämnet successivt fysiologiserades samt att fostransuppdraget 

                                                           
9 Lindroth (1993), s. 311 ff. 
10 Ljunggren, Jens (1999), Kroppens bildning, s. 253 ff. 
11 Lundquist Wanneberg, Pia (2004), Kroppens medborgarfostran: Kropp klass och genus i skolans fysiska 
fostran 1919-1962, s. 22. 
12 Lundquist Wanneberg (2004), s.44 ff. 
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förändrades.12F

13 Wannebergs studie har betydelse för min undersökning genom att den belyser 

den status som linggymnastiken hade för idrottsämnet under 1900-talet.   

3.2 Forskning med fokus på kunskapssyn 
Pedagogen Åke Isling beskriver idrottsämnet utveckling och den patriarkala skolans 

kunskapssyn i sin avhandling. Utgångspunkten är empirin i hans tidigare forskning som 

handlar om organisatoriska förändringar av skolan och undersökningen avgränsas till att gälla 

åren 1840-1920.13F

14 Isling beskriver idrottsämnet som att det efter hand har fått mer inflytande 

av idrottsrörelsen i skolans fysiska och moraliska fostran. Han menar att samhällets 

utveckling mot en marknadsekonomi talar för det tävlande som idrott ofta innebär.14F

15 Isling 

framställer den patriarkala skolans kunskapssyn som en ”fråga-och-svar” metod samt att 

disciplinering inom denna var en viktig arbetsform. I gymnastiken fanns de militära- och 

lingska rörelsescheman för ändamålet. Den hårda drillen och disciplinerade undervisningen 

medförde lydnad och ödmjukhet hos eleverna vilket var en viktig kunskap som folkskolan 

under denna tid skulle förmedla. Isling menar att dagens skola istället har en humanistisk 

kunskapssyn där disciplinering har ersatts av en fostran som vill åstadkomma gott uppförande 

genom inre motiv istället för yttre hot. Isling påpekar dock att den kunskapssyn som 

läroplanen idag vill framhäva endast delvis har fått genomslag då arbetsformerna fortfarande 

till stor del handlar om en ”fråga-och-svar” metod.15F

16 Då min undersökning bygger på 

begreppet kunskap blir Islings avhandling betydelsefull i och med att han tar upp hur denna 

har sett- och ser ut idag.   

Historikern Antony Lindgren har delat upp sin undersökning i två delar där han i den ena 

delen har ett beskrivande perspektiv om skolan under 1900-talet och i den andra teoretiskt 

rekonstruerade strukturer av socialisationen i ett historiskt perspektiv.16F

17 För min 

undersökning är den beskrivande delen av intresse där Lindgren berättar att kunskapssynen 

inom skolan före 1940 dominerades av den finkulturella bildningen. I mitten av 1900-talet såg 

man istället kunskap som nytta, vilket under 1950- samt 1960-talet handlade om nytta för 

arbetsmarknaden medan den på 1970-talet skulle vara till nytta för demokratin. Kunskap sågs 

enligt nyttoperspektivet som ett instrument, det vill säga att det viktiga var användbar kunskap 

som skulle främja samhällsutvecklingen i stort. Lindgren beskriver det samtidigt som ett 

                                                           
13 Lundquist, Wanneberg (2004), s. 213 f. 
14 Isling, åke (1988), Det pedagogiska arvet: Kampen för och mot en demokratisk skola, s. 15. 
15 Isling (1988), s. 392. 
16 Isling (1988), s. 611 ff. 
17 Lindgren, Antony (1994), Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet, s. 37 f. 
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medborgarideal och att det var skolans uppgift att socialisera individerna till samhället.17F

18 

Även denna undersökning lyfter fram kunskapsbegreppet vilket som sagt har ett värde i min 

studie.  

3.3 Forskning med fokus på idrottsämnets innehåll i ett nutida perspektiv 
Pedagogen Mikael Quennerstedt har studerat idrott och hälsas undervisningsinnehåll i nutid 

med ett särskilt fokus på hur man lär sig hälsa. Detta har han gjort genom att identifiera 

diskurser i lokala styrdokument.18F

19 Resultaten visar att styrdokumenten domineras av en 

aktivitets och social fostransdiskurs. Ämnet framstår som brett och komplext där aktiviteter, 

aktivering och social fostran utgör den största delen. Idrottsrörelsetraditionen samt den 

fysiologiska delen som tidigare varit dominerande verkar ha tonats ned även om dessa verkar 

utgöra en större del av undervisningen ju äldre eleverna blir. Friluftsämnet utgör en mindre 

och separerad del av ämnets innehåll.19F

20 Quennerstedt menar att undervisningens innehåll i 

relation till ämnets hälsoaspekt präglas av fysisk träning, kunskaper om fysisk träning samt ett 

främjande av goda motionsvanor. Ämnet domineras av en patogen hälsodiskurs, det vill säga 

att det främst handlar om att förebygga sjukdomar.20F

21 Eftersom jag intresserar mig för 

styrdokument och vad som står i dem blir resultaten i Quennerstedts undersökning relevanta 

för min studie.  

3.4 Sammanfattning av forskningsläget 
För att sammanfatta forskningsläget så kan det konstateras att linggymnastiken hade en stor 

del i det fostransuppdrag som idrottsämnet hade under 1800- samt första halvan av 1900-talet. 

Det tog tid för lek och idrott att etableras i skolorna på grund av en långsam anpassning till 

nya ideal och kunskaper. Forskning som berör skolans kunskapssyn visar att det har funnits en 

relation mellan samhällets utveckling och de kunskaper som skolan har velat förmedla. Vidare 

visar forskningen att idrottsämnet från mitten av 1900-talet och fram till idag har dominerats 

av aktiviteter och social fostran. Begreppet hälsa har ett större utrymme i de nyare 

kursplanerna och ses utifrån ett patogent perspektiv och äger därför ofta rum under de redan 

existerande aktiviteterna.  

                                                           
18 Lindgren (1994), s. 630 f. 
19 Quennerstedt, Mikael (2006), Att lära sig hälsa, s. 14 ff. 
20 Quennerstedt (2006), s. 140 ff. 
21 Quennerstedt (2006), s. 182. 
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Idrottsämnet i skolan är som sagt väl utforskat. Dock saknas forskning med fokus på hur 

kunskapssynen har sett ut och eventuellt förändrats och då speciellt ur ett längre historiskt 

perspektiv vilket denna undersökning syftar till att bidra med.   

3.5 Teoretiska utgångspunkter 
Pedagogen Ninni Wahlström menar att skolsystem och läroplaner formas utifrån samhällets 

uppfattning om vad som är kunskap. Begreppet kunskap är dock inte alltid helt lätt att enas 

kring och därför blir det ofta vagt preciserat. Då skolan är en central plats för barn och 

ungdomar att inhämta kunskaper som gör att de på bästa sätt klarar fortsatta studier, arbete 

och ett liv som samhällsmedborgare så innebär det att kunskap och lärande bör förstås som 

centrala samhällsfrågor. För att förstå hur kunskap väljs ut för lärande samt vilken kunskap 

som anses vara mest värdefull krävs en form av kategorisering av olika kunskapsformer och 

hur dessa ska förstås i relation till varandra. Wahlström beskriver därför tre olika 

kunskapsformer som Aristoteles formulerade redan under antiken och som fortfarande idag är 

relevanta.21F

22 Då kunskap är ett centralt begrepp i denna undersökning anser jag att den 

kategorisering som Wahlström redogör för kan hjälpa mig att förhålla mig till 

kunskapsbegreppet i min analys. Jag kommer att använda kunskapsformerna som ett verktyg 

för att kunna utläsa vilken typ av kunskap som idrottsämnet har förväntats bidra med under 

olika tidpunkter. I och med detta kan jag exempelvis se om en kunskapsform dominerade 

under en viss tid eller om ämnet förväntades bidra med andra egenskaper än vad som räknas 

som kunskap. De tre kunskapsformer som nedan beskrivs kommer därmed att användas som 

teoretiska utgångspunkter i denna undersökning:  

Episteme står för vetandet, det vill säga vad människan faktiskt vet utifrån orsaker och 

verkan. Denna kunskap är säker och skiljer sig därmed från att ha en åsikt eller tro på något. 

Man kan säga att den handlar om vetenskap. 22F

23 

Techne kan betraktas som en praktisk kunskapsform som innebär att veta hur något ska 

utföras. Denna kunskap förenas bland annat med tillverkning, framställning och skapande och 

kan översättas med praktisk-produktiv kunskap.23F

24  

Fronesis är, liksom techne, en praktisk kunskap men som istället består av hur man bör 

handla i specifika situationer. Denna kunskapsform kan förstås som människans karaktär och 

                                                           
22 Wahlström, Ninni (2015), Läroplansteori och didaktik, s. 33 ff. 
23 Wahlström (2015), s. 36. 
24 Wahlström (2015), s. 36. 
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handlingssätt som den beter sig i etiska, sociala och politiska situationer. Kunskapen är en 

praktisk klokhet.24F

25  

De tre kunskapsformerna har olika syften och förknippas med olika verksamheter. De är än 

idag aktuella i de diskussioner som förs om kunskap, om än i andra termer som vetande, 

kunnande och klokhet. Detta är relevant för skolans verksamhet där man både vill utbilda 

vetande, kunniga och kloka medborgare vilket visar den relation som de tre kunskapsformerna 

har.25F

26  

4. Material, metod och avgränsningar  
Under denna del presenteras och motiveras källmaterial och den metod som ligger till grund 

för undersökningen. Vidare beskrivs och motiveras även de avgränsningar som har gjorts.   

4.1 Källmaterial  
Källmaterialet består av styrdokument i form av kursplaner och motsvarande normal- samt 

undervisningsplaner som behandlar idrottsämnet. Materialet består av 1878 års Normalplan 

för undervisningen i folkskolor och småskolor, 1900 års Normalplan för undervisningen i 

folkskolor och småskolor, 1955 års Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1980 års 

Läroplan för grundskolan - allmän del samt 2011 års Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet.  

