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Abstract 

 

 

This study is a depiction of the school subject of physical exercise the way it is expressed in 

the teacher faculty’s union magazine Idrott & Hälsa : Organ för Svenska Idrottslärar-

föreningen. The objective of this depiction is to identify and problematize the teacher 

faculty’s self-understanding and conception of the school subject. Furthermore, the objective 

is to study how power is exercised through language, but also how power is exercised in the 

school subject. Michel Foucault’s discussions on power and power exercise are the basis for 

methodology and theory of the study. Discourse analysis is used as a methodological 

approach to analyze how language is used as a tool to exercise power, specifically how the 

magazine will contribute to produce the teachers’ self-understanding. Foucault’s concept of 

bio-power is used as theoretical approach to analyze how power is exercised in the school 

subject. According to Foucault, bio-power is a productive approach to control a population to 

a better and healthier life, with the purpose to create a better society. In addition to an overall 

reading of all magazine numbers during 1961-2012, about 250 articles have been thoroughly 

read and analyzed. The depiction is based on three major discussions expressed by the voices 

in the magazine: the meaning of the school subject, its contents and its status. The 

interpretation has been done as a process: investigating what issues are most prominent in the 

magazine; identifying the voices that are heard but also what is not said; analyzing frequent 

words and expressions, how these are associated and intertwined and finally what these mean 

to the teacher faculty and the school subject. The analysis show, that the magazine is a forum 

that produces and reproduces the teacher faculty’s self-understanding and conception of the 

school subject. The teachers gather around the notion that the school subject does something 

good for society – through the exercise of bio-power they promote public health. This is what 

I call the good intention. The good intention is the dominant view of the school subject as it is 

spoken of in the magazine, both of the teachers and by external voices as politicians, sports 

movement and governments. It is a notion that is not questioned; it is the basis of the school 

subject and for the teachers’ faculty.  

Key words 

Bio-power; Exercise of power; Physical education; Teacher faculty; The good intention.   
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Sammanfattning 

 

 

Denna studie är en skildring över skolämnet för kroppsövning som det kommer till uttryck 

genom lärarkårens fackliga tidskrift Idrott & Hälsa : Organ för Svenska Idrottslärar-

föreningen. Skildringens syfte är att identifiera och problematisera lärarkårens självförståelse 

och föreställning om skolämnet. Vidare är syftet att undersöka hur makt utövas genom 

språket, men även hur makt utövas i skolämnet. Michel Foucaults diskussioner om makt och 

maktutövning ligger till grund för metod- och teoridiskussioner. Genom diskursanalys som 

metodologiskt tillvägagångssätt analyseras hur språket används som redskap för att utöva 

makt, närmare bestämt hur tidskriften bidrar till att formera lärarkårens självförståelse. 

Foucaults begrepp biomakt används som teoretisk utgångspunkt för analysen av 

maktutövning i skolämnet. Enligt Foucault är biomakt ett produktivt tillvägagångssätt att styra 

en befolkning mot ett bättre och hälsosammare liv, med syftet att skapa ett bättre samhälle. 

Förutom en övergripande läsning av samtliga nummer mellan perioden 1961-2012, har ca 250 

artiklar närlästs och analyserats. Skildringen utgår från tre större diskussionsområden så som 

de framkommer av rösterna i tidskriften: skolämnets betydelse, skolämnets innehåll och 

skolämnets status. Tolkningen har skett processlikt: en sökning av de mest framträdande 

diskussionerna i texten; identifiering av röster som kommer till tals men även vad som inte 

sägs; analys av återkommande ord och uttryck, hur dessa sammanlänkas och slutligen vad 

dessa innebär för lärarkåren och skolämnet. Analysen visar att tidskriften är ett forum som 

producerar och reproducerar lärarkårens självförståelse och föreställning om skolämnet. 

Lärarkåren samlas runt föreställningen att skolämnet gör något bra för samhället – genom 

utövning av biomakt främjar de folkhälsan. Detta benämner jag den goda avsikten. Den goda 

avsikten är den dominerande synen på skolämnet som ämnet omtalas i tidskriften, både av 

lärarkåren och av externa röster som politiker, idrottsrörelsen och myndigheter. Det är en 

föreställning som inte ifrågasätts, den utgör grunden för skolämnet och för lärarkåren. 

 

Nyckelord 

Biomakt; Den goda avsikten; Idrott och hälsa; Lärarkåren; Maktutövning.  
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1 En sammanhållande länk 

 

 

Föreliggande text är en skildring av skolans ämne för kroppsövning och hur makt kommer till 

uttryck i talet om detta skolämne.
1
 Det handlar om maktens utövning. Om språket som 

maktens redskap, om makt som utövas som disciplin, men även om makt som utövas över och 

genom kroppen. Det är en skildring som utgår från hur språket används som ett redskap för 

maktutövning genom idrottslärarkårens fackliga tidskrift.
2
 Den nytillträdde redaktören 1979 

för Tidskrift i Gymnastik uttrycker sig på följande vis om lärarkåren och tidskriftens funktion:  

Den svenska gymnastiklärarkåren har alltid präglats av god sammanhållning och fin 

solidaritet. Jag vågar hävda att denna yrkessamhörighet är unik i Sverige idag. Vi har en 

mycket hög facklig anslutningsgrad och genom att även nyutexaminerade GIH-are 

ansluter, kommer denna anda att bestå. Vi bör dock inte känna oss nöjda i och med detta, 

utan gemensamt arbeta för att alla gymnastiklärare ska ansluta sig. […] TiG är vårt forum 

för information, debatt och forskning. Kort sagt, vår sammanhållande länk.
3
   

 

Jag betraktar tidskriften som ett uttryck för hur lärarkåren förstår sig själv i relation till sitt 

ämne. Här produceras och reproduceras lärarnas identitet som yrkeskår. Mitt intresse är att 

skildra röster i tidskriften för att förstå lärarkåren och skolämnet ur ett för mig annorlunda 

perspektiv än jag tidigare haft, som aktiv idrottsutövare och sedermera som idrotts-

lärarstudent. Den forskning jag hittills har tagit del av behandlar främst skolämnet ur ett 

inifrånperspektiv. Ett exempel är Mikael Quennerstedts avhandling.
4
 Denna utgår från språket 

som redskap för makten precis som denna skildring, men Quennerstedt undersöker 

skolämnets vardagliga praktik. Quennerstedt studerar vilken mening som skapas genom att 

somliga handlingar privilegieras enligt kursplanen. Denna mening, menar Quennerstedt, 

framkommer i och genom vad som blir tillgängligt för eleverna, men avhandlingen visar att 

detta kan variera mellan skolor beroende på den lokala tolkningen av kursplanen. 

Quennerstedt identifierar och särskiljer fasta kategorier av skolämnets innehåll, som tillskrivs 

                                                           
1 För att undvika förvirring benämner jag kroppsövningsämnet idrott och hälsa som ”skolämnet” och förtydligar när 

olika perioder i skolämnets historia diskuteras. 
2
 Jag benämner även lärarna i idrott och hälsa som ”lärarna” och idrottslärarkåren enbart som ”lärarkåren”. 

3
 TiG 1979:6, TiG vår sammanhållande länk, s 190. TiG är förkortning av Tidskrift i Gymnastik, som senare byter 

namn till Tidskrift i Gymnastik och Idrott. Dess nuvarande namn är Idrott & Hälsa. GIH-are är studenter på 

Gymnastik- och idrottshögskolan, som 1979 fanns i Stockholm och Örebro.  
4
 Quennerstedt, Mikael, 2006, Att lära sig hälsa. Quennerstedt undersöker hur lokala kursplaner är tolkade utifrån den 

nationella kursplanen Lpo 94, som tolkas lokalt antingen inom kommunen eller på respektive skola.  
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olika värde utifrån vilka aktiviteter som privilegieras. Han finner att det är samma kategorier 

av handlingar och elevdeltagande – deltagande med hög aktivitetsgrad – som privilegieras i 

majoriteten av de lokala kursplanerna, att det därmed är fysiska aktiviteter som dominerar 

skolämnet och som ligger till grund för meningsskapande.
5
 Jag menar att Quennerstedt gör en 

sortering av förutsättningarna för meningsskapande som de uttrycks enligt kursplanen. Men 

då han inte säger något huruvida denna mening verkligen når eleverna i praktiken och att det 

är denna mening som realiseras, framkommer det inte om – och i så fall hur – makten utövas. 

Maktutövningen är därmed osynlig. Mitt intresse är att ur ett utifrånperspektiv få syn på denna 

maktutövning. Att skildra lärarkårens tidskrift är ett sätt att se skolämnet och dess lärarkår 

från ett annat perspektiv, till skillnad från att studera kursplaner eller att prata med lärare och 

elever.    

 

Skolans ämne för kroppsövning har i Sverige sitt ursprung i samhällets ambitioner att fysiskt 

och socialt fostra befolkningen, samt att skapa en god hälsa från tidiga levnadsår. Denna 

mångsidiga fostran har tagit olika uttryck under olika faser i skolämnets historia. Ett av dessa 

uttryck är den pedagogiska gymnastikens dominans under 1800- och tidigt 1900-tal. Ett annat 

uttryck är vetenskapligt fysiologiska rön med hög träningsintensitet, som dominerande runt 

1950-70. Dessa uttryck är präglade av rådande vetenskapliga synsätt på hur god hälsa kan 

uppnås. Skolämnet befinner sig idag i vad Claes Annerstedt benämner hälsofasen, vilken 

indikerar en förskjutning mot ett tydligare hälsoperspektiv än tidigare faser.
6
 Skolämnets 

varierande karaktär har gett upphov till olika och delvis skilda föreställningar om vad ämnet 

innebär. Aktuell forskning menar att skolämnet innehåller både färdighet och kunskap i och 

genom fysiska aktiviteter.
7
 I media konstrueras och uppfattas skolämnet primärt som ett 

färdighetsämne med en praktisk verksamhet i fokus, snarare än som ett kunskapsämne.
8
 

Media och forskning utgör auktoritativa källor vars föreställningar om skolämnet påverkar hur 

det presenteras och diskuteras av olika aktörer som idrottsrörelsen, politiker och 

                                                           
5
 Quennerstedt 2006, s 143f. 

6
 Annerstedt, Claes, 2000, ”Kropp, idrott och hälsa – dåtid, nutid och framtid”, i Lindroth, Jan (red.), Idrott historia 

och samhälle SVIF nr 5, s 13 ff. Annerstedt delar in skolämnet i faserna: etableringsfasen (1813-1860), militära fasen 

(1860-1900), stabiliseringsfasen (1900-1919), brytningsfasen (1919-1950), fysiologiska fasen (1950-1970), 

osäkerhetsfasen (1970-1994) och hälsofasen (1994-).  
7
 Ekberg, Jan-Eric, 2009, Mellan fysisk bildning och aktivering, s 17; Londos, Mikael, 2010, Spelet på fältet, s 14; 

Quennerstedt 2006, s 14; Larsson, Håkan & Redelius, Karin, 2004, ”Några pedagogiska utmaningar i relation till 

ämnet idrott och hälsa”, i Håkan Larsson & Karin Redelius (red.), Mellan nytta och nöje – bilder av ämnet idrott och 

hälsa, s 227. 
8
 Öijen, Lena, 2005, ”Talet om skolämnet Idrott och hälsa i media åren 1992-2002”, i Göransson, Patrik (red.), SVEBIS 

årsbok : aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, s 228. 
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beslutsfattare, men även av idrottslärarkåren.
9
 Tidskriften kan ses som en kombination av 

forskning och media: lärarrösterna i tidskriften vilar ofta sina föreställningar och åsikter på 

erfarenhet från lärarutbildningen – med forskning som grund – och som uttrycker detta i ett 

forum som når en stor del av lärarkåren för påverkan.    

 

Min ambition är att identifiera och problematisera hur lärarkårens självförståelse och 

föreställningar om skolämnet kommer till uttryck i tidskriften, samt vad denna självförståelse 

och föreställningar om det egna ämnet innebär. Jag har valt att göra det genom läsning av 

Svenska Idrottslärarföreningens fackliga tidskrift Idrott & Hälsa: organ för Svenska 

Idrottslärarföreningen. Den valda perioden för skildringen är 1961-2012. Perioden sträcker sig 

över fem läroplansreformer, samt flera namnbyten på skolämnet. Det dryga halv-sekel fram 

till idag anser jag vara tillräckligt för att kunna identifiera hur lärarkåren förstår sig själv och 

sitt ämne, men även relevant då det sker förändringar genom flera läroplansreformer under 

perioden.  

 Av intresse är att identifiera vilka röster som kommer till tals i tidskriften och vad de 

säger. Väsentligt är även vad som inte sägs om skolämnet, därmed även vilka röster som inte 

kommer till tals. Frågorna för skildringen är följande: Hur uttrycks lärarkårens självförståelse 

och föreställning om skolämnet i tidskriften? Vilken bild framträder? Vilka röster kommer till 

tals och vad får dessa säga? Är det något som inte framkommer i diskussionerna runt 

skolämnet? Vilka röster kommer inte till tals? Förändras diskussionerna över tid?  

 För att besvara dessa frågor, tar jag utgångspunkt i makt. Makt finns och utövas 

överallt. Makt utövas synligt och osynligt. Makt utövas repressivt och produktivt. Makt 

utövas exkluderande och inkluderande. Makt utövas genom språket för att påverka. Makt 

utövas disciplinerande. Makt utövas över och genom kroppen.  

                                                           
9
 Öijen 2005, s 220.  
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2 Makt  

 

 

Makt finns överallt och makt utövas överallt. Makt utövas ständigt över oss och av oss. Makt 

förekommer i olika skepnader och utövas ofta så självklart, att vi inte ens reflekterar över att 

den alls är där. Makt utövas när vi använder språket – när vi talar, skriver, lyssnar och läser. 

Makt utövas i alla sociala relationer och därmed i alla skolämnen. Vad som är unikt för 

skolämnet för kroppsövning är att makt utövas över och genom kroppen.   

 

2.1 Den produktiva makten 

Jag lutar min skildring mot den franske filosofen Michel Foucaults (1926-1984) tankar om 

makt och maktutövning. Foucaults perspektiv utgår från att makt finns och utövas i relationer. 

Maktutövning sker inte endast som ett utfärdande av förbud, utan innebär även möjligheter. 

Maktutövning uppfattas ofta som repressiv eller förtryckande i form av våld, strid, eller krig. 

Foucault bortser inte från denna repressiva utövning, men menar att makt och maktutövning 

primärt är produktiv. Det är denna produktiva maktutövning jag relaterar till skolämnet för 

kroppsövning. Att utöva makt är en handling som alla människor använder och drar nytta av, 

medvetet eller omedvetet, för att åstadkomma resultat som möjliggör och inte främst som 

förbjuder eller förhindrar.
10

 Frasen ”är du snäll och hämtar en kopp te” kan uppfattas som 

oskyldig, men är i själva verket en uppmaning – en utövning av makt. Foucault menar vidare 

att makt inte kan besittas av speciella aktörer, som enskilda individer eller staten. Makt finns 

endast i relationer, den utövas i relationer först när den uttrycks i handling.
11

  

 Maktutövning i denna mening är produktiv då den åstadkommer något som är både 

bidragande och begränsande, samt att den endast existerar när det finns handlingsalternativ att 

göra motstånd.
12

 Den produktiva maktutövningens motsats är den makt som utövas totalt, som 

en total kontroll över något. Enligt Foucault är total kontroll endast uttryck för dominans och 

förtryck, då det inte finns möjlighet att göra motstånd: ”all dominans är makt men all makt är 

                                                           
10

 Nilsson, Roddy, 2008, Foucault – en introduktion, s 89. 
11

 Foucault, Michel, 1982, “The subject and power”, i Critical inquiry. Vol. 8. No 4, s 786, s 788. 
12

 Foucault 1982, s 788f. 
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inte dominans”.
13

 Inom total kontroll finns det inte möjlighet att göra motstånd, vilket är 

möjligt att göra inom maktrelationer.
14

  

 Foucault menar att maktutövning är bidragande om handlingarna som erbjuds är fria att 

välja och att ta del av, men kan omvänt även vara begränsande i meningen att vissa handlingar 

inte möjliggörs.
15

 En begränsning ska, i den mening att maktutövning är produktiv, inte 

nödvändigtvis ses som förbud. En begränsning kan innebära vad som inkluderas eller 

exkluderas för att skapa ett unikt sammanhang. Jag förklarar detta med två exempel, fotboll 

och skolans styrdokument. Spelet fotboll har regler som begränsar spelarna genom att de inte 

får använda sina händer i spelet, mer än vid inkast (utanför planens yta) och för målvakten 

(inom en begränsad yta). Denna begränsning är ett villkor som konstituerar och möjliggör 

spelet fotboll. Deltagarna ifrågasätter inte denna begränsning, om händerna får användas är 

det inte längre fotboll. Begränsningen möjliggör därmed ett unikt spel som skiljer sig från 

andra spel. En annan typ av begränsande maktutövning är styrdokument inom skolan, som 

läroplan och kursplaner i enskilda ämnen. Deras funktion är att styra och reglera skolans 

verksamhet och de olika ämnenas syfte, innehåll och betygskriterier. Ett styrdokument i form 

av ett skolämnes kursplan kan ses som ett uttryck för statens vilja och ambition med 

skolämnet. Kursplanen anger vad eleverna ska lära sig och är den plan som lärarna ska följa i 

sin undervisning för att eleverna ska nå målen. Vad som inkluderas och exkluderas i ett 

skolämne gör det unikt: musik är inte bild och bild är inte svenska.
16

 Makt och dess utövning 

kan identifieras i dessa relationer; i fotbollsspelarnas kamp om bollen, i styrdokumentets 

anvisning till läraren om vilka kunskaper eleverna ska tillägna sig. Maktutövning är i dessa 

relationer produktiv i den mening att de möjliggör unika sammanhang i vilka individer kan 

verka och utvecklas – på fotbollsplanen som spelare i sitt lag och som motståndare, i skolan 

från lärare till elev för att bilda och främja kunskap för livet i det samhälle de befinner sig.   

  

2.2 Den disciplinära makten     

Foucault talar om olika typer av maktutövning över individer. En mer övergripande 

maktutövning på samhällelig nivå är den som utgår från lagen, en form av maktutövning som 

                                                           
13

 Nilsson 2008, s 93. 
14

 Nilsson 2008, s 92f.  
15

 Foucault 1982, s 789.  
16

 Detta unika för ett ämne skolan är enligt min mening inte helt oproblematiskt, då skolan idag strävar efter en mer 

ämnesövergripande undervisning. Flera ämnesinnehåll är naturligt integrerade – du finner matematik i musikens 

intervaller, motorisk hantering av redskap i bild och slöjd m.m. Men för att skilja dem åt är den produktiva makten en 

faktor som möjliggör studiet av dessa färdigheter som separata ämnen. Det visar dock hur tydligt närvarande makten 

och dess utövning är i skolan i form av diskurser som påverkar och formar ett ämnesinnehåll.  
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kommer från suveränitetsmakten. Denna utgår från dikotomier som rätt och fel och som 

arbetar utifrån förbud och straff.
17

 Den maktutövning som kan sägas äga rum i skolan är en 

disciplinär makt som utgår från att styra och reglera eleverna mot uttalade mål. Till skillnad 

från suveränitetsmakten utgår den disciplinära makten från normen. Den syftar till att 

kontrollera, övervaka, reglera och disciplinera individer enskilt.  

 Foucault menar att det var disciplinen som maktteknik som fick det moderna fängelset 

och straffsystemet att växa fram. Istället för en maktutövning som inriktar sig mot kroppen 

med tortyr och smärta utan möjlighet till motstånd, utövas disciplinen mot kroppen som ett 

tvång, med restriktioner som ska leda till ett normaliserande beteende.
18

 Detta kan uppfattas 

som hårt och svårt att känna igen sig i, men att inordna sig i en kö är ett outtalat tvång mot 

både individ och kropp. Det är en restriktion som få ifrågasätter, men där det finns utrymme 

att göra motstånd. Den disciplinära maktutövningen kom utanför fängelset att utvecklas till att 

forma lydiga undersåtar och effektiva medborgare.
19

 Normaliseringens funktion är att 

korrigera och bedöma enskilda individer till en enhetlighet, genom ständig upprepning. Detta 

utövas i en viss sorts institutioner som skolor, fängelser och inom militären. Disciplin som 

maktteknik återfinns även på sjukhus, i fabriker, på företag med flera andra platser.
20

 

Normalisering är att genom olika åtgärder korrigera eller återställa en individ till det som 

uppfattas som normalt, det som är taget för givet och som är utgångspunkt för 

samhällsmedborgaren. Denna maktteknik är central och konstituerande för det moderna 

samhället då den är effektiv och produktiv. Den åstadkoms genom enkla medel som 

tillsägelser, regler, instruktioner, agendor, uppmuntran.
21

 Troligen har vi i egenskap av elever 

i skolämnet för kroppsövning både liknande och skilda erfarenheter av hur denna teknik av 

maktutövning realiserades i undervisningen, beroende på när och var vi gick i skolan och vem 

som var vår lärare. 

 Foucault betonar att makt inte är en institution, utan att makt utövas inom institutioner, 

som i skolan och i rättsapparaten. Det är en väsentlig skillnad. Däremot kan makt som utövas 

inom institutioner upplevas som ojämlik, då en lärare till skillnad från eleven kan hämta stöd 

från den byråkratiska strukturen, exempelvis i styrdokument men även i traditioner.
22
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Foucault menar att makt utövas när det finns ett syfte och mål, varför skolans styrdokument 

får ses som ett uttryck för en produktiv maktutövning.
23

  

 

2.3 Biomakt – en makt över döden och livet  

Runt sekelskiftet 1800 blir kroppen en fråga av politiskt art i Sverige. Det handlar om hur ett 

stabilt samhälle med ett ansvarsfullt och lydigt folk skulle kunna skapas.
24

 Befolkningens 

kroppar kan i denna strävan ses som en social och samhällelig kropp som ska skyddas i en 

annorlunda medicinsk mening – genom upplysning.
25

 En maktutövning över kroppen har 

därmed tagit sig uttryck i Sverige i form av hälsoupplysning, som kan förklaras som en annan 

slags maktteknik än den individuellt disciplinära – syftet är att kollektivt skapa ett friskt och 

hälsosamt folk. Det tidiga folkhälsoarbetet under 1800-talet skulle skapa en god arbetskraft 

för det industriella Sverige och även ett gott soldatmaterial.
26

 En av platserna för denna 

maktutövning var skolan. Speciellt skolämnet för kroppsövning hade i uppgift att fysiskt 

fostra eleverna. Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, som bildades 1813 i Stockholm blev 

läsosätet som formade skolämnets innehåll.
27

  Genom denna nyttobetonade avsikt för 

befolkningens hälsa kan en produktiv makt utövas över och med kroppen som verktyg, då 

befolkningen fick möjligheter till bättre hälsa och samhället fick en bättre och mer effektiv 

arbetskraft.
28

  

 Denna makt över kroppen benämner Foucault som biomakt. Dess tidigaste ursprung 

härleder Foucault till 1600-talet, som den enväldige ledarens makt över sin befolkning: rätten 

till deras död och makten över deras liv. Denna makt utövades i utnyttjande och begränsande 

syfte – att få sina undersåtar att arbeta och begränsa deras utrymme att flytta – och sällan som 

bestraffning eller avrättning.
29

 Biomakten utövas således kollektivt över befolkningar. 

