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Sammanfattning 

Denna uppsats fördjupar sig i hur idrottsämnet representerats i läroplaner de senaste 101 åren. 

Idrottsämnets varande är förankrat i sitt varande men ämnets innehåll varierar i de olika 

läroplanerna. Uppsatsens syfte är att med diskursanalys som verktyg bidra till en fördjupad 

kunskap om idrottsämnet i olika läroplanerna och synliggöra eventuella sammanhängande 

förändringar. Frågeställningarna är följande: vilka diskurser används i grundskolans 

styrdokument från år 1919 till år 2020? Går det att identifiera sammanhängande förändringar 

av styrdokumentens diskurser för idrottsämnet från år 1919 till år 2020? Metoden för 

uppsatsen är diskursanalys. För att bearbeta materialet kodas och kategoriseras det för att 

hitta mönster och diskurser. Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är grundad i Foucaults 

forskning med särskilt fokus på utestängningsmetoder. I resultatet presenteras bland annat 

centrala begrepp. Centrala begrepp för Upl 19 är kroppslig funktion, samtakt och hierarki 

samt spring och kamplekar. För Lgr 62 har jag funnit att de centrala begreppen är kroppslig 

aktivitet, ansvar och underordning och människans natur. För Lgr 80 är de centrala begreppen 

identitetsskapande, initiativ, och naturvistelse. För Lpo 94 är de centrala begreppen 

ansvarstagande, riskhantering och gemenskap. För Lgr 11 är de centrala begreppen fysisk 

aktivitet, normkritik och livsstilsorientering. På ett övergripande plan är den mest 

sammanhängande förändringen läroplanerna en förändring i diskursen kring auktoritet. I de 

två tidigaste läroplanerna är skolan och lärarens auktoritet tydligt framhävd medan detta avtar 

fram till Lgr 11. Auktoriteten försvinner dock inte utan eleven förväntas ta vad som anses 

vara rätt beslut utan tydliga riktlinjer från läraren. Auktoriteten förflyttas inom eleven som 

själv ska ansvara för att agera utifrån det skolan anser vara önskvärt. Med koppling till den 

teoretiska grunden där Focualts utestängningsmetoder är centralt kan denna förändrade 

diskurs av auktoritet kunna kopplas till en övergång från förbud och särskiljande av förnuft 

och vansinne till strävan mot sanning. 
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  (Lgr 11) - Skolverket ........... 42 

 

 

 



1 

 

1. Inledning 

I år har idrottsämnet funnits i svenska läroplaner 101 år. Denna uppsats fördjupar sig i 

idrottsämnets innehåll över denna tid genom en sociologisk analys med diskursanalys som 

verktyg. Med hjälp av diskursanalys undersöks om det går att urskilja särskilda 

idrottsparadigm i läroplanerna; hur idrottsämnet representeras, till vem idrotten är riktad och 

varför. Och även om det går att identifiera sammanhängande förändringar av diskurserna 

över tid. I förlängningen kan det detta möjligtvis säga något om samhället ur vilket 

diskurserna är sprungna. 

 

Ämnet har haft olika benämningar och gått från gymnastik med lek och idrott till endast 

gymnastik, för att i dagens styrdokument benämnas som idrott och hälsa. Med en historisk 

närvaro i läroplanerna tycks ämnet vara djupt rotat i svensk grundskola, men även då ämnets 

varande är förankrat är ämnets innehåll inte lika självklart i och med den stora variation som 

ryms inom ämnets ramar. Idrottsämnet omfattar allt från fysisk aktivitet och teoretisk 

kunskap till social interaktion och naturupplevelse; och därtill en bredd inom dessa områden. 

Den fysiska aktiviteten kan bestå av allt från skidskytte och bordtennis till brottning och 

stavhopp. Teoretiska kunskapen behandlar allt från styrketräning till mental träning, 

friluftsliv och kosthållning. Därtill är det centrala begreppet hälsa i sig ett begrepp som 

innefattar en variation då det exempelvis kan talas om ur perspektiven fysiskt, psykiskt och 

socialt. Denna bredd av möjligt innehåll inom idrottsämnet gör det befogat att undersöka 

vilket innehåll som selekterats i läroplanerna och därigenom vilken kunskap som definieras 

som giltig och vilket meningsskapande som konstrueras. 

 

Utgångspunkten för diskursbegreppet är i denna uppsats att diskurser är maktmedel. Därför är 

avsikten att behandla diskurser som kan tänkas ha vida implikationer i samhället. 

Grundskolan utgör över en miljon elever och påverkar dem i stunden, för att sedan prägla 

dem under deras fortsatta liv. Därtill är grundskolan en arbetsplats som inhyser nittio tusen 

lärare, därtill rektorer och de som arbetar inom elevhälsan. Mitt beslut att undersöka idrott ur 

en skolkontext motiveras av verksamhetens vida implikationer för samhället i och med att 

skolan utgör ett så stort samhällsorgan (Skolverket, 2019, s.1).  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en fördjupad kunskap om idrottsämnets diskurser 

och synliggöra eventuella förändringar av diskurserna i grundskolans styrdokument från år 

1919 till år 2020. 

 

• Vilka diskurser används i grundskolans styrdokument från år 1919 till år 2020? 

• Går det att identifiera sammanhängande förändringar av styrdokumentens diskurser 

för idrottsämnet från år 1919 till år 2020? 

1.2 Disposition 

Ovan presenteras inledning och syfte och frågeställningar för att ge en övergriplig inblick i 

uppsatsens valda område och metod. Nedan presenteras tidigare forskning inom 

forskningsfält som angränsar till uppsatsens ämne för att ge läsaren en överblick av 

forskningsläget. Därefter presenteras den teoretiska grund på vilket uppsatsen vilar. Metod 

och material redovisas för att ge en transparens till den del som följer, nämligen resultat. 

Sedan sammanfattas och diskuteras resultatet i en diskussionsdel med idéer på fortsatt 

forskning. 