Syftet med att använda detta material är att få en lång historisk överblick över idrottsämnets 

kunskapssyn. Jag vill undersöka förändring och kontinuitet på den normativa nivån vilket 

medför att kursplanerna är ett relevant källmaterial. I dokumenten har jag sedan valt ut de 

avsnitt som berör idrottsämnet och de delar som fokuserar på ämnets innehåll samt lågstadiet 

och motsvarande folk- och småskola. Jag har därmed valt att bortse från de avsnitt som kallas 

för ”syfte” i och med att dessa inte har specificerats till att gälla en specifik åldersgrupp. Detta 

kan självklart medföra att viss information saknas men då denna inte kan bekräftas gälla just 

det stadium jag har valt att studera anser jag att det är bättre att bortse från den än att fel 

information ges.   

Då ansvaret över skolan har sett olika ut under olika tidsperioder följer en kort beskrivning 

över denna för att förstå hur ansvaret för styrdokumenten har sett ut. Pedagogen Pia Skott 

menar att det under 1800-talet lades ett stort ansvar på skoldistrikten när det gällde 

folkskolorna. Normalplanens införande blev dock en början till ett statligt stärkande av den 

                                                           
25 Wahlström (2015), s. 36. 
26 Wahlström (2015), s. 36. 
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innehållsliga styrningen av skolan. Mot mitten av 1900-talet förstärktes statens styrning allt 

mer och vid grundskolans införande 1962 uppnåddes ett centralstyrt skolsystem. I slutet av 

1900-talet decentraliseras skolan vilket innebar att staten hade ansvaret på den normativa 

nivån men att kommunerna fick ansvar för genomförandet.26F

27 Detta bekräftar att även om 

ansvarsfördelningen har sett olika ut så är mitt källmaterial utgivet av staten under hela 

undersökningsperioden.  

4.2 Metod   
Undersökningens metodansats är kvalitativ textanalys, vilket pedagogen Pär Widen beskriver 

som en bra metod att använda när det är skriftliga dokument som ska undersökas. Vidare 

skriver han att en textanalys handlar om att läsa och analysera texter, som exempelvis skol- 

och utbildningstexter.27F

28 Då mitt material utgörs av styrdokument, som är texter rörande skola 

och utbildning, anser jag att det är en relevant metod enligt Widens resonemang. 

Widen redogör för olika analytiska dimensioner i en kvalitativ textanalys varav en av dem 

handlar om att analysera en text med syfte att skapa förståelse för ett område inom det 

omgivande samhället. Han menar att en analys vid ett intresse för skola- och 

utbildningsområde, inom den historiska vetenskapen, troligtvis rör hur skolformer har 

förändrats över tid och hur utvecklingen kan förklaras och hänger samman med övriga 

samhällsförändringar.28F

29 Som Widen beskriver har jag i mitt intresse för idrottsämnet i skolan 

valt att studera förändring och kontinuitet under en viss tid. Då skola- och samhällsutveckling 

ofta hänger ihop anser jag det även relevant att utgå ifrån den analytiska dimension som 

skildrats ovan.   

Samhällsforskaren Alan Bryman tar upp hur viktigt det är vid analyser av dokument att se 

vilken status som texten har. Med det menar han att man bör ha i åtanke att dokumentet har 

skapats med ett visst intresse och att det inte är helt säkert att det speglar verkligheten till 

hundra procent.29F

30 I mitt fall är materialet skrivet med ett politiskt intresse. Detta utgör dock 

inget problem utan är tvärtom snarare poängen eftersom jag fokuserar på den normativa nivån 

och alltså inte på hur undervisningen såg ut i verkligheten. 

                                                           
27 Skott, Pia (2011), ”Utbildningspolitik och läroplanshistoria”, i Larsson Esbjörn & Westberg, Johannes (red), 
Utbildningshistoria, s. 330 ff. 
28 Widen, Pär (2009), ”Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red), Handbok i kvalitativ 
analys, s. 136. 
29 Widen (2009), s. 139 ff. 
30 Bryman, Alan (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 502. 
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Kvalitativ textanalys har sitt ursprung i hermeneutiken som handlar om att förstå och skapa 

mening ur texter antingen med ett fokus på författarens avsikt med texten eller läsarens 

tolkning av denna.30F

31 I min studie blir tolkning av dokumenten central. Fokus är att förstå 

författarens avsikt med texten, det vill säga vad staten vill förmedla för kunskapssyn genom 

styrdokumenten. När man tolkar en text är det viktigt att vara så objektiv som möjligt och 

försöka att inte läsa in egna värderingar. Det är dock omöjligt att vara helt objektiv i en 

kvalitativ undersökning.  

4.3 Avgränsning 
För att undersökningen ska bli genomförbar har jag valt att avgränsa mig kronologiskt. Då jag 

vill studera ett längre historiskt perspektiv har undersökningen påbörjats då den första 

normalplanen med statliga direktiv gavs ut 1878 och avslutats med dagens aktuella kursplan 

2011. Inom denna period har ett antal planer getts ut: 1878, 1889, 1900, 1920, 1955, 1969, 

1980, 1994 samt 2011. Då materialet blir för omfattande har jag valt att göra nedslag med 

principen varannan plan. Jag har därmed valt att använda de styrdokument som gavs ut 1878, 

1900, 1955, 1980 samt 2011 för att få med både den första och den sista. Detta betyder att 

styrdokumenten som kom ut åren 1889, 1920, 1969 samt 1994 utesluts. En konsekvens av 

detta urval är att det mellan åren 1900 och 1955 blir ett ganska långt mellanrum vilket bidrar 

till att det eventuellt kan synas större förändringar mellan dessa styrdokument än de övriga. 

Ytterligare en avgränsning som har gjorts är att begränsa undersökningen till lågstadiet och 

folkskolan samt dess motsvarande småskola under de tidigare perioderna. Avgränsningen har 

i första hand gjorts på grund av att folkskolan omfattade klasserna 1-6 och många barn 

därefter slutade skolan vilket gör undersökningen mer representativ för den stora delen av 

befolkningen. Varför jag sedan har valt lågstadiet och småskola istället för mellanstadiet beror 

på att det i normalplanerna för folkskolans lägre avdelning (motsvarande mellanstadiet) 

hänvisas till det gymnastiska centralinstitutets anvisningar vilket är ett material jag inte har 

tillgång till. 

5. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en historisk bakgrund om samhället, skolan och idrottsämnet. 

Relevant för undersökningen är dels en förståelse för skolans utveckling i förhållande till 

övriga samhällsförändringar och dels en kort översikt över idrottsämnets utveckling. 

                                                           
31 Widen (2009) s. 138. 
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5.2 Skolans och samhällets utveckling från mitten av 1800-talet fram till idag 
Folkskolestadgan infördes 1842 bland annat som en konsekvens av statens och överhetens 

behov av social kontroll och disciplinering av den snabbt växande underklassen. Etableringen 

av folkskolan var en långsam process och undervisningen var ofta bristfällig. Detta gällde i 

synnerhet för de yngre barnen, vilket var anledningen till att man inrättade småskolor för de 

två första årskurserna där kraven på utbildning hos lärarna inte var lika stor. I mitten av 1800-

talet var disciplinen både ett medel och ett mål för skolans fostran.31F

32 

Under 1800-talets andra hälft spreds nationalismen över Europa och den svenska staten ville 

ena folket genom att visa hur mycket de hade gemensamt. Skolan blev därmed en viktig 

utgångspunkt för att förmedla den rätta nationella identiteten.32F

33 Under samma period var 

hygienen i samhället dålig, både den allmänna, med sopor på gatorna och dåliga 

vattenledningssystem, och den personliga vilket började lyftas upp ännu mer i början av 1900-

talet. Samtidigt ansåg man att det inte bara var den fysiska miljön som behövde förändras utan 

även livsstilen och då framförallt barnens och ungdomarnas då man ansåg att de hade en 

försämrad fysik gentemot tidigare generationer.33F

34  

Industrialiseringen tog fart i slutet av 1800-talet samtidigt som processen mot en demokratisk 

välfärdsstat började.34F

35 Då man trodde att det demokratiska fostransuppdraget skulle lyckas 

bättre i en enhetlig skola förde man samman folkskolan och småskolan till en sexårig skola. 

Reformen sammanföll med första världskriget och sedan även med grundlagsändringarna 

1918-1921 som innebar att den politiska demokratin fullbordades i Sverige. 35F

36 Runt denna 

period reglerades även alkoholhanteringen då man började se de personer som drack för 

mycket som ett hot både mot omgivningen och samhället i stort.36F

37 Kyrkans inflytande över 

skolan minskade och socialdemokratins stabila maktinnehav på 1930-talet medförde att den 

statliga inställningen till skolan förändrades i och med att partiet såg folkskolan som en del av 

välfärden. Det skulle nu tas ett större ansvar för hygien och hälsa i skolorna.37F