Foucault menar att biomakt utvecklades under stora befolkningsökningar under 1700- och 

1800-talen.
30

 Makten över befolkningar utvecklades till två synsätt på kroppen: å ena sidan 

kroppen som en maskin, som kan disciplineras och nyttjas på sin kraft för arbete; å andra 

sidan kroppen som en bärare av livet, ett redskap för förökning, födelse, reglering av 
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hälsonivån och även döden. Kring dessa synsätt på kroppen har makten över livet sedan 

utvecklats, en makt vars främsta funktion inte är att begränsa ett liv eller att döda, utan att låta 

kroppen leva från livets start och att skjuta upp dess slut.
31

 Syftet är att befolkningen ska må 

bättre och därmed vara mer effektiv för samhällets utveckling. Det är med andra ord en makt 

som utövas för att förvalta livet.
32

  

 Till skillnad från disciplinär makt som utövas mot enskilda individer, utövas biomakten 

kollektivt på livets nivå genom reglering och kontroll.
33

 Ett provokativt och utkristalliserat 

sätt att beskriva biomakt är utifrån de motpoler den omfattar: liv och död, och att se båda som 

redskap för att låta leva. Att värna om livet för att låta leva, utgår från en strävan efter ett 

livsideal för hur livet ska förvaltas på bästa sätt.
34

 För vår samtid kan det exemplifieras som 

friskvård i sin mest extrema form, med rätt träning, kost, sömn med mera. Kontrasten till att 

låta leva för att värna om livet är döden, livets motpol, att döda för att just låta (någon annan) 

leva. I sin mest extrema form praktiserades detta genom en fördrivnings- och utrotningspolitik 

i Tyskland mellan 1933-1945 för att utöka det tyska folkets ”livsrum”.
35

 Detta med avsikten 

att på lämpligast sätt eliminera de människor som sågs som ett hot mot idealet – den ariska 

rasen.
36

 Att låta leva genom att använda livet, blev i detta sammanhang att döda för att sträva 

efter idealets existens.
37

 Dessa ytterligheter visar den omfattning biomakt kan ha i utövningen 

på livets nivå hos en befolkning. Men den biomakt Foucault beskriver är den produktiva 

biomakten, som finns på livets nivå.   

 Men hur kan en makt över kroppen vara produktiv? Biomaktens produktiva utövning 

ska ses i ljuset av den samtid och livstillvaro inom vilken den utvecklades. En stor del av 

befolkningen var fattig, drabbad av pest och andra farsoter, hungersnöd och bestraffning; en 

tillvaro som drabbade och plågade kroppen fysiskt. Möjligheten att istället värna om kroppen 

och därmed livet, uppkom bland annat genom att vetandet och kunskapen om kroppen 

utvecklades. Detta kunde då nyttjas för att ha makt över just möjligheten att leva, och inte att 

endast värja sig från livets slut. Detta kom de samhällen till gagn, som kunde reglera och 

kontrollera befolkningens kroppar med ett gott syfte. Samhället värnade om befolkningens liv 
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och samhällets utveckling och framgång, på en kollektiv nivå. Därmed är biomakt med syfte 

att förvalta livet genom reglering genom kroppen ett uttryck för en produktiv maktutövning. 

Vad är skillnaden mellan makt och maktutövning? I denna skildring ser jag skillnaden som att 

makt finns först då det finns utrymme att utöva den – den är inte kopplad till en enskild 

individ eller institution, den finns och utövas i relationer. Makt finns i skolämnet för 

kroppsövning för att den behövs för samhällets hälsofostran. Men den finns inte innan den 

utövas, då betyder den ingenting. Makten utövas redan då lärarkåren uppfattar skolämnets 

hälsofostran som sin uppgift, genom talet om skolämnet och i skolämnets vardagliga praktik.

  

2.4 Språket som redskap för maktutövning  

Föreställningar som uttrycks i tidskriften Idrott & Hälsa och vilka röster som uttrycker dessa 

utgör basen för denna studies empiri. Därför vänder jag mig till språket som ett redskap för 

maktutövning, för att kunna betrakta tidskriften som ett forum för att uttrycka och förmedla 

uppfattningar. En tanke får en mening när den kläs i ord, då den medieras genom språket.
38

 

Men språket sätter inte endast ord på våra känslor, uppfattningar eller vår verklighet. Genom 

språket formas och omformas verkligheten, så som den uppfattas av varje individ.
39

 En tanke 

kan uttryckas på skilda sätt, inte bara av olika individer utan även av samma individ, beroende 

på kontexten. En uppfattning om en företeelse, ett fenomen eller ett föremål uppstår således 

inte ur ingenting, den uppstår i relation till andra uppfattningar. Detta kan sammanfattas som 

att vi som deltagare i språket har olika bakgrund och erfarenheter, som påverkar oss i vårt sätt 

att konstituera vår omvärld. Vi tolkar utsagor på olika sätt, vi länkar samman dem med våra 

tidigare erfarenheter som är lagrade i och genom språket.
40

 Språket är ett redskap för makt 

och maktutövning genom att det används. Genom språket konstrueras den verklighet vi lever 

i, vår kontext eller vårt sammanhang. Mats Börjesson och Eva Palmblad menar att varje gång 

vi skriver, talar och tänker formar och omformar vi verkligheten. Därmed är språket en social 

handling. De menar att språket som social handling leder till att verkligheten konstitueras och 

som konstruerar olika versioner av verkligheten i olika sammanhang.
41

 Det sker ständigt, mer 

eller mindre medvetet. Men det innebär dessutom att verkligheten alltid hade kunnat vara 

annorlunda, en uppfattning hade kunnat vara en annan och därmed format en annan 
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verklighet. Språket som redskap för maktutövning kan benämnas med begreppet diskurs. 

Makten synliggörs i språket genom att språket bidrar till och begränsar ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen” med betoning på bestämt.
42

  

  Språket styr, reglerar och sätter gränser för hur en företeelse ska omtalas och även vad 

som inte kan sägas om denna företeelse. Språket och hur det används kan på så sätt förklaras 

som en sorts logik, en logik som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt 

accepterat som ”sant”, ”trovärdigt” och ”förnuftigt” angående en företeelse.
43

 Genom språkets 

gränser för vad som kan sägas eller inte sägas sammanlänkas särskilda kategorier och 

definitioner till förståelsen av en företeelse som möjliggör att vi kan delta i talet om den.
44

 

Dessa kategorier och definitioner uppfattas ofta som självklara och för givet tagna. Dessa 

självklara, för givet tagna uppfattningar – även kallade konventioner – är producerade och 

bestämda i något sammanhang. Norman Fairclough, som utvecklar Foucaults diskussion om 

maktutövning genom språket, menar att konventioner inte är helt enhetliga, tvärtom är de 

karakteriserade av mångfald och maktkamp.
45

 Därför kan en företeelse omtalas på mer eller 

mindre likartade sätt. För att förstå föreliggande skildring måste verkligheten förstås så som 

den framstår för varje individ, för varje röst i tidskriften. 

 

2.5 Produktion och reproduktion av en text  

Språket som redskap för maktutövning leder till frågor om vilken version av skolämnet som 

är rådande och vad som avgör att det är just den versionen som ska föras fram? Och måste en 

version av skolämnet betraktas som den rådande och riktiga? Media är i dagens samhälle en 

mäktig aktör i formeringen av uppfattningar. Men samhällspolitiska intressenter som 

Skolverket och Statens Folkhälsoinstitut, samt aktörer som Riksidrottsförbundet bidrar till 

medias och därmed dess läsares åsikter och uppfattningar om skolämnets syfte och innehåll.
46

 

Likaså bär forskningen ett ansvar för hur den genom sitt språk formar och omformar ett 

förhållningssätt till skolämnet, då den genom att välja syfte och frågor medvetet eller 

omedvetet fokuserar på och bidrar till att forma vissa verkligheter.
47

 Så vem bär då egentligen 

ansvaret för produktionen och tolkningen av en uppfattning? Den som skriver eller talar bär 
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ett ansvar för den makt som utövas genom språket i formeringen och omformuleringen av 

verkligheten. Redan i produktionen av en text eller ett tal sker en tolkning, då författaren 

konstruerar texten som sin tolkning av omvärlden. I tolkningen lämnar författaren spår i 

texten till läsaren.
48

 I denna skildring om skolämnet är rösterna från tidskriften ansvariga för 

hur de för vidare sin tolkning av en uppfattning, medan jag som forskare är ansvarig för hur 

jag tolkar och för dem vidare i denna skildring. Media har ett speciellt ansvar som bärare av 

en dold makt, vilken innebär att författare och läsare är separerade i tid och rum. Läsaren kan 

inte ge en direkt respons och författaren kan inte ta hänsyn till läsarens reaktion, vilket skulle 

ske automatiskt i en direkt interaktion som ett samtal. Författaren beslutar vad som ska 

inkluderas och exkluderas i en text, hur det ska presenteras och hur läsaren ska positioneras i 

förhållande till texten. Till skillnad från massmedia, som inte känner sin läsare och måste 

utforma sina texter efter en idealläsare, vet en fackpress för lärare i skolämnet för 

kroppsövning vem dess läsare är.
49

 Tidskriften är således ett verktyg för att utöva påverkan på 

lärarkåren, för att samla dem och stärka kårandan, vilket sannolikt får en betydelse för 

skolämnet. Detta lämnar dock inte läsaren utan ansvar för hur texten ska uppfattas och tolkas. 

Det ligger en maktaspekt även här. De spår som författaren lämnar av sin egen tolkning tar 

läsaren upp och använder för att konstruera sin tolkning av texten. Det kan vara ordval och 

begrepp, unika uttryck om skolämnet som förstås i ett speciellt sammanhang. Men även hur 

ord betonas eller vilka tecken som används för att betona och markera särskilda ord kan 

användas för att förmedla en viss ton i texten. Därmed bär även läsaren som tolkar alltid ett 

ansvar för hur texten uppfattas, utifrån de ramar och antaganden som gör att läsaren reagerar 

samt hur läsaren reagerar på spåren i texten.
50

 Därtill hör de förväntningar som finns på en 

text utifrån det forum den är producerad inom. I denna skildring når inte jag till fullo hur 

läsaren tolkar tidskriftens röster, annat än när de besvaras i kommande nummer. I denna 

process är jag både tolkare och skildrare av rösterna i tidskriften. 

 Skildringen utgår från hur uppfattningar formas och/eller omformas inom lärarkåren. 

Om uppfattningarna förändras över tid, vad bidrog till att de inte hölls för sanna och 

förändrades? Vad förändrades de till då och vad påverkade dem? Om de inte förändras, varför 

hålls de för sanna utan att ifrågasättas eller förändras? Det visar att språk och uppfattningar är 

kopplade till en typ av makt som styr vem som får uttala sig, och vad som får eller inte får, 

kan eller inte kan, sägas om skolämnet.   
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3 Ett skolämnes historia  

 

 

Ett skolämnes historia kan skrivas på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Med syfte att 

skapa en bred kontext för skildringen av tidskriften väljer jag att skriva en historia som 

baseras på studier om skolämnet men som har olika fokus. Jag lyfter det som framgår 

tydligast i dessa studier, nämligen synsätt på kropp och hälsa och innehåll i skolämnet. 

Slutligen resonerar jag kort kring huruvida denna historia om skolämnet kan, eller ska, 

betraktas som en rådande version eller ej. Men jag startar med att återge den samhälleliga 

kontext inom vilken skolan har växt fram och utvecklats i, samt aspekter av maktutövning i 

skolämnet.  

 

3.1Skolan och samhällets utveckling 

Ett skolämnes historia kan inte förstås utan att sätta det i en större kontext, som säger något 

om den omgivning skolämnet verkar i. För att förstå vad som uttrycks av rösterna i tidskriften, 

är det av vikt att ge en översikt över samhället från det att skolan blev en plats för bildning i 

Sverige.  

 Den obligatoriska skolan införs i Sverige under 1800-talet och ska ge flickor och pojkar 

likvärdig rätt till undervisning. Detta är en konsekvens av att staten tar ett mer övergripande 

ansvar för befolkningen, både ekonomiskt och socialt, då det agrara Sverige blir mer 

industrialiserat och urbaniserat.
51

 Behovet av att disciplinera och inordna den växande 

arbetsklassen i samhället ökar.
52

 Till följd av detta sker en ansvarsförskjutning från hemmet 

till skolväsendet vad gäller uppfostring och undervisning av barn och ungdomar. Detta sker 

när folkskolan införs 1842.
53

 Pojkar från privilegierade klasser går dock oftast i läroverken, 

som ska utbilda dem i den borgerlige mannens uppgifter.
54

 Det innebär dock inte att alla barn 

går i skolan, eftersom bonde- och arbetarbarnen ofta har sysslor och arbeten att sköta i 
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hemmet och för familjens försörjning. Det är först mot sekelskiftet 1900 som omkring hälften 

av barnen går i skolan.
55

 Under 1920-talet formuleras tanken med ett svenskt folkhem av 

socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson, ett folkhem som inte ska ha några mot-

sättningar eller differentieringar mellan samhällets olika klasser, vare sig det gäller klass, kön 

eller ålder. En tanke med folkhemmet är att med bättre boende stärka förutsättningarna för 

befolkningen – fler barn ska ges goda uppväxtmöjligheter och därmed stärka arbetskraften.
56

 

Först under efterkrigstiden realiseras detta på bred front genom det så kallade miljon-

programmet, ett modernt hälsosamt boende byggs och görs tillgängligt för en bredare 

befolkning än tidigare.
57

 Tanken om ett mer jämlikt och jämställt samhälle genomsyrar även 

reformerna för utbildningssystemet. Med 1962 års grundskolereform möjliggörs en likvärdig 

gemensam grundläggande utbildning med en 9-årig grundskola; enhetsskolan.
58

 Denna 

utbyggnad av utbildningssystemet är ett uttryck för att det är den enskilde individen som står i 

fokus som medborgare i samhället. Idag uttrycks detta genom att individen förväntas att ta 

ansvar för sina egna ställningstaganden och handlingar.
59

  

 Parallellt med det framväxande industrisamhället ökar intresset för folkhälsa, kropp och 

natur, framförallt under devisen ”en sund själ i en sund kropp”. Detta uttryckts på olika sätt, 

varav Ling-gymnastiken och idrottsrörelsen är två. Ling-gymnastiken är främst ett redskap för 

fysisk fostran, som bland annat är viktig för nationens försvar men även för befolkningens 

hälsa. Men då fritiden ökar för den arbetande befolkningen, ses idrotten som ett nytt men 

effektivt sätt att fylla den fria tidens timmar på ett meningsfullt sätt. Det är viktigt att arbetar-

klassen ägnar sin fritid åt kroppsliga aktiviteter istället för ”omstörtande verksamhet”, som 

strejker och demonstrationer.
 60

 I det nya folkhemmet är det även en social plikt att hålla sig 

frisk. Idrotten har ur det hänseendet utvecklats till att bli en viktig fritidsaktivitet och 

motionsidrotten är betydelsefull för befolkningens hälsa.
61

  

 

 3.2 Aspekter av maktutövning i skolämnet  

Aspekter av maktutövning i skolämnet för kroppsövning utgår från två perspektiv: skolans 

och folkhälsans. Maktutövning i ett skolperspektiv är allmänt för samtliga skolämnen, men de 
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skilda ämnenas kursplaner framför kriterier om den specifika kunskap som ska nås. 

Maktutövning i ett folkhälsoperspektiv innebär att skolans ämne för kroppsövning fokuserar 

på kroppens utveckling genom fysisk aktivitet, med syftet att nå folkhälsopolitiska mål.  

 Maktutövning i skolans verksamhet utgår från en disciplinär makt; disciplin i betydelsen 

att fostra, träna och undervisa den enskilde individen.
62

 Skolans bildande verksamhet ser jag 

som ett uttryck för en slags normalisering, som relateras till skolämnenas plats i en institution 

för fostran och lärande. Läraren definierar och värderar, i omdömen och betyg, hur eleven 

utmärker sig i relation till läroplan och kursplan – vilka är ett uttryck för vad som anses vara 

norm för den bildning eleverna ska tillägna sig.
 63

  

 Den kollektiva makten som utövas över livet relateras till skolämnet ur ett folkhälso-

perspektiv. Folkhälsoarbetet i Sverige under 1800-talet övergår senare till ett fokus på barnens 

hälsa, som då läggs under skolans ansvar. Lärarkåren för den fysiska fostran blir ett betydelse-

fullt verktyg i denna strävan.
64

 Fysisk fostran innebär en kombination mellan disciplinering 

(fostran) och biomakt (genom befolkningens kroppar). Fysisk fostran utövas i skolans 

verksamhet mot individer ”här och nu” men ska gynna befolkningen i ett längre perspektiv. 

Skolämnet har i flera länder ett namn som direkt översatt innebär fysisk fostran, som det 

engelskspråkiga physical education, men många länder har lagt till idrott, sport eller hälsa i 

ämnesnamnet.
65

  

 Lärarna i skolämnet utbildades fram till 1966 enbart inom ett lärosäte, Gymnastiska 

Centralinstitutet i Stockholm. GCI grundades 1813 av Per Henrik Ling. Det var här Ling-

gymnastiken utvecklades, framförallt som fysisk fostran inom skola och militär. Lärarkåren 

hade starkt militära inslag fram till mitten av 1930-talet. Under detta decennium börjar 

idrotten ta plats på GCI. GCI blev senare Gymnastik- och idrottshögskolan GIH och följdes 

av ytterligare ett lärosäte, GIH i Örebro 1966.
66

 De lärare som utbildades vid GCI titulerades 

gymnastik-direktörer, varav de flesta anslöt sig i Svenska Gymnastikläraresällskapet, vars 

ursprungliga syfte var att utveckla och sprida Ling-gymnastiken.
67

 Det är först under de 

senaste decennierna som fler lärosäten har utbildningsrättigheter inom skolämnet än GIH. 

Lärarna i skolämnet för kroppsövning har ofta en bakgrund och erfarenhet av idrott och sport 
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som har präglat deras liv och deras yrkesval. Denna erfarenhet bär lärarna med sig in i 

skolämnet.
68

   

  

3.3 Ett skolämne med kropp och hälsa i fokus 

Runt sekelskiftet 1800 utgör kroppen en folkhälsopolitisk fråga i Sverige, om hur kroppen kan 

nyttjas för att skapa ett stabilt samhälle med ansvarstagande medborgare. Det handlar om att 

utgå från vad den samtida vetenskapen föreskriver och att förbättra hälsan genom att praktiskt 

tillämpa kunskaperna. Fysisk fostran införs således successivt som ett obligatoriskt moment i 

skolans undervisning. Som nämnts ovan omfattades inte ens hälften av landets barn av 

undervisning i fysisk fostran förrän under 1900-talet, då även flickor börjar delta i 

skolämnet.
69

   

Det är en förtingligad kropp som är i fokus – kroppen uppfattas som ett objekt – vars 

rörelsebehov måste tillgodoses då varken arbetslivet eller samhället ställer samma krav på 

rörelse för överlevnad som före industrialiseringen, då Sverige under denna tid var ett 

utpräglat jordbruksland. Uppfattningen om kroppen som ett objekt utgår från ett natur-

vetenskapligt synsätt som vilar på en anatomisk, fysiologisk och biomekanisk forskning, en 

uppfattning som är rådande långt in på 1900-talet. Synsättet vidareutvecklas till att se kroppen 

som en motor, som kan mätas och tränas.
70

 Detta är en dualistisk syn, själ och kropp betraktas 

som separata enheter, vilken uttrycks som ”en sund själ i en sund kropp”.
71

 Hälsa relateras till 

denna dualistiska kropp utifrån de fysiologiska aspekter som är gällande för sin samtid.
72

 

Katarina Swartling Widerström menar att detta synsätt är närvarande även i dagens skolämne, 

kroppen ska tränas och underhållas och därigenom vara individen till gagn, här och nu såväl 

som för framtiden.
73

 Hon menar vidare, att det dualistiska synsättet dock utmanas av 

samhällsvetenskapliga perspektiv som presenterar en integrerad kropp, till skillnad från 

uppfattningar om kroppen som dualistisk och därmed främst fysiologisk. Det är istället ett 

inkluderande synsätt på kroppen, vilket inte ger fysiologiska och biologiska aspekter företräde 

framför sociala, kulturella och existentiella aspekter, utan ser det som en syntes av dem.
74

 

Sedan läroplansreformen 1994 betonas hälsa starkare i styrdokumenten för hela skolans 
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verksamhet. För skolämnet lyfts nu ett holistiskt hälsoperspektiv fram som ska betona 

samband mellan livsstil, livskvalité och hälsa. Det har dock diskuterats vilken typ av hälsa det 

är som avses i skolämnets vardagliga praktik.
75

 I Britta Thedin Jakobssons studie om lärares 

uppfattning om hälsa i skolämnet, menar lärarna att ämnet har blivit mer hälsoorienterat än 

tidigare och att det holistiska perspektivet är accepterat. Trots detta har lärarna svårt att 

förklara vad ett holistiskt hälsoperspektiv innebär i praktiken, de reflekterar runt hälsa i 

skolämnet främst utifrån ett fysiologiskt perspektiv.
76

 

 

3.4 Innehåll i skolämnet 

Varierade fostrans- och hälsoinriktade rörelseformer som ska stärka kroppen och karaktären 

utgör skolämnets tidigaste innehåll under 1800-talet, ett tillvägagångssätt för staten att forma 

och disciplinera kroppen och individen.
77

 Den person som kommer att lägga grunden för 

skolämnets innehåll är Per Henrik Ling. Hans gymnastik från början av 1800-talet har stor 

betydelse även utanför skolan, med kroppens och karaktärens fostran i centrum. Allsidighet 

och god hållning ses som synonyma med god hälsa. Lings pedagogiska gymnastik kommer att 

förvaltas en lång tid framöver och dominera skolämnet.
78

 Lek och idrott utgör i skuggan av 

gymnastik och fysisk träning moment som ska främja rörelseglädje, men enbart som 

rekreativa komplement till den fysiska gymnastiska träningen.
79

  

Gymnastiken dominerar skolämnet genom sin fostrande karaktär, vilken inte ska 

reduceras. Samtidigt anser staten att idrotten ska få en utökad roll i skolan, men det ska inte 

ske på bekostnad av den viktiga gymnastiken. Syftet med att utöka idrottens roll i skolan är 

bland annat för att fylla friluftsdagarna med ett reglerat innehåll, för att de då enklare kan 

genomföras utanför skolämnet och med övrig skolpersonal.
80

 Detta stöd utvecklas och ligger 

till grund för Skolidrottsföreningens bildande 1916 vars syfte är att väcka intresset för idrott 

och organisera det frivilliga idrottandet utanför skolämnet, men inom ramen för skolans 

verksamhet så att idrotten kan kontrolleras.
81

 Trots detta kommer idrotten att ta mycket tid av 

skolämnets lektionstimmar, då idrottstävlingar för skoleleverna är vanligt förekommande och 
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ett populärt inslag.
82

 Under 1970-talet står så skolämnet och dess innehåll under stor influens 

av en växande idrottsrörelse, till följd av detta ändras 1980 skolämnets namn från Gymnastik 

till Idrott. Ämnesinnehållet är brett och med aktiviteter som liknar idrottsrörelsens, främst 

lagbollspel. En förändring är att samundervisning för pojkar och flickor införs, parallellt med 

detta blir de centrala direktiven allt färre.
83

 Skolämnet står därmed inför nya utmaningar som 

lärarna inte känner sig helt redo att hantera. De upplever en förskjutning från att fysiskt fostra 

till att fysiskt träna eleverna, många lärare känner sig osäkra på vad skolämnets syfte och roll 

är och således vad det är som legitimerar skolämnet.
84

 Uppfattningen att skolämnet är 

synonymt med idrottsrörelsen förstärks och det är den inställningen och förväntan många 

elever har när de deltar i skol-ämnet.
85

 Osäkerheten runt skolämnets syfte och innehåll lägger 

en grund till läroplans-reformen 1994, där tillägget av begreppet hälsa i ämnesnamnet innebär 

att detta ska betonas starkare i ämnesinnehållet. Det är dock inte klart vilket som är 

skolämnets kunskapsobjekt och vilka aktiviteter som ska ingå i ämnet, det är en skillnad 

mellan det kunskapsobjekt som är formulerat i kursplanen och det som realiseras i 

undervisningen.
86

 Konsekvensen av osäkerheten är att ett fysiologiskt synsätt på kroppen 

lever kvar i skolämnet. Detta synliggörs i de aktiviteter som premieras i undervisningen och 

som associeras till ett fysiologiskt perspektiv. Att som elev delta aktivt, bli svettig, andfådd 

och ta ut sig fysiskt betraktas som privilegierade handlingar.
87

    

 

3.5 Den rådande versionen av skolämnet? Del I 

Det kan diskuteras huruvida ovanstående historia över skolämnet formar en rådande och 

rättvis version, eller om det är flera versioner som framkommer. Min ambition är att 

presentera vad olika studier säger om skolämnet, inte att ifrågasätta om det är en eller flera 

versioner, eller den enda versionen. Studierna har en relevans för att skapa denna kontext för 

min skildring, då de argumenterar runt samma frågor som skolämnets ansvar, frågan om 

tidstilldelning samt om skolämnets kunskapsobjekt. Studierna ger en liknande bild om vad 

skolans ämne för kroppsövning står för och innehåller. Kommer min skildring av tidskriften 

att likna dessa studier? Eller säger rösterna i tidskriften något annat? Som nämnts tidigare 

möjliggör språket som maktens redskap att flera versioner av berättelser om en företeelse kan 
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finnas parallellt, att en rådande version kan dominera och därmed utesluta andra versioner. 