2. Tidigare forskning 

I den här delen redogör jag för tidigare forskning i områden som är relaterade till denna 

uppsats. Sammanställningarna avser att ge en överblick av forskningsläget i områden som 

angränsar till uppsatsen. Detta för att synliggöra det forskningsområde som uppsatsen har 

som grund, och för att motivera den egna studien genom att visa på att detta är ett område 

med forskningsintresse. 

 

Koder, kanon och diskurser 

I forskningsområdet förekommer identifiering av logiker och meningsskapande inom 

läroplaner. Med logiker menas vad som projiceras som giltig kunskap och med 

meningsskapande menas vilket syfte kunskapsförmedlingen tjänar. Forskning med 

identifieringen av logiker och meningsskapande ges olika benämningar som exempelvis 

koder, kanon och diskurser. I min fördjupning av tidigare forskning har jag analyserat Göran 

Lindes (professor i pedagogik) läroplanskoder, Magnus Hulténs (biträdande forskare inom 

naturvetenskapernas didaktik) kanon och Mikael Quennerstedts (professor inom idrott och 
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docent inom pedagogik) diskurser. Efter en individuell analys av dessa har jag sedan hittat 

gemensamma nämnare dem emellan som jag ordnat i kategorier; moralisk fostran, medel för 

individen, symbios med naturen och politiskt medel. Dessa kategorier och dess innehåll 

förekommer sedan i resultatdelen där de diskuteras och jämförs med de framtagna 

diskurserna i uppsatsens resultat för att hitta eventuella likheter och skillnader. 

2.1 Läroplanen som medel för moralisk fostran 

En inriktning jag funnit är den som rör moralisk fostran. Det talas om olika sätt på vilket 

eleverna ska fostras, men gemensamt är att eleven ska fostras till att respektera olika 

fenomen, personer och eller ordningar. Detta kommer till uttryck i Quennerstedts social 

fostran-diskursen, Lindes moraliska läroplanskod och Hulténs Guds kanon. 

 

I Quennerstedts studie riktas intresset framför allt mot hur läroplanen ger uttryck för att 

undervisningen, utöver ämnesinnehåll, ska bibringa vad han kallar för en ”social fostran”. I 

denna diskurs är läroplanens tyngdpunkt på beteende och inställning hos eleverna och 

förmågan att kunna underordna sig auktoriteter. Inom det Quennerstedt benämner som social 

fostran placeras emfas på sådant som tidhållning, att ha med sig rätt utrustning, att aktivt ta 

till sig instruktioner och följa dem. Ändamålsenligt ska eleverna präglas av seriositet och 

lyhördhet. Egna synpunkter kring exempelvis gruppindelning ska tyglas. Inom diskursen 

åsidosätts elevens individuella utgångspunkter och idéer i favör för lärarens auktoritet och 

målbilden av den, inom diskursen, eftersträvansvärda eleven (Quennerstedt, 2006, s.137). 

 

Göran Linde har, i likhet med Quennerstedt, in sin forskning argumenterat för att det finns en 

”moralisk läroplanskod”. Denna läroplanskod sträcker sig bortom skolkontexten och förordar 

att skolan ska skapa konformistiska medborgare, homogena uppfattningar och 

samstämmighet inom befolkningen. Detta har exempelvis tagit sig uttryck genom husförhör 

som avsåg att säkerställa att alla tog till sig den lutherska läran. Ett mer nutida exempel av 

moralisk läroplanskod kan hittas i dagens skola där skolan avser att förmedla demokratiska 

värderingar (Linde, 2012, s.40). 

 

En annan tolkning av läroplaner som jag anser tillhöra kategorin “läroplaner som moralisk 

fostrare” är Guds kanon myntat av Hultén. Med denna kanon avsåg skolan att förmedla 

vördnad för gud, det gudomliga i tingen och moraliska levernen. Hultén fann dock att Guds 
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kanon inte endast användes som moralisk fostrare utan även som ett sätt att etablera 

legitimitet för skolans verksamhet (Hulten, 2008, s.85). 

 

Även då detta användande av läroplanen är ett medel för att nå en mängd olika former av 

moralisk fostran exempelvis vördnad för gud, lyhördhet och samstämmighet, har de 

gemensamt att det är fostran efter ett ideal. De talar inte om eleverna som fria individer där 

egna uppfattningar och sökande är i det främsta rummet utan det som förordas är moraliska 

tyglar och skolan som formare av vad som anses vara önskvärda individer. 

2.1.1 Moralisk fostran i specifika idrotter och i samspel med 

klasstillhörighet 

Nedan är exempel på hur tidigare forskning lyft fram hur idrottsundervisningen rymmer 

elementa av moralisk fostran bortom skolkontexten. Den ena studien undersöker moralisk 

fostran inom fotboll och golf. Den senare är en studie som berör hur klassaspekter spelar in 

på moralisk fostran. 

 

I en studie av Per Nilsson undersöks hur fotbollsutövning fostrar och vilka värden som 

förmedlas.  Centrala värden som återfanns inom fotbollen var vikten av uppoffring, 

viljestyrka, konkurrens och mod samt hårdhet i kroppen. Något Nilsson fann 

anmärkningsvärt angående utövarnas moraliska fostran var att desto äldre utövarna blev desto 

mer benägna var de att bryta mot spelets regler. Detta menade Nilsson beror på att det inom 

fotboll finns skilda förväntningar beroende på ålder. Är unga personer särskilt mottagliga till 

moralisk fostran kan det vara en möjlig förklaring till dess prevalens i skolålder (Nilsson, 

1993, s.340). 