38 

                                                           
32 Edgren, Henrik (2011), ”Folkskolan och grundskolan”, i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red), 
Utbildningshistoria, s. 104 ff. 
33 Thisner, Fredrik; Edgren, Henrik & Edquist Samuel (2011), ”Sveriges historia”, i Larsson, Esbjörn & Westberg, 
Johannes (red), Utbildningshistoria, s. 37 f. 
34 Hallden, Olle (1971), Idrotten i det svenska samhället, s. 33 f. 
35 Thisner; Edgren & Edquist (2011), s. 38.  
36 Larsson, Hans Albin (2011), Mot bättre vetande: En svensk skolhistoria, s. 46. 
37 Willner, Sam (2005), ” Alkoholpolitik och hälsa hos kvinnor och män”, i Sundin, Jan; Hogstedt, Christer; 
Lindberg, Jakob & Moberg, Henrik (red), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv s. 198 ff. 
38 Larsson (2011), s. 47 f. 
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I slutet av 1930-talet uppstod diskussioner om folkskolans roll och undervisning som bottnade 

i konflikter mellan olika kunskapssyner. Länge hade man använt en klassisk syn på bildning 

med fokus på skoldisciplin och lärarauktoritet. Denna konfronterades nu med John Deweys 

samarbetspedagogik, där han menade att skolan skulle ge eleverna socialt meningsfulla 

sysselsättningar kopplade till samhället utanför skolan. Efter andra världskriget blev dessa 

intressen större och krav på att skolan skulle fostra eleverna till demokratiska medborgare 

ledde till grundskolans införande 1962 då man ansåg att en nio-årig, obligatorisk och enhetlig 

skola, kunde föra uppdraget bättre.38F

39 

Det moderna välfärdssamhällets framväxt under efterkrigstiden medförde en bättre folkhälsa, 

vilket dels kan bero på trygga ekonomiska och sociala förhållanden och dels på att kunskap 

om ohälsosamma beteenden ökade.39F

40 I 1969 års läroplan skedde ett ökat fokus på jämställdhet 

på grund av att kvinnorörelsen under denna tid lyfte dessa frågor. Samtidigt började Sverige 

att bli mer mångkulturellt då invandringen ökade på grund av att man ville få in mer 

arbetskraft. Under denna period fick även miljöfrågor en helt ny betydelse efter att man hade 

börjat tvivla på den tidigare tilltron till oändliga naturresurser.40F

41  

Under 1980-talet betonades det demokratiska fostransuppdraget ännu mer i skolans läroplan. 

Nu skulle man inte bara lära sig om demokrati utan även praktisera demokratiska 

beslutsprocesser. Från 1990-talet fram till idag kan man se en samhällsutveckling av 

marknadstänkande, individualisering och valfrihet.41F

42 Internet etablerades som ett publikt 

nätverk i Sverige under denna tid vilket medförde en ny informations- och 

kommunikationsteknik. Samhällets produktion, och med den arbetskraftens kompetens, har 

förändrats mycket under 1900-talet: från jordbruk till industri och sedan från industri till 

kunskap. Förändringar av samhället innebär andra arbetsformer vilket i sin tur kräver nya 

utbildningsformer som tillgodoser de nya kraven.42F

43  

5.2 Skolidrottens införande 
Idrotten i skolan kan inte ses som ett enhetligt nationellt ämne förrän i mitten på 1800-talet. 

Ett antal händelser i början av sekelskiftet, som innebar stora förändringar i den svenska 

                                                           
39 Edgren (2011), s. 110 ff. 
40 Willner, Sam (2005), ” Hälso- och samhällsutvecklingen i Sverige 1750-2000”, i Sundin, Jan; Hogstedt, 
Christer; Lindberg, Jakob & Moberg, Henrik (red), Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, s. 72. 
41 Thisner; Edgren & Edquist (2011), s. 40.  
42 Edgren (2011), s. 115 ff. 
43 Lundgren, Ulf.P (2012), ”Det livslånga lärandet – att utbilda för ett kunskapssamhälle”, i Lundgren, Ulf.P; 
Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red), Lärande skola utbildning – grundbok för lärare, s. 123 -131. 
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politiken, har betydelse för framväxten av ämnet i skolan.43F

44  Början av 1800-talet beskrivs 

som en tid präglad av göticism44F

45 på grund av att man hade förlorat Finland 1809. Denna 

banade väg för diskussioner om vilka fysiska förutsättningar som krävdes för att försvara 

landet och på sikt återta förlorade områden. Detta var en bidragande faktor till införandet av 

fysisk fostran i undervisningen.45F

46 

Per Henrik Ling ses som fadern av den svenska gymnastiken då han 1813 tog initiativ för 

grundandet av gymnastiska centralinstitutet (CGI). Göticismens betydelse för skolidrotten 

berodde på att Ling kopplade samman kroppsövningar med denna idéströmning och 

uppmärksammade det för andra. Han utvecklade linggymnastiken, som döptes efter honom, 

och som han delade in pedagogisk gymnastik, militärgymnastik, medikalgymnastik samt 

estetisk gymnastik.46F

47  

Grundandet av CGI och linggymnastiken skapade förutsättningar för skolidrottens fortsatta 

utveckling. Man såg kroppsövningarna som bildning, det vill säga ett sätt att motverka dåligt 

uppförande och istället utveckla goda karaktärsdrag hos ungdomarna.47F

48 Kroppsövningarna, 

utöver de militära aspekterna och Lings influerande, motiverades även av hälso- samt 

skolsociala skäl. Barnens hälsa bedömdes i slutet av 1700-talet som väldigt dålig och genom 

kroppsövningar, i form av gymnastik, skulle man komma tillrätta med detta.48F

49   

I och med folkskolans etablering 1842 brukar man betrakta skolidrottens genombrott i 

samband med denna. Det tog dock ytterligare många år innan ämnet hade fått en tydligare 

utformning. I mitten på 1800-talet ökade nationalismen och de pedagogiska och militära 

kroppsövningarna gavs större utrymme. Linggymnastiken systematiserades och kom att 

bygga på rörelsescheman där varje rörelse skulle utföras exakt och ha ett tydligt syfte. En 

harmonisk kropp skulle skapas genom att allsidigt träna hela kroppen.49F

50 

                                                           
44 Sandahl (2011), s. 210. 
45 En idéströmning som kombinerade drömmen om gamla tiders stormakt med nationalism. 
46 Annerstedt (1989), s. 13. 
47 Sandahl (2011), s. 210. 
48 Sandahl (2011) s. 211.  
49 Annerstedt (1989), s. 14. 
50 Sandahl (2011), s. 211 f. 
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6. Resultat  
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat utifrån en tematisk ordning i förhållande 

till frågeställningarna. I slutet av varje tema följer en kort sammanfattning som knyter ihop de 

olika delarna.  

6.1 Medborgarfostran  
Detta tema behandlar de kunskaper som syftar till att utveckla egenskaper som anses vara 

önskvärda hos en svensk medborgare.  

6.1.1 Disciplin och ordning  
I 1878 samt 1900 års normalplan var direktiven för idrottsämnet, som då benämndes 

gymnastik, oerhört sparsamma. Båda planerna bestod i stort sett av samma text utöver en liten 

skillnad som kan utläsas i citaten nedan: 

Fristående rörelser, dels i omvexling med fria lekar på lofstunderna, dels såsom 

uppfriskningsmedel under lärotimmarne; öfning att med ordning gå in och ut ur 

skolrummet.50F

51  

Fristående rörelser, dels i omväxling med fria lekar på lofstunderna, dels såsom 

uppfriskningsmedel under lärotimmarna och dels såsom medel att vänja barnen vid 

hållning och lystring; öfning att med ordning gå in och ut ur skolrummet.51F

52 

Det första citatet, från 1878 års normalplan, beskrev ämnet som att det användes för att öva på 

att gå in och ut ur klassrummet under ordning. Detta, tillsammans med att de fristående 

rörelserna var i fokus, kan ses som ett sätt att disciplinera eleverna i och med att 

linggymnastiken under denna period var stor. Önskvärda karaktärsdrag enligt denna var bland 

annat disciplin vilket stämmer överens med Ljunggrens undersökning.52F

53 Annerstedt menar att 

idrottsämnet under denna tid till stor del gick ut på att fostra soldater vilket linggymnastikens 

strikta rörelser bidrog till.53F

54 Detta styrker också resultatet att ämnet till stor del handlade om 

att lära eleverna disciplin och ordning.  

I det andra citatet, från 1900 års normalplan, kan man se att det har lagts till ytterligare en 

mening vilken handlade om att gymnastiken, som ämnet fortfarande hette, var ett medel till 

att vänja barnen vid hållning och lystring. Detta talar ännu mer för att ämnet sågs som ett sätt 

att disciplinera och lära eleverna ordning. Att gå in och ut ur klassrummet skulle lära eleverna 

                                                           
51 Kongl. Boktryckare (1878) Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, s. 11. 
52 Kongl. Maj:t (1900) Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, s. 15. 
53 Ljunggren (1999), s. 253 ff. 
54 Annerstedt (1989), s. 3. 
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att lyssna på läraren och samtidigt lära dem en god hållning, vilket Wanneberg beskriver som 

ett önskvärt karaktärsdrag enligt linggymnastiken.54F

55 De båda normalplanerna säger egentligen 

samma sak: att ämnet användes som en metod för att disciplinera och skapa ordning bland 

eleverna eftersom dessa karaktärsdrag under denna tid var viktiga.  

Ytterligare en sak som tyder på att disciplin och ordning var viktiga uppdrag är att det i 

normalplanen 1878 stod att det var lämpligt att lägga gymnastikövningarna på lediga stunder, 

exempelvis mellan lektionerna.55F

56 I 1900 års normalplan beskrevs det lite olika sätt att lägga in 

gymnastiken på, antingen innan, under eller efter lektioner i andra ämnen.56F

57 Ämnet hade 

alltså ingen fast tid på schemat i någon av planerna vilket betyder att idrotten till stor del 

handlade om fostran i och med att det inte hade samma roll som andra ämnen. Ljunggren 

menar att linggymnastiken även skulle fostra till moral vilket kan ses som en form av 

ordning.57F

58 Att lära sig disciplin och moral handlar om att lära sig hur man beter sig i olika 

situationer vilket berör kunskap som består i klokhet, det vill säga fronesis. 

6.1.2 Samarbete och hänsynstagande  
1955 års undervisningsplan var uppdelad årskurs för årskurs. Den avslutades med anvisningar 

som förklarade aktiviteterna i vilka det stod att bollspel och lekar syftade till att utveckla 

samspel, en god laganda och respekt för givna regler. Detta gällde för alla årskurser och skulle 

anpassas utifrån ålder.58F

59 Wanneberg menar att idrotten under denna tid inte hade någon större 

plats inom skolidrotten trots att idrottsrörelsen fått ett allt större genomslag i samhället.59F

60 

Resultatet visar dock att samarbete och samspel, vilket är viktiga egenskaper inom många 

idrotter, fått ta plats i de kunskaper som ämnet syftade till att utveckla.  