Det betyder inte att versioner om skolämnet som utesluts eller inte får plats i det offentliga 

talet om skolämnet är felaktiga, men det leder till reflektioner över den version som råder.
88
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II   Skildring av en lärarkår 
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4  Att skildra röster  

 

 

Du har troligen en egen erfarenhet och upplevelse av skolämnet; som skolelev, lärarutbildare, 

lärare, eller som förälder till barn som deltar i skolämnet idag. De uppfattningar, åsikter, 

diskussioner, debatter och argument om skolämnet jag skildrar är röster som kommer till tals i 

tidskriften Idrott & Hälsa. Min skildring av lärarkåren och skolämnet bygger på vad som 

framkommer i detta forum. Denna skildring är således en version om skolämnet – du kommer 

troligen att både känna igen dig i denna och ha andra uppfattningar eller erfarenheter. Min 

ambition är att identifiera hur lärarkårens självförståelse och föreställningar om skolämnet för 

kroppsövning kommer till uttryck och vilka röster som kommer till tals. Tidskriften är ett 

forum som bär flera olika röster, inte bara lärares röster utan även elevers, politikers och andra 

aktörers röster – röster som vill uttrycka något om skolämnet. Citat från tidskriften är exakt 

angivna med ordval, kursiveringar, tecken, markeringar, förkortningar och grammatik. Detta 

kapitel ger en beskrivning av lärarkårens organisation och tidskrift. 

  

       4.1 Svenska Gymnastikläraresällskapet och Svenska Idrottslärarföreningen  

Lärare i skolans ämne för kroppsövning har sedan 1884 organiserat sig i Svenska 

Gymnastikläraresällskapet.
89

 Från 2004 tituleras lärarorganisationen Svenska Idrottslärar-

föreningen. Namnbytet på lärarorganisationen genomfördes som ett led i dess förnyelsearbete, 

samt som en konsekvens av att yngre lärare i skolämnet, andra lärare och människor utanför 

Gymnastikläraresällskapet ofta inte visste att sällskapet representerar idrottslärarkåren. Den 

främsta associationen har istället kopplats till Gymnastikförbundet.
90

 Tradition och 

erfarenheter värdesätts högt, men Idrottslärarföreningen ser sig samtidigt som en modern 

lärarorganisation som ska passa även framtidens lärare i skolämnet. Idrott och hälsa som är 

skolämnets nuvarande namn, gav upphov till stor tankemöda för lärarorganisationen när den 

skulle byta namn 2004. Lärare i skolämnet omtalas sedan 1980-talet oftast som idrottslärare, 

även om begreppet hälsa sedan 1994 också ingår i ämnesnamnet. Utifrån detta resonemang 
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beslutades att namnet på lärar-organisationen skulle bli Svenska Idrottslärarföreningen.
91

 

Denna arbetar idag för att Sverige ska få Europas friskaste elever. Lärarorganisationen har 

5000 medlemmar, vilket utgör ungefär 85 % av landets lärare i skolämnet.
92

  

 

4.2 En facklig tidskrift med anor och i förändring  

Idrottslärarföreningens fackliga tidskrift har utgivits sedan 1874, redan 10 år innan lärarna 

organiserade sig. Mellan 1874-1983 heter den Tidskrift i Gymnastik : Svenska Gymnastik-

läraresällskapets officiella organ. Skolämnet byter namn från Gymnastik till Idrott i samband 

med läroplansreformen 1980 och tre år senare, 1983, lägger tidskriften till idrott i sitt namn 

och benämns Tidskrift i Gymnastik & Idrott : officiellt organ för Svenska 

gymnastikläraresällskapet. Tidskriften förkortas TiG när den hänsyftar sig själv. I nästa 

läroplansreform 1994, läggs hälsa till i skolämnets namn, till dess nuvarande namn Idrott och 

hälsa. 2004 byter både lärarorganisationen och tidskriften namn till Idrott & Hälsa : organ för 

Svenska Idrottslärarföreningen. Tidskriften förkortas idag I&H. Idrottslärarföreningens 

motivering till denna förändring är för att ”bättre kunna återge utvecklingen i ämnet Idrott och 

Hälsa” och det nya namnet ska bättre spegla skolämnet.
 93

 Fortsättningsvis nämner jag TiG 

och I&H enbart som ”tidskriften” eftersom min skildring sträcker sig över namnändringarna. 

Dessa ändringar har dock inte inneburit förändringar för tidskriftens funktion som 

medlemmarnas fackliga språkrör och sammanhållande länk. I fotnoterna syns artiklarnas 

rubrik, årgång och vilket nummer de är publicerade i.   

 Vad jag omgående noterade i läsningen av tidskriften, var att tidskriftens och 

lärarorganisationens namnbyten inte står i direkt relation till skolämnets två namnbyten inom 

perioden, i samband med läroplansreformerna 1980 och 1994. De kommer nämligen tre 

respektive tio år senare. Vad kan det bero på? Förklaringar till denna fördröjning framkommer 

inte direkt i tidskriften, men jag vill ändå spekulera runt detta efter att ha fått intryck av 

många och olika röster i tidskriften som berör frågan. Gymnastikläraresällskapet fortsätter att 

heta så efter att skolämnet byter namn från Gymnastik till Idrott 1980, trots att gymnastik inte 

längre ingår i ämnesnamnet. Varför? Skolämnets namn Gymnastik ifrågasätts tämligen 

frekvent i tidskriften av lärarröster från mitten av 1960-talet, bland annat 1973 av en lärare 

som menar att ett skolämne som numer endast har momentet gymnastik som en del av 
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innehållet, snarare borde heta något annat.
94

 Diskussioner om skolämnets namn pågår under 

flera år. 1980 byter så skolämnet namn till Idrott, men Gymnastikläraresällskapet behåller sitt 

namn. 1983 lägger tidskriften till idrott i sitt namn – Tidskrift i Gymnastik och Idrott – men 

behåller termen gymnastik trots att ämnesnamnet inte behåller detta. Namnen på 

lärarorganisationen och tidskriften indikerar att skolämnet 1980 fortfarande är skolgymnastik, 

fastän det heter Idrott. Detta kan ha olika förklaringar. Å ena sidan undervisar ännu lärare som 

vid sin examination titulerades gymnastikdirektörer, en respektingivande yrkestitel. Denna 

kan vara anledningen till motviljan att byta sin titel till idrottslärare och även benämning på 

skolämnet.
95

 Å andra sidan har skolämnet haft gymnastik som ämnesnamn sedan 1842, 

därmed även länge som en given huvuddel i skolämnets innehåll. Detta arv är något som en 

stor del av lärarkåren, åtminstone den äldre generationen, vårdar och stolt håller högt.
96

 Mitt 

intryck är att gymnastik, som skolämnets arv och tradition, är lärarkårens signum. Denna 

reflektion stärks då namnen på lärarorganisationen och tidskriften inte heller ändras vid 

läroplansreformen 1994, trots att hälsa läggs till som ett incitament till en förändring av 

skolämnets karaktär. Men i ytterligare tio år undervisar lärarna i ämnet Idrott och hälsa, de 

organiserar sig i Svenska Gymnastikläraresällskapet och läser Tidskrift i Gymnastik och 

Idrott. 2004 tas termen gymnastik helt bort från både lärarorganisations- och tidskriftsnamn, 

till nuvarande namn, 24 år efter att skolämnet fick namnet Idrott. Följderna av kvarhållandet 

av termen gymnastik visar sig i tidskriften långt efter 1980 i hur skolämnet benämns, både 

som gymnastik och idrott, inte endast av externa röster utan även av lärarröster som 

undervisar i skolämnet. Detta är ett exempel på språket som redskap åt makten. Det återstår 

således att se om och i så fall hur detta lämnar spår i hur röster i tidskriften uttrycker sig om 

skolämnet.   

 

4.3 Uppfattningar – röster och kategorier 

Tidskriften består av flera olika röster, både interna och externa. Rösternas olika åsikter, 

diskussioner och intressekonflikter debatteras fram och åter. Dessa har jag som ambition att 

lyfta och diskutera i form av kortare citat. Rösterna är viktiga för skildringen, då de visar vad 

som skrivs och hur, men även att det är dessa åsikter och synpunkter som förs vidare till 
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organisationens medlemmar. Det är rösterna och vad de säger som är intressant. Enligt 

redaktören för 1981 är det viktigt för lärarorganisationen och tidskriften att så många lärare 

som möjligt är delaktiga i diskussioner och debatter och för fram åsikter. Han menar vidare att 

”fler måste göra sin stämma hörd och bästa sättet att nå Sveriges alla gymnastiklärare är att 

skriva i Tidskrift i Gymnastik”.
97

 Tidskriften är ett forum som når alla medlemmar. Vad som 

framkommer i tidskriften har därmed påverkan på lärarkårens medlemmar.  

 Min skildring av skolämnet bygger på en läsning av tidskriftens nummer mellan 1961-

2012 av mer övergripande karaktär och närläsning av ett nummer från varje decennium, samt 

artiklar från nästan varje år under hela perioden. Jag har samlat ett intryck av tidskriftens 

upplägg: vilka de vanligast förekommande frågorna är; generellt hur skolämnet uttrycks; men 

även en uppfattning om vad som inte skrivs. Den övergripande läsningen har varit värdefull 

för min föreställning av tidskriftens sätt att förmedla kunskap, information och fakta till sina 

medlemmar. Jag har analyserat drygt 250 artiklar, vilka sannolikt inte täcker allt som har 

skrivits om skolämnet mellan 1961-2012. Genom läsningen av artiklarna har jag dock kunnat 

upptäcka uppfattningar som återkommer, men även vad som avviker. Denna skildring är 

endast en del av skolämnet – närmare bestämt det rösterna i tidskriften uttrycker om 

skolämnet. Tre huvudfrågor har varit speciellt framträdande vid läsningen, huvudfrågor som 

diskuteras och debatteras i tidskriften under hela perioden. Dessa är skolämnets betydelse, 

skolämnets innehåll och skolämnets status. De ska inte ses som separata då skolämnets 

betydelse inte kan diskuteras till fullo utan att ta hänsyn till dess innehåll och frågan om dess 

status. Jag startar dock med att analysera dem enskilt, för att slutligen analysera dem som en 

sammanflätning av uppfattningar om skolämnet.  

 Det är rösterna och vad de säger som är av intresse. Interna röster är de röster som har 

en direkt relation till skolämnet, som lärare, lärarutbildare, elever och tidskriftens redaktör, 

röster som betraktar och talar om skolämnet inifrån. Externa röster är bland andra politiker, 

media, myndigheter, läkare och idrottsrörelsen som har en indirekt relation till skolämnet, 

röster som betraktar och omtalar skolämnet utifrån. Forskare kan dock inneha både en intern 

och extern röst, beroende på vilken typ av forskning det handlar om. Forskning om skolämnet 

utförs ofta av skolämnets före detta lärare som arbetar som lärarutbildare, dessa forskare 

betraktar som interna röster.  
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Det är här skildringen startar. Det är nu rösterna i tidskriften börjar tala. Hur uttrycks 

lärarkårens självförståelse och föreställning om skolämnet i tidskriften? Vilken bild 

framträder? Vilka röster kommer till tals och vad får dessa säga? Är det något som inte 

framkommer i diskussionerna runt skolämnet? Vilka röster kommer inte till tals? Förändras 

diskussionerna över tid?   
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5 Skolämnets betydelse 

 

 

”Ett av skolans viktigaste ämnen” uttrycker redaktören 2012.
98

 Jag föreställer mig att alla 

lärare uppfattar sitt eller sina ämnen som viktigast i skolan. Vad påståendet får mig att fundera 

över är, varför skolans ämne för kroppsövning anses vara ett av de viktigaste? Vad har 

skolämnet för betydelse för eleverna och för samhället? Vem är det som uttrycker att 

skolämnet har denna betydelse? Mer precisa uppfattningar och argument för varför skolämnet 

för kroppsövning är skolans viktigaste är inte svårt att finna. Dessa uttrycks också av flera 

röster.   

 

5.1Omsorgen om eleverna 

I ett riksdagsprotokoll 1961 menar en riksdagsledamot, tillika gymnastikdirektör, att eleverna 

”rör sig helt enkelt för litet, och därför måste vi i skolan se till att eleverna som motvikt får 

den hållningsgymnastik som de behöver”.
99

 Denna beskrivning av skolämnets betydelse för 

eleverna används som argument för att utöka gymnastiklärarutbildningen att även innefatta 

lärare för lägre åldrar, samt att bygga fler gymnastiksalar. Fram till 1960-talet är bristen på 

gymnastiksalar och idrottsanläggningar stor, men även skolornas tillgång till sim- och 

ishallar.
100

 Riksdagsledamoten värnar om sina elever. Hon menar att de rör sig för lite och att 

skolämnet, enligt henne, därför ska få det innehåll det bör ha. Hon menar vidare att skolämnet 

är karaktärsdanande utanför sin huvuduppgift som inget annat skolämne är, då det ger goda 

hygieniska vanor, ordning och reda, ett gott uppträdande samt ”andra dygder”.
101

 

Hållningsgymnastiken har främst betydelse för elevernas ”här och nu”, medan de karaktärs-

danande dragen har betydelse för elevernas framtid. Därmed vittnar riksdagsprotokollet om en 

stor omsorg om eleverna och en tilltro till skolämnets fostrande potential, både den fysiska 

och sociala.  
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Just frågan om utökad gymnastiklärarutbildning och fler lokaler är en aktuell fråga 

under 1960 och 1970-talen. Denna fråga betraktas som ett stort problem enligt många 

lärarröster. En lärare menar frustrerat att detta är den svenska gymnastikens dilemma. Bristen 

på salar för undervisning får nämligen till följd att skolämnet inte blir vad det borde vara – att 

lära eleverna att utföra sina rörelser på ett funktionellt sätt och att få rekreation. Hon beskriver 

vidare, att hon och hennes kollegor ”stånkar över eller under att vårt ämne har blivit 

uppsamlingsstation för diverse andra ämnen, som efter vissa tankemanipulationer skulle 

kunna påläggas gymnastiken”.
102

 Vad som avses med ”diverse andra ämnen” är trafik-

kunskap, att släcka eldar och att lägga bandage på olycksfall, vilket hon inte anser hör hemma 

i skolämnet. Men utan lärosalar är det inte möjligt att ”ägna oss åt vårt egentliga yrke”.103 

Tonen är uppgiven och rubriken på insändaren anger att det är en lärarkår som lyder utan att 

protestera, att det sker på bekostnad av elevernas behov av skolämnets huvuduppgift – den 

fysiska fostran. Omsorgen om eleverna är central men uttrycks på olika sätt beroende på vem 

textens mottagare är.   

Skolämnets betydelse för eleverna uttrycks oftast som argument för att utveckla, 

förbättra eller få resurser till skolämnet. Det är omsorgen om elevernas hälsa som framhålls 

som det viktigaste. En riksdagsmotion från två moderata ledamöter 1993 publiceras i 

tidskriften, vilken beskriver betydelsen av skolämnet ur en fysiologisk nyttoaspekt kopplat till 

elevernas lärande: 

Regelbunden fysisk träning förbättrar hälsan på många sätt. Genom fysisk aktivitet stärks 

hjärt/kärlfunktionen, musklernas styrka, förmåga och rörlighet ökar och viktökning 

motverkas. […] Det är också klart dokumenterat att fysisk aktivitet ökar elevernas 

mentala förmåga, inlärningsprestationer och lust att lära.
104

  

Dessa argument lyfts som en protest mot förslaget om nedskärning av skolämnets tid inför 

läroplansreformen 1994. I relation till samma debatt menar elevorganisationen att ”idrotts-

undervisningen behövs i dagens skola, kanske mer än någonsin. Och detta av ett enda stort 

skäl, att ge eleverna en fysisk förutsättning att klara av det dagliga livet”.
105

 Skolämnets 

potential för lärande beskrivs på ett liknande sätt av gymnasieelever i ett brev till dåvarande 

utbildningsminister Ingvar Carlsson 1973 som är publicerat i tidskriften. Eleverna framför en 

vädjan om att skolämnets timmar inte ska skäras ner det sista gymnasieåret, då de måste hålla 
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sig i ”kondition för att orka med pressen”.
106

 Paradoxalt nog minskas istället skolans 

gymnastikundervisning enligt timplanen. Eleverna betraktar dessa timmar som 

träningstillfällen och påpekar att under det sista skolåret hinner de flesta klasskamrater inte 

med att ”medverka i civil idrottsklubb”, då det är läsning för höga konkurrensbetyg som 

måste prioriteras. Dessa elevers uppfattning om skolämnets betydelse, är att de upplever det 

som ett avbrott i pressen att studera för slutbetygen, samt att det bidrar till att uppehålla 

träningsnivån här och nu.  

 

5.2 Olika betydelse för aktiva och inaktiva elever? 

När elever omtalas av röster i tidskriften är omtanken och omsorgen om dem stor. I synnerhet 

är det en elevgrupp som återkommer i argument för skolämnets betydelse, närmare bestämt 

elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid. De omnämns ofta som de ”inaktiva” eleverna, 

och beskrivs som den grupp som behöver skolämnet mest. En forskarröst i tidskriften menar 

att alltför ofta har ”lärare och andra låst fast vid att idrotten är det mest uppskattade eller ett av 

de tre mest uppskattade skolämnena. […] I sin glädje över detta positiva glömmer man lätt 

bort de som inte är positiva”.
107

 Medan de flesta lärarrösterna omtalar inaktiva elever som att 

de inte är intresserade av idrott på fritiden, menar denna forskare att det även kan bero på att 

skolämnet är kroppsutlämnande, att alla i klassen ser vad som görs, en rädsla för vissa 

moment, samt elitbetonade elevers dominans. Omsorg om eleverna i sig uppfattar jag inte 

som problematisk, emellertid menar jag att den utelämnar mer än vad den omsluter. En 

uppfattning som råder är att ”det finns skäl att ytterligare markera ämnets hälsoförebyggande 

karaktär. Särskilt viktigt är det att nå de på fritiden fysiskt inaktiva eleverna”.
108

 Skolämnet 

ska främja elevernas hälsa genom fysisk aktivitet. Detta argument förändras inte över tid och 

återkommer regelbundet. 109  I det generella talet om eleverna, uppfattar jag att elever som är 

fysiskt aktiva på sin fritid, ofta hamnar i skuggan av omsorgen om de inaktiva.   

 Skolämnet skrivs fram som att det betyder mest för inaktiva elever, främst ur ett 

fysiologiskt perspektiv. De aktiva elevernas behov omtalas sällan, de inkluderas snarare i 

allmänna anvisningar och mål om hur skolämnet ska fostra och träna alla elever. De aktiva 
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eleverna och deras behov synliggörs just genom att de görs osynliga. När inaktiva elever 

omtalas särskiljs de från de aktiva eleverna som en egen grupp. Det är främst utifrån argument 

om vilka effekter skolämnet har för den fysiska hälsan, effekter de inaktiva eleverna inte 

förmodas nå under sin passiva fritid. Att fritidsaktiva elever inte är i samma behov av 

skolämnets fysiska träning som inaktiva elever är en utbredd uppfattning, både hos interna 

och externa röster. En reflektion över detta antagande, är att de aktiva eleverna då inte heller 

anses vara i behov av kunskap som rör fysisk aktivitet, eftersom detta behov antas bli 

tillgodosett genom deras spontana fritidsaktiviteter eller i idrottsrörelsens regi. Just detta 

antagande betonas i en sammanställning av elevintervjuer på uppdrag av Skolöverstyrelsen, 

angående tävlingens inverkan på intresse och inlärning i skolämnet. I rapporten från 1973 

framkommer att:  

Idrottsrörelsen påverkar många gånger indirekt gymnastikämnets utformning, vilket är av 

godo för de som redan idrottar. Hur kan ämnet utformas så att alla elever finner glädje 

och stimulans – även de av idrott ointresserade?
110

  

Rapporten påpekar att skolämnets utformning påverkas av idrottsrörelsen. Det betonas 

implicit att det således torde finnas andra färdigheter i skolämnet som är viktiga även för de 

aktiva elevernas behov, än de färdigheter som exempelvis idrottsrörelsen kan bidra med. Men 

vad dessa andra färdigheter är framkommer inte i rapporten. Redaktören kommenterar att 

rapporten är tankeväckande: ”klart är att gymnastikämnet i första hand skall göra eleverna 

intresserade av att röra på sig”.
111

 Över hela perioden uttalas det tydligt att det är ett bestående 

intresse för fysisk aktivitet som eftersträvas i skolämnet, detta syfte tenderar vara 

utgångspunkten för argument om skolämnets betydelse. Vad som emellertid skiljer sig åt över 

perioden, är medlet för att nå ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Detta diskuterar jag i 

nästa kapitel om skolämnets innehåll.  

Mitt intryck är att skolämnets företrädare förefaller uppfatta sitt ansvar som större för de på 

fritiden inaktiva eleverna än för de som är aktiva. Denna uppfattning framkommer även i 

forskning om skolämnet. I en studie om lärares uppfattning huruvida skolämnet är i 

förändring eller ej, finner Jane Meckbach att ”flera av lärarna lyfter fram svårigheten med de 

barn som inte motionerar på sin fritid eller deltar i föreningsverksamhet. Här menar 

respondenterna, att för inaktiva barn är undervisningen i idrott och hälsa av största vikt”.
112
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Enligt Meckbachs studie är skolämnets betydelse för eleverna främst att det ska vara roligt för 

att ge ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Det stämmer till stor del överens med 

lärarrösters resonemang runt skolämnet i tidskriften. Men jag har funnit några avvikelser, en 

elevröst men även ett par lärarröster. I ett brev från en gymnasieelev 1995, presenteras en 

motsatt bild av vad jag hittills diskuterat. Hennes erfarenhet är att ”alla sysslar inte med någon 

av de få aktiviteter som man utövar på gymnastiklektionerna”.
113

 För de elever som sysslar 

med andra idrotter, eller har andra fritidsintressen än fysisk aktivitet, blir skolämnet mer hets 

än kul. Klassens elit syns tydligt och resten av eleverna, till vilka jag uppfattar att hon räknar 

sig själv, ”de får nöja sig med att bli värderade som klumpiga och utan bollsinne. På betyget 

ser det ut som om de är lata och helt saknar kondition”.
114

 Enligt hennes erfarenheter av 

skolämnet får de (boll)aktiva eleverna störst fördel av innehållet i relation till betygen. Denna 

uppfattning står i paritet med forskning om hur skillnaden mellan fotbollsspelare och på 

fritiden inte bollspelande elever tar sig uttryck inom skolämnet. Lärarna i den studien menar 

att tävling görs naturligt i undervisningen när idrottsaktiva elever dominerar en klass.
115

  

 Bilden som framträder av skolämnets betydelse för eleverna visar sig därmed vara mer 

komplex än vid en första anblick. Det är främst lärarkårens synpunkter som kommer till tals – 

att skolämnet gör något bra. Men hur stor och god lärarnas omsorg om eleverna än är, 

kontrasteras den av dels elevröster som ovan, men även av lärare som uppfattar avståndet 

mellan intresserade och ointresserade elever som ett problem för att nå alla elever. Även om 

fokus ofta är på inaktiva elever, har jag funnit några artiklar i vilka gruppen aktiva elever 

omtalas. De aktiva beskrivs ofta som en grupp som genom sin erfarenhet och trygghet av 

fysisk aktivitet tar över lektionerna. Eleverna bär med sig förväntningar som de jämför utifrån 

sina erfarenheter, främst från idrottsrörelsen. Just detta funderar en lärare över under rubriken 

”Tidsenlig fysisk fostran?” och ställer frågan om lärarkåren inte har misslyckats med att leva 

upp till målsättningen att leda eleverna mot intresset för bestående fysisk aktivitet:  

Går huvuddelen av våra krafter åt till den tävlingsinriktade ungdomen, dvs. den 10-

procentiga del som har ett inifrån kommande behov av fysiska aktiviteter? Jag tror jag 

vågar svara ja på den sista frågan. Den lilla delen möter oss på halva vägen eller mer än 

så: den kräver vår uppmärksamhet och vårt intresse, den är ibland högröstad och 

aggressiv. Det är enkelt och tacksamt för oss att tillvarata detta spontana elevintresse.
116
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De aktiva eleverna omtalas dock fortfarande i relation till de inaktiva, att inaktiva elever inte 

blir en del av undervisningen på grund av den aktiva gruppens dominans. De inaktiva sätts 

omedvetet men per automatik åt sidan av de aktiva, då undervisningen mer liknar de aktivas 

erfarenheter, eftersom lärare – uttryckt som ”vår” och ”oss” i citatet – känner att det är svårt 

att nå alla elever i en grupp av elever med olika intressen och aktivitetsnivåer. Detta 

framkommer även i forskning om relationen mellan skolämnet och idrott på fritiden.
117

 

Följden är att omsorgen om de inaktiva eleverna blir större än för de redan aktiva, som lärarna 

upplever redan blir omhändertagna av idrottsrörelsen. Trots denna goda omsorg och intention, 

känner de icke ”tävlingsinriktade” eleverna sig ändå åsidosatta på bekostnad av aktiva elever 

som bär en annan erfarenhet av idrottsliga aktiviteter.
118

 Blir de inaktiva eleverna prioriterade 

på lektionerna, då det har framkommit att det är av största vikt att nå dessa? Eller är det de 

fritidsaktiva eleverna som blir prioriterade, då det är tacksamt att tillvarata deras intresse och 

erfarenheter? Vad som sker i den vardagliga praktiken framkommer inte genom rösternas 

utsagor, därmed lämnar jag denna fråga utan svar tillsvidare. 