 

Det har även gjorts en studie där det jämförs vilka värden som förmedlas inom fotbollen 

respektive golf. I denna studie fann man att de värden som reproduceras inom de två 

sporterna skilde sig åt på vissa punkter. Inom fotbollen poängterades vikten av samarbete och 

att åsidosätta egna mål i favör för gemensamma mål, därtill även en förmåga acceptera ens 

egen insortering och utsortering. Inom golfen poängteras vikten av att hävda sin plats i olika 

sammanhang och inte vika för andras påtryckningar. Den underkastelse för andra som 

återfinns inom fotbollen är alltså inte lika prevalent inom golfen. Känslomässig kontroll är 

också av vikt, där en återhållsam fasad är ett ideal (Karp, 2000, s.256). 
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I en studie av Helene Brembeck har det undersökts vilka förväntningar föräldrar har på 

idrottens fostran och hur detta skiljer sig beroende på föräldrarnas klasstillhörighet. 

Brembeck fann ett samband mellan föräldrars förväntningar på hur de egna barnen ska fostras 

och föräldrarnas klasstillhörighet. Diskursen bland föräldrar med arbetarbakgrund betonade 

tillvaratagandet av barnets egenhet. Synen på barn präglades av en nedärvd egenhet som 

bestod av unika egenskaper och kvalitéer. Även fast det inom diskursen betonades egenhet så 

var fokus att barnet skulle bortom sin egenhet och bli en del av en gemenskap där sådant som 

kamratskap, vänlighet, solidaritet, hövlighet och pålitlighet är centralt. Brembeck fann att 

diskursen bland den övre medelklassen skiljde sig vitt från den bland de med arbetarbakgrund 

på flera punkter. Denna diskurs hade en mycket mer utilitaristisk prägel där barnet ska rustas 

för att klara sig i världen. Premieras görs sådant som att barnet har god självkänsla, är 

ansvarstagande, ihärdig, hövlig och besitter en förmåga till självbehärskning och respekt för 

vuxna. Diskursernas skilda inriktningar sammanfattas för föräldrarna med arbetarbakgrund 

som förberedelse för det kollektiva livet medan för övre medelklassens föräldrar strävan och 

förberedelse för livet i toppen av samhället (Brembeck, 1992, s.188). 

2.2 Läroplanen som medel för individen 

Ovan har jag nämnt forskning som fokuserar på hur skolan kan forma individen - diskursen 

om moralisk fostran. I kontrast till denna diskurs finns diskursen om läroplanen som ett 

medel för individen där det istället är individen som formar skolan. Inom denna gren är fokus 

inte på att förmedla en given moral, beteendenormer eller världsuppfattningar utan istället 

poängteras vikten av individens egna sökande. På så sätt förutsätts inom denna diskurs både 

förmåga och vilja hos individen att söka egna svar. 

 

Hulténs har i sin forskning identifierat vad han benämner som bricolurens kanon. Inom denna 

kanon talar man om eleven som en tusenkonstnär, som flexibel, påhittig och intellektuellt 

mångfacetterad och att detta skulle nyttjas i undervisningen. Denna kanon kännetecknas av 

en rörelse i riktning bort från det systematiska arbetssättet med en bestämd arbetsgång och 

istället mot det upptäckande arbetssättet där eleven uppmuntras till egna initiativ. Detta 

kommer till uttryck bland annat genom att mindre fokus på vetenskapliga instrument som 

endast återfinns inom forskningssammanhang såsom mikroskop och mätinstrument, och 

istället uppmuntrades användning av mer vardagliga föremål i laborationer såsom träklossar, 
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sodavatten och tändsticksaskar. Avancerad utrustning ansågs kunna vara ett hinder i att 

övertyga eleverna om experimentens förträfflighet och på så sätt hämma dem i sin tro på sig 

själva som sanningssökare (Hultén, 2008, s.239). 

 

Ett annat exempel på undervisning med individen som utgångspunkt är vad Quennerstedt 

kallar kroppsupplevelsediskursen. I denna diskurs poängteras vikten av kännande, 

expressivitet, sinnliga och spontana rörelser. Detta skiljer sig från de förutbestämda målen 

som återfinns inom idrottsdiskursen där fokus är att mäta prestation och resultat. Inom 

kroppsupplevelsediskursen finns inget givet rätt och fel, tillräckligt eller otillräckligt resultat, 

det är istället individuella processer och reflektioner som i sig självt är målet (Quennerstedt, 

s.128, 2006).  

 

En problematisering av det individualistiska arbetssättet lyfts i Åsa Söderströms avhandling 

Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid. Söderström är noga med att poängtera 

det lovvärda i att skolan anpassar sig till den individuella elevens förutsättningar och behov, 

men påpekar att det i praktiken kan innebära risker. Genom att göra skolarbete till en privat 

angelägenhet fråntar vi eleven möjligheter att utveckla förmågor som är viktiga i 

gruppkonstellationer. Detta kan innebära att vi skapar elever som är självständigt 

reflekterande men altruistiska individualister med svårigheter att fungera i grupp 

(Söderström, 2006, s.188). 

 

Ovan är nämnt studier med fokus på de sätt på vilket läroplanen kan tjäna individen och de 

fördelar och risker detta kan innebära för elev och skola. Bortom skolkontexten, men inom en 

idrottskontext har Lars-Magnus Engström tillämpat forskning och då intresserat sig för 

idrottens syfte och värde för individen. Han har funnit att samma idrott kan ha vitt skilda 

logiker beroende på den individuella utövaren och även för samma person över tid. Han delar 

in idrottens syfte i motion, rekreation och tävlingsidrott och därutöver delar han in utövandet 

i vad han benämner som de sju praktikerna: fysisk träning, tävling och rangordning, lek och 

rekreation, utmaning och äventyr, färdighetsträning, estetisk verksamhet samt rörelse- och 

koncentrationsträning. Även fast det skiljer sig något beroende på typ av idrott, har Engström 

funnit att inom barn- och ungdomsidrott är de dominerande praktikerna rangordning och 

tävling (Engström, 1999, s.15). 
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2.3 Läroplanen som medel för symbios med naturen 

I min genomgång av tidigare forskning har jag även funnit att olika förhållningssätt till 

naturen varit förekommande. Till exempel talar man om hur man ska använda sig av naturen 

som ett medel, men man talar även om naturen som något i vilket vi ska leva i symbios med. 