I 1980 års kursplan har samarbetsförmågan specificerats ytterligare vilket citatet nedan visar:  

Redan från lågstadiet skall pojkar och flickor vänja sig vid att öva och spela tillsammans i 

lag. Invandrarelever har ofta kunskaper i bollspel, som bör tas tillvara genom att de får 

instruera och berätta.60F

61 

Här fick genus och etnicitet plats i socialiseringen. Idrottsämnet fick rollen att fostra eleverna 

till hänsyn och samarbete, och det var bollen som var medlet. Genom bollekar och bollspel 

                                                           
55 Lundquist Wanneberg (2004), s.213 f. 
56 Kongl. Boktryckare (1878) Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, s.39. 
57Kongl. Maj:t (1900) Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor, s. 77. 
58 Ljunggren (1999), s. 253 ff. 
59 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958) Undervisningsplan för rikets folkskolor, s. 137 ff. 
60 Lundquist Wanneberg (2004), s. 22.  
61 Skolöverstyrelsen (1981) Läroplan för grundskolan, allmän del, s. 92. 
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skulle eleverna även öva samspelsförmågan samt arbeta med gemensamma regler. 61F

62 Detta 

bekräftar att man ansåg att det var idrottsaktiviteter som skulle främja samarbetet.   

I 2011 års kursplan har samarbete återgått till att ta en relativt obetydlig plats i ämnets 

innehåll. Det enda som kan liknas vid detta är att eleverna ska lära sig att ta hänsyn i samband 

med aktiviteter.62F

63 Detta kan tolkas som att fostransuppdragets karaktär har förändrats och 

minskat eftersom det inte längre är lika tydligt på den normativa nivån som vid 1955 samt 

1980 års planer. Jämställdhet och mångkulturella aspekter utesluts också.63F

64 Även samarbete 

och hänsyn kan kopplas till kunskapsformen fronesis eftersom det berör hur erfarenheterna lär 

oss, på ett önskvärt sätt, att hantera situationer.  

6.1.3 Trafik och natur 
1955 års undervisningsplan innehöll trafikundervisning vilket kan ses som en del av 

fostransuppdraget eftersom det varken hade med rörelse eller hälsa att göra.64F

65 Även 1980 års 

kursplan innehöll trafikkunskap, dock endast i samband med förflyttning, medan det 2011 är 

borttaget.65F

66 Lindgren menar att kunskapssynen i skolan omkring 1980 återigen började handla 

om bildning från att decennierna innan ha setts som nytta för samhälle och arbetsmarknad.66F

67 

Trafikkunskap var därmed viktigt under den tid då kunskap sågs som nytta eftersom det var 

en viktig kunskap i vardags- samt arbetslivet medan det inte fick samma utrymme i en tid då 

skolan behövde erbjuda en annan slags kunskap. 

I 1980 års kursplan tog naturen större plats. Det var viktigt att lära sig om naturen, hur man 

tog hand om den och om allemansrätten. Det var även viktigt att lära sig hur man skulle klä 

sig- samt att lära sig om säkerhet för och kring olika aktiviteter utomhus. Det var bland annat 

isvett, badvett samt klädsel för skidåkning som uttrycktes. De aktiviteter som ingick var 

därmed tydligt beskrivna.67F

68 I 2011 års kursplan har denna del tonats ned i texten, dock har 

man fortfarande kvar allemansrättens grunder samt säkerhet kring naturvistelser.68F

69 Detta 

betyder att naturvård samt klädsel har utesluts samtidigt som läraren har en större frihet att 

själv välja vad denne vill ta upp i undervisningen kring säkerhet. Både kunskaper i trafik och 

                                                           
62 Skolöverstyrelsen (1981), s. 92. 
63 Skolverket (2015), s. 41. 
64 Skolverket (2015), s. 41. 
65 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958), s. 137. 
66 Skolöverstyrelsen (1981), s. 94; Skolverket (2015) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, s. 41. 
67 Lindgren (1994), s. 630 f. 
68Skolöverstyrelsen (1981), s. 94. 
69 Skolverket (2015), s. 41. 
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natur går att räkna till fronesis eftersom de innebar ett hanterande av praktiska situationer. 

Kunskaperna skulle även gå att se som episteme eller techne beroende på hur man ser på dem. 

Utifrån denna undersökning har jag dock valt tolka dem som fronesis i och med att de till 

största del handlade om att eleverna skulle lära sig hur man beter sig i olika situationer, det 

vill säga ta hand om naturen, om varandra och om sig själva för att bli en så god medborgare 

som möjligt. I detta fall handlade exempelvis inte naturkunskaperna om rent teoretiska- eller 

praktiska kunskaper (vilket de dock också är, vilket i sin tur visar att kunskapsformerna ofta 

hänger ihop) utan de förväntades leda till klokhet, det vill säga fronesis, vilket betyder att det 

är denna kunskapsform som var i fokus.  

6.1.4 Sammanfattning  
Idrottsämnet  har under hela undersökningsperioden haft en stark fostranskaraktär. 

Kunskapsformen fronesis finns med i alla styrdokumenten, dock på en varierande nivå och 

med fokus på olika lärdomar inom denna beroende på vilka önskvärda karaktärsdrag som 

samhället ansåg vara viktiga under perioden. De båda normalplanerna innehöll en liknande 

kunskapssyn, där disciplin och ordning utvecklades genom att eleverna skulle gå in och ut ur 

klassrummet i ordnad form samt utföra fristående rörelser i linggymnastikens och militärens 

strikta anda. 1955 övergick disciplin och ordning till samarbete och samspel vilket kan knytas 

an till idrottens införande. Inom fostransuppdraget fick även trafikkunskap utrymme i 1955-

års undervisningsplan. Detta fanns kvar 1980 men i mindre skala och istället fick naturfrågor 

en större plats. 2011 har fostransuppdraget överlag minskat. Fronesis som kunskapsform kan 

sägas ha varit stark under hela undersökningsperioden med undantag från den nuvarande 

kursplanen.  

6.2 Rörelse  
Detta tema behandlar de aktiviteter samt fysiska förmågor som är i fokus i styrdokumenten.   

6.2.1 Fysisk aktivitet  
Normalplanen 1878 samt 1900 innehöll båda fristående rörelser som huvudsakligt fokus men 

att de skulle ske i omväxling med fria lekar på rasterna.69F

70 Detta stämmer överens med 

Lindroths resonemang om att statsmakterna (regeringen och GCI) ändå var positivt inställd 

till fria kroppsövningar i viss mån.70F

71 Även om gymnastiken utgjorde den stora delen av 

undervisningen fanns begreppet lek ändå med i styrdokumenten.  

                                                           
70 Kongl. Boktryckare (1878), s.11; Kongl. Maj:t (1900) Normalplan för undervisningen i folkskolor och 
småskolor, s. 15. 
71 Lindroth (1993), s. 311 ff. 
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I 1955 års undervisningsplan stod det överst för varje årskurs: 

Enkla fristående gymnastiska övningar i form av fantasibetonade lekrörelser och s.k. 

rörelsesagor med huvudvikten lagd vid att lära barnen röra sig ledigt; enkla 

färdighetsövningar.71F

72  

Detta tyder på att gymnastiken fortfarande spelade huvudrollen i undervisningen vilket kan 

knytas an till Wannebergs resonemang om att linggymnastiken länge var den viktigaste 

aktiviteten i idrottsundervisningen trots att idrotten var på frammarsch i samhället.72F

73 Olika 

former av smålekar, bollekar och terränglekar tillsammans med skidlöpning, skridskoåkning 

och vattenvaneövningar stod dock också med vilket betyder att andra aktiviteter än gymnastik 

var viktiga.73F

74 Annerstedt kallade perioden 1912-1950 för brytningsfasen och denna 

förändring, att det började föras in mer idrott och lek i idrottsämnet vid sidan om 

gymnastiken, visar på ett liknande resultat.   

I 1980 års kursplan var de fysiska aktiviteterna gymnastik, bollspel och bollekar, dans, 

friidrott, orientering och friluftsliv, lekar, skidåkning, simning, skridskoåkning och 

livräddning.74F

75 Vilka aktiviteter som var viktiga och som eleverna därmed skulle undervisas i 

var tydligt utskrivna. Gymnastik stod fortfarande längst fram och innehöll flest moment vilket 

kan tolkas som att ämnet, trots att det i denna kursplan benämndes ”idrott”, fortfarande 

styrdes till viss del av gamla värderingar. 

2011 års kursplan består inte alls av ett bestämmande av aktiviteter på samma sätt utan är mer 

öppen för tolkning.  

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta 

former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som 

utomhus.75F

76 

Detta citat visar att aktiviteten i sig inte har ett särskilt stort fokus. Utan redskapsövningar, 

lekar, danser och rörelser till musik fungerar som ett medel för att eleverna ska lära sig 

grovmotorik. Aktiviteterna i sig går inte att räknas till någon kunskapsform utan det är vad 

                                                           
72 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958), s. 137.  
73 Lundquist Wanneberg (2004), s.213 f. 
74 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958), s. 137 f. 
75 Skolöverstyrelsen (1981), s. 91-96.  
76 Skolverket (2015), s. 41. 
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aktiviteterna förväntas utveckla som eventuellt kan ses som kunskap vilket tas upp under 

kommande kategori.  