. 

5.3 … för samhället 

När ska denna för oss så självklara syn på fysisk träning som något uppbyggande och 

avlastande istället för belastande på allvar slå igenom i skolöverstyrelsen och 

utbildningsdepartementet. När denna grundsyn genomsyrar också dessa myndigheter så 

inser de lätt att det finns ingen anledning att väga timtilldelningen i ämnet gymnastik 

mot andra ämnen.
119

 

1973 års redaktör utgår från att detta är en uppfattning som står för hela lärarkåren, genom att 

skriva oss. Den uppfattningen ligger till grund för diskussioner och argument om skolämnets 

betydelse för samhället. Förslag på minskning av skolämnet uppfattas av lärarkåren som ett 

motstånd mot fysisk aktivitet i skolans regi. För lärarkårens del uppfattas sådana förslag som 

att tron på deras kunskap inte är viktig för skolan. Av flertalet interna röster uppfattas detta 

motstånd mot skolämnet som något personligt, så övertygade är många lärare över denna 

självklarhet.
120

 Bland rösterna som bär dessa argument anar jag en frustration över att 

beslutsfattare inte förstår eller ser detta så självklara. Argumenten lyfts av interna och externa 

röster som menar att en ohälsosam livsstil inte endast drabbar individen, utan även samhället. 

De utgår från föreställningen att skolämnet som fysisk fostran kan lösa problemet med 
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stillasittande barn och unga, genom att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet. I 

Thedins studie om hälsoperspektivet i skolämnet framkommer även denna självklarhet bland 

de intervjuade lärarna, att det är ”något som ’alla’ känner till. Idrotta leder till hälsa”.
121

 Mitt 

intryck av rösterna i tidskriften, är att skolämnets framgång eller misslyckande står i direkt 

relation till de konsekvenser det får för samhället.
122

  

Denna föreställning relateras påtagligt till den ständigt aktuella frågan om skolämnets 

tidstilldelning. Hot mot skolämnets vara eller icke vara uppfattas generellt som ett hot mot 

folkhälsan, inte endast av lärare utan även av läkare, politiker, idrottsrörelsen med flera.
123

 

1973 handlar diskussionen om skolämnets tid om att öka timantalet. Fastän det är dyrt med 

fler utbildade lärare, fler lokaler och adekvat utrustning, menar redaktören att skolämnets 

betydelse för samhället blir större då ”ökad studieeffekt, minskat antal stress- och 

infektionssjukdomar är några av de högst troliga omedelbara effekterna, svåra att värdera”.
124

 

Redaktören hänvisar till skolämnets goda följder för samhället av att individen efter skoltiden 

håller sig i trim, vilket torde sänka sjukvårdskostnaderna och därmed inte kväva samhälls-

ekonomin. Skolämnets betydelse är i denna mening synonym med att den främjar folkhälsan. 

Liknande uppfattningar förs fram i tidskriften i samband med läroplanskommitténs förslag 

1992 inför skolämnets reformering, vilket då handlar om en reducering av 

undervisningstimmar. En docent vid Fysiologiska institutionen på Karolinska institutet ställer 

frågan om samhället har råd med slöseri av mänskliga och materiella resurser? Han menar att 

skolämnets förebyggande verksamhet inte ska minskas, då det är i skolan som den viktigaste 

grunden läggs för att ha en god fysisk bas att stå på inför yrkeslivet.
125

 Argumentet för fysisk 

fostran i skolan är fortfarande detsamma som när det infördes knappt 200 år tidigare.  

 Diskussionen om skolämnets betydelse för samhället får stor plats i tidskriften oavsett 

vilket decennium diskussionen äger rum. Detta tydliggörs särskilt av externa röster som är 

kritiska mot nedskärning av skolämnets tidstilldelning inför läsoplansreformen 1994. Dessa är 

bland andra läkare, idrottsrörelsen, politiker, Folkhälsoinstitutet, Försvarsmakten och Svenska 

Arbetsgivarföreningen. De samlas runt en föreställning att skolämnet behövs för folkhälsan 

och skolharmonin, att det skapar en grund för arbetslivet och därigenom blir ett stöd för 

samhällsekonomin. Det är den fysiska aktiviteten som åsyftas som redskap.
126

 Dessa externa 
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röster syftar främst på de negativa konsekvenser samhället kan komma att uppleva vid 

nedskärning av skolämnet, som arbetsskador och livsstilsrelaterade sjukdomar. I samband 

med detta lyfts de inaktiva eleverna åter fram: de förklaras vara den grupp som kommer att 

drabbas av merparten av dessa konsekvenser. Detta indikerar en förmodan – även av de 

externa rösterna – att de eleverna inte kommer att bli aktiva i ett senare skede av livet. 

Skolämnet framställs som den enda plats som lägger grunden för ett fysiskt aktivt liv på en 

befolkningsnivå. Även ”den samlade idrottsrörelsen” – som de benämner sig själva – ställer 

sig bakom denna uppfattning. I en insändare 1993 menar idrottsrörelsen att läroplans-

kommitténs hänvisning till att de inaktiva eleverna kan tillgodose sitt behov för aktivitet 

utanför skolan är felaktigt. Förslag om minskning av skolämnet ser idrottsrörelsen som 

oacceptabelt, framförallt utifrån resonemang runt de inaktiva eleverna: ”Det är framförallt för 

denna kategori som idrottsämnet i skolan har omistlig del och tillgängliga vetenskapliga data 

tyder snarare på att idrottsundervisningen bör ges ett större utrymme på skolschemat än 

idag”.
127

 I motargument från dåvarande utbildningsminister Beatrice Ask framhävs att skolan 

inte har möjlighet att ta hela ansvaret för de elever som bäst behöver skolämnet, utan att 

föräldrar, barnomsorg och samhället i övrigt måste bidra.
128

  

 En extern röst ger förslaget om nedskärning av tid medhåll, en riksdagsman, med 

argumentet att ”kunskapsämnen måste gå före skolgymnastiken”.
129

 De publicerade externa 

rösterna i tidskriften talar i övrigt till fördel för skolämnet och ökningen av 

undervisningstimmar. Ingen av notiserna eller artiklarna kommenteras, annat än att redaktören 

å lärarkårens vägnar uppskattar uppmärksamheten om skolämnets betydelse när ämnet är 

hotat.
130

 Vad säger det om vilka röster som får komma till tals och vad som får sägas i denna 

fråga? Tidskriften som ett forum för röster om skolämnet, visar att ämnets har ett stort externt 

stöd i att försvara sina undervisningstimmar för folkhälsans skull, om det finns motsatta 

argument har dessa i väldigt liten utsträckning kommit till tals. Denna diskussion tonas inte 

ned efter läroplansreformen 1994. Samma argument lyfts år 2012, av en före detta lärare och 

lärarutbildare. Hans fokus är att det främst är elevernas hälsa som drabbas. Lärarkårens 

uppgift är hälsoutbildning och utan skolämnet blir folkhälsan en ödesfråga för Sverige.131  
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5.4 Den goda avsikten 

Jag har visat att argument för skolämnet under perioden har förts fram främst ur ett 

fysiologiskt nyttoperspektiv – både att vara aktiv och varför. Det är både interna och externa 

röster som bär fram dessa argument. Om skolämnet förlorar timmar minskar möjligheten för 

lärarkåren att möta det ansvar som skolämnet har inför eleverna och inför samhället – att 

fysiskt fostra eleverna och därmed befolkningen. Detta synsätt framkommer även i Thedins 

studie om lärares uppfattning om hälsa i skolämnet – ämnet är ett medel för att nå målet att 

vara fysiskt aktiv i vuxen ålder och därmed att förbättra hälsan.
132

 Bilden som framträder är 

att skolämnet har betydelse främst på en kollektiv nivå. Framförallt är omsorgen om de 

inaktiva eleverna stor, de omnämns som en särskild grupp. Skolämnets betydelse mäts efter 

de positiva följder som kommer samhället till gagn. Om skolämnet reduceras drabbas 

folkhälsan. Jag vill summera detta resonemang som den goda avsikten. Lärarkåren, med 

skolämnet som redskap, strävar mot och står för något gott – att genom kroppsövning fysiskt 

fostra eleverna och att ge dem insikt och förståelse för nyttan med fysisk aktivitet. Vad jag 

funderar över är självklarheten i detta mål: inte att det kan komma att få betydelse för 

samhället, nej, det är istället en övertygelse att det har betydelse för samhället. Mitt intryck är 

även, att det som görs i undervisningen är viktigt för att det kommer att få en betydelse i 

framtiden. Ett motto från ett idrottslärarseminarium som lyfts i tidskriften stärker denna bild: 

”Idrott och hälsa i skolan – en ödesfråga för folkhälsan i Sverige”.
133

 Lärare som har 

intervjuats i en studie om skolämnet 2002, menar att skolämnet måste vara roligt för att ge ett 

bestående intresse för fysisk aktivitet.
134

 Det ”roliga” framställs som en faktor för att ge 

resultat i framtiden, att det ska vara roligt här och nu är viktigt, men verkar ändå ha 

underordnad betydelse i relation till betydelsen för framtiden. Även om lärarröster menar att 

de vill att eleverna ska uppskatta undervisningen när den sker, är syftet med att det ska vara 

roligt omtalat utifrån att ha betydelse för framtiden. I Jan-Eric Ekbergs studie om skolämnets 

lärobjekt framkommer även detta framtidsperspektiv, att ”hälsa sätts i samband med ett 

bestående intresse för rörelseaktiviteter och att utveckla en allsidig rörelserepertoar som grund 

för en aktiv och hälsofrämjande livsstil”.
135

 Detta är skolämnets betydelse.  
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6 Skolämnets innehåll 

 

 

Genomgående för perioden 1961-2012 är att intressekonflikter pågår mellan företrädare för 

äldre och nyare ämnesinnehåll i skolämnet, primärt är det lärarnas röster som uttrycker sig i 

denna fråga i tidskriften. Det innehåll som lyfts omtalas som antingen dominerande eller 

perifert i skolämnet. Således är inte allt ämnesinnehåll representerat, varken i tidskriften eller i 

denna skildring. Varför lyfts vissa innehåll fram för diskussion och inte andra? Vad säger det 

om hur skolämnet uppfattas av dess lärarkår?   

Men vad var skolämnets innehåll fram till 1961, där denna skildring tar vid? Lings 

pedagogiska gymnastik moderniserades under 1900-talets första decennier och förlorade 

successivt sin monopolställning i skolämnet, innehållet kompletterades med lek och idrott. 

Avsikten var att bryta med den strikta gymnastiken. Den var fortfarande ett huvudmoment, 

vilket hänvisades till dess fostrande effekter.
136

 Den kollektiva övningen var central i 

gymnastiken; progressionen gjordes gemensamt och elevgruppen utgjordes av flera klasser 

samtidigt. Att vara en del av en helhet sågs som karaktärs- och socialt fostrande för framtiden 

som samhällsmedborgare.
137

 1962 infördes så enhetsskolan i Sverige, en skolform som skulle 

se till den enskilda eleven istället för den kollektiva elevgruppen. Det är här min skildring av 

skolämnets innehåll tar sin utgångspunkt – i en kollektiv gymnastik med lek och idrott som 

rekreerande inslag, som byter till en skolform med ett individualiserande arbetssätt.
138

 Hur 

uttrycks detta av rösterna i tidskriften? 

 

6.1 Gymnastik – ämnesnamn, innehåll och tradition 

”Trots att det görs ofantligt mycket för gymnastiken, som nu är roligare än förr och bl.a. 

genom de nya redskapen ger rika variationsmöjligheter är det inget överord att säga, att den 

många gånger får slåss för sin existens”.
139

 Så beskriver en lärare gymnastik som en del av 

skolämnets innehåll 1964. Läraren tycks utgå från erfarenheter av en lång lärarkarriär. Han 

beskriver nämligen att gymnastiken har utvecklats till att bli roligare, vilket indikerar en 
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erfarenhet av gymnastiken när den var mindre rolig. För denne lärare är det tydligt att 

gymnastik är vad som bör dominera skolämnets innehåll. 

Har […] gymnastiklärarkåren övergått till att bli lekledare och parktanter? Så illa är det 

naturligtvis inte, men nog har en strömkantring, en glidning mot de idrotts- (läs tävlings-) 

betonade grenarna ägt rum.
140

 

Han menar vidare att ”breddningen av ämnet gymnastik med lek och idrott” är en naturlig del 

i utvecklingen, men att idrottsmomentet bör hållas till skolidrotten och idrottsföreningarna. 

Lärarens kursivering av gymnastik uppfattar jag som en betoning att gymnastikinnehållet ska 

bevaras och vara fokus för undervisningen. Han redogör frustrerat för ”de stora lagspelens” 

allt större utrymme i undervisningen. Denna syftning till den ökande konkurrens som 

gymnastiken får av idrottrörelsen, speglar flera lärares känsla av att skolämnet förlorar 

direktiv och anvisningar om hur det ska genomföras. Denna känsla av minskade direktiv 

beskrivs enligt forskning som ett kännetecken för skolämnet under en längre period.
141

 

Skolämnet utformas utifrån den enskilde lärarens uppfattning om vilket innehållet bör vara, då 

läroplanerna främst utgör ett förslag samt en mindre del av föreskrifter som måste följas – 

vilket hänvisar till frihet under ansvar.
142

 Även om det finns ett grundläggande innehåll för 

skolämnet, tenderar lärarröster som förespråkar gymnastiken framhålla denna i sin 

undervisning, liksom förespråkare för idrotten framhåller idrottsliga aktiviteter.  

 Friheten att forma sin undervisning kommer tydligt till uttryck 1965, då en lärare återger 

att hans val av innehåll möter motstånd från eleverna. Han menar, att trots att den nya 

skolformen ska ha ett friare och mer individuellt arbetssätt, borde skolämnets gymnastik 

fortfarande bygga på sin gamla organisation ”med bestämda platser”. Med bestämda platser 

avser läraren dagövningar, som är en del av den pedagogiska gymnastiken.
143

 Detta innebär 

att ”genomföra det program vi har före oss, d.v.s. en vanlig svensk dagövning enligt gammalt 

beprövat mönster”.
144

 Läraren ställer dagövningen som motsats till vad hans kollega uttrycker 

som att ruscha och skutta omkring tills det väsentliga i undervisningen kan starta. Han 

beskriver att dagövningar är gamla och beprövade, att han vidhåller deras existens i sin 

undervisning är att medvetet vilja bevara traditionen. Men hans elever vill ha, vad de kallar, 
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riktig gymnastik; att ha ”skoj i linor, stegar och lejdare”. Ju större frihet eleverna får i sin 

gymnastiska kreativitet, desto större ansvar krävs från både elev och lärare. Men med en 

större kreativitet finns risken att det blir allmän oreda. Således bättre att behålla disciplinen, 

enligt läraren. Traditionen – både som innehåll och arbetssätt – är tryggt för denna lärare och 

gymnastiken betraktas enligt denna tradition som det överlägsna.
145

 Häri vill jag tillägga, att 

diskussioner på 1970-talet om kravet på fastare kursplaner, utgår från att de läroplaner som 

gäller för 1960- och 1970-talet endast är förslag. En lärarröst beskriver att det är ”den 

enskilde lärarens uppgift att detaljplanera. Detta betyder i klartext att den enskilde 

gymnastikläraren utformar undervisningen efter i stort sett eget godtycke och med 

huvudmomentens täckmantel som juridisk säkring”.
146

 I en artikel från 1965 om gymnastik-

lärarens funktion i den moderna skolan, hyllas det nya individualiserande synsättet. Det står i 

”bjärt kontrast till gamla tiders undervisningssätt i våra gymnastiksalar”, vilket läraren ”på det 

mest chockerande sätt” fick uppleva under sin lärarutbildning på GCI.
147

 Denna undervisning 

förknippar han med militarism, auktoritativ fostran och kadaverdisciplin. 1964 förklarar en 

annan lärare att han inte längre tror på dagövningen: ”jag tror på en snabb och hård 

uppvärmning, ej i form av ’på två led marsch, på tå marsch, så taktsteg och språngmarsch’, 

utan mera på ’rusch på stället – joggning – rusch’ o.s.v.”
148

 Han påpekar även att ”pust-

givande ting” troligen inte är gymnastik i en vedertagen form, vilket visar att han är medveten 

om att det pågår en intressekonflikt vad avser gymnastiken och hur denna ska genomföras.  

 Det är således inte endast de idrottsliga aktiviteterna som konkurrerar med traditionen, 

även enhetsskolans fria arbetssätt konkurrerar med det kollektiva karaktärsfostrande 

arbetssättet. Lärarrösterna vittnar om att det sker en förändring i skolämnet och därmed även 

för lärarkårens funktion – från tradition mot nytt, från pedagogisk gymnastik mot tränande 

och mer idrottsbetonade aktiviteter, från kollektiv mot individ. De påvisar även att de 

kollektiva dragen är svåra att bortse ifrån, även för den lärare som vill förnya undervisningen.  

Lärarrösterna pekar på en konkurrens av en friare och mer tränande gymnastik, som bär stöd 

från forskning.
149

 Men vad säger eleverna om innehållet i skolämnet? I en insändare 1967 

låter elever meddela att de observerat att det svenska folket ”mer börjar likna hösäckar”, 

vilket gör skolämnet ”viktigare än någonsin”. Därför bör skolämnet vara likvärdigt 

läroämnenas position på schemat. Eleverna vill att skolämnet ska motverka ”hösäcksformen” 
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och understryker att konditionsträning bör vara obligatorisk; gymnastiken ska ha en form de 

kan använda som vuxna; ”redskapen bör vara de som eleven sedan möter utanför skolan. 

Skrota bockar och plintar, skaffa istället bordtennisbord etc.”
150

 Eleverna framhåller även 

möjligheten att enskilt kunna fokusera på en idrottsgren. Att de militäriska dragen ska bort ur 

skolämnet framförs i en annan elevinsändare från 1970.
151

 Häri ligger från eleverna ett 

motstånd inbäddat mot traditionell gymnastik. Men lärarröster som förespråkar en traditionell 

gymnastik gör så utifrån dess fostrande och disciplinerande karaktär. De försvarar detta med 

att skolämnets namn är Gymnastik och att denna är den fysiska fostrans traditionella och mest 

effektiva innehåll. Men ämnesnamnet skapar förvirring utanför skolan om vad skolämnets 

faktiska innehåll är. Detta enligt redaktören 1965, som menar att den form av träning lärarna 

propagerar för i skolämnet inte är allmänt känd:    

Tyvärr tycks dock namnet gymnastik hos folk i allmänhet och hos politiker och 

journalister ge associationer till en tidigare generations skolgymnastik, vilken av många 

anledningar helt naturligt måste framstå som delvis omotiverad och olustbetonad.
152

 

Han insisterar att dessa associationsbanor måste kapas och att skolämnet skulle bli behjälpt av 

ett namnbyte, vilket vi vet realiserades 15 år senare 1980. Det pekar även på en medvetenhet 

om att en tidigare generations skolgymnastik inte är den som eftersträvas 1965, men är ändå 

en typ av skolgymnastik som lärarröster från samma period förespråkar! Uppfattningarna i 

lärarkåren om skolämnets innehåll går tydligt isär.  

Jag har funnit att det finns en utbredd intressekonflikt under en längre period – lärare 

som försvarar en tidigare generations gymnastik, bland annat i form av strikta dagövningar i 

kollektivt utövande, parallellt med lärare som uppfattar och undervisar gymnastik som fysisk 

träning på varje individs nivå. Fördelningen av huvudmoment vilar på lärarens ”frihet under 

ansvar”, men hur ska detta tolkas när gymnastik står som främsta beskrivna moment i 

läroplanerna mellan 1962 och 1979? Påverkar det lärarnas val av innehåll? Enligt 

beskrivningarna i läroplanerna är det dock en annan typ av gymnastik som beskrivs, i kontrast 

till den pedagogiska gymnastiken med dagövningar. 
153

 Men denna lämnar även utrymme för 

tolkning. Läroplanen för grundskolan Lgr 62 anger att gymnastik för högstadiet innebär 

”fristående övningar med och utan lösa redskap och redskapsövningar i syfte att utveckla 
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smidighet, styrka och uthållighet samt ett ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt. 

Rörelseimprovisation utan eller till musik”.
154

 Emellertid har gymnastik som innehåll tolkats 

på varierande sätt av lärarrösterna jag lyft. Tradition och nya former för träning möts i samma 

term och i samma läroplan. Att en debatt har uppstått runt bruket av termen och innehållet 

gymnastik är därför inte märkligt. Enligt lärarrösters tal om innehållet existerar tradition och 

nytänkande i skolämnet parallellt under en lång tid framöver. 

 

6.2 Idrott – ämnesnamn, innehåll och idrottsrörelsen  

I diskussioner om förslag på skolämnets namn under 1960- och 70-talet, är termen ”idrott” 

vanligt förekommande i insändare, debatter och ledare. Argumentet är att idrott bättre speglar 

skolämnets innehåll än beteckningen gymnastik, att det ”dessutom är accepterat av 

allmänheten, av lärare och av elever, samt dras inte med samma belastningar som 

’gymnastik’”.
155

 Det är således inte främst gymnastik som tar upp plats i skolämnets innehåll 

vilket många artiklar och debatter ger intryck av. Men röster om annat innehåll är inte heller 

vanligt förekommande. Det är snarare diskussioner runt gymnastiken som fostran eller träning 

som flitigt diskuteras, inte explicit vilket innehåll som tar plats bredvid eller som ersättning 

för gymnastiken. Men idrottsliga aktiviteter omtalas inte heller de annat än som lagspel, som 

en kontrast till gymnastiken. En studie som undersöker i vilken utsträckning olika aktiviteter 

förekommer i skolämnet, är publicerad i tidskriften 1968. Denna ger i viss mån klarhet i 

frågan om vilket innehåll som undervisas. Enligt studien undervisar genomsnittsläraren för 

pojkar: bollspel nästan hälften av tiden, gymnastik en tredjedel och övrigt innehåll för resten 

av tiden. Flickorna har gymnastik mer än hälften av tiden, en tredjedel bollspel och endast en 

åttondel av övrigt innehåll. Övrigt innehåll är enligt studien dans, friidrott, orientering, 

simning, konditionsträning och skidåkning, vilka har en perifer plats efter gymnastik och 

bollspel som dominerar. Pojkarna får mest tid till bollspel, flickorna till gymnastik, samt att 

flickorna får mindre tid än pojkarna för det övriga innehållet. I slutet av 1960-talet verkar det 

som om den pedagogiska gymnastiken får stå tillbaka för redskapsgymnastik och styrke-

träning, men det tyder även på att lagspel med boll har stor del i skolämnet.
156

 Oavsett om 

innehållssnittet är representativt eller ej, ger det en bild av vilket innehåll som undervisades 

1968. Att de perifera momenten och aktiviteterna samlas under rubriken ”övrigt” indikerar att 
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skolämnet kretsar kring gymnastik och idrottsliga aktiviteter – indirekt uttryckt så av lärarna 

som undersöktes i studien och direkt av den som genomförde studien. 