På så sätt har man sett på naturen utifrån användbarhet, men även naturens egenvärde. 

Quennerstedts naturmötesdiskurs talar om att eleverna ska utveckla ett positivt 

förhållningssätt till djur och natur och stärka engagemang för att skydda och vårda natur och 

miljö. Aktiviteter som tillhandahåller naturmöten är centrala och det finns en övertygelse om 

att naturvistelse i sig kommer att leda till positiva förhållningssätt med vilket menas 

engagemang för att skydda och vårda natur och miljö (Quennerstedt, 2006, s.132).  

 

Quennerstedts naturmötesdiskurs kan kopplas till den så kallade klassiska läroplanskoden 

som går ut på att förädla elever till en idealiserad bild av en förhöjd individ. I detta fall skulle 

den idealiserade individen vara en person med tät anknytning och harmoniskt förhållningssätt 

till naturen. (Linde, 2012, s.39) 

 

Förutom att tala i termer om att eleven ska ha ett förhållningssätt till naturen, finns det även 

en annan vinkling, nämligen Naturlandskapets kanon där det istället poängteras att 

undervisningen ska ha ett särskilt förhållningssätt till naturen. Denna kanon motsatte sig 

undervisning där naturen skådades ur ett utifrånperspektiv. Istället ansågs det ideala 

arbetssättet vara att lämna klassrummet och istället observera djur och växter i sitt 

sammanhang ute i naturen (Hulten, 2008, s.101). 

2.4 Läroplan som politiskt medel 

I vissa fall förekommer att kunskaper och färdigheter ska tjäna politiska syften. Ett exempel 

kan återfinnas i ett nedslag i 1800-talets England. I detta sammanhang lades emfas på idrotten 

som medel för att upprätthålla social kontroll. Det talas om kontroll över de lägre klasserna 

inom det Brittiska imperiet och dess många kolonier. Maskulinitet var centralt genom vad 

man benämnde som “ethical games” som skulle forma pojkar till män. Beskrivningen av 

denna maskulinitet innefattar begrepp som mod, uthållighet, självständighet, fysisk styrka 

och självkontroll. Både förmågan av att dominera och underkasta sig dominans betonades. 

Således har diskursen anknytning till läroplan som medel för moralisk fostran. Den handlar 
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dock inte endast om moralisk fostran i sig utan diskursen tjänar i detta fall även ett specifikt 

politiskt mål (Mangan, 1986, s.18). 

 

Ett annat exempel på forskning som intresserar sig för idrotten som politiskt medel är den 

framtagen av John Hargreaves. Forskningen tar även den avstamp i 1800-talets England, men 

med politiska syften som håller sig inom landet. Harreaves menar att idrotten används som 

medel av borgerligheten i maktövertagandet från den gamla aristokratin. Genom inflytande 

över idrotten inom internatskolorna, frivilligidrotten och på sikt även inom de statliga 

skolorna innebär det kontroll över en social arena. Med denna makt avsågs att socialisera in 

människor i den nya sociala ordningen och skapa klassgemenskap. I den samhällsförändring 

som förelåg 1800-talet, sammanvävdes det gamla med det nya och på så sätt skapades 

legitimitet för borgerligheten (Hargreaves, 1987, s.28). 

3. Teori 

Denna uppsats utgår från diskursanalys. Inom diskursanalys uppfattas inte språk som ett 

objektivt verktyg för att tolka och beskriva det som finns i världen. Utan språkets 

namngivelser, grupperingar och normer utgör konstruktioner av särskilda förståelser.  Ett sätt 

att synliggöra hur diskurser konstruerar verklighet är att undersöka hur man talar om ett 

fenomen och hur det kan förändras över tid. Exempelvis hur språket kring homosexualitet 

gick från att vara klassificerat detta som en sjukdom till att klassificeras det som en sexuell 

läggning bland andra. Benämns något som ett sjukdomstillstånd frammanas exempelvis 

antaganden om botemedel och orsaker till tillståndet. Genom att språket kan styra hur vi 

pratar om fenomen kan detta även påverka hur vi uppfattar dem. Språkbruk betraktas således 

inte som en spegling av vad som finns i världen utan en aktivitet, man talar om att språk 

”gör”. Språket bör, med en sådan förståelse, därför inte endast betraktas som ett sätt att 

förmedla mening utan bör även betraktas som bärare av mening som förmedlar, reproducerar 

och konstruerar vad som är sant, relevant, rimligt och möjligt (Börjesson & Palmblad, s.10, 

2007). 
 

Ovan har jag exemplifierat diskurser och diskursanalys. Då det finns variation i hur 

diskursanalys förstås och appliceras förankrar jag denna uppsats i en mer specifik förståelse 

av diskursanalys genom att använda Foucault som teoretiska utgångspunkten i denna uppsats. 

Detta då Foucaults perspektiv på diskurser grundar sig i makt och inkluderar historiskt 
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perspektiv. Detta fann relevant för uppsatsens inriktning då läroplanerna är maktverktyg för 

att styra skolverksamheter och då jag undersöker hur diskurserna ur ett historiskt perspektiv. 
Foucaults användning av diskursbegreppet är relaterat till makt på ett flertal olika sätt. Detta 

då diskurser både upprätthåller makt och i sig självt är maktmedel. Makt upprätthålls med 

diskurser genom att det som faller inom ramen för diskursen stärks och det som inte passar in 

i diskursen motarbetas.  