6.2.2 Fysisk förmåga  
Ett specifikt utvecklande av fysiska förmågor nämndes inte i normalplanen 1878. En 

förändring i 1900 års normalplan var att det där lagts till att eleverna skulle vänja sig vid 

hållning.76F

77 Detta var säkerligen viktigt även 1878 då hållningen var betydelsefull inom 

linggymnastiken och denna dominerade skolidrotten under perioden, precis som Ljunggren 

tidigare beskrivit.77F

78  

De fysiska förmågor som eleverna skulle utveckla blev något fler i 1955 års 

undervisningsplan även om de fortfarande inte beskrevs särskilt utförligt. Förmågorna 

handlade om att röra sig ledigt och att de skulle lära sig enkla färdighetsövningar. 78F

79 Det stod 

dock inte uttryckligen vad detta innebar vilket gör förmågorna ganska diffusa. Detta gällde för 

den första årskursen. Följande citat, som gällde för de två högre årskurserna, visar dock att 

röra sig ledigt inte var så fritt som det skulle kunna tolkas utan att det i 

undervisningssituationen var tydligt vad detta innebar. ”Svårighetsgraden något stegrad. 

Något skärpta fordringar på rörelsernas och övningarnas utförande”. 79F

80 Även detta kan knytas 

samman med Wannebergs resonemang om att linggymnastiken fortfarande hade fäste i skolan 

då rörelserna inom denna tradition var tydligt utformade och korrekta i sitt utförande.80F

81 

I 1980 års kursplan formulerades de fysiska förmågorna ytterligare. Inom varje aktivitet, som 

exempelvis gymnastik eller bollspel, uttrycktes ett antal underaktiviteter. Inom gymnastik var 

rörelser som att kunna hoppa, rulla, springa, klättra och balansera önskvärda medan lekar 

skulle träna uppmärksamhet, iakttagelse och reaktionsförmåga. Bröst- och ryggsim stod 

uttryckligen med samt livräddnings- och orienteringskunskap. Inom friidrotten skulle man 

kunna löpa, hoppa och kasta.81F

82 Till skillnad från 1955 var denna kursplan på den normativa 

nivån mer inriktad på vad varje moment innehöll för delmoment. Dock stod de fysiska 

förmågorna fortfarande i skymundan för aktiviteterna. Det var med andra ord mer fokus på 

innehåll än på vad innehållet skulle bidra med för förmågor.  

                                                           
77 Kongl. Maj:t (1900), s. 15. 
78 Ljunggren (1999), s. 253 ff. 
79 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958), s. 137. 
80 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958), s. 137. 
81 Lundquist Wanneberg (2004), s. 213 f.  
82 Skolöverstyrelsen (1981), s. 91-96. 
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2011 års kursplan innehåller liknande fysiska förmågor som 1980, dock i en del andra termer. 

Grovmotoriska grundformer, takt och rytm, orientera i närmiljö samt balansera, flyta och 

simma i mag- och ryggläge är de som uttrycks.82F

83 Grovmotoriska grundformer handlar 

exempelvis om att kunna springa, hoppa och klättra, vilket är några av de förmågor som 

gymnastiken i 1980 års kursplan skulle medföra. 2011 är det ett ökat fokus på takt och rytm 

medan uppmärksamhet, iakttagelse och reaktionsförmåga är borttaget. Det finns med andra 

ord både kontinuitet och förändring i de förmågor som i nutid förväntas utvecklas i jämförelse 

med 1980 års kursplan. 

De kunskaper som eleverna skulle lära sig går att räkna som praktiska kunskaper vilket 

betyder att kunskapsformen techne står i fokus genomgående i styrdokumenten. Aktiviteterna 

i föregående kategori är ett medel för att uppnå dessa förmågor. En del av förmågorna, som 

exempelvis att utveckla styrka, går inte att betraktas som kunskap utifrån de kunskapsformer 

som undersökningen bygger på eftersom detta snarare är ett tillstånd än kunskap.   

6.2.3 Sammanfattning  
Den aktivitet som har varit viktigast enligt styrdokumenten är, ända från 1878 fram till 1980, 

gymnastik. Därefter har begreppet gymnastik försvunnit och ersatts av grovmotoriska rörelser 

som mer kan liknas vid förmågor än en aktivitet i sig. Dock hade gymnastiken redan i 1980 

års kursplan ändrat karaktär och istället för fristående rörelser var grovmotoriska rörelser i 

centrum. Lek och idrott har fått ett större utrymme i kursplanerna från och med 1955. 

Ända fram till 1980 var de fysiska förmågorna som eleverna förväntades utveckla relativt 

otydliga i läroplanerna. 1980 års kursplan innehöll däremot lite fler direktiv i form av att 

exempelvis kunna hoppa, springa och klättra samt simma bröst- och ryggsim. Dock var 

aktiviteterna fortfarande i fokus vilket har förändrats i 2011 års kursplan. I denna tar 

aktiviteterna istället ringa plats och de fysiska förmågorna är i viktigare. Förmågorna handlar 

till största del om praktiskt kunskap som knyts an till kunskapsformen techne vilket är 

genomgående i alla styrdokument. Dock fanns det i styrdokumenten fram till 1955 utrymme 

för att aktiviteterna skulle bidra med andra egenskaper än kunskap, som exempelvis styrka. 

Detta försvinner efter 1980 då de fysiska förmågorna endast består av kunskaper inom 

kunskapsformen techne.     

                                                           
83 Skolverket (2015), s. 41. 
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6.3 Hälsa 
Under detta tema behandlas de aspekter i idrottsämnets styrdokument som syftar till att 

utveckla hälsa. Eftersom hälsa kan ses utifrån två olika perspektiv: patogent och salutogent, 

där det första innebär frånvaro av sjukdom och det andra ser till människans hela välmående, 

så har jag valt att inte bara se vilka tendenser det finns till hälsa utan också se om det ena eller 

det andra synsättet dominerar.  

6.3.1 Hälsa ur ett patogent eller salutogent perspektiv? 
De båda normalplanerna 1878 och 1900 beskriver ämnet som att det bland annat ska fungera 

som ett uppfriskningsmedel.83F

84 Ett uppfriskningsmedel kan dels ha fungerat som ett sätt att 

hålla skärpan uppe och skapa ordning i klassen men även som ett medel för att få in rörelse 

under lektionen för att eleverna inte skulle bli stillasittande. Detta kan därmed, utöver 

disciplinen, ses som hälsa ur ett patogent perspektiv, där man ville förebygga skavanker 

genom att låta eleverna sträcka på sig. Det har även nämnts att en god hållning enligt 

Wanneberg var en kroppslig och karaktärsmässig styrka som linggymnastiken skulle hjälpa 

till att utveckla.84F

85 1900 års normalplan har hållning som ett av ämnets huvudsakliga fokus 

vilket tidigare har beskrivits som ett sätt att skapa disciplin och ordning, men i och med 

Wannebers resonemang ovan kan det även beskrivas som hälsa.85F

86 

”Färdighetsövningarna bör ge eleverna utlopp för deras rörelsebehov. Redan för de yngsta 

barnen bör goda arbets- och vilställningar inläras.”86F

87 Citatet kommer från 1955 års 

undervisningsplan och visade en tydlig bild av rörelse kopplad till hälsa. Eleverna skulle få 

röra på sina kroppar så mycket som de behövde, vilket kan ses som ett sätt att behålla en 

fysisk hälsa. Ergonomi uttrycktes också tydligt vilket även det visade att man ville förebygga 

sjukdomar och skador genom att lära eleverna att använda kroppen på rätt sätt i arbete och 

vila. Ytterligare ett citat visar på ett hälsoperspektiv under denna tid: 

Som allmän regel bör gälla, att alla lärjungar skall ha en särskild gymnastikdräkt. 

Materialet skall vara lätt att tvätta och helst av ljus färg. Dräkterna får inte begagnas som 

underkläder utan endast användas under gymnastiklektionen. Vid varje skola bör finnas 

lämpliga anordningar till förvaring av gymnastikdräkter och gymnastikskor. Där så är 

möjligt, bör i allmänhet dusch förekomma efter gymnastiklektionerna. Härigenom stärkes 

                                                           
84Kongl. Boktryckare (1878), s.11; Kongl. Maj:t (1900), s. 15. 
85 Lundquist Wanneberg (2004), s. 213 f.  
86 Kongl. Maj:t (1900), s. 15. 
87 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958), s. 139. 



Örebro universitet 
HumUs Historia  

24 
 

den känsla av välbefinnande, som den fysiska fostran har till uppgift att skänka 

lärjungarna.87F

88  

Att det var viktigt att eleverna skulle ha särskilda kläder inför gymnastiklektionerna och att 

dessa skulle tvättas efter varje tillfälle visade en medvetenhet om den personliga hygienen 

tillsammans med den aspekten att dusch var att föredra efter fysisk aktivitet. Visserligen stod 

det att den fysiska aktiviteten tillsammans med duschen skulle skänka ett välbefinnande. Men 

i och med att det under denna tid blev allt mer upplyst om hygienens betydelse för den fysiska 

hälsan kan det perspektivet inte förminskas. Begreppet välbefinnande i denna mening tyder på 

att man gärna ville förmedla en bredare syn på hälsa men att man inte riktigt förstod vad detta 

innebar då man uppgav att den fysiska fostran skulle skänka ett välbefinnande. Att på riktigt 

uppnå ett välbefinnande är svårt om man känner yttre krav och därför var hälsoperspektivet 

ändå patogent. Med andra ord skulle välbefinnande kunna tolkas som att det handlade om att 

känna sig tillfreds med fysisk aktivitet för att vilja fortsätta med det, inte för sitt psykiska 

välmående utan för att kroppen skulle må bra.  

Anvisningar av hygienisk art lämnas i lämpliga sammanhang. Bland annat bör 

njutningsmedlens, speciellt alkoholens och tobakens, ofördelaktiga inverkan på 

konditionen påpekas.88F

89 

Även detta citat tyder på att resonemanget ovan stämmer. Att upplysa barnen om vikten att 

hålla sig ifrån dessa njutningsmedel för den fysiska hälsans skull var viktigt.  