Om bollspelens framskjutna position bredvid gymnastiken kan relateras till 

idrottsrörelsens samarbete med skolan framgår inte av studien från 1968. En kritisk lärare 

menar dock att Skolidrottsförbundets (Skol IF) aktiviteter tar upp, enligt honom, en för stor 

del av skolämnets tid. Han menar att skolidrottens och idrottsrörelsens uppgifter, som ska 

ligga utanför skolämnets schema, alltmer har tagit plats på schemat och blir då ”eliten 

förbehållen under gymnastiklektionerna under det att de icke tävlingsmässiga eleverna fått 

sitta emellan genom minskat utbyte av lektionerna”.
157

 ”Eliten”, enligt läraren, är de elever 

som är aktiva i tävlingsaktiviteter inom idrottsrörelsen. Motståndet mot idrottens tävlings-

moment bär spår från 1920-talet, då idrottens ursprungliga värde – nyttig för hälsan och att ge 

vederkvickelse – upplevdes bli underordnat tävlingsinslaget. En överansträngningsrisk 

kopplades därmed till tävlingsmomentet vilket inte var bra för en kropp som växte.
158

 

Skolidrottsföreningarna förhöll sig till detta motstånd och minskade tävlingsmomentet för att 

kunna stärka sin position i skolorna. Behållningen av idrottsliga aktiviteter låg därför i 

lagidrotten med gemenskap och samarbete i spetsen.
159

    

Av lärarrösterna får jag intrycket av att motståndet mot tävlingsidrotten främst beror på 

att den stör den tidigare kollektiva undervisningen, även om det är lagidrott som betonas. I 

tävlingen rangordnas eleverna i förhållande till varandra, vilket är en slags individualisering 

och exkludering i relation till bättre elever, även inom lagspel.
160

 Motståndet förstår jag även 

som att de idrottsliga aktiviteterna successivt får ett starkare fäste i skolämnet, dock uttrycks 

detta motstånd inte som redogörelser om vad som sker i undervisningen. Det framkommer 

tydligast som en facklig fråga huruvida lärare ska få betalt eller ej för att vara ombud för 

skolidrotten eftersom den genomförs utanför skolämnet. Skol IFs syfte är att stärka idrottens 

ställning och expansion i skolan för att få fler elever fysiskt aktiva.
161

 Samtidigt berättar en 

lärare att de elever som är med i skolidrottsföreningarna även är de som är med i 

idrottsrörelsen på fritiden, elever som inte behöver motiveras ytterligare.
162

 Oavsett behöver 

Skol IF lärarkårens hjälp för att öka elevernas medverkan och debatten om arvode pågår 

under flera år.
163

 Hur stort utrymme idrotten egentligen har i skolämnet, uppfattar jag beror på 
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lärarens inställning till idrottsrörelsen. Detta uttrycks 1977 under rubriken ”Är vi rädda för 

idrotten?” av en gymnastikdirektör som vill ta in idrotten på en bredare front i skolämnet: 

Är vi gymnastikdirektörer rädda för begreppet ”idrott”? Jag tror det. Men borde vi vara 

det? […] Idrottsrörelsen i Sverige håller på att ompröva sin målsättning i riktning mot 

breddidrott och friskvård. Gymnastik- och idrottslärarkåren i landet med sin grundliga 

yrkesutbildning borde kunna se in till idrottens sunda kärna och dra fram den i ljuset på 

alla arbetsfält. Som yrkeskår är vi helt enkelt ansvariga för en sådan styrning. Vi borde 

kunna se framåt och inåt. Istället har vi under många år sett bakåt och inåt, fjättrade i vår 

egen fålla – huvudmomentet gymnastik.
164

 

Det är sannolikt tankar som dessa inom lärarkåren som öppnar dörrar för idrottsrörelsens 

närvaro och påverkan på skolämnet, men med betoning på idrott som breddidrott och 

friskvård. Denne lärare lyfter även kritik mot sitt och sina kollegors sätt att vara 

bakåtsträvande och fjättrade i sin egen fålla, nämligen gymnastiken. 

Idrottsrörelsen söker under 1970-talet större stöd från skolan i sin egen breddning, men ser 

skolan snarare som en plats för rekrytering för sin tävlings- och elitidrott. Två röster från 

idrottrörelsen betonar att skolämnets målsättning måste vara att intressera eleverna för den 

civila idrotten. Samtidigt anser de att skolan inte nödvändigtvis är den bästa kontakten mellan 

ungdomar och idrottsrörelsen. En av rösterna menar att skolämnet kan ge en felaktig bild av 

vad idrottsrörelsen är, att det istället kan medföra att de ungdomar som är intresserade stöts 

bort. Därför måste Skol IF breddas och fortbildningar för lärarkårens anordnas i 

idrottsrörelsens regi.
165

 Enligt idrottsrörelsen är skolämnet uppenbarligen en viktig plats för 

den civila idrotten, rösterna i tidskriften uttrycker att lärarna borde styra sin undervisning så 

att den gynnar idrottsföreningarna. Skolidrotten betraktas som en del av idrottsrörelsens 

”plantskola för elitidrotten”.
166

 Ett annat uttryck för hur idrottsrörelsen påverkar skolämnet är 

att lärarna också kan sägas bli rekryterade, då det gäller att anta och införa idrottsrörelsens 

form av idrottsliga aktiviteter, med regler och utförande. Från periodens början och flera år 

framöver annonseras det i tidskriften om kurser och fortbildningar i idrottsföreningarnas regi, 

för att idrotten ska kunna införas i skolämnets moment. Regeländringar för framförallt 

lagbollspel publiceras för att nå lärarkåren, för att kunna tas i anspråk i skolämnet.
167

  

Denna utveckling mot fler idrottsliga aktiviteter välkomnas av många lärare, bland annat 

en lärarröst anser att ”om vi ska kunna säga att vi går på samma linje som idrottsrörelsen idag 
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och idrottsutredningen så bör vi använda det sammanfattande begreppet ’idrott’ som 

benämning på vårt ämne i skolan”.
168

 Det visar att det finns en föreställning om att skolämnet 

och idrottsrörelsen bör – och börjar att – närma sig varandra. Men det möter även motstånd. 

1980 byter skolämnet namn från Gymnastik till Idrott för att bättre återspegla innehållet. 

Motståndet mot idrott är inte mot de idrottsliga aktiviteterna i sig, utan snarare att de i 

skolämnet inte är, eller inte ska vara, detsamma som i idrottsrörelsens regi. Förväntningarna 

från eleverna är emellertid ofta att skolans idrott ska vara som fritidens idrott, vilket även 

bekräftas av forskning.
169

 En lärare menar att skolämnets uppgift inte är att vara hantlangare 

åt Riksidrottsförbundet för att ge nationell och internationell prestige. Nej, skolämnets uppgift 

är att ”främja individens utveckling genom att ge pojkar och flickor 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. Därutöver kan man sedan ge en 

presentation av idrottsvärlden ur många vinklar”.
170

 Forskarröster som publiceras i tidskriften 

menar att det är viktigt att skolämnet har en egen identitet, som inte likställs som en blek 

kopia av tävlingsidrotten.
171

 1993 menar en lärarutbildare att det tenderar att finnas: 

[…] en bristande insikt om hur ämnet idrott och hälsa bedrivs i skolan när man anför 

argumentet för nedskärningarna att elevernas möjligheter till motion och idrott kan 

uppfyllas utanför skolan. Dels visar forskning i ämnet att andelen inaktiva barn ökar på 

fritiden och dels att ämnet i sig innehåller sådant som normalt idrottsrörelsen inte tar upp.
172 

Hon menar att allmänhetens syn på skolämnet verkar vara synonymt med synen på 

idrottsrörelsen. Paradoxen är att färre elever är aktiva på sin fritid samt att skolämnet har ett 

annat innehåll än idrottsrörelsen. Liknande observation görs ett decennium senare av 

organisationens ordförande. Han framför att vad som är så ”frapperande” är att synpunkterna 

och skolämnet är många, men att få vet vad det står för. Detta relaterar han till att begreppet 

idrott finns i skolämnets namn: ”många i idrottsrörelsen tror att dagens undervisning går ut på 

att träna barn och ungdomar att bli så bra som möjligt i olika idrotter! Detta visar på att man 

inte kan skilja på mål och medel”.
173

  

Parallellt med denna diskussion lyfts då och då kritik inom den egna lärarkåren, en kritik mot 

att det finns lärare som låter dessa former av idrottsliga aktiviteter dominera undervisningen. 

                                                           
168

 TiG 1977:2, Är vi rädda för idrotten? s 44.  
169

 Lundvall 2004, s 27; Thedin Jakobsson 2004, s 113; Jfr TiG 1979:3, Erfarenheter av skolgymnastiken, s 82. 
170

 TiG 1980:3, Är gymnastikläraren mållös? Eller… , s 109-110. 
171

 TiG 1984:8, Stimulerar skolans idrottsundervisning till fortsatt fysisk träning? s 75. 
172

 TiG 1993:1, Idrott och hälsa är även viktigt i en skola för bildning, s 37. 
173

 TiG 2002:9, Idrottsläraren viktig resurs i hälsoarbetet, s 6 



48 
 

Det åsyftas även att det finns lärare som inte följer kursplanen: ”en del av oss som undervisar 

i gymnastik har ingen gräns mellan föreningens träning och skolgymnastiken”.
174

 Vad som 

återkommer i forskning som intervjuar lärare i skolämnet, är att lärarna försöker att särskilja 

skolämnets innehåll från idrotten på fritiden. De intervjuade lärarna vill att alla elever ska 

kunna och vilja vara med, men att eleverna ofta inte vågar på grund av att de inte kan de 

regler och normer som ofta förs in i skolämnet från föreningsidrottande elever.
175

 Enligt ett 

annat forskningsresultat domineras skolämnet av lagbollspel med karaktär av förenings-

idrotten.
176

 Lärarna som intervjuades för den studien särskiljer därmed inte skolämnets 

karaktär från idrottsrörelsens. Huruvida dessa resultat är representativa eller ej går att 

diskutera, men det korrelerar med rösterna i tidskriften. Det är därmed en motstridig bild som 

framträder, både i av lärarröster i tidskriften och av lärarröster i forskningen, om relationen 

mellan skolämnet och idrott på fritiden. 

 

6.3 Gymnastik och idrott – och övrigt innehåll?  

Röster som kommer till tals om skolämnets innehåll är främst lärares. Mellan 1960- och 80-

talen uttrycks innehållet inte i detaljform, utan i termer av gymnastik och idrott som moment. 

En del lärare vill behålla gymnastiken, andra vill ta till sig idrottsliga aktiviteter, men inte 

heller på idrottsrörelsens villkor. Röster som uttrycker något om innehåll gör det för att 

försvara egna intressen eller motsätta sig andras. Tidskriften blir en plats för en kamp mellan 

lärarens synpunkter och argument om vilket innehåll skolämnet bör ha. I denna kamp hamnar 

det övriga innehållet i periferin i talet om gymnastik och idrott. Två av dessa perifera moment 

lyfts fram i några artiklar, främst för att uppmärksamma att de är marginaliserade: dessa är 

friluftsliv och dans.   

En av lärarna menar att friluftsliv bör vara ett huvudmoment när en ny kursplan ska 

införas 1980, eftersom friluftsliv får för lite tid och uppmärksamhet.177 Det tyder på att det är 

ett moment som har en perifer roll. Det kan möjligen förklaras med att friluftsdagarna 

ursprungligen inte har ingått i skolämnets kursplan, utan ansvaret hölls gemensamt av skolans 

verksamhet. Samtidigt bär skolämnet, enligt tidigare kursplaner, ansvar för elevernas 
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kunskaper om friluftsliv.
178

 Enligt en av lärarrösterna har friluftslivet hamnat i periferin på 

hans skola, orsaken till detta beror på att skolämnet vilar på resurser, intresse och engagemang 

hos både lärare och rektor, något som saknas på flera skolor. Detta har lett till att:  

[…] många skolor endast haft medel till att ta ut sina elever i naturen högst en gång per 

läsår. Detta måste vara något, som i det närmaste omöjliggör ett uppnående av 

friluftsverksamhetens mål, som bör vara att hos eleverna skapa ett bestående intresse för 

friluftsliv.
179

 

Många skolor utnyttjar inte det antal dagar för friluftsverksamhet som de har rätt till utanför 

skolämnet. Det visar att friluftsdagarna är något annat än det innehåll som ska förekomma 

under skolämnets lektioner. En bekymrad lärare undrar om friluftsverksamheten alls anses 

vara värdefull, eftersom den inte prioriteras eller får resurser. På lärarens gymnasieskola ska 

alla friluftsdagar ligga inom ramen för skolämnet, vilket inte möjliggör längre resor eller turer 

annat än det som går att genomföra i den direkta omgivningen.
180

 Lärarorganisationen själv 

menar i ett brev till skolministern 1992, att ”friluftsverksamheten är ett viktigt moment inom 

både idrottsämnet och skolans sociala verksamhet. Vi anser att dess ställning behöver 

definieras bättre och förstärkas”.
181

 När friluftslivet kommenteras av röster i tidskriften är det 

således främst om dess marginaliserade roll, det lyfts som ett problem men inga lösningar 

anges angående hur friluftsverksamheten ska få större utrymme.  

 Även dans har enligt interna röster i tidskriften en marginaliserad roll. Att dans ingår 

som ett moment i skolämnet, har i tidskriften mest synliggjorts genom annonser om kurser 

och fortbildningar för lärarkåren, det har inte skrivits nämnvärt om undervisning och dans i 

artiklar. Under slutet av 1990-talet publiceras tidskriften ofta i form av temanummer som 

aktualiserar viktiga frågor. Ett av dessa temanummer fokuserar dansen i skolan. En av linjerna 

som går genom hela temanumret är att dansen kämpar för sin plats i skolämnet. Redaktören 

1999 betonar att detta är ett problem: ”I läroplanerna är det ett av huvudmomenten, men i 

praktiken är dansen ett av de mest styvmoderligt behandlade inslagen i idrottsundervisningen. 

[…] Många idrottslärare ägnar den minsta möjliga tid åt momentet – ibland ingen alls”.
182

 När 

lärare tillfrågas om elevernas intresse för dans, framhåller kvinnliga lärare i väsentligt större 

utsträckning än manliga lärare att eleverna är intresserade. Redaktören menar att dansens roll i 
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skolan således kan ha med lärarens eget intresse för innehållet att göra.
183

 Dansen har under 

det senaste decenniet fått mer uppmärksamhet i tidskriften, främst för att dans får ett större 

fokus i skolorna. Ett nationellt utvecklingsprogram för mer dans i skolan, ett samarbete 

mellan lärare och danskonsulenter, kommenteras av två lärarutbildare 2005. De visar en oro 

över att danskonsulenterna i programmet kan ta över, att ”risken finns att idrottslärarnas röster 

inte görs hörda”.
184

 Varför skulle danskonsulenterna ta över i utvecklingsprogrammet, om 

lärarna har dans med sig från sin egen utbildning? Lärarutbildarna menar att dans även har fått 

en mer perifer roll på lärarutbildningen. Det behövs mer tid för dans på utbildningen för att 

det ska bli det centrala moment det är enligt kursplanen.  

 Dansen och friluftslivet skrivs fram som marginaliserade moment i skolämnets innehåll, 

de får inte heller stor plats i tidskriften. Mitt intryck är att det främst beror på lärarens intresse 

och engagemang för dessa moment – gymnastik och idrottsliga aktiviteter är vad som lyfts 

och diskuteras flitigast. Men i detta sammanhang vill jag även lyfta bollspel som i likhet med 

andra aktiviteter inte fått något utrymme i tidskriften, annat än i redovisade undersökningar 

som visar bollspelens popularitet. Att bollspel inte omtalas i tidskriften, tolkar jag som att det 

är ett så självklart inslag i skolämnets innehåll, att det inte behöver – eller får? – utrymme i 

tidskriften. Parallellt med sin självklara förekomst i skolämnet, har bollspel likväl fått en 

negativ stämpel. Detta fokuseras i ett temanummer 1999: ”Bollspel har också i många fall fått 

stå som exempel på den oengagerade idrottsläraren som inte gör mer än att ’rulla in 

bollen’”.
185

 Redaktören menar att det bland annat är denna uppfattning som får andra lärare i 

skolan och allmänheten att tro, att skolämnet inte är mer än ett rekreerande inslag i 

skolverksamheten och att läraren enkelt kan ersättas av outbildade vikarier, skolans 

vaktmästare eller tränare. Hon menar även att det är tragiskt för bollspelens egenvärde, att det 

behandlas, enligt henne, så nedvärderande i förhållande till dess potential inom skolämnet. En 

lärarutbildare betonar att det är skillnad på att kunna ett specifikt bollspel, eller att kunna 

spela boll och använda den kunskapen i alla bollspel.
186

 Frågan ställs även hur skolämnet 

skulle gestalta sig om bollspelen tas bort. Redaktören menar att det skulle bli svårt för 

skolämnet. Bollspelen har därmed en rättmätig plats i skolämnet.
187

 Detta temanummer om 
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bollspel visar att det inte endast är marginaliserade moment som kämpar om uppmärksamhet, 

utan även populära aktiviteter.  

 

6.4 Kollektivt och individuellt innehåll 

Över hela perioden är det endast vissa moment eller aktiviteter som får större uppmärksamhet 

i tidskriften, varför är det så? Och varför är det främst när det handlar om dominanta eller 

marginaliserade innehåll? En möjlig förklaring är att rösterna i tidskriften snarare än beskriver 

skolämnet för sina kollegor, skriver om skolämnet. Det som framförs är frågor som anses 

viktiga att diskutera och föra vidare till lärarkåren. Som jag nämnt tidigare ser jag en kamp 

mellan olika innehåll. I denna kamp är traditionen en nyckelfaktor: gymnastiken som dröjer 

kvar länge och idrotten som influeras av idrottsrörelsens traditioner. En angelägenhet som 

dessa moment har gemensamt, är den kollektiva tanken. Den pedagogiska gymnastiken och 

idrottens lagspel är fysisk aktivitet i kollektiv form. Min uppfattning är att när den 

pedagogiska gymnastiken förlorade sin ställning i skolämnet, uppstod ett behov av att ersätta 

den kollektiva formen med en annan. Idrottens lagspel var en utmärkt ersättare, både för 

lärare och för elever – för lärare som då lättare håller samman gruppen och för elever som 

upplevde den som roligare och mer uppskattad än både den pedagogiska och den tränande 

gymnastiken. Även om enhetsskolans införande förespråkade en individualiserad under-

visning, är min uppfattning att det var ett arbetssätt som hade svårt att få ett ordentligt 

genomslag i ett skolämne med en dominerande kollektiv tradition.   



52 
 

7 Skolämnets status  

 

 

Vad uttrycker den egna lärarkåren om skolämnets status och vad menar de påverkar statusen? 

Majoriteten av rösterna i tidskriften diskuterar hur skolämnet kan stärka sin position i skolan 

och i samhället – frågor ställs om skolämnets målsättning och vilka former som ska nyttjas för 

att nå denna. Jag återvänder därför till det som tidigare diskuterats, då skolämnets betydelse 

och dess innehåll tangerar frågan om skolämnets status. I diskussioner i tidskriften är det 

framförallt fyra teman som lärarna återkommer till: karaktären på skolämnet, kursplanens och 

betygets betydelse, den felaktiga bilden av skolämnet samt lärarnas angelägenhet att stärka 

statusen.  

 

7.1 Skolämnets karaktär 

Synen på Idrott och hälsa som enbart ett praktiskt, aktivitetsinriktat ämne är fortfarande 

starkt förankrat inom lärarkåren – och bland allmänheten.
188

 

Året är 2008. Påståendet lyfts i en debattartikel, som med rubriken ställer frågan om 

skolämnet är ett bildnings- eller aktivitetsämne? Med betoning på fortfarande i citatet svarar 

debattören på sin egen fråga: att synen på skolämnet som praktiskt ämne fortfarande råder. 

Detta påstående pekar på att det å ena sidan finns lärare som ser skolämnet som enbart 

aktivitetsinriktat; å andra sidan lärare som upplever det som något mer, eller annat, än ett 

aktivitetsämne. I artikeln påpekas att detta synsätt inte bidrar till elevernas bildning, att 

skolämnet därför bara ses som en lösning för att motverka ”samhällets tickande fetmabomb”, 

istället för att erbjuda lärande. Men vad har detta med skolämnets status att göra?  

 Under 1960-talet ifrågasätts begreppet ”övningsämne” – ämnen med praktisk karaktär – 

och konsekvenserna av denna benämning.
189

 I en motion till riksdagen författad 1965, 

understryker en lärare att övningslärarbegreppet bör avskaffas.
190

 Argumentet är att 
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klassificeringen av övnings- och läroämnen påverkar tillgången till adekvata resurser negativt 

för skolämnet, samt att övningslärarnas lönegrad är lägre. Denna uppfattning bekräftas 1996, 

av en lärare som återger sina 40 år i yrket. Hon berättar att hon är trött på ”att vår yrkeskår ej 

får förståelse för vårt ämne. […] Vi är fortfarande övningslärare i de flestas ögon och kommer 

att så förbli”.191 Övningsbegreppet är av allt att döma en orsak till att synen på skolämnet som 

främst praktiskt fortfarande är aktuell. Även i forskning om skolämnet under 2000-talet finner 

jag begreppet övningsämne, i reflektionen att skolämnet enligt kursplanen verkar ”vara på väg 

att förvandlas från ett övningsämne till ett kunskapsämne”.
192

 Jag vill här understryka ordvalet 

”förvandlas”; innebär detta att skolämnet inte har betraktats som ett kunskapsämne innan? 

Eller är övningsbegreppet så starkt förankrat i talet om skolämnet, att ”övningsämne” är nära 

till hands att använda även inom forskning som utförs på 2000-talet?  

 Hur skolämnets karaktär diskuteras i tidskriften, mellan motionen 1965 och 

debattartikeln 2008, kanske kan ge större klarhet. I början av perioden rör sig diskussionen 

runt huruvida skolämnet är, alternativt bör vara, praktiskt eller teoretiskt. En lärare vittnar 

1972 om att huvudmomentet teori på gymnasiet förekommer i liten utsträckning, vilket 

motiveras med att teorin ”skulle taga värdefull tid från den praktiska träningen”.
193

 Ytterligare 

en lärare anser att teorimomentet inte ska innehålla mer än regler och motivering för 

övningsval, momentet ergonomi bör även vara ett eget ämne. Hon påpekar att risken annars är 

”att vi förlorar den stora popularitet skolidrotten under senare år kunnat glädja sig åt”.
194

 

Några år tidigare uttrycks frustration över att ”gamla” uppfattningar om skolämnet fortfarande 

råder: att skolämnet enbart är rekreation för att orka med övrig skolverksamhet och inte ett 

mål i sig. Detta resulterar i att skolämnet inte får samma värde som ”teoretiska ämnen”.
195

 

Dessa lärarröster har uttryckt att den praktiska aktiviteten har en överordnad roll i skolämnet. 

I kontrast till detta, enligt ett argument om teorins plats i skolämnet, framhålls att ”ämnets 

kärna består av fysisk aktivitet. Låt oss värna om det och utgå ifrån detta när vi på ett 

teoretiskt sätt förklarar det som upplevs och erfars! Vi ska ha teori, men inte på schemat!”
196

 

Denna lärarröst har en syn på teori som integrerad i och genom aktiviteterna. Teori, menar 

lärarrösten, behöver därmed inte vara synonym med en stillasittande klassrums-

                                                           
191

 TiG 1996:2, Nu kastar jag in handduken och slutar, s 27-32. 
192

 Sandahl 2004, s 59. 
193

 TiG 1972:10, Gymnastikundervisning i gymnasieskolan: Teoriundervisning, s. 293. Teorin under 1970-talet i 

gymnasiets kursplan bestod av bl.a. regelkännedom, att motivera övningsval och arbetssätt. Teori om träningens 

inverkan på kroppen och samt naturvård kunde ske i samverkan med biologi. Skolöverstyrelsen, 1983, Läroplan för 

gymnasiet Lgy70. 
194

 TiG 1989:4, Teoretisera inte idrottsämnet! s 20-21. Läraren avser med ”skolidrott” skolämnet idrott, inte 

skolidrottsverksamheten. 
195

 TiG 1980:5, En gymnastiklärare har ordet, s 170-172. 
196

 TiG 2001:5, Ska vi ha teori? Är det egentligen någon skillnad på då och nu? s 8-9. 