 

Foucault talar om utestängningsmetoder för det som inte faller inom ramen för diskurser, 

förbudet, isärhållandet av förnuft och vansinne och strävan mot sanning. Av dessa 

utestängningsmetoder är möjligen förbudet den mest konkreta och välkända. Förbudets 

utestängningsmetod relaterar till vad som får sägas, när vad får sägas och slutligen av vem 

vad får sägas. Detta upprätthålls av sociala normer, tabun och negativa sanktioner mot de som 

bryter dessa förbud. Dessa förbud har varierande verkningsgrad beroende på område. Två 

områden som Foucault menade omgavs av mest förbud var politik och sexualitet. Han 

menade att diskurser förgäves försöker framstå som att de inte har något att bry sig om. Men 

de förbud som finns inom diskursen synliggör dels maktbegär och sårbarhet genom att inte 

vara tillåtande av en öppna och neutrala yttranden inom alla områden (Foucault, 1993, s.8). 

 

Den andra utestäningsmetoden är isärhållandet av förnuft och vansinne. Inom diskurser så 

särskiljs vad som är vansinne och vad som är förnuft. Det vansinniga möter inte 

nödvändigtvis förbud utan kan i motsats hyllas och framhållas. Ett exempel är hur dårar 

under medeltiden kunde framföras med ett stort underhållningsvärde. Dessa dårar betraktades 

dock som oförmögna att föra fram något av relevans, betydelse eller beviskraft. Genom att 

observera det dåraktiga och vara i samförstånd om att det är dåraktigt kan diskursen stärkas i 

avståndstagandet. Det vansinniga har dock inte i alla lägen betraktats på detta sätt. Foucault 

lyfter att vansinne även kan betraktas som en högre nivå av förståelse, att dårens uttryck 

uppfattas med vördnad som upplysning och att dåren är förmögen att se bortom övrigas 

idévärld och på så sätt kan vara en källa till nya insikter. Foucault menade dock att den 

uppfattning som var rådande under hans livstid i huvudsak var den tidigare 

förklaringsmodellen att det som avviker från diskurser är dårar som talar vansinne. Emellertid 

menade han att detta inte är uteslutande sant inom alla sammanhang då exempelvis läkare och 

psykoanalytiker kan vara inlyssnande till vad som kan uppfattas som vansinne för att finna 

mening och svar (Foucault, 1993, s.10). 
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Den tredje utestängningsmetoden är strävan mot sanning. Med strävan mot sanning menas att 

särskilda kunskapsområden särskiljs och definieras som legitima att utveckla. Genom att 

särskilja områden som legitima att utveckla innebar det att dess utveckling blev en 

självuppfyllande profetia. Detta då det finns en förväntan att det ska ske en utveckling inom 

dem och att dess utveckling värderas högt. Foucault menar att denna strävan mot sanning är 

en utestängningsmetod då särskilda områden tilldelas legitimitet och makt utstaka ett 

framtida öde (Foucault, 1993, s.11). 

 

Ett exempel på ett maktuttryck för strävan mot sanning menar Foucault går att finna genom 

observation av rättssystemen. I ambitioner att utveckla rättssystem har olika områden ansetts 

inneha legitimitet för strävan mot sanning. Foucault menar att dessa områden bestått av 

exempelvis sociologi, psykologi, medicin och psykiatri. Dessa områden har varit 

sanningdiskurser för straffsystem som i sig självt inte varit auktoritet nog för den egna 

verksamheten utan varit i behov av strävan mot sanning inom yttre värderade områden. Detta 

menar Foucault visar på de vida implikationer strävan mot sanning för med sig, att olika 

områden måste förhålla sig till det uppfattat korrekta sättet att sträva mot sanning (Foucault, 

1993, s.14). 

 

Foucault tolkar det som att de två tidigare utestängningsmetoderna blir allt mer bräckliga men 

att strävan mot sanning, blir allt starkare. Foucault förutspår att denna utveckling kommer 

fortsätta och att förbudet och särskiljandet av förnuft och vansinne med tiden, i stor 

utsträckning, kommer ersättas av strävan mot sanning som då blir den huvudsakliga 

utestängningsmetoden (Foucault, 1993, s.14). 

4. Metod 
I denna uppsats analyserar jag diskurserna inom idrottsämnet i svenska läroplaner. Vilka 

uppfattningar som reproducerats och konstruerats i språket och om detta förändrats över tid. 

Det vill säga vilka förgivettaganden som språket förutsätter och reproducerar. Detta anser jag 

vara en lämplig utgångspunkt i en analys av styrdokumenten för att synliggöra likheter, 

skillnader och teman. 

 

För att möjliggöra en bearbetning av materialet utgår jag inledningsvis från Hassmén & 

Hassméns (2008) och deras metod av kodning och kategorisering. Koderna representerar det 
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som ska förmedlas till eleverna i läroplanerna. Detta kan röra sig om förmågor de ska 

utveckla, kunskaper de ska ta till sig och ideal de ska leva upp till. Koderna delas sedan in i 

kategorier. Dessa kategorier har jag utformat i läsning av materialet och består av sådant jag 

uppfattat som återkommande teman. Då idrott är ett begrepp som kan innefatta en väldig 

bredd av perspektiv har jag strävat efter att representera denna bredd i valet av kategorier. De 

framtagna kategorierna är: upplevelse och intresse, fysisk aktivitet, vård och riskhantering, 

hälsa och välbefinnande, natur, samhällsperspektiv och till sist socialt perspektiv. Kodning 

och kategorisering av samtliga styrdokument finns som bilaga (Hassmém & Hassmén, 2008, 

s.324). 

 

Då materialet kodats och kategoriserats, och en överblick över respektive läroplan tagits 

fram, analyseras dessa vidare med diskursiva frågeställningar: Vilka är de centrala 

begreppen? Vad pekas ut som problem? Vilka bilder av subjektet samt relationen mellan 

individ, stat och samhälle konstrueras? Dessa frågeställningar är framtagna med inspiration 

av Foucault. Detta ansågs lämpligt då Foucault analyserar språk som maktmedel och även 

intresserar sig för hur språk förändras historiskt. Inom diskursanalys finns det en ambition att 

tolka saker i sitt historiska sammanhang och inte förgivetta att förändring över tid är 

progression. I min analys av läroplanerna kommer jag undersöka om det finns linjära 

förändringar över tid i flera läroplaner. Denna förändring kommer inte förgivettas som en 

progression utan linjär förändring (Bergström & Boréus, 2012, s.21). 