I 1980 års kursplan har hälsa ett eget utrymme i dess innehåll: ”Hälsa, hygien och ergonomi är 

förebyggande hälsovård […].”89F

90 Vad denna kategori sedan innehöll visar att det fortfarande 

på 1980-talet var det patogena hälsoperspektivet som dominerade: ”Övning i att lyfta, bära, 

skjuta och dra.”90F

91, ”Riktiga sittställningar.”91F

92, ”Sambandet fysisk aktivitet – cirkulation och 

muskelfunktion.”92F

93 samt ”Klädsel och duschning i samband med fysisk aktivitet.”93F

94 Det fanns 

därmed ingenting som tyder på att man såg hälsa ur ett större perspektiv utan det handlade om 

att hålla kroppen stark och frisk.  

                                                           
88 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958), s. 139. 
89 Kungl. Skolöverstyrelsen (1958), s. 139. 
90 Skolöverstyrelsen (1981), s. 91. 
91 Skolöverstyrelsen (1981), s. 91. 
92 Skolöverstyrelsen (1981), s. 91. 
93 Skolöverstyrelsen (1981), s. 91. 
94 Skolöverstyrelsen (1981), s. 91. 
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2011 har man valt att behålla hälsa som en egen kategori men har istället för hälsa, hygien och 

ergonomi lagt hälsa och livsstil tillsammans.94F

95 Detta kan tolkas som att perspektivet på hälsa 

har blivit bredare och att livsstilen har betydelse för hälsan. Innehållet i denna kategori är kort 

och består av: ”Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och 

utevistelser.”95F

96 Här kan man se att ergonomi och hygien har tagits bort medan en teoretisk 

synvinkel på hälsa (då det är ord, begrepp och samtal som är i fokus) är viktigare. Hälsa kan i 

denna ses både ur en patogen och en salutogen synvinkel i och med att de ska lära sig vissa 

ord och begrepp som då är ett patogent- medan samtal om upplevelser istället är salutogent 

perspektiv.   

Att använda idrottsämnet för att få eleverna att röra på sig kan inte ses som kunskap men 

däremot kan förmågor som att lära sig god hållning, ergonomi och hygien ses som praktiska 

kunskaper. Dessa kunskaper inryms då i kunskapsformen techne vilken hade ett väldigt litet 

utrymme i de två första normalplanerna men blev större i styrdokumenten för 1955 och 1980. 

Även teoretiska kunskaper om hälsa fick ett litet utrymme 1955 och 1980 vilket härrörs till 

episteme, tidigare fanns det ingen tendens till en sådan typ av kunskap. 2011 finns det inte 

längre något fokus på praktiska kunskaper vilket betyder att techne som kunskapsform 

utesluts. Hälsa handlar nu endast om kunskaper inom episteme och det salutogena 

perspektivet, som inte går att knyta till någon kunskapsform. 

6.3.2 Sammanfattning 
Att idrottsundervisningen skulle bidra till en bättre hälsa kan man se tendenser av under hela 

undersökningsperioden. 1878 handlade det framförallt om att eleverna skulle sträcka på sig 

vilket blev ännu tydligare kring sekelskiftet då en god hållning uttrycktes som ett av 

undervisningens mål. I mitten av 1900-talet beskrevs hälsa tydligare i och med att eleverna 

skulle få utlopp för sitt rörelsebehov, lära sig om ergonomi och hygien. Denna syn på hälsa 

fanns kvar 1980 men 2011 har både hygien och ergonomi tagits bort. Eleverna ska nu endast 

lära sig teoretiska begrepp om hälsa samt att kunna reflektera om egna upplevelser. Det går 

alltså att konstatera att det patogena perspektivet på hälsa dominerar idrottsämnet under hela 

undersökningsperioden men att det i nutid finns vissa inslag av ett salutogent perspektiv. Det 

patogena hälsoperspektivet, som ergonomi och teori, går att knyta till kunskapsformerna 

techne och episteme i och med att det är kunskaper som innebär att veta hur man gör något 

samt teoretisk vetenskap. Rörelse går dock inte att betrakta som kunskap enligt de tre 
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kunskapsformerna. Det betyder att hälsoperspektivet i undersökningsperiodens början inte 

sågs som kunskap. Detta förändrades 1955 då kunskapsformerna techne och episteme tog 

plats i undervisningsplanen. På 2000-talet är det istället bara kunskaper inom episteme som är 

viktiga.  

7. Diskussion och slutsatser  
I detta avsnitt diskuteras de ovanstående resultaten i förhållande till tidigare forskning och 

bakgrund. De tre underfrågorna kommer att diskuteras var för sig för att i slutsatsen knytas 

samman till att besvara den övergripande frågan.  

7.1 Idrottsämnets fostransuppdrag 
Undersökningen visar att idrottsämnet år 1878 till stor del handlade om att fostra eleverna till 

att bli disciplinerade och ordningsamma medborgare. Detta hänger tydligt samman med 

Annerstedts och Ljunggrens resultat som visar att skolidrotten under denna period 

dominerades av linggymnastiken samt att ett av linggymnastikens mål var att fostra till just 

disciplin.96F

97 Då ämnet inte hade en egen plats på schemat utan istället genomfördes i 

anslutning till andra lektioner kan man förstå det som att det hade en underordnad roll 

gentemot andra skolämnen. Detta förstärker bilden av ämnets disciplinerande fostransuppdrag 

tillsammans med det faktum att man vid skolidrottens införande såg kroppsövningar som ett 

sätt att motverka dåligt uppförande. Idrottsämnet hade helt enkelt ett annat fokus, som inte 

gick ut på den finkulturella bildningen som Lindgren menar att skolans kunskapssyn under 

denna tid annars handlade om.97F

98 

Det förekom ingen större förändring i fostransuppdraget i 1900 års normalplan då den enda 

skillnaden i styrdokumenten var begreppen hållning och lystring. Då hållning var ett viktigt 

inslag i linggymnastikens karaktärsuppdrag kan även detta ses som ett sätt att disciplinera. 

Isling har i sina resultat kommit fram till att disciplinering under denna tid var viktig för att 

lära eleverna ödmjukhet och lydnad vilken hade en betydande roll i den kunskap som hela 

folkskolan skulle förmedla.98F

99 Detta framträder i både 1878 och 1900 års normalplan och går 

att koppla till kunskapsformen fronesis eftersom den innebär att lära sig hur man bör handla i 

praktiska situationer.  

                                                           
97 Annerstedt (1989), s.3; Ljunggren (1999), s. 253 ff. 
98 Lindgren (1994), s. 630 f. 
99 Isling (1988), s. 611 ff.  
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Första hälften av 1900-talet innebar stora samhällsförändringar, exempelvis att kyrkans roll 

minskade, allmän rösträtt infördes och världskrigens utbrott. Detta medförde bland annat att 

det lades ett allt större ansvar på skolan att fostra demokratiska medborgare, vilket kan förstås 

i och med att de nya förutsättningarna krävde att människorna utvecklade förmågor som 

skulle främja folkstyret. I 1955 års undervisningsplan kan man därmed se en förändring av det 

fostransuppdrag som idrottsämnet skulle bidra med. Disciplin och ordning ersattes till viss del 

av samarbete och hänsyn vilket stämmer överens med Annerstedts brytningsfas där denna 

period innebar att linggymnastiken började att ifrågasättas och leken och idrotten började ta 

plats.99F

100 Man kan se detta resultat på två sätt: dels att samhällsförändringarna medförde att 

samarbete blev viktiga karaktärsdrag hos medborgarna för att skapa en hållbar demokrati och 

dels att idrottens införande innebar att ett samarbete var nödvändigt för att kunna utföra 

aktiviteterna. Man kan även anta att en anledning till att idrotten började ta större plats i 

skolan var för att man inte längre kunde blunda för att de önskvärda karaktärsdragen hade 

förändrats i samhället. Isling beskriver idrottsämnets moraliska fostran som att det efter hand 

har fått mer inflytande av idrottsrörelsen vilket stämmer överens med denna tankegång.100F

101 

Utöver denna förändring i fostransuppdraget fanns även trafikkunskap med som en del av ett 

säkerhetsuppdrag. Både samarbete och trafikkunskap går att koppla till Deweys 

samarbetspedagogik och Lindgrens argument om att kunskap i mitten av 1900-talet skulle 

vara till hjälp för arbetslivet.101F

102  

Samarbete och hänsyn var även i 1980 års kursplan centrala för idrottsämnets 

fostransuppdrag. Lindgren menar att kunskapssynen under 1970-talet svängde om från att 

handla om kunskap som nytta för arbetsmarknaden till kunskap som nytta för 

demokratifostran.102F

103 Undersökningen visar att Lindgrens forskning även stämmer in på den 

kunskap som idrottsämnet skulle förmedla. Samarbete och hänsyn inkluderade i 1980 års 

kursplan även kön och etnicitet vilket kan ses som ett resultat av den förändrade 

kunskapssynen, kvinnorörelsens jämställdhetsfrågor samt att Sverige började lyfta fram det 

mångkulturella perspektivet. Medborgarna behövde fostras till att hantera dessa frågor för att 

demokratin skulle fungera optimalt. Trafikkunskapen tonades även ned vilket bekräftar 

Lindgrens resonemang ovan. En stor förändring i fostransuppdraget är att naturen i denna 

kursplan har fått en framträdande roll vilket kan kopplas samman med att man på 1960-talet 

                                                           
100 Annerstedt (1989), s. 3. 
101 Isling (1988), s. 392. 
102 Lindgren (1994), s. 630 f. 
103 Lindgren (1994), s. 630 f. 
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började förstå vikten av att värna om miljön. Samarbete och hänsyn kan liksom disciplin och 

ordning ses som kunskaper som härrör kunskapsformen fronesis. Den fostran som sker med 

hänsyn till trafik och natur placeras även den inom fronesis eftersom denna syftar till att lära 

eleverna att ta hand om miljön samt sig själva i olika situationer.  