54 
 

undervisning.
197

 I relation till påpekandet att teoretiska ämnen anses vara viktigare än 

praktiska – med argumentet att de förmedlar kunskaper – understryker redaktören 1983 att 

”visst förmedlar vi baskunskaper även inom idrottsämnet. Motorisk färdighet måste likställas 

med övriga baskunskaper. Idrottsämnet är inte till för att bara slappna av mellan mera 

’viktiga’ ämnen”.
198

 Vidare resonerar redaktören att den motoriska förmågan är svår att ”läsa 

in” i vuxen ålder, vilket kan göras inom flera andra ämnen. Skolämnet ska därför inte 

behandlas som ett ”andrahandsämne”, utan för de kunskaper som det förmedlar och att det är 

ett ämne med ett eget värde. Under denna period upplever lärarrösterna att skolämnet inte 

likställs med andra skolämnen. 

 Med läroplansreformen 1994 introduceras en ny kunskapssyn. Det innebär att fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet ska tas tillvara på i all undervisning. Detta skiljer sig 

från den ensidiga faktaförmedling som var mest förekommande tidigare, utan att eleverna 

reflekterade över kunskapen eller lärde sig hur den går att använda.
199

 I en artikel med 

rubriken ”Kunskap genom idrott – vår absoluta legitimitet”, skriven av en lärare på 

Högskolan i Karlstad, förklaras kunskapen i skolämnet på följande sätt: 

Det handlar om undervisning: -om idrott, -i idrott, -genom idrott. […] Genom-

undervisningen innebär att undervisningens syfte är inriktat på andra mål än de rent 

idrottsliga. […] Det är i genom-undervisningen, som vi har vår absoluta legitimitet i 

skolan! Den kan ingen ta ifrån oss och detta ska vi tala om för alla, som ger sig in i 

debatten.
200

 

Lärarrösten understryker att det är undervisningen genom idrott som är unikt för skolämnet, 

om och i idrott kan även idrottstränare och instruktörer ta hand om, som lärare i skolämnet 

börjar känna sig mer och mer hotade av.
201

 Men kunskap genom idrott, menar lärarrösten, är 

unikt för lärarkåren, en legitimitet som håller ämnet kvar i skolan.
202

 För skolämnet innebär 

läroplansreformen 1994 en betoning av hälsoperspektivet.
203

 Vad gäller det teoretiska 

inslaget, förklarar forskning om skolämnet, var det underförstått att ”teorin skulle ge kunskap 

och således legitimera ämnet till att bli ett kunskapsämne om hälsa”.
204

 Detta korrelerar inte 

med uppfattningen om kunskap genom idrott, för om det är teori som ska legitimera 

skolämnet, vilken legitimitet har då egentligen den fysiska aktiviteten? Kanske kan följande 
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röster bidra med svar till frågan. En lärare välkomnar den nya kursplanen, med dess 

kunskapssyn och betonade hälsoperspektiv, som en möjlighet att ”med gott samvete” navigera 

från idrottens teknik och prestation. Han menar att ”en central fråga blir VARFÖR. Den 

frågan blir överordnad vad och hur”.
205

 Detta utvecklas ytterligare av en lärarröst som anser 

att det förstärkta hälsoperspektivet är en positiv röd tråd för skolämnet. Han hoppas att denna 

inriktning, i kontrast till idrott som prestation, ”ska få större genomslagskraft på ungdomars 

och vuxnas egna hälsoarbete. Om vi lyckas får framtiden utvisa. Kan vi åtminstone slippa 

skräckminnen och knäckta självförtroenden från rangordningslektioner är mycket vunnet”.
206

 

Det andas bland flera lärarröster en tro och förhoppning att ett förstärkt hälsoperspektiv ska 

distansera skolämnet från prestation, men det är inte den fysiska aktiviteten i sig som 

kritiseras. I samband med lärarorganisationens stämma 1997, under titeln Utveckling eller 

avveckling? beskrivs det ”nya” innehållet primärt som teoretisk undervisning, nämligen att 

den måste ”inriktas på att öka kunskapen om vad hälsa är och hur den underhålls”.
207

 Men i 

debattartikeln från 2008 framhålls det motsatta, att om det hälsofrämjande arbetet ska bli 

framgångsrikt måste det ske en integrering mellan teori och praktik.208 Enligt aktuell forskning 

publicerad i tidskriften 2008, krävs det att eleverna är fysiskt aktiva för att de ska omfattas av 

och själva förstå hälsoperspektivet i skolämnet.
209

 Det är således en ambivalent bild som 

framträder om hur kunskap om hälsa ska läras; genom teoretisk undervisning eller som 

praktisk integrering? Min fråga om vad som ger skolämnet legitimitet, enligt rösterna i 

tidskriften, står ännu obesvarad. 

 Rösterna visar att skolämnet har förändrats under perioden och som jag visat går många 

uppfattningar om skolämnets karaktär isär. Dessa är påverkade av läroplansreformer och 

namnbyten under perioden. De flesta lärarröster ger emellertid intryck av att ha en 

föreställning om att skolämnet är, eller bör vara, ett kunskapsämne – att detta är idealet. Precis 

som det inledande citatet i debattartikeln från 2008 påpekar, stämmer denna föreställning inte 

överens med vad debattrösten upplever vara förankrat i lärarkåren och i allmänheten – 

skolämnet som praktiskt.210 Detta är även vad forskning finner, att undervisningen främst är 

aktivitetsinriktad.
211

 Så vad innebär denna klyfta mellan ideal och verklighet? Vem har 

majoritet i uppfattningen om skolämnets karaktär – rösterna i tidskriften eller de röster som 
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inte hörs? Alla kan inte göra sig hörda i tidskriften på grund av begränsat utrymme, men 

många artiklar liknar varandra. Det kan innebära att det finns stort instämmande i den lärarkår 

som endast omtalas, men som faktiskt inte uttalar sig mer än i enskilda och ofta 

återkommande röster. Det kan givetvis även förhålla sig tvärtom – att majoriteten av 

lärarrösterna som inte hörs inte instämmer i de uppfattningar som framträder. Därför är det 

svårt att spekulera i vilket synsätt det är som verkligen råder bland lärarna – skolämnet som 

aktivitetsämne eller kunskapsämne? Då röster i tidskriften inte explicit lyfter fram vad som 

sker på undervisningen, utan istället hur lärarna talar om denna, har jag emellertid visat, att 

majoriteten av rösterna i tidskriften ifrågasätter synen på skolämnet som ett renodlat övnings, 

praktiskt, och aktivitetsinriktat ämne. Därmed vill jag påstå att skolämnet befinner sig på 

samma plats som 1965 där denna diskussion tog avstamp – men istället för en motion om ett 

avskaffande av övningslärar-begreppet, tycks ifrågasättandet ta formen av en vädjan om ökad 

insikt i den egna lärarkåren och allmänheten om vad skolämnet strävar efter att vara – ett 

kunskapsämne, eftersom det är detta som lärarrösterna anser ger skolämnet legitimitet.  

 

 7.2 Frågan om kursplaner och betyg  

Diskussionerna som rör sig runt kursplaner och betyg är mest frekvent förekommande under 

1960–80-talen. Det är diskussioner och debatter som vill bidra till att stärka skolämnets 

anseende och möjlighet att motivera dess plats i skolan. Det är främst lärarröster som gör sig 

hörda, de anger erfarenheter från vad de upplever i den vardagliga praktiken. 

 Skolämnet har inte haft formulerade kursplaner lika länge som flera andra skolämnen, 

utan istället övergripande läroplaner. Framförallt under 1970-talet efterlyses fasta kursplaner 

av både lärare och lärarorganisationen. Läroplaner och kursplaner för varje skolämne har stöd 

från beslutsfattare och kan därmed betraktas som ”ett uttryck för statsmaktens vilja”.
212

 En 

lärare framhåller 1975 att ett införande av fasta kursplaner kan vara en lösning för att 

skolämnet ska bli erkänt och taget på allvar, eftersom uppmärksamhet från beslutsfattare 

sätter fastare ramar för skolans verksamhet. Han spekulerar ytterligare om skolämnets status 

att ”en bov i dramat är kanske frånvaron av fasta kursplaner. Vi kan kanske inte kräva mer 

saker och ting förrän vi har något att hänvisa till, något att trycka på med. Ledsamt nog tycks 

en stor del av oss vara negativa till denna förändring”.
213

 Här framkommer det att behovet av 
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kursplaner inte verkar vara en gemensam uppfattning i lärarkåren. Om en lärare är 

ointresserad av direktiv och i stället vill utforma sin undervisning efter eget tycke och 

erfarenhet, ”kan en obligatorisk kursplan vara ett tvång, en låsning som han inte orkar med 

eller klarar. Då måste man ju läsa läroplan, fortbilda sig, planera och redovisa. Man måste 

anstränga sig för att fylla den uppgift man åtagit sig”.
214

 Vad lärarrösten verkligen uttrycker, 

är att det finns lärare som inte läser och följer läroplanen, som inte fortbildas, planerar eller 

redovisar sin undervisning. Lärarrösten bäddar på så vis in en kritik mot lärare som inte 

arbetar efter elevernas behov, utan snarare ser till sina egna – att göra skolämnet så enkelt som 

möjligt att genomföra. Avsaknaden av en fast kursplan kan vara orsaken till detta, men även 

det faktum att idrotten som innehållsmoment mer och mer liknar idrottsrörelsen som tar plats i 

och påverkar skolämnet. En lärare menar att läroplanerna för 1962 och 1969 är av så 

övergripande karaktär, att det finns utrymme att tolka skolämnet så som varje enskild lärare 

vill att det ska vara. En enhetlig undervisning skulle höja nivån på skolämnet, och därmed 

skolämnets anseende.
215

 Det finns en tro på att en kursplan kan resultera i en mer likvärdig 

och rättvis undervisning. Det blir ett sätt att tala samma språk, ett dokument att samlas kring, 

utgå ifrån och att kunna motivera skolämnet.
216

  

 Det pågår en tämligen hätsk diskussion under främst 1970–80-talen, huruvida 

skolämnet ska ha kvar sin betygsättning eller ej. Lärare har svårt att sätta betyg i avsaknad av 

en konkret kursplan, därmed sätts betyg många gånger på subjektiva grunder och utefter 

lärarens egen utformade modell.
217

 En elevröst framhärdar att betyg borde avskaffas för att få 

bort gymnastikproven.
218

 Vad gymnastikproven innebär framgår ej i elevinsändaren, men att 

de troligen är prestationsbaserade är en slutsats jag drar efter analysen om skolämnets 

innehåll. Det har även framgått av tidigare elevröster att gymnastik inte är lika uppskattat som 

andra moment. Även efter att en fast kursplan introduceras 1980, argumenterar lärare att slopa 

betyget utifrån synpunkten att skolämnet då får bort prestationshetsen. Detta skulle därmed 

göra ämnet ”mjukare” och leda till ett ökat intresse för motion. Här tar en annan lärare vid, 

som menar att betyget ”tyvärr” måste finnas kvar för att behålla de elever som inte är 

motiverade, då det är de som mest behöver motionen.
219

 Över dessa två decennier är statusen 

på skolämnets betyg lägre än för andra ämnen, det räknas endast med i elevens totala betyg 
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om det är över medel.
220

 Redaktören 1983 menar att detta ”är en diskriminering mot ämnet 

idrott och skapar en känsla av att det inte är lika viktigt”.
221

  

 Min uppfattning är således, att betyget inte kan påstås bidra till att höja skolämnets 

status fram till och med 1980-talet; det har snarare motsatt effekt. Men 1989 ställer en lärare 

frågan om skolämnets status försvinner om betyget försvinner? Han anser att eleverna ska ha 

möjlighet att få bli bedömda på sina kroppsliga färdigheter och kunskaper likväl som i andra 

ämnen. För de elever som har läs- och skrivsvårigheter kan de ”praktiska” ämnena vara en 

chans att få högre betyg och kunna dra nytta av detta för sitt medelsnitt. Han lägger även till, 

att om betyget tas bort från det redan marginaliserade skolämnet och gör ämnet frivilligt, 

skulle det kunna försvinna helt.
222

 Även om betyget inte har samma status som övriga ämnen, 

innebär det dock – enligt många lärarröster – att betyget är en av faktorerna som stärker 

skolämnets plats i skolan. Diskussionerna angående fastare kursplan och betygets betydelse 

visar hur kursplan och betyg påverkar skolämnets status på både ett bidragande och 

motverkande sätt.  

 

 7.3 En felaktig bild?  

Med diskussionerna om aktivitet, kunskap, kursplaner och betyg i minne, vill jag återge hur 

de interna rösterna preciserar andras uppfattningar om skolämnet, närmare bestämt den typ av 

uppfattningar som lärarkåren menar ger en felaktig bild av skolämnet. Men vem är dessa 

andra och vilka är dessa uppfattningar? Enligt lärarna själva möter de ofta en felaktig bild 

uttalad av sina kollegor i andra skolämnen, av allmänheten, av politiker och andra 

beslutsfattare, av idrottsrörelsen med flera. Det förefaller som om lärarkåren ständigt upplever 

att ”andra” utanför lärarkåren har en felaktig bild som följer skolämnet: 

Men trots allt existerar en nedvärderande syn på idrottsliga aktiviteter i samhället i stort. 

Många av besluten på skolans område genomsyras tyvärr av en nedvärderande syn på 

idrottsundervisning.
223

  

Detta yttrande från 1980 är av en lärare som menar att lärarnas förhållanden har gått framåt, 

men att skillnaderna till andra skolämnen trots detta består. 1986 års redaktör understryker att 

välgrundade och konstruktiva diskussioner om skolämnet är välkomna, då det bidrar till dess 

utveckling. Men under mitten av 1980-talet står skolämnet under en kritisk granskning av 
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pressen. Kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet går hårt åt skolämnet i skildrande 

artikelserier. Redaktören kommenterar dem som osmakliga och osakliga, att de är ett påhopp 

på lärarna som yrkesgrupp. Han återger några exempel på detta, att ”Sveriges idrottslärare 

dödar barns kärlek till rörelse och idrott, bedriver skadlig undervisning år ut och år in, är 

dåligt utbildade, lata, inte vet vad de gör, låter barnen misslyckas etc. […] en direkt felaktig 

bild av idrottsundervisningen sådan den bedrivs i vårt land”.
224

 Oron inom lärarorganisationen 

är även stor, att detta kommer att påverka uppfattningar om skolämnet. En lärarutbildare 

kommenterar i samma tidskriftsnummer att det ”finns många lärare” som har gett denna kritik 

näring, ”men i vilket ämne finns det inte misslyckade lärare eller lata, sura och allmänt 

olämpliga?”
225

 Det är alltså svårt att helt värja sig från kritiken och lärarorganisationen kan 

inte garantera att alla lärare är lämpliga även om detta eftersträvas. Det är tydligt att 

föreställningar som dessa är tunga att leva med för lärarkåren, speciellt som den inte själv har 

denna uppfattning om sitt skolämne, tonen är ofta uppgiven. Lärarkåren har höga tankar om 

sitt skolämne och många lärarröster delar med sig av sina positiva erfarenheter av detta i 

tidskriften. Men de visar även sin oro över den felaktiga bilden. Finns det en sanning i 

påståenden som dessa och om de är sanna – är de representativa och den rådande allmänna 

uppfattningen om skolämnet? Och hur påverkar det skolämnet? Om lärarkåren menar att det 

är en felaktig bild av skolämnet, borde de kunna motverka bilden. Det är ett resonemang som 

lyfts varje gång icke konstruktiv kritik framförs; lärarna uppmanas att informera om sitt yrke, 

skolämnets utformning och målsättning så att den felaktiga bilden justeras.
226

    

 Vad jag finner intressant, är att röster som diskuterar denna felaktiga bild tenderar att 

hänvisa till skolämnet som det var ”förr” – att undervisningen ”idag” är allsidig, bra och 

uppskattad. Denna hänvisning görs oavsett vilket år diskussionen förs.
227

 I en insändare 1965 

förklaras motståndet mot skolämnet utifrån dess tidigare militaristiska hållning som innebar 

kadaverdisciplin, olust och tvång. Läraren spekulerar i att ”många av dagens riksdagsmän och 

andra myndighetspersoner har nog haft dessa gamla ’preussare’ som lärare i gymnastik, vilket 

måhända kan förklara en del av den njugga inställningen vid beviljande av anslag o.dyl.”
228

 

En av debattartiklarna från 1982 bär rubriken ”Har idrott skadat beslutsfattarna?” och 

resonerar kring vilka orsakerna kan vara för att betyget särbehandlas jämfört med andra 

skolämnes betyg. Läraren undrar om beslutsfattarna tror ”att vi bara leker och tävlar? 
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Undervisningen i idrott följer läroplanen på samma sätt som andra ämnen”.
229

 I samband med 

förslagen om nedskärningar av skolämnet inför läroplansreformen 1994, ställer en 

lärarutbildare en liknande fråga: ”finns det skäl att anta att förslaget bygger på fördomar om 

ämnet Idrott och hälsa i skolan?”
230

 Som jag förstår hennes artikel är dessa fördomar att 

skolämnet ofta missuppfattas ha samma mål som idrottsrörelsen. Dessa röster menar att 

skolämnets tidigare utformning ger det en felaktig bild – med olika argument a´1965, 1982 

och 1994, men med samma innebörd. Detta dras till sin ytterlighet 1993, när dåvarande 

skolminister Ask ställs mot väggen i pressen med frågan om hon själv tyckte om skolämnet. 

Hon svarade att ”periodvis tyckte jag det var förskräckligt. Men det varierade, jag spelade 

faktiskt vollyboll på fritiden också”.
 231

 Denna notis publicerades i tidskriften. Förmodligen 

stärker ett sådant svar lärarkårens uppfattning om att relationen mellan beslutsfattares egna 

negativa erfarenheter av skolämnet leder till beslut som är missgynnande för ämnet och 

lärarkåren.  

Jag har endast angett några av rösterna som lyfter synpunkter med andras uppfattningar om 

skolämnet. Många fler röster har liknande erfarenheter och delar uppfattningen att det är 

lärarkåren som måste vända den felaktiga bild som de slåss mot. 1997 aktualiserar tidskriften 

detta i ett temanummer om etik och moral i skolämnet. Redaktören menar att skolämnet berör 

oss alla på ett eller annat sätt, speciellt ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Under rubriken 

”Skröna eller sanning?” presenteras återberättade mindre positiva erfarenheter av skolämnet. I 

centrum av berättelserna, upplevda mellan sent 1960-tal och tidigt 1990-tal, står läraren. Det 

är lärarens karaktär, egenskaper eller egna idrottsliga aktiviteter som lägger grund för elevens 

egen upplevelse av skolämnet och läraren.
232

 Anledningen till att dessa publicerades – vilket 

inte var självklart för redaktionen, då de inte vill bidra till bilden av lärarlåren som ”okänsliga 

sportfånar” – var för att klargöra att det inte var frågan om upplevelserna är sanna eller ej, 

utan snarare om vikten av att dessa bemöts av lärarkåren utifrån att förklara och ange vad 

skolämnet står för idag. 
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 7.4 En angelägen lärarkår 

Lärarkårens förklaringar om vad skolämnets låga status beror på förändras över tiden. Under 

de första decennierna av perioden berörs faktorer som lärarkåren har svårt att råda över, som 

adekvat tillgång till lokaler, resurser till materiel och läroböcker, schemaläggning som tar en 

betydande del av undervisningstidens 40 minuter till ombyte och dusch, utformning av 

kursplaner och betygskriterier.
233

 Dessa benämner jag skolämnets övergripande yttre faktorer. 

Lärarna ger i tidskriften förslag till varandra hur de kan göra det bästa av vad som finns att 

tillgå, men även hur besvärligt det är att arbeta under begränsande former. Successivt under 

perioden lyfter röster in andra faktorer som förklarar skolämnets låga status, dessa benämner 

jag skolämnets inre faktorer. Gemensamt för dem är att de aktualiserar lärarens roll och 

engagemang i skolämnet. Detta är hur kursplanen tolkas och åtföljs, vilket innehåll som väljs, 

hur betygen sätts, vilket jag lyft tidigare i detta kapitel. Det är tydligt att lärarkåren vänder 

blicken från vad som sätter skolämnets ramar, till hur dessa ska realiseras – och i detta är 

läraren den viktigaste faktorn.
234

 Vad har föranlett denna förändring? Mitt intryck av hur olika 

interna röster och redaktören lyfter denna fråga, är att kritiken utifrån successivt blir skarpare, 

vilket leder till att lärarkåren måste granska sig själva och det egna skolämnet mer kritiskt. 

När skolämnets status har diskuterats i tidskriften, har därför en ganska dyster bild av 

skolämnet gestaltats parallellt med den optimistiska tron på det. Att lärarna tror på skolämnet 

går inte att missförstå, vilket jag angett tidigare. En artikel som sammanfattar 1997 års 

Lärarstämma för skolämnet, återger denna uppfattning som gemensam för lärarkåren på 

stämman: 

Vi som arbetar med ämnet Idrott och hälsa vet att det i sig har en sådan enorm potential 

att det verkligen inte borde vara ett marginaliserat ämne i framtidens skola. Vi vet att 

eleverna genom ämnet kan erhålla livslånga och värdefulla kunskaper. Vi vet att fysisk 

aktivitet och hälsofrämjande aktiviteter kommer att få ökat utrymme i framtiden.
235

  

I artikeln anges vidare att om lärarna arbetar med att utveckla skolämnet och den egna 

professionaliteten, kan skolämnet bli gynnsamt för framtidens samhälle. Det antas att 

skolämnet troligen passerat sin värsta vågdal vad gäller den kris skolämnet genomgått. 

Grunden till denna kris har varit för många aktiviteter, moment och kunskapsområden och att 
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skolämnet snarare har handlat om att träna eleverna än att bilda dem. Den positiva inställning 

som lyser genom artikeln om lärarstämman borde få ett genomslag bland tidskriftens läsare. 

Det får mig att fundera över om det har skett någon förändring sedan 1997? Jag återvänder till 

debattartikeln från 2008, som har samma författare som artikeln ovan – som anger att det 

fortfarande inom lärarkåren och i allmänheten betraktas som ett aktivitetsämne. Det är elva år 

mellan artiklarna i tidskriften men inget verkar ha ändrats i frågan. Strävan efter en gemensam 

målsättning verkar inte ha infunnit sig, då han menar att det är ”nödvändigt att gemensamt 

försöka specificera vad som är viktiga och livslånga kunskaper i ämnet Idrott och hälsa.”
236

 

Vad som tycks vara lärarkårens och skolämnets främsta konkurrent idag, är att kvaliteten är 

för låg. Det finns röster som menar att bollspelens dominans skulle vara en av orsakerna till 

detta. Det är vad som framkommer i en debattartikel från 2011, i vilken en universitetslektor 

menar att en kvalitetshöjning behövs och att det är hela lärarkårens ansvar. ”Idrottslärarkåren 

måste ta detta till sig och kanske våga konfrontera de idrottslärare som gör det lätt för sig och 

sabbar för ämnet. […] Vad kan idrottslärarkåren göra för att även få med 

bollspelsmissbrukarna i en kvalitetshöjning av ämnet?”
237

 Hon avser här lärare som låter 

bollspel dominera sin undervisning och likställer återkommande bollspel i skolämnet som att 

endast tala om vikingatiden på historieundervisningen. Debattartikeln avslutas med att hon 

hoppas att en debatt kan starta om skolämnets framtid och ställer samma fråga som ställts av 

röster i tidskriften sedan 1960-talet: ”hur ökar vi ämnets status?”
238
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III   Uppfattningar, röster och tystnad 
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8 En lärarkår kommer till tals 

 

 

Jag har skildrat olika rösters tal om skolämnet i tidskriften mellan 1961 och 2012. Av intresse 

har varit lärarkårens självförståelse och föreställningar om skolämnet och vem det är som 

uttrycker dessa, men även vilka externa röster som kommit till tals i tidskriften. Några 

uppfattningar har förändrats över periodens gång, andra har inte förändrats alls. Några röster 

är mer framträdande än andra och det finns röster som inte kommer till tals. Därmed finns det 

några saker som knappt eller inte alls sägs om skolämnet.  