3.1 Tillförlitlighet 

Då jag i denna studie tolkat texter finns en risk för subjektivitet. Att resultatet präglas av egna 

förgivettaganden om exempelvis skolan och idrott. Jag arbetade med att undvika subjektiva 

slutsatser genom ett systematiskt arbetssätt med kodning och kategorisering. Systematiken 

möjliggjorde för mig själv att få en överblick och kritiskt granska mitt eget arbetssätt. Genom 

att synliggöra processen ger jag även verktyg till andra för att själv granska och avgöra om 

slutsatserna är legitima. Då källorna finns tillgängliga kan även koderna och kategorierna i 

sig ifrågasättas, och därmed kan en eventuell vinkling synliggöras. 

3.2 Forskningsetik 

Många av de forskningsetiska perspektiven har inte behövts tas i beaktning i skrivandet av 

den här uppsatsen då det inte finns några direkta deltagare. Den forskningsetiska fråga som 
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har störst relevans är den som berör korrekt användning och återberättande av källor. Detta 

har jag försäkrat mig om genom noggrann läsning och tydlig källhänvisning. 

4. Material 
Materialet för uppsatsen är svenska läroplaner för folk- och grundskola i Sverige från år 1919 

till år 2011. Anledningen att denna uppsats inriktar sig på dessa skolformer är att utbildning 

på högre nivåer under undersökningsperioden endast var tillgänglig för en liten del av 

befolkningen. Läroplanerna analyseras inte i sin helhet utan analysen inriktas på ämnet idrott. 

 

Med grundskolan 1962 

 

Läroplaner 

Undervisningsplan för rikets folkskolor (Upl 19) 

Utgivare: Kungliga folskolsöverstyrelsen 

Läroplan för grundskolan (Lgr 62) 

Utgivare: Skolöverstyrelsen 

Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) 

Utgivare: Skolöverstyrelsen 

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 

Utgivare: Skolverket 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  (Lgr 11) 

Utgivare: Skolverket 

 

Nedan redogör jag i korthet för läroplanernas särdrag och historiska kontext.  

4.1 Upl 19 

Denna läroplan kom att gälla 1919 under regeringen Edén. I och med första världskrigets 

avslut fanns i denna läroplan en tanke om att fostra till fred. Det var dock först efter andra 

världskriget ett demokratiskt uppdrag kom att bli av stor vikt inom skolan. Där sådant som fri 

opinionsbildning, tolerans till mångkultur, solidaritet, kritiskt tänkande kom att framhävas. 
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Detta för att motverka de odemokratiska krafter som varit rådande under andra världskriget 

(Ekman, 2011, s.36). 

 

Under Upl 19 var kyrkan och lära om kristendom till en början av central innebörd. Detta då 

kyrkoherdarna fram till år 1930 hade rätt till ordförandeskapet i kommunernas skolstyrelser. 

Därefter hade biskopen inspektionsrätt av skolorna fram till 1958 då detta upphörde och 

skolans kristendomsundervisning kom att bli religionskunskap (Ekman, 2011, s.35). 

4.2 Lgr 62 

Denna läroplan tillsattes under regeringen Erlander III. Ambitionen inom denna läroplan var i 

mångt och mycket att skapa välutbildad arbetskraft. Den oro för demokratin som präglade 

skolan efter andra världskriget kom med denna läroplan att avta då det i Sverige och västra 

Europa uppfattades finnas en gemensam tro på demokratins värde. I denna läroplan hade de 

tydliga banden mellan kyrkan och skolan som rådde under Upl 19 brutits. I denna läroplan 

fanns istället en stark tro på vetenskapen med objektivt förhållningssätt som mål för att 

undvika olika former av politisk eller religiös indoktrinering (Ekman, 2011, s.37). 

4.3 Lgr80 

Denna läroplan kom att bli gällande under Fälldin-regeringen februari 1980. En förändring 

med denna läroplan var att demokratisk fostran och delaktighet i samhället kom att bli av 

större vikt. Det tidigare målet att vara “objektiv saklig och allsidig” blev åsidosatt med 

bestämda uppfattningar om att demokrati ska förankras hos eleverna. Eleverna ska fostras till 

att se värdet av demokratiska processer (Ekman, 2011, s. 37). 

4.4 Lpo 94 

Denna läroplan började gälla i april 1995. I jämförelse med Lgr 80 var riktlinjerna i denna 

läroplan mer allmänt formulerad. Detta för att, i och med skolans kommunalisering, ge 

kommunerna större möjlighet till inflytande över den egna verksamheten. Vikten av att 

fortsatt förmedla demokratiska värderingar är centralt även i denna läroplan dock med något 

annan utformning. I kontrast till Lgr 80 som har ett mer konkret lärande om demokrati är 

demokratiuppdraget i Lpo 94 mer löst formulerat. Istället ska skolverksamheterna under Lpo 

94 genomsyras av demokratiska processer genom exempelvis elevinflytande. Genom att 

tillåta demokratiskt inflytande var förhoppningen att värdet av demokratin skulle uppfattas 

(Ekman, 2011, s.38). 
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4.5 Lgr 11 

Denna läroplan trädde i kraft i juli 2011 under Reinfeldt-regeringen. Ett centralt mål med 

denna läroplan var att konkretisera skolans uppdrag och riktlinjer för såväl elever som lärare. 

Det finns inom denna läroplan en stark betoning på förmedlande av färdigheter och 

kunskaper som ska underlätta en orientering i ett komplext och föränderligt samhälle. Stora 

informationsflöden ska eleven kunna granska och värdera med ett kritiskt förhållningssätt 

(Ekman, 2011, s. 39). 