Fostransuppdraget innehåller i 2011 års kursplan både förändring och kontinuitet. Förändring 

i och med att fostransuppdraget inte är lika tydligt längre och kontinuitet för att 

fostransuppdraget skulle kunna vara detsamma om läraren tolkar det så. Kursplanen är 

sparsamt skriven och lämnar utrymme för läraren att själv tyda det som står i viss mån. I detta 

kan man se glimtar av den individualisering och valfrihet som samhället gått mot från 1990-

talet och framåt. Ett relativt öppet innehåll i kursplanen gör att lärarna har större möjlighet att 

tillgodose elevernas individuella behov utan att för den sakens skull frångå styrdokumenten. 

Kunskaper inom kunskapsformen fronesis finns därmed kvar, dock mer sparsamt gentemot 

tidigare styrdokument, och det är lärarens uppgift att välja hur mycket fokus detta 

fostransuppdrag ska ha.  

7.2 Idrottsämnets rörelseuppdrag 
Varken i 1878 eller 1900 års normalplan var de fysiska aktiviteterna eller fysiska förmågorna 

särskilt utmärkande. Detta berodde antagligen på att de fristående rörelserna, som var 

kopplade till linggymnastiken, var så självklara att de inte behövdes skrivas ned. 

Linggymnastikens strikta rörelseschema ansågs i mitten av 1800-talet forma harmoniska 

kroppar vilket Ljunggren beskriver som styrka och god kroppskontroll.103F

104 Man kan därmed 

anta att det var dessa fysiska förmågor som var i fokus, både 1878 och 1900. Annerstedt 

menar att stabiliseringsfasen ägde rum mellan 1890 och 1912 där mer lek och idrott började 

föras in i idrottsundervisningen.104F

105 Detta stämmer dock inte överens med mina resultat där 

leken hade samma plats i 1878 som i 1900 års normalplan. Idrott nämndes överhuvudtaget 

inte och leken spelade en väldigt liten roll gentemot gymnastiken. Detta tyder på att 

stabiliseringsfasen var något senare än vad Annerstedt påstår, åtminstone på den normativa 

nivån. Vad eleverna förväntades utveckla utifrån rörelse hade alltså inte förändrats mellan 

1878 och 1900 och bestod av styrka och en allmän god kroppskontroll. Att utveckla styrka går 

inte att knyta till någon kunskapsform eftersom det är ett tillstånd och inte en kunskap. 

Däremot kan god kroppskontroll knytas till kunskapsformen techne eftersom detta innebär en 

praktisk kunskap om hur kroppen fungerar i olika positioner.  

                                                           
104 Ljunggren (1999), s. 253 ff. 
105 Annerstedt (1989), s. 3. 
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Undersökningen visar att trots att idrotten mellan åren 1900 och 1955 tog större plats i 

fostransuppdraget var gymnastiken ändå den aktivitet som hade huvudrollen. Detta kan man 

dels se genom namnet ”gymnastik med lek och idrott” och dels genom att de fysiska förmågor 

som uttrycktes i styrdokumentet skulle utvecklas genom gymnastiska övningar. Enligt 

Wanneberg tog det lång tid innan idrotten fick samma ställning som gymnastiken vilket 

stämmer överens med detta resultat.105F

106 Att statsmakterna (regeringen och GCI) lagt flera 

positiva beslut i förberedande natur till förmån för fria kroppsövningar, som Lindroths 

undersökning visar, tillsammans med det faktum att idrottsrörelsen under 1900-talet 

expanderade räckte alltså inte för att konkurrera ut gymnastiken.106F

107 Wanneberg menar att en 

av anledningarna till att utvecklingen tog så lång tid var att lärarna ofta var negativt inställda 

till förändring då att de ansåg att linggymnastiken utvecklade de kroppar och karaktärer man 

ansåg var viktiga.107F

108 Detta tyder på att gymnastiken fick ett så stort utrymme i läroplanerna på 

grund av att statsmakten inte gjorde tillräckligt med åtgärder för att få in andra aktiviteter i 

undervisningen. Detta kan ha berott på att de inte kände tillräckligt starkt för ämnet för att 

vilja eller orka gå emot lärarna.  

Emellertid stämmer även mina resultat med Islings resonemang om att idrottsämnet, trots 

detta, fick mer inflytande av idrottsrörelsen i dess fysiska fostran under 1900-talet.108F

109 

Idrottsliga aktiviteter och lekar hade en mycket större plats i ämnets innehåll i jämförelse med 

tidigare styrdokument. Det går därmed att se både kontinuitet och förändring i de fysiska 

kunskaperna. Kontinuitet genom att gymnastiken fortfarande var i fokus och att det var 

dennes uppgift att bidra med samma önskvärda förmågor som tidigare. Förändring i och med 

att idrott och lek fick ett större utrymme. Idrott och lek skulle dock inte bidra med några 

specifika fysiska förmågor utan spelade störst roll för fostransuppdraget.    

Quennerstedt menar att idrottsämnet, i de senare kursplanerna, domineras av aktiviteter och 

social fostran. Detta syns i 1980 års kursplan där varje aktivitet står utskrivet var för sig. De 

fysiska förmågorna uttrycks i aktiviteter som gymnastik, friidrott och simning medan bollspel 

och lekar snarare skulle bidra med fostran. Det går att se likheter med 1955 års 

undervisningsplan i och med att gymnastiken fortfarande står längst fram och innehåller flest 

fysiska förmågor samt att de flesta idrotter och lekar fortfarande syftade till att fostra. De 

fysiska förmågorna handlade likaväl som tidigare om god kroppskontroll men en förändring 

                                                           
106 Lundquist Wanneberg (2004), s. 213 f. 
107 Lindroth (1993), s. 301. 
108 Lundquist Wanneberg (2004), s. 213 f. 
109 Isling (1988), s. 392. 
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var att denna hade ändrat karaktär och bestod av grovmotorik snarare än linggymnastikens 

fristående rörelser. God kroppskontroll handlade fortfarande om praktiska kunskaper som kan 

placeras i kunskapsformen techne, däremot är innehållet i denna kunskapsform annorlunda 

gentemot tidigare.  

1970-talet och framåt beskriver Annerstedt som en osäkerhetsfas där lärarna har svårt att veta 

vad ämnet egentligen går ut på eftersom direktiven är få och aktiviteterna många.109F

110 Denna 

osäkerhetsfas kan tänkas sträcka sig ända fram till 2011 där kursplanen har ännu färre 

direktiv. De flesta aktiviteter står inte längre utskrivna utan istället är det de grovmotoriska 

förmågorna som är i centrum vilka i stort sett är densamma som i 1980 års kursplan. En 

förändring i de fysiska förmågorna är att takt och rytm har fått en ganska stor plats. Den 

kunskapsutveckling som har skett kan ses som ett resultat av att Sverige har blivit ett 

kunskapssamhälle. Idrottsämnet ska bidra med kunskaper, som exempelvis de grovmotoriska 

rörelserna, takt och rytm samt att kunna simma eftersom de kan räknas till den praktiska 

kunskapsformen techne. Det finns inget utrymme att rörelserna ska bidra med exempelvis 

ökad styrka eller kondition eftersom det inte går att räkna som kunskap. 

7.3 Idrottsämnets hälsoperspektiv  
Begreppet hälsa fanns varken med i 1878 eller 1900 års normalplan. Däremot fanns det 

tendenser som tyder på att idrottsämnet till viss del ändå skulle utveckla hälsa. Dels genom att 

ämnet skulle fungera som ett uppfriskningsmedel och dels genom att leken hade en betydelse 

under rasterna. Detta kan förstås som att man ville att barnen skulle hålla sig friska och starka 

genom att få in mer rörelse i vardagen eftersom det under 1800-talet började talas om en 

försämrad fysik hos medborgarna. En av anledningarna till att ämnet infördes var också för att 

förebygga ohälsa vilket bekräftar detta resonemang. I 1900 års normalplan beskrevs hälsa 

ändå lite tydligare i och med att hållning fanns med som begrepp vilket Wanneberg menar 

sågs som ett tecken på en hälsosam kropp enligt linggymnastikens ideal.110F

111 Båda dessa 

perioder berörde hälsa utifrån ett patogent perspektiv i och med att man ville förebygg dålig 

fysik. Då hälsa endast bestod av rörelse går det inte att koppla denna till någon kunskapsform 

utan kan snarare beskrivas som ett projekt.  

Hälsoperspektivet beskrevs mer utförligt i 1955 års undervisningsplan vilket kan knytas 

samman med socialdemokraternas regeringsperiod och partiets insikt i att det behövde tas ett 

större ansvar för hälsa i skolorna. Att det patogena hälsoperspektivet fortfarande dominerade 

                                                           
110 Annerstedt (1989), s. 3. 
111 Lundquist Wanneberg (2004), s. 213 f.  
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är tydligt i och med att det var rörelse, ergonomi och hygien som var i fokus. En förändring 

gentemot de tidigare styrdokumenten var att ergonomi och hygien hade tagit plats i denna. 

Detta kan bero på att den klassiska bildningen började ersättas av Deweys pedagogik på 1930-

talet där kunskaperna skulle ge mening åt livet utanför skolan. Idrottsämnet skulle därmed ge 

kunskaper i hälsa eftersom kunskaperna skulle vara till nytta för arbetsmarknaden under 

denna period vilket tidigare beskrivits av Lindgren.111F

112 Ytterligare direktiv i 1955 års 

undervisningsplan bekräftar denna syn på kunskap inom idrottsämnets hälsoperspektiv: att 

kunskaper om att alkohol och tobak var dåligt för konditionen. Denna kunskap kan ses som en 

konsekvens av att man runt första världskriget ville förhindra de stora alkoholvanorna för att 

förebygga onödiga belastningar på samhället. Kunskaperna inom detta hälsoperspektiv består 

i 1955 års undervisningsplan i att praktiskt och teoretiskt lära sig hur man håller sig frisk och 

stark. Detta betyder att kunskaperna går att härröra till techne och episteme. 