   

8.1 Uppfattningar om skolämnet  

 
De mest framträdande uppfattningarna visar ett skolämne som har ett hälsofostrande syfte och 

med en stor omsorg om eleverna. Skolämnets funktion är att bidra till folkhälsan genom att 

fysiskt bilda och aktivera eleverna. Det är vad jag benämner den goda avsikten. Denna 

uppfattning är vedertagen i tidskriften och ifrågasätts inte, varken av interna eller externa 

röster. Föreställningen om skolämnet som synonymt med hälsofostran är självklar och att det 

är lärarkårens uppgift att utföra detta. Vad som emellertid ifrågasätts och diskuteras flitigt är 

skolämnets innehåll, i fråga om vilken typ av fysisk aktivitet som är lämpligast för att nå den 

goda avsikten. Det är vedertaget att fysisk aktivitet är verktyget. I början av perioden uttalas 

detta som att aktivera eleverna, men senare även att bilda dem genom att lära vad som sker i 

och genom fysisk aktivitet. De lärarröster som uttrycker sig om skolämnets status är enhetligt 

överens om att det inte har den status som de anser att det förtjänar och bör ha, samt att de 

kämpar mot allmänna föreställningar om skolämnet som bidrar till att sänka statusen. Trots att 

röster anser att statusen har förbättrats mot slutet av perioden, är ändå uppfattningen att 

statusen inte motsvarar skolämnets potential och samhällets förväntan i bidraget till 

folkhälsan.  

 En uppfattning som har förändrats över skildringens period är vad som krävs för att 

statusen ska höjas; från att ha talat om de yttre faktorerna som avgörande för skolämnet till att 

tala om att ansvaret främst ligger i skolämnets inre faktorer – hos lärarna själva. Det är 

lärarens engagemang som avgör vad skolämnet blir när det realiseras. Detta verkar vara en 
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insikt som är svår att hantera, det visar sig genom röster som är kritiska mot kollegor som de 

menar inte tar sitt ansvar.  

 Ofta anar jag flera röster i samma text, även om den är undertecknad av en person. Jag 

får känslan av att en lärarröst många gånger talar för sina närmsta kollegor. När det handlar 

om åtgärder för skolämnet, eller hur lärare hanterar problem, upplever jag att det är fler än 

den enskilda rösten som talar, ja ibland hela lärarkåren: ”vi” känner så här, för ”oss” är det på 

detta sätt, det är ”vårt” ansvar, det är upp till ”oss” om förbättringar ska ske. ”Jag” är inte ett 

lika vanligt språkbruk. Det visar att det finns en utbredd känsla av gemenskap och att 

tidskriften är ett sammanhållande forum som når alla ”vi” och ”oss” i lärarkåren och 

lärarorganisationen. Rösterna framhåller skolämnets värde och potential. Tonen i tidskriften 

är praktiskt taget uteslutande av argumenterande karaktär, ofta i samband med en önskan om 

utveckling eller förbättring av skolämnet och grundar sig i missnöje av något slag.  

 Argument betonas ofta med markeringar av ord som tycks vara speciellt viktiga, med 

syftet att understryka budskapet för att läsaren ska förstå vad som avses. Detta kan vara 

kursiveringar, markeringar med fet text, eller ord och meningar uttryckta med versaler. Tonen 

hos många lärarröster är frustrerad eller uppgiven. Det markeras med ord som anspelar på 

känslor runt vad som uttrycks, som ”oro”, ”tröttsamt”, ”oförskämda påståenden”, ”ha 

tålamod” med flera emotionella ord. Detta ger rösterna ett mer personligt och kollegialt drag, 

de som skriver vet att texten förs fram i ett forum av kollegor som i stor utsträckning har 

liknande uppfattningar och synpunkter om skolämnet. De utgår från att de alla har samma 

bakgrund och samma mål att sträva mot. Detta visar att tidskriften är ett forum där det är 

välkommet och accepterat att uttrycka sig, samt att det även upplevs som tryggt att göra så.   

 

 

 8.2 Röster som kommer till tals 

 
Röster som publiceras i tidskriften är i synnerhet lärares röster, men även redaktörens röst 

förekommer ofta. Överlag får jag uppfattningen om att utrymmet för att yttra något om 

skolämnet är ganska stort, men jag anar en gräns för vad som kan föras fram. Kritiska röster 

lägger inte sin kritik på en högre nivå än den kritiska ton redaktören håller. Några redaktörer 

har varit mer kritiska än andra. Det är som om redaktören sätter taket för vad som får och inte 

får sägas. Men det är oftast kritik som är konstruktiv och argumenterande, men som sällan för 

fram förslag på hur förändring mot förbättring kan ske. Jag har fått uppfattningen av att 

många lärarröster framför samma synpunkter om skolämnets värde, vilket jag tolkar som att 
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deras bild av skolämnet är nästintill enhetlig. Däremot är bilden aningen mer brokig vad gäller 

hur skolämnets mål ska nås enligt diskussioner om innehåll, kursplaner och betyg.  

 Elevernas röster i tidskriften är relativt få, framförallt de som framförs på elevers eget 

initiativ. Enstaka insändare av enskilda elever har publicerats, även elevorganisationen har 

kommit till tals några gånger. Deras synpunkter handlar uteslutande om upplevelser av 

skolämnet och hur det kan förbättras. Det är vanligt dock att eleverna som grupp hörs genom 

lärarnas utsagor då de är inkluderade i lärarnas omsorg om dem. Eleverna är vad som är 

centralt för diskussioner av skolämnet – det är för dem förbättringarna ska ske.  

 Forskarrösterna blir ett vanligare inslag i diskussionerna runt skolämnets betydelse från 

1970-talet och framåt, dessa förstärker lärarkårens argument om att höja skolämnets status 

samt att utöka undervisningstimmarna för skolämnet. Även lärarutbildares röster hörs 

emellanåt, ofta i egenskap av forskare men även lärare som är aktiva på lärarutbildningen. De 

bidrar uteslutande med frågor om skolämnets utveckling för att stärka skolämnet som en plats 

för att genomföra den goda avsikten.  

 Medias röst framkommer i omgångar, men alltid när tidskriftsredaktionen väljer det. 

Under 1990-talet har tidskriften en sektion med notiser och artiklar ur dags- och kvällspress, 

för att lärarkåren ska kunna följa vad som skrivs om skolämnet utanför tidskriften. De flesta 

av dessa valda röster från media är skolämnet till gagn, men då är det inte nödvändigtvis en 

journalist som uttrycker en synpunkt, utan ofta andra röster som uttrycker något om 

skolämnet genom media. Genom media hörs emellanåt lärare och elever, men främst externa 

röster. Men när journalister kritiserar skolämnet har de lyfts in och kommenterats av 

redaktören och lärarorganisationens representanter som osmakliga och skadliga. Syftet att 

publicera dessa är att stärka insikten hos lärarkåren att de måste marknadsföra sig själva och 

sitt ämne på ett mer övertygande sätt.   

 När det gäller de olika redaktörerna är det oftast endast i ledaren de uttrycker sig, men 

det händer att artiklar författade av redaktören publiceras. Under 1990-talet började 

tidskriftens karaktär att förändras, flera av numren under en årgång utformades som 

temanummer. Sedan 2000 då nuvarande redaktör tillträdde, har tidskriften fått en mer 

redogörande karaktär. Redaktören gör ofta intervjuer och reportage med tillhörande bilder, 

andelen insändare och artiklar är inte lika många. I en ledare från 2001 utrycker redaktören att 

”äntligen börjar det dyka upp debattinlägg på redaktörens bord utan att han tvingas stöta på 

och fråga efter dem”.
239

 I avsaknad av röster som själv väljer att komma till tals, upplever jag 
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att redaktören måste söka rösterna. Redaktören tar därmed ett stort ansvar för att något sägs, 

men även vad som sägs, i tidskriften. I en del av dessa reportage kommer elevernas röster 

fram, men framförallt lärarnas, redaktören är dock den som lyfter rösterna. En fördel jag 

upplever med denna nyare uppsökande redogörande karaktär, är att den vardagliga praktiken 

återges på ett annat sätt. Det visar fler nivåer av skolämnet, än insändare och artiklar som 

oftast framför skolämnet utifrån hur rösten upplever det. Samtidigt får jag intrycket att 

tidskriften till viss del mister sin argumenterande karaktär, vilket jag förstått som dess signum 

tidigare. Jag menar att tidskriften har ändrats från att bestå av flera olika enskilda röster, till 

att endast innehålla några få enskilda och att resterande röster uttalas indirekt. I ett nummer 

från 2012 är redaktören författare till 9 av de 14 texterna, ledaren inkluderad.
240

 I ett nummer 

från 1993, skriver redaktören ledaren men övriga 14 texter är andras röster.
241

 Vad innebär 

denna förändring av tidskriftens karaktär och redaktörens roll? Sedan år 2000 har 

forskarrösterna förstärkts i tidskriften, deras synpunkter framkommer som debattartiklar och 

är nästan ett stående inslag jämfört med tidigare decennium, men så har även forskningen om 

skolämnet ökat väsentligt under det senaste decenniet. Även lärarorganisationens röster är 

mer representerade. Det har poängterats att tidskriften är ett forum för att föra fram forskning 

och fackliga frågor – och detta har förstärkts – men får detta större utrymme på grund av att 

närvaron av lärarnas röster har minskat? Röster från fältet kommer i princip endast till tals 

genom redaktörens uppsökande rapportering, därmed saknar tidskriften den bredd av 

lärarkårens röster som jag anser kom till tals mellan 1960-1990-talen. Då lyftes problem eller 

utmaningar av lärarna på fältet i insändare och artiklar, genom varierande sätt att uttrycka sig 

på, både språkligt och emotionellt. Deras sätt att uttrycka en sakfråga menar jag satte en 

kollegial prägel på tidskriften. Problem idag lyfts främst av forskarröster och 

lärarorganisationen, den uppsökande rapporteringen handlar främst om det som sker på fältet 

och som jag upplever är av mer positiv än argumenterande karaktär. Jag får intrycket av att 

lärarkåren på fältet i större utsträckning är läsare av tidskriften idag, än egna röster i 

tidskriften. Om det beror på brist på engagemang i lärarorganisationen eller något annat, kan 

jag inte svara på.  

 Externa röster som idrottsrörelsen och politiker har väldigt liten plats i tidskriften. 

Under periodens första hälft kommer idrottsrörelsen till tals i argument om att skolämnet ska 

locka elever till idrott på fritiden, genom att ta till sig formen av de idrottsliga aktiviteterna. 
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Senare under perioden framhåller idrottsrörelsen snarare att de och skolämnet kan komplettera 

varandra, än att skolämnet ska vara en arena för rekrytering till idrottsrörelsen. Vad gäller 

politiker är det snarare så att de och deras synpunkter omtalas av andra röster, än att de i egen 

person tilltalas eller kommer till tals genom egna insändare. Oftast omtalas de som 

”beslutsfattarna” eller som ”politikerna” som grupp, men i tider av beslut för skolämnet 

presenteras de med namn och ministertitel.  

 Lärarstudenter är även de en grupp som förekommer sparsamt; kanske nås de inte av 

tidskriften, möjligen känner de att de inte har något att tillföra utan erfarenhet av den 

vardagliga praktiken. Att lärarstudenternas röster inte hörs anser jag är anmärkningsvärt, 

eftersom detta är röster som torde vara ett konstruktivt och nytänkande tillskott i diskussioner. 

Om deras röster efterfrågas har jag dock ingen vetskap om.  

 Röster som jag inte har mött i tidskriften är allmänhetens, rektorers och lärare i andra 

skolämnen. De lyfts dock in i kommentarer av lärarröster som beklagar sig över att dessa 

”andra” inte ser skolämnets potential. Några positiva synpunkter från ”andra” har inte lyfts 

fram av de interna röster jag har tagit del av. Men jag uppfattar det som att allmänheten, 

rektorer och lärare i andra skolämnen inte har kommit till tals, eftersom det inte är med sina 

egna röster. Om deras frånvaro i tidskriften beror på att de inte vill komma till tals, inte får, 

eller inte vet hur – det kan jag inte uttala mig om.  

 

 

 8.3 Tystnad – vad som inte sägs  

 
Jag har funderat över vad som inte sägs i tidskriften. Omsorgen om eleverna är som jag visat 

väldigt stor, framförallt om de elever som benämns inaktiva. Deras inaktivitet – både på 

fritiden och i skolämnet – förklaras oftast utifrån en förmodan om att de inte är intresserade av 

fysisk aktivitet. Därför skulle det vara tillräckligt med en rolig undervisning för att de ska 

delta. Men vad som väldigt sällan förs fram av röster i tidskriften är att eleverna kan tycka illa 

om skolämnet av andra orsaker, som rädsla för att genomföra vissa moment, oro över hur 

kroppen ser ut, oro att göra fel, att inte räcka till, att bli tillsagd inför sina kamrater eller bli 

kommenterad. En forskningsartikel om detta är publicerad 1994 i tidskriften. Forskaren 

betonar att lärare ofta rider på skolämnets popularitetsvåg och därför har lätt att glömma dessa 

elever, eller helt enkelt inte själva kan sätta sig in i deras situation.
242

 När frågor förs fram i 

tidskriften som inte hör till de vanligaste diskussionerna, händer det att andra röster 
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kommenterar eller tar upp detta i senare diskussioner. Men under den följande 18-

månadersperioden, efter att ovanstående artikel är publicerad, är det ingen röst som 

återkopplar till denna diskussion om negativa och rädda elever.  

 Jag-perspektivet framkommer sällan i diskussioner och debatter. Skolämnet omtalas 

oftast utifrån vad och hur andra lärare gör vad gäller tolkning och realiserande av kursplan, 

betygsättning och undervisning. När kritik lyfts om vad som inte fungerar i skolämnet, är det 

till följd av dessa andras agerande, aldrig av den röst som skriver själv. Något som liknar 

smutskastning framkommer i ett par texter när debattörer kommenterar varandras artiklar, då 

är det snarare person än sak som är i fokus för hårda kommenterar – det är inte någon röst 

som säger att de själv gör något som är felaktigt eller skadligt för skolämnet eller eleverna, 

men det går bra att lyfta fram andra som dåliga exempel. Lärarrösterna försvarar sina egna 

intressen väldigt starkt och har svårt att ta kritik av sina kollegor de gånger den framförs 

direkt till en person. Det tycks som att det är lättare att rikta en kritik kollektivt, vilket är 

vanligt under hela perioden. Bilden som framträder är, att de lärarröster som kommer till tals 

alla har en tendens att uttrycka att de representerar skolämnet så som det ska vara, men att det 

finns många lärare på fältet som inte gör så.   
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9 Lärarkårens arena 

 

 

 
Det är en enad lärarkår som framträder i tidskriften. Trots interna diskussioner är den samlad 

bakom skolämnets syfte – den goda avsikten. Att en lärar- eller yrkeskår står enad runt sin 

uppgift och försvarar sin status är inte unikt i sig. Vad som är unikt för lärarkåren i skolämnet 

för kroppsövning är den goda avsikten, att denna utövas över och genom kroppen. Jag har 

identifierat rösterna som kommer till tals och vad de får säga. Jag har visat att det finns flera 

uppfattningar om skolämnet och vem som uttrycker dessa. Men vad innebär de uppfattningar 

som framkommer i tidskriften i ett större sammanhang?  

 
 9.1 Språket som redskap för maktutövning 

I denna skildring har jag betraktat språket som ett redskap för maktutövning. Jag har utgått 

från att tidskriften är en plats för produktion och reproduktion av lärarkåren och dess 

uppfattningar om skolämnet – men är verkligen tidskriften ett forum för detta? Och är det ett 

forum vars röster är medvetna om det?  

 En lärares uppfattning om skolämnet har inte uppstått av sig själv, den är ett resultat av 

andras föreställningar som läraren tagit del av i ett tidigare skede, genom samtal, läsning eller 

observation. Dessa föreställningar har bidragit till att skapa skolämnets verklighet så som 

läraren ser den. Vad som även påverkar denna uppfattning är lärarens bakgrund och egna 

erfarenheter och hur dessa relateras till skolämnet. Forskning har visat att lärare i skolämnet 

ofta har en liknande bakgrund vad gäller intresse för fysisk aktivitet, de har många gånger en 

egen erfarenhet av idrottsrörelsen, samt att de har en gemensam lärarutbildning.
243

 Detta 

förenar lärarkåren och är påtagligt i tidskriften. Jag har visat att många röster säger liknande 

saker. Språket fungerar därmed som ett maktredskap som formar och omformar lärarkårens 

självförståelse och uppfattningar om skolämnet. Egna erfarenheter bärs med in i tolkningen av 

uppfattningarna och omformar dem, som gör att större eller mindre avvikelser uppstår. Men 

avvikelserna som syns i tidskriften är inte större än att det är tydligt att det är skolämnet som 

omtalas. Det språk som är buret av flera och olika röster – med liknande men även personliga 

erfarenheter – bidrar till att bestämma de språkliga gränser som är utmärkande för skolämnet. 
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Inom dessa gränser befinner sig uttryck och definitioner som visar att det är skolämnet för 

kroppsövning. Innebörden som läggs i uttrycken och definitionerna möjliggör att rösterna kan 

tala om skolämnet, att lärarkåren kan samlas runt en gemensam föreställning. En vanlig 

sammanlänkning är fysisk aktivitet och hälsa, som ofta anges i innebörden att fysisk aktivitet 

leder till hälsa. Detta är essensen i den goda avsikten, det är skolämnets kärna, ett exempel på 

en för givet tagen föreställning i lärarkåren om skolämnet – och som inte ifrågasätts.  

 Men vem bär ansvaret för formeringen av denna föreställning? Den röst i tidskriften 

som yttrar något om skolämnet lämnar spår av sin tolkning genom ordval, betoningar, uttryck; 

den som tar emot yttringen tolkar denna och reagerar på något i ordvalen, betoningarna och 

uttrycken. Båda har ansvar för sina tolkningar, som bidrar till formeringen av föreställningen. 

På så sätt produceras och reproduceras lärarkårens självförståelse och föreställning skolämnet 

i tidskriften. Den befästs eftersom den ständigt upprepas.  

 Då rösterna i tidskriften vet vem läsaren är och att läsarna utgör en stor del av 

lärarkåren, finns det möjlighet att påverka denna och skolämnet. Speciellt av forskarröster och 

lärarorganisationen positioneras läraren som en betydelsefull person i strävan mot att uppfylla 

den goda avsikten. Det behöver inte vara en negativ påverkan, flera redaktörer framhäver att 

tidskriften är ett viktigt forum för att förmedla information, synpunkter, förslag och kritik. 

Därför menar jag att åtminstone redaktionen och organisationen är medvetna om den makt 

som kan utövas genom tidskriften: den produktiva makten som utövas i syfte att samla 

lärarkåren under en gemensam målsättning. Tidskriften är en plats för produktion och 

reproduktion som befäster föreställningar. Detta har jag visat i diskussionen om gymnastik 

som innehåll och gymnastik som kvardröjande namn i lärarorganisationens och tidskriftens 

namn. Föreställningen om gymnastik som den framstående formen för skolämnet fanns kvar 

länge, även när gymnastiken kritiserades och när idrottsliga aktiviteter introducerades. I min 

skildring har jag även lyft flera lärarröster som kommenterar att denna term sammankopplas 

med en föreställning om att skolämnet är vad det brukade vara och inte vad det är. Därför 

menar jag att tidskriften som forum för röster är delaktiga till produktion och reproduktion av 

föreställningar om skolämnet, föreställningar som både är bidragande och begränsande för 

lärarkåren och skolämnet. Föreställningarna och rösterna samlar lärarkåren i strävan mot en 

gemensam målsättning som diskuterar både tradition eller nytänkande. Men spänningen som 

uppstår mellan tradition och nytänkande – vad gäller skolämnets innehåll och arbetssätt – kan 

även begränsa skolämnets utveckling. Tidskriftens ambition att vara en sammanhållande länk 

är att alla lärare i skolämnet ska vara med, vilket resulterar i dessa spänningar. Samtidigt 
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bidrar det till en smidigare övergång från tradition till nytt, från kollektiv till individ – och en 

fortsatt sammanhållen lärarkår. 

 

Ovanstående resonemang leder till en slutsats som svarar på frågan om det finns en rådande 

version av skolämnet? Efter en skildring av rösterna i tidskriften menar jag att ja, det finns en 

rådande version av skolämnet. Den utesluter inte andra versioner, men det är den som 

dominerar. Hur rättvis och riktig den är beror på varje lärares egen föreställning om 

skolämnet. Denna dominerande version av skolämnet har inte uppstått av sig själv, utan av 

alla versioner som bärs av enskilda röster i tidskriften, framför allt lärarrösterna. Vad som gör 

den rådande, är att de enskilda versionernas har en gemensam kärna fylld av den goda 

avsikten. Det är en gemensam föreställning hos lärarna som ständigt upprepas, dels genom de 

språkliga gränserna, dels genom de gemensamma erfarenheterna. De enskilda uppfattningar 

som avviker från den rådande versionen är så små, att de inte stör sammanhållningen av den 

goda avsikten. Dessa syns först på nära håll, som i min skildring av skolämnet. Där har jag 

lyft fram att exempelvis kursplanen kan tolkas på varierande sätt, eller att synsättet på 

bollspelens roll och genomförande är olika. Men betraktad utifrån är det en gemensam 

föreställning som syns – den goda avsikten. Detta formar den dominerande och rådande 

versionen om skolämnet. Detta illustreras i figur 1.  

                             

Figur 1. Den goda avsikten är den inre stora bakomliggande cirkeln. De mindre cirklarna är enskilda versioner av 

skolämnet, som alla bär den goda avsikten. Delarna som syns utanför den stora cirkeln är enskilda avvikelser 

från den rådande bilden, men som inte stör sammanhållningen av den goda avsikten.  

 

 

DEN  

GODA  

AVSIKTEN 
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 9.2 En plats för maktutövning över den kollektiva kroppen 

Ambitionen med skildringen har varit att identifiera lärarkårens självförståelse och 

föreställning om skolämnet. Som jag visat är tidskriften en plats för produktion, reproduktion 

och befästande av flera av dessa föreställningar. Att dessa finns om skolämnet är ingen ny 

kunskap. Men nu vänder jag blicken mot vad dessa föreställningar egentligen betyder och vad 

de menar att lärarkårens roll är – utifrån ett annat maktperspektiv än det språkliga.  

 När skolämnet för kroppsövning infördes i Sverige var det med syftet att befolkningen 

skulle fostras fysiskt för att må bättre och därmed vara mer effektiv för samhällets utveckling. 

Detta är en maktutövning med goda avsikter. Det är detta goda syfte – menar jag – som 

legitimerar skolämnet från högste beslutsfattare till den enskilde läraren. Den goda avsikten 

förutsätter dock att det finns en styrning som möjliggör att den når befolkningen. Skolan är 

således en utmärkt plats för detta, som har utvecklats till att omfatta alla barn och förser 

befolkningen med lärande och bildning. Eftersom den goda avsikten inte ifrågasätts och 

ständigt reproduceras i styrdokumenten, i undervisningen och genom lärarnas omsorg om sina 

elevers intresse för bestående aktivitet, menar jag att det existerar en produktiv maktutövning 

i skolämnet för kroppsövning: biomakt. Skolämnet är således ett uttryck för samhällets vilja 

att hälsofostra befolkningen. Otaliga är de röster – både externa och interna – som menar att 

skolämnet inte får försvinna från skolans verksamhet eftersom det får negativa effekter för 

folkhälsan och i förlängningen likaså för samhället. Det visar att maktutövningen över 

befolkningens kroppar är materialiserad genom skolämnet – skolämnet för kroppsövning är 

biomakt i hälsofostrande syfte. Denna utövning av makt är vad som styr uppfattningen om 

och utövningen av skolämnet och således formeringen av den bild som råder om skolämnet. 

Genom att hänvisa till den goda avsikten i tidskriften reproduceras och befästs den och även 

lärarkårens roll som förvaltare av denna – trots kritik mot skolämnet och dess låga status står 

skolämnet kvar på schemat. Eftersom den goda avsikten inte ifrågasätts, uppfattar jag den som 

vedertagen och självklar att utgå ifrån och hänvisa till. Således menar jag att det är biomakten 

som legitimerar skolämnet, det är även denna som lärarkåren hämtar sin drivkraft ifrån. Den 

fysiska aktiviteten är kärnan i skolämnet, därmed är kunskap i och genom fysisk aktivitet 

verktyget för att den kollektiva produktiva makten ska kunna utövas.  