5. Resultat 
Nedan redogörs analysen av de olika läroplanerna i tur och ordning. Detta i kronologisk 

ordning från Upl 19 till Lgr 11. I analyserna är särskilt fokus på de särdrag som respektive 

läroplaner präglas av.  

5.1 Idrottens diskurs i Upl 19  

Med hjälp av diskursanalys har jag i denna läroplan funnit att de centrala begreppen är 

kroppslig funktion, samtakt och hierarki samt spring och kamplekar. Jag redogör dessa 

begrepp och diskursanalysen. 

5.2.1 Kroppen som mekaniskt instrument 

Medan övriga läroplaner talar om fysisk aktivitet som bringande av en mängd olika fördelar 

såsom exempelvis sådant relaterat till sociala och psykologiska aspekter är denna läroplan 

mer enkelspårig och placerar stor emfas på kroppslig funktion. Som om kroppen vore ett 

mekaniskt instrument ska idrottsundervisningen främja skötseln av kroppen, informera om 

dess korrekta användning och dess behov av vila. Huvudsaken är att kroppen ska vara, vad 

man anser är välfungerande, och till detta kopplas hållnings rättande övningar, 

andningsövningar, kraftbringande övningar och möjlighet att utföra övningar med kontroll 

och samtakt. 

5.2.2 Idrotten och industrin 

Möjligen är läroplanen influerad av dåtidens närliggande industriella revolution med 

diskurser från industrin. Att undervisningen likt industrin har som avsikt att producera 

funktionella och likartade produkter på ett systematiskt sätt. Det sätt på vilket läraren 

uppmuntras att bedriva undervisningen är i jämförelse med de andra läroplanerna mer 
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systematiskt och uppstyrt, vilket kan ha en koppling till industriella metoder. Denna läroplan 

innehåller säreget mycket detaljstyrning i form av exempelvis undervisningsmaterial, 

aktiviteter och åldersanpassningar. I andra läroplaner lämnas dessa beslut i större utsträckning 

till den enskilda läraren. I linje med industritänket kan detta sägas vara ett uttryck för en vilja 

att har kontroll över produktionen. 

5.2.3 Samtakt och hierarki 

Inom läroplanens betonas vikten av samtakt i undervisningen. Med detta menas övningar som 

eleverna utför och som är synkroniserade. Det kan röra sig om att exempelvis inövade 

rörelser där takten gemensamt ska markeras. Samtakten är något som återkommer i alla 

skolans årskurser och uppmuntran till att ägna tid åt detta är tydlig. Bland de yngre åldrarna 

står det skrivet i anvisningarna att läraren bör vara något mer förlåtande när det kommer till 

elevers oförmåga att finna samtakt men att detta med progression genom årskurserna ska 

förändras genom en striktare kontroll. I första årskursen uttrycks det exempelvis på följande 

sätt “vanlig gång utan strängare fordran på samtakt, kortvarig fri löpning.” (Kungliga 

folkskoleöverstyrelsen, 1919, s. 125). I den tredje årskursen skärps kravet på samtakt och 

uttrycks exempelvis genom följande “Vanlig gång och löpning med fodran på samtakt; andra 

lätta gångarter, såsom gång på tå och gång med markering av takten.” (Kungliga 

folkskoleöverstyrelsen, 1919, s. 126). 

 

Betoningen på samtakt antyder om en önskan att upprätthålla lärarens auktoritet. Genom att 

undervisningen innehåller element där läraren har total kontroll över eleverna I läroplanens 

diskurs blir läraren den som vet och eleverna de som följer. Det finns delar av undervisningen 

där samtakt inte är ett krav, men likväl har det en central förekomst.  

 

Förutom att lärarens auktoritet poängteras inom läroplanen förmedlas även auktoritet till 

äldre elever som man anser duktiga. I läroplanen finns föreskrivet att läraren ska använda sig 

av duktiga elever i högre åldrar i bedrivandet av verksamheten. Läraren ska med enkla 

instruktioner överlåta delar av undervisningen till dessa elever. Inom läroplanen signaleras att 

kompetens legitimerar auktoritet och utkräver ansvarstagande. 
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5.1.4 Sammanfattning 

Inom denna läroplan placeras emfas i undervisningen på kroppsövningar som ska ske 

systematiskt utformad efter konkreta riktlinjer. Verksamheten struktureras efter industrins 

principer om effektivitet och resultat där ett givet tillvägagångssätt ska ge ett givet resultat. 

Det vill säga med fastslagna kroppsövningar ska kroppslig funktion uppnås. Den diskurs som 

används inom denna läroplan är att den välfungerande kroppen är vad som definieras som det 

giltiga målet. Inom läroplanen finns det inget utrymme för elevinflytande inte heller ges 

någon vikt av att känna in och reflektera över de aktiviteter som utförs. Eleverna ska vara 

lyhörd, visa vördnad och respekt för läraren och utföra aktiviteterna i samtakt med sina 

kamrater. 

5.2 Idrottens diskurs i Lgr 62 

Genom diskursanalys har jag funnit de centrala begreppen för denna diskurs vara kroppslig 

aktivitet, ansvar och underordning och människans natur. Dessa redogör jag för nedan. 

5.2.1 Kroppslig aktivitet 

Kroppslig aktivitet har stor vikt i denna läroplan och när det påtalas ägnas särskild vikt åt 

estetik. Det viktiga med det sagt är inte att eleverna rör sig utan på vilket sätt de rör sig. De 

som undervisar i ämnet ska alltså tillgodose aktiviteter med estetik som grund. Den 

eftersträvansvärda estetiken utläser jag som vad man menar är funktionella rörelsesätt. 

Rörelserna ska genomföras med kontroll och begränsade inslag av spontanitet och 

improvisation av eleven. Läroplanens motstånd till egna initiativ av eleven och betoning av 

kontroll knyter väl an till en annan central del av läroplanens diskurs nämligen: ansvar och 

underordning. 