Folkhälsan blev allt bättre under 1900-talet vilket bland annat berodde på större kunskap. I 

1980-års kursplan var hälsa som begrepp tydligt beskrivet. Detta kan ses som ett led i den 

kunskapsspridning som man ville ge samhället om hälsa. I likhet med 1955 års 

undervisningsplan så var fortfarande ergonomi och hygien i centrum medan en förändring var 

att rörelse ersattes av en teoretisk kunskap om hur den fysiska aktiviteten påverkade kroppen. 

Hälsa i denna kursplan handlade fortfarande om att förebygga sjukdomar vilket stämmer 

överens med Quennerstedts argument om att hälsa i de nyare styrdokumenten dominerats av 

en patogen hälsodiskurs.112F

113  

Även 2011 har man valt att använda begreppet hälsa. Ämnets namn, ”idrott och hälsa” tyder 

på att det har skett ett ökat hälsoperspektiv. Man kan anta att samhällets nya arbetsformer, där 

internet och teknik spelar en viktig roll, har medfört att en ny syn på hälsa har utvecklats. Det 

är viktigt med kunskap om varför kroppen bör röra på sig eftersom både barn och vuxna sitter 

mycket still samtidigt som det har blivit viktigare att hitta olika sätt att varva ned på eftersom 

samhället blivit allt stressigare. I 2011 års kursplan kan man se att denna syn framträder dels 

på grund av att begreppet livsstil ingår i hälsa och dels för att begreppet upplevelse finns med. 

Hälsa beskrivs inte lika mycket som praktiska kunskaper som i 1955 och 1980 års 

styrdokument utan handlar istället om teoretiska kunskaper och upplevelser. I denna kursplan 

har det salutogena perspektivet fått en plats bredvid det patogena. Kunskapsformen techne har 

försvunnit och kunskaper om hälsa placeras nu i episteme. Det salutogena hälsoperspektivet 

                                                           
112 Lindgren (1994), s. 630 f. 
113 Quennerstedt (2006), s. 140 ff. 
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ryms inte i någon kunskapsform utan handlar snarare om en känsla. Visserligen skulle man 

kunna se även detta som episteme i och med att perspektivet ska bidra till att eleverna ska få 

en förståelse för den enhetliga bilden av hälsa, att både fysiskt och psykiskt välmående är 

viktigt. Detta perspektiv blir dock ganska vagt och helt beroende på hur läraren väljer att 

lägga upp undervisningen på.  

7.4 Slutsats 
Undersökningens resultat visar att det finns både likheter och skillnader i de kunskaper som 

idrottsämnet förväntats utveckla under hela undersökningsperioden. Ämnet har haft en stark 

fostranskaraktär ända från 1878 fram till idag där man under olika tidsperioder har format 

medborgarna efter olika ideal. Detta hänger samman med samhällets utveckling eftersom de 

önskvärda egenskaperna har karaktäriserats utifrån hur denna har sett ut för tillfället. Fronesis 

har med andra ord varit en viktig kunskapsform under hela perioden med undantag från den 

senaste kursplanen där fostransuppdraget minskat på den normativa nivån.  

De förändringar som har skett inom det fostransuppdrag som idrottsämnet skulle bidra med 

kan ses som ett led i samhällets omvandling från nationalism till välfärdsstat. I det 

nationalistiska samhället var disciplin och ordning viktiga egenskaper då man ville försvara 

och stärka landet, samt skapa en gemenskap mellan medborgarna. Samarbete och hänsyn blev 

däremot allt mer betydelsefulla karaktärsdrag när samhället utvecklades till en välfärdsstat på 

grund av att man i denna ville fostra demokratiska medborgare. Detta syns tydligt i 

styrdokumenten där 1878 samt 1900 hade ett stort fokus på disciplin medan 1955 samt 1980 

innehöll mer samarbete. 2011 års kursplan är mer tolkningsbar än de föregående vilket 

betyder att läraren har möjlighet att välja om den ser samarbete som centralt eller lägger detta 

uppdrag lite i skymundan.  

Gymnastik som aktivitet har spelat en stor roll ända från 1878 fram till 1980 men har längs 

vägen ändrat karaktär. Fram till 1955 var de fristående rörelserna i fokus vilket hänger 

samman med att linggymnastiken fortfarande hade grepp över samhällets ideal. Skillnaden i 

1955-års styrdokument var däremot att idrotten gavs större plats än tidigare. De fysiska 

kunskaperna som gymnastiken skulle utveckla bestod mellan 1878 och 1955 i stort sett av god 

kroppskontroll vilket härrör kunskapsformen techne. Gymnastiken skulle dock även utveckla 

styrka, vilket inte går att räknas som kunskap. Detta kan ses som en skillnad i 1980 samt 2011 

års styrdokument där ett fysiskt tillstånd som styrka inte var viktigt. I dessa uttrycks endast 

fysiska förmågor som kan ses som kunskaper utifrån techne.  
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Även 1980 års kursplan framhöll gymnastik som en viktig aktivitet men en förändring var att 

idrotten och leken hade börjat konkurrera om utrymme samt att de fysiska förmågor som 

gymnastiken skulle bidra med nu bestod av grovmotoriska- istället för fristående rörelser. 

Även i 2011 års kursplan är de grovmotoriska rörelserna i centrum men i denna står 

aktiviteten gymnastik istället i skymundan. Grovmotoriken kan utvecklas på olika sett utifrån 

de aktiviteter läraren själv anser vara lämpliga. En skillnad är även att takt och rytm fått ett 

stort utrymme vilket inte alls finns med i de tidigare styrdokumenten.  

Undersökningens resultat visar även att hälsa har haft en plats i idrottsämnet under hela 

undersökningsperioden. Beskrivningen ser dock olika ut på grund av att man ändrat 

perspektiv på vad hälsa innebär. En likhet gällande alla styrdokument, med undantag från 

2011, är att hälsa endast sågs utifrån ett patogent perspektiv vilket kan bero på att samhället 

sett hälsa utifrån den synvinkeln. I 1878 samt 1900 års normalplan fanns begreppet hälsa inte 

med utan hälsa sågs utifrån ett rörelseperspektiv. Hälsa var därmed inte kunskap i dessa 

styrdokument vilket förändrades 1955 då hygien och ergonomi, samt teoretiska kunskaper om 

alkohol och dess konsekvenser tog plats. I och med att eleverna skulle utveckla kunskaper 

inom dessa områden fick kunskapsformerna techne och episteme plats i undervisningen. 1980 

års kursplan innehåller i likhet med den föregående både ergonomi och hygien. En förändring 

är dock att de teoretiska kunskaperna om alkohol har ersatts med hur fysisk aktivitet påverkar 

kroppen. Även 2011 är det patogena hälsoperspektivet stort men i denna har praktiska 

kunskaper om hälsa, och därmed techne som kunskapsform, försvunnit och kunskaperna 

består nu endast av episteme. En stor förändring gentemot de tidigare styrdokumenten är att 

det salutogena perspektivet på hälsa finns med, dock går inte detta lika tydligt att betrakta som 

kunskap enligt de tre kunskapsformerna.  
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8. Sammanfattning 
Denna undersökning har utförts på grund av ett intresse att reda ut de tveksamheter som finns 

kring idrottsämnets roll i dagens skola och samhälle. En del menar till exempel att 

idrottsämnet har till uppgift att se till att barnen rör på sig medan andra menar att de ska lära 

sig varför de behöver röra på sig. För att göra detta har det varit nödvändigt att undersöka hur 

kunskapssynen inom idrottsämnet har sett ut i ett historiskt perspektiv. Syftet med denna 

undersökning har därmed varit att analysera vilka kunskaper som, enligt idrottsämnets 

styrdokument, anses vara viktiga och hur de gestaltat sig inom idrottsämnet från 1878 till 

2011 gällande lågstadiet och motsvarande småskola. Källmaterialet har således bestått av 

styrdokument (kursplaner, normalplaner samt undervisningsplaner) med nedslag åren 1878, 

1900, 1955, 1980 samt 2011. Undersökningens huvudfråga har varit:  

• Vilka likheter och skillnader vad gäller kunskaper finns i styrdokumenten för 

idrottsämnet under perioden 1878-2011?  

Följande tre frågor har använts för att besvara huvudfrågan: 

1. Vilka egenskaper förväntas idrottsämnet bidra med för att fostra svenska medborgare? 

2. Vilka aktiviteter anges i styrdokumenten och vilka fysiska förmågor anses centrala att 

utveckla? 

3. Hur har hälsoperspektivet framställts i styrdokumenten? Har det skett en förändring i 

beskrivningen av vad som är ”hälsa” och iså fall varför?  

Undersökningens resultat visar att ämnet har haft en stark fostranskaraktär under hela 

undersökningsperioden med undantag av dagens kursplan. Kunskaperna har förändrats i 

förhållande till samhällets ideal vilka under 1878 och 1900 var disciplin och ordning medan 

1955 och 1980 var samarbete och hänsyn. Med samhällets individualisering har kursplanen 

2011 blivit mer öppen vilket betyder att läraren har större frihet att välja hur mycket tid 

respektive elev behöver för att fostras till en samarbetsduglig medborgare.  

Undersökningen visar även att gymnastiken har varit viktig ända fram till år 1980. De fysiska 

idealen har dock förändrats från att handla om fristående rörelser fram till 1955 till 

grovmotoriska rörelser i de senare kursplanerna samt att lek och idrott har fått en större plats 

sedan 1955. Hälsa har under hela perioden bestått av ett patogent perspektiv som i de tidigare 

kursplanerna inte var en kunskap utan snarare ett projekt. I 1955 och 1980 var det ett stort 

fokus på praktiska kunskaper inom ergonomi och hygien för att i 2011 endast bestå av 

teoretiska kunskaper samtidigt som det salutogena hälsoperspektivet fått en större plats.  
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