 Skolan är en plats för lärande och bildning som styrs av dokument med anvisningar om 

undervisningens innehåll. Den disciplinära makten kommer till uttryck i tidskriften genom 

lärarnas efterfrågan av fasta kursplaner och i diskussionen om betyg i skolämnet ska behållas 

eller ej. Med hjälp av en fast kursplan blir det lättare att samlas runt en gemensam modell för 
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hur den goda avsikten ska utföras och nås med framgång. En fast kursplan och betygsättning 

legitimerar den goda avsiktens närvaro i skolämnet – att det är denna som är utgångspunkten 

och lärarkårens plattform. I övrigt framkommer det inte i tidskriften på vilket sätt lärarna är 

verktyg för utövning av den disciplinära makten. Men i lärarnas tal om den uppgift de har och 

hur stort ansvaret är att realisera denna, kommer den produktivt disciplinära makten till 

uttryck – att utan lärarna, med sin gedigna grundutbildning, sitt engagemang och sin omsorg 

om eleverna kan den goda avsikten inte realiseras.  

 

Men går det att tala om den typ av biomakt som Foucault presenterar – den kollektiva makten 

för att främja befolkningens hälsa? En reflektion runt biomakt i skolämnets tjänst, är hur dess 

kollektiva karaktär i praktiken korrelerar med enhetsskolans nya individualiserande synsätt. 

Är den kollektiva biomakten synlig i dagens skolämne, som har fokus på individens fysiska 

bildning? Före perioden för skildringen fram till 1960-talet har skolsystemet en kollektivt 

förmedlande karaktär, i vilken skolämnet som uttryck för biomakt verkligen realiserades. 

Detta syntes inte minst i den pedagogiska strikta gymnastiken som utfördes kollektivt i stora 

elevgrupper. Det var dess fysiskt fostrande karaktär av den sociala individen som befäste 

platsen inom skolan, eftersom skolämnet som övningsämne var lågt värderat utifrån ett 

bildningsperspektiv.
244

 Så vad sker i skolämnet – som för att lyckas med sin målsättning 

verkar förutsätta en kollektiv form – när det individualiserande synsättet införs? Eftersom den 

fysiska fostran är effektiv, fortsätter den kollektiva formen att vara grund för undervisningen i 

skolämnet långt efter enhetsskolans införande. Även om nivån på aktiviteterna som utförs ska 

individualiseras, lyser likväl den kollektiva tanken igenom syftet med skolämnet. När den 

pedagogiska gymnastiken förlorar i popularitet blir idrottsliga aktiviteter en naturlig ersättare, 

det är de lagbaserade idrotterna som premieras och är mest populära bland både lärare och 

elever. Och så menar forskning att det ännu är idag – bollspel är det som är mest populärt i 

den undervisning som realiseras, även om forskning visar att bollspel inte är formulerat i 

kursplanen.
245

 Även om all undervisning inte sker kollektivt, utan mer och mer på elevens 

nivå och efter elevens önskemål, finns det fortfarande en ram runt skolämnet som formar det 

till att vara ett uttryck för en kollektiv maktutövning med kroppen i centrum: oavsett vilket 

medel som nyttjas, är målet alltid en hälsofostran av befolkningen. Den riktas mot eleverna på 

deras egen nivå men den utförs på en kollektiv plats – skolan.   
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 Jag menar att biomakt som produktiv hälsofostran i takt med skolans förändrade 

arbetssätt successivt har ändrat karaktär, men inte avsikt. Även om den fortfarande riktas 

kollektivt mot eleverna, är den riktad på ett annat sätt. Dess ursprungliga form i skolan hade 

en förevisande karaktär – lärarna visade, eleverna följde, den fysiska aktiviteten skulle bli så 

inövad att individen fortsatte på egen hand. Sedan kursplanerna i högre grad fokuserat på 

individen sker hälsofostran i ett steg till – som bildning. Eleverna ska med kunskap i och 

genom fysisk aktivitet tillägna sig en hälsosam livsstil. Ansvaret har skjutits till att ligga på 

individen, men det är fortfarande för att främja den kollektiva folkhälsan. Eftersom ansvaret 

har lagts på individen menar jag att biomakten i skolämnet har förstärkts – det räcker inte med 

att skolan har en hälsofostrande roll, individen måste hälsofostra sig själv livet ut för sin egen 

och för samhällets skull. Statens Folkhälsoinstitut menar att hälsa är en resurs för individen 

som bidrar till folkhälsan, men som därmed blir en resurs för samhället.
246

 Det omfattar på ett 

talande sätt min diskussion om biomakt i skolämnet och skolämnets roll som hälsofostrande 

arena. Därför menar jag, att skolämnet fortfarande är ett vedertaget redskap för biomakt, då 

den goda avsikten – alltjämt – inte är ifrågasatt. Men den goda avsikten är inte unik för 

skolämnet för kroppsövning, den finns överallt. Den tar sig bara olika skepnader och uttryck, 

varav fysisk aktivitet i skolan för att nå folkhälsa är ett.     

 

 

 9.3 Behövs ett skolämne för kroppsövning?  

Ställer jag denna fråga till de interna rösterna i tidskriften är svaret utan undantag ett rungande 

JA! Skolämnet är deras arena för att förverkliga den goda avsikten, en avsikt som besluts-

fattare anser inte kan genomföras på någon annan plats. Frågar jag de flesta externa röster, är 

det ett ja även där. Men det är inte självklart för alla beslutsfattare, vilket har framförts i 

tidskriften. Det finns några röster som anser att den goda avsikten, att främja folkhälsan, kan 

ske på andra arenor än skolans. Detta uppmärksammas i relation till frågan om tid till 

skolämnet. Vädjan om mer tid är en stående punkt för de röster som betonar skolämnets 

betydelse. Vid ett par tillfällen har förslag presenterats av beslutsfattare att göra skolämnet 

frivilligt, samt haft för avsikt att minska dess timmar och ytterligare marginalisera dess plats. 

Argumentet är att andra aktörer kan bidra till skolämnets uppgift. Samtidigt framförs i samma 

andetag, att det är av stor betydelse att skolämnet är kvar. Detta är en paradox som lyfts 
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genom hela perioden i tidskriften. Varför denna ambivalens hos de som beslutar? Och det har 

varje gång bemötts med ett ramaskri av oförståelse – om värdet på skolämnet betonas, varför 

ska det inte ha en plats på schemat? Även politiker inom samma partier har gått emot de egna 

ministrarna och talat emot förslaget. Till och med idrottsrörelsen kommenterar i tidskriften att 

de inte räcker till för att aktivera alla barn och ungdomar – de har enbart möjlighet att ta hand 

om de som frivilligt söker sig dit. Istället menar de att skolan är den mest optimala platsen för 

fysisk aktivitet på kollektiv nivå.
247

 Trots detta framkommer resultat efter resultat att den 

fysiska hälsan försämras, med ökad inaktivitet och ohälsosamma matvanor som främsta 

orsaker.
248

 Är det ett tecken på att skolämnet inte räcker för hälsofostran? Eller beror det på 

förändringar i livsstilen? Den enda förklaringen jag ser för denna ambivalens hos 

beslutsfattarna, är den vedertagna uppfattningen om skolämnets potential att hälsofostra 

eleverna, det har varit så enligt beslutsfattarnas föreskrifter i nästan två sekel. Biomaktens 

produktiva hälsofostrande verkan är därmed svår att delegera till en annan arena än 

skolämnet. 

 

 9.4 Skolämnets vardagliga praktik – en inblick  

Vad jag inte har lyft i skildringen är vad som sker i skolämnets vardagliga praktik. Min avsikt 

har inte varit att skildra denna, jag har skildrat lärarkåren och skolämnet med en övergripande 

blick om vad som sägs om skolämnet, inte vad som sker i skolämnet. Men den vardagliga 

praktiken är ständigt inbäddad i rösternas utsagor om skolämnets betydelse. Därmed har jag 

reagerat på detta och vill göra en kort inblick i skolämnets praktik.   

I lärarrösternas tal om skolämnets betydelse, innehåll och status lyfts ambitioner och 

visioner, men hörs det något om hur detta realiseras i praktiken? Jag har visat att rösternas 

ambitioner med skolämnet är goda: alla elever ska inkluderas; kursplanen ska följas; 

betygsättningen ska vara likvärdig; undervisningen ska vara rolig, stimulerande och ge 

kunskap; OCH skolämnet ska resultera i ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Allt för att 

uppfylla det hälsofostrande övergripande målet. Att det tycks finnas en diskrepans mellan 

ambition och verklighet anar jag då och då hos röster i tidskriften – både lärare, elever, 

forskare – som vittnar om elever svåra att motivera, elever som dominerar, innehållsmoment 
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 Även om idrottsrörelsen och skolan samarbetar i denna fråga genom bl.a. Handslaget och Idrottslyftet har jag valt 

att inte lyfta in detta till diskussion. Anledningen är att skolämnets betydelse inte står oförändrad – trots samarbetet är 

det fortfarande skolans arena som är ansvarig för skolbarnens fysiska aktivitet och bildning av hälsa, även om 

samarbete från idrottsrörelsen lyfts in.  
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som väljs oftare på bekostnad av andra moment, lärare som följer en egen agenda etc. Men 

bilden om den vardagliga praktiken är trots detta inte klar, ingen lärarröst säger något explicit 

om den egna praktiken. Hur ska jag då nå detta?   

Lärarutbildarna Jan-Eric Ekberg och Mikael Londos har i sina avhandlingar, 2009 

respektive 2010, studerat skolämnets vardagliga praktik utifrån vad som realiseras i 

undervisningen. Båda har mött och intervjuat lärare som en del av deras studier.
249

 Ekberg har 

funnit att skolämnet i årskurs 9 har två olika och till stor del skilda lärobjekt – vad som 

formuleras i kursplanen och vad som gestaltas i undervisningen.
250

 Enligt kursplanen 

framställs hälsokulturen som grundläggande för ett funktionellt, rekreativt och estetiskt 

lärande och bildning genom kroppen, men undervisningen utgår från ett formbestämt lärande 

med föreningsidrotten som utgångspunkt, med hälsa som en redan integrerad del genom att 

enbart vara fysiskt aktiv.
251

 Londos studerar relationen mellan skolämnet på gymnasiet och 

fritidens idrott och visar att lärares mål är en hälsofrämjande undervisning med en betoning på 

betydelsen av att vara fysiskt aktiv. Han menar att lärarna strävar efter en rolig undervisning, 

då det antas att om det är roligt väcks intresse för fysisk aktivitet, som ska utvecklas och bestå 

i ett livslångt perspektiv.
252

 Genom att vara aktiv blir eleven aktiv. Innehållet som dominerar 

undervisningen är lagbollspel.
253

 Vad som även framkommer är, att relationen mellan 

skolämnet och idrott på fritiden är stark, då en tävlingslogik sätter ramen för skolämnet.
254

 

Intressant att poängtera är, att Ekbergs studie uppmärksammades i tidskriften, då han återgav 

resultat och tankar om skolämnets framtid. Detta var samma år som avhandlingen 

publicerades.
255

 Londos studie har inte lyfts i tidskriften, om det är en tillfällighet eller ej låter 

jag vara osagt.  

Det är två skilda perspektiv som möts här – mitt utifrånperspektiv som skildrar 

maktutövning i lärarkåren och skolämnet och studiernas inifrånperspektiv om skolämnets 

vardagliga praktik. Om jag lånar Ekbergs och Londos perspektiv för att kunna nämna något 

om skolämnets vardagliga praktik, hör jag något om denna i rösternas tal? Ekberg och Londos 

visar att det finns en diskrepans mellan vision (kursplan), ambition (lärarnas tal) och vardaglig 

praktik, något jag själv anar hos lärarrösterna. Jag tar upp två diskussioner från skildringen 
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där jag anar en liknande diskrepans: i talet om skolämnets innehåll och i omsorgen om 

eleverna. I talet om skolämnets innehåll anar jag en skillnad mellan vision, ambition och 

realisering. Enligt lärarrösterna skedde en förändring när idrottsliga aktiviteter fick större 

utrymme – det blev en ”roligare” undervisning än den strikta gymnastiken. Det blev lätt att 

hämta inslag från idrottsrörelsen, speciellt tack vare att skolidrotten bedrevs parallellt med och 

inspirerade skolämnet. Hur kursplanen tolkades och följdes diskuterades högljutt av rösterna 

under 1960- och 70-talen i tidskriften. Det är i denna brytning mellan gymnastik och idrott jag 

uppfattar att skillnaden mellan intentionen med skolämnet och dess realisering uppstår. Det 

räcker inte längre att skolämnet ska vara nyttigt, det ska även vara roligt. Lärarkåren och 

skolämnet följer den populära idrottens utveckling i samhället. En lärarröst under 1980-talet 

menar att skolämnets popularitet inte får minska och att det måste fortsätta att vara roligt. 

Men elevrösten från 1995 menar att det inte är roligt för alla elever, att det till och med kan 

vara exkluderande, då innehållet tenderar att hålla sig till få aktiviteter med enhetlig prägel av 

föreningsidrotten. Den undervisning som Ekberg och Londos har tagit del av, är utformad så 

att den främst gynnar de som redan har ett intresse av fysisk aktivitet och att den inte följer 

det formulerade innehållet i kursplanen.  

Talet om omsorgen som omfattar de inaktiva eleverna är stor, ändå tycks det vara de 

aktiva som får mest uppmärksamhet på lektionerna och i betygsättningen. Detta redogjorde 

jag för i diskussionen om aktiva och inaktiva elever. Att vara aktiv är vad som 

uppmärksammas under lektionen. Detta framkommer även i Quennerstedts studie om 

meningsskapande i skolämnet, som menar att det är handlingar med hög aktivitet som 

privilegieras.
256

 Lärarröster i Londos studie menar att de strävar efter att få med elever som 

inte vill och satsar därmed inte på elever som redan tycker skolämnet är kul. Samtidigt 

framkommer det att det är aktiva och tävlingsvana elever som sätter prägel på lektionen.
257

 

Detta stärks av elevrösten som berättar om dominansen av de (boll)aktiva klasskamraterna, 

samt av lärarröster som medger att det är tacksamt att ha idrottsintresserade elever i sin 

undervisning.  

Frågan är vilka krafter som drar hårdast – omsorgen om de inaktiva (som rösterna 

menar behöver skolämnet mest) eller uppskattningen av de aktiva eleverna som oftast 

engagerar sig i idrott på sin fritid? Min uppfattning är att omsorgen om eleverna är stor, i 

synnerhet för de inaktiva. Likväl är det inte nödvändigtvis denna omsorg som realiseras i 

undervisningen. Även om det inte uttrycks explicit av rösterna i tidskriften, anar jag att det i 
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den vardagliga praktiken är de aktiva eleverna som gynnas, framförallt genom vilket innehåll 

som undervisas. I talet om skolämnet är det den goda avsikten som är mest synlig under hela 

perioden, i skolämnets betydelse, innehåll och status – men realiseras den goda avsikten i den 

vardagliga praktiken? Det är inget jag får syn på utifrån, jag måste närma mig skolämnet. 

Därmed är en fråga för framtida studier vem som lär sig och vem som lär sig mest – aktiva 

elever som nyttjar sina erfarenheter och intresse, som därmed inte behöver motiveras (och 

bildas)? Eller är det inaktiva elever som har lärarnas omsorg i talet om dem, men en 

undervisning som inte gynnar deras intresse? En följdfråga är om eleverna lär sig något alls i 

skolämnet för kroppsövning.   

  

Rösterna i tidskriften målar inte upp en förskönande bild av hur skolämnet är, utan en vision 

om hur det bör vara. Denna vision är god, som lärarkåren menar är en optimal målsättning för 

alla att samlas kring i sin uppgift – men kritiska röster menar att inte alla lärare efterlever 

denna strävan. Det föranleder ett antagande om att den vardagliga praktiken inte korrelerar 

med visionen och ambitionen, men det uttrycks inte så tydligt i tidskriften som i ovan angiven 

forskning. Men skillnaden finns där, därför återvänder jag till debattartikeln från 2011 som 

vittnar om detta, debattören menar att skolämnet behöver en kvalitetshöjning som alla i 

lärarkåren måste ställa upp på. Hur nås detta? En naturlig följd av denna skildring skulle vara 

att förena dessa perspektiv – att finna en arena mellan talet om skolämnet och dess realisering 

– för att följa maktens utövning in i den vardagliga praktiken. Denna korta inblick i 

skolämnets vardagliga praktik är en ansats till att försöka se något bortom rösternas tal om 

skolämnet. Det sker något mellan talet om ambitionen om den goda avsikten och realiseringen 

av denna i praktiken. Vad detta är, har jag inte fått syn på i rösternas tal om skolämnet, men 

det tycks påverka skolämnets status. Jag lämnar det till framtida studier om skolämnet.    
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10 Slutord  

 

 

Jag vill avsluta min skildring med några reflektioner. Jag blickar även framåt och diskuterar 

vad denna skildring kan bidra med, samt vilket håll denna kan ta mig.   

  

10.1 Framåtblick 

Det finns forskning som i likhet med denna skildring har blickat mot Foucault och den 

produktiva makten i skolan och i skolämnet. Pia Lundquist Wanneberg har tittat på skolämnet 

över en period som föregår denna skildring, nämligen 1919-1962. Hon ställer frågan varför 

Ling-gymnastiken fortfarande under 1950-talet dröjer kvar i skolämnet, trots att den är en 

tidig produkt av 1800-talet och har blivit ifrågasatt. Här finner hon att den var ett redskap för 

en medborgarfostran, att denna process även gick genom kroppen. Framförallt var det 

karaktären som skulle fostras i skolämnet, så att eleven kunde inordnas i samhället som en 

ansvarstagande medborgare.
258

 Marie Öhman har undersökt styrningsprinciper i skolämnet 

och hur dessa går till. Hon menar att styrningen i skolämnet är mot en fysisk ansträngning 

utifrån framförallt naturvetenskapliga kunskaper, med en fysisk kropp i fokus. Det är även en 

styrning mot att vilja vara aktiv, kämpa, ta i och delta. Det är en specifik kropp och karaktär 

som ska skapas i skolämnet.
259

 Skillnaden mellan dessa studier och min skildring är att jag har 

tittat på avsikten med skolämnet skild från styrningen av kroppen, innan makten tar sig in i 

praktiken och utövas – jag har inte tittat på vilken typ av kropp det är som eftersträvas, eller 

hur detta görs. Jag har lyft att det finns en makt i skolämnet – den goda avsikten – och visat 

att både interna och externa röster talar om den som självklar i sin utövning som ett skolämne 

för kroppsövning, ett skolämne med en ambition att nå hela befolkningen i syfte att främja 

folkhälsan.    

 Huruvida den goda avsikten uppfattas som att den är en maktutövning eller ej, är en 

annan intressant fråga. Lärare i tidskriften talar om den som sin uppgift och sitt ansvar. Om 

den inte uppfattas som en maktutövning, kan det vara anledningen till att folkhälsan inte har 

förbättrats, utan att inaktiviteten istället ökat? Håller inte skolämnet vad det lovar? 
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Hälsofostran som maktutövning måste kanske förstärkas i skolämnet och uttalas konkret för 

att nå resultat, för att ämnet ska vara den arena som främjar folkhälsan. Nästa fråga är om 

samhället idag behöver denna typ av styrning? Är skolämnet fortfarande en plats för 

medborgarfostran eller en karaktärfostran mot att alltid göra sitt bästa, tävla och ta i? Behövs 

en styrning över befolkningen för att varje individ ska förstå att ta sitt ansvar för hälsan och 

därmed folkhälsan? Och finns det möjlighet för skolämnet att husera denna styrning, att nå 

resultat på befolkningsnivå, att som skolämne i princip ansvara för den hälsa som kan erhållas 

i och genom fysisk aktivitet? Det är frågor som har dykt upp under denna skildring, frågor 

som jag tror är betydande för skolämnets framtid och plats i skolan. 

   

10.2 Den rådande versionen av skolämnet? Del II 

Denna skildring visar en version av skolämnet. För någon är den rådande och riktig, för andra 

är det kanske inte lika lätt att känna igen sig. Vad upplever du själv? Jag menar dock att det är 

en dominerande version av skolämnet. Detta hävdar jag eftersom det är lärarkåren själv som 

uttrycker detta, som genom att komma till tals i tidskriften bidrar till att producera och 

reproducera förställningar om sig själv och om skolämnet. Det är inte enbart en dominerande 

version om skolämnet, det är en trög version som tar tid att flytta och förändra, vilket har visat 

sig i skildringen. Det är många diskussioner som behandlar samma sak idag som under 1960-

talet där skildringen tog sin utgångspunkt. Det är därför det tar tid att förändra och utveckla, 

trots att nya kursplaner införs, då de införs i något som är producerat och reproducerat om och 

om igen. En lärare jag mött berättade att när en ny kursplan infördes 1994, var det bara att 

köra på som vanligt, vilket även var intentionen inför läroplansreformen 2011. Jag är 

övertygad om att det inte gäller hela lärarkåren. Men den finns där, tanken om att ”bara köra 

på”, det har andra lärarröster frustrerat berättat i tidskriften. Att det sker förändringar i 

skolämnet har både skildringen och forskningen visat, likväl som det framgår att mycket inte 

har skett. Det är dock en sak som står helt oförändrad: föreställningen om den goda avsikten.  

Det här är en skildring som blev något annat och mer än vad jag föreställde mig. Jag startade i 

tankar och frågor om skolämnet omtalas som ett aktivitets- och/eller kunskapsämne i 

tidskriften och vad det innebär för skolämnet enligt dem uttrycker uppfattningar om detta. 

Men det är en skildring som blev både bredare och djupare än så genom att lyssna på och följa 

rösterna, när jag väl börjat studera tidskriften kände jag att jag måste följa rösterna hela vägen. 
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Vad rösterna har sagt – och inte sagt – har gett mig en större och annan förståelse för 

lärarkåren och skolämnet än andra empiriska material jag arbetat med eller tagit del av.  

Så vart tar denna skildring vägen? Ger den dig något att reflektera över, eller blir den 

förpassad till att säga något om att ”detta är vad andra gör”? Då tror jag att det är dags att 

stanna upp. Vad skildringen har visat är att språket som maktens redskap är mäktigt, 

tidskriften är det främsta uttrycket för detta. Den visar att skolämnets kärna är så fast 

förankrad och oemotsagd att den har blivit både skolämnets och lärarkårens själ. Det här är vi 

och det här är vad vi gör. Om skolämnets syfte inte är att hälsofostra befolkningen, vad är det 

då? Skolämnets unika karaktär är bildning i och genom kroppen, för hälsan, för befolkningen. 

Detta samlas under biomaktens kompakta utövning. Vad sker om denna inte längre är aktuell 

och viktig för samhället – ska den då alls vara skolämnets grund?  

 Begränsar denna dominerande version skolämnet, eller finns utrymme och möjlighet att 

utveckla och förändra denna version? Kanske sker den förändring och kvalitetshöjning som 

har efterlysts med införandet av nya kursplaner sedan 1 juli 2011. Som jag diskuterat tidigare, 

är det upp till varje lärare som tar emot kursplanen att realisera den i praktiken. Finns det 

utrymme att göra förändringar och förbättringar? Kanske måste taket lyftas och väggarna 

flyttas för att kunna ändra skolämnet, för att omforma versionen så att den ser ut som 

lärarkåren av idag önskar. Om makten genom språket kan utövas för att begränsa och befästa, 

borde makten kunna utövas för att möjliggöra och utveckla.  

Föreliggande text har skildrat skolans ämne för kroppsövning utifrån föreställningarna som 

finns om det, hur dessa har kommit till uttryck och vem som uttrycker dessa. Den bild som 

har framträtt om skolämnet är formad av språket – hur rösterna genom språket har uttryckt sig 

och hur jag genom språket har tolkat dessa uttryck och nu för dem vidare till dig. Skolämnets 

betydelse utgår från samhällets behov av en hälsosam befolkning, i vilket skolämnet blir ett 

verktyg för att styra befolkningen till en bättre folkhälsa. Således har denna skildring handlat 

om en sak: makt och hur makten utövas.   
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