5.2.2 Ansvar och underordning 

Det poängteras att idrotten ska lära eleverna vikten av att underordna sig regler. Aktiviteter 

ska således föranledas av tydliga instruktioner och regler som eleverna förutsätts respektera. 

Läraren uppmanas även exemplifiera vikten av att respekt för regler genom att ställa det i 

kontrast till den oordning som uppstår om människor inte underordnar sig regler. Ett sätt 

detta uttrycks i läroplanen är på detta sätt: “Att lära dem att med självkontroll frivilligt 

underordna sig regler är ett betydelsefullt inslag i en fostran till självfallen ärlighet och känsla 

för rättvisa.” (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 167).  Målet är på så sätt inte endast att eleverna 

frivilligt ska underordna sig regler, men de ska även förstå vikten av att göra det. Ansvar och 
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underordning genomsyrar även sociala aspekter i och kring undervisningen där vikten av 

sådant som kamratskap, självdisciplin och respekt poängteras.   

 

Kroppsövningarna ger eleven förutsättningar att klara skolan, reservkraft till sådant utanför 

skolan och i längden förberedande för framtida arbetsliv. 

5.2.3 Människans natur  

Läroplanen innehåller element av romantiserade tillbakablickar på forna levnadssätt som ses 

som ideal. Nutiden problematiseras då det inom diskursen talas om människan som anländ i 

en ny tid där den frångått den naturliga livsstilen. Problem som man hävdar är en följd av 

denna samhällsutveckling menar man är bland annat oro och aggressivitet bland eleverna. 

Detta förklaras som en följd av teknisk utveckling som reducerat omfattningen av muskulära 

ansträngningar. Idrotten blir således ett medel att vägleda elever tillbaka till ett, vad man 

menar är för människan, ett naturligt levnadssätt. 

5.2.4 Sammanfattning 

Den diskurs som används inom denna läroplan kan hävdas ha en konservativ grund dels då 

det både finns en idealiserad bild av ett fornt samhälle, dels betoningen på lärarens kunskap 

och auktoritet. Det moderna samhället problematiseras och strategier för att hantera 

modernitet förs fram. Inom läroplanen är ordning och lärarens auktoritet överordnas 

inflytande, improvisation och nytänkande från eleverna.  

 

Läroplanen genomsyras av betoning på estetiska och funktionella rörelser och ordning. Med 

denna idealbild antyds vad som ses som problematiskt inom diskursen, människor som 

saknar kunskap, förmåga och rörelsehinder. Den betoning som läggs på ordning och ansvar 

föreslår att brister inom dessa områden ses som särskilt problematiskt. Genom betoningen på 

ansvar och ordning problematiseras inom den använda diskursen de personer som inte 

uppfyller dessa kriterier.  Diskursens problembild är då de elever som anses ha bristande 

kroppslig förmåga och de som inte underrättar sig lärarens auktoritet. 

 

En idealtyp av individen konstrueras i Lgr 62 men mindre tydligt är för vem eller vilka denna 

konstrueras. Inom läroplanen poängteras dock påfallande ofta samhällsnytta som en följd av 

undervisningen. I och med detta är det inte nödvändigtvis den individuella eleven och dess 

hälsa som är det primära målet utan inom diskursen är istället emfas på positiva samhälleliga 
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följder. Eleven ska gagna samhället genom att tillvarata egenskaper och förmågor, bli 

funktionell, produktiv och effektiv, utveckla ansvarstagande och ihärdighet. Även då 

samhällsnyttan poängteras utesluts dock inte en parallell nytta för den individuella eleven. 

Inriktningen på samhälleligt gagn som konstrueras inom läroplanen visar dock på en 

maktfördelning där samhället definieras som det primära och den individuella eleven det 

sekundära. 

5.3 Idrottens diskurs i Lgr 80 

Med diskursanalys av denna läroplan har de centrala begrepp funnits vara identitetsskapande, 

initiativ, och naturvistelse. 

5.3.1 Identitetsskapande 

Den diskursiva inriktningen av idrottsundervisningen lägger tonvikt vid olika aspekter 

av identitetsskapande. Elever uppmuntras gå med i föreningar i och utanför skolan, däribland 

intresseföreningar, politiska föreningar och idrottsliga föreningar. Kontakter ska knytas 

mellan elever, elever och lärare, människor utanför skolan och på så vis bidra till personlig 

utveckling. Elever uppmuntras även att finna egna intresseområden och ska ges möjlighet att 

fördjupa sig i dem. Ett utdrag ur läroplanen som ger uttryck för detta är följande: “Skolan 

skall förmedla kännedom om och kontakt med fritidsgrupper och organisationer utanför 

skolan. Därigenom kan den ge eleverna bestående intressen som kan leda till en meningsfull 

fritid.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 24) 

5.3.2 Initiativ 

Tidigare läroplaner lämnar litet utrymme till egna val i skolgången, men inom denna läroplan 

uppmuntras eleverna till eget skapande och individuella fördjupningar. Detta menar man 

gagnar eleven genom att vara personlighetsutvecklande. Eleven ska inte bara följa 

instruktioner såsom i tidigare läroplaner, utan förväntas här ta egna initiativ och finna sin 

plats i skolan. Ett område som ges stort utrymme i denna läroplan och som är i linje med 

ovanstående emfas på social kontakt och initiativ är friluftsliv. 

5.3.3 Naturvistelse 

Naturvistelse är något som inom denna läroplan tillägnas stort utrymme. Den diskursiva 

beskrivningen av värdet av naturvistelse är i denna läroplan mer utförligt och mångfacetterat 

än i de andra läroplanerna. De värden som betonas är sociala aspekter, naturens 
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möjliggörande för rekreation, naturens skönhetsvärde, -vård och naturskydd och kunskap om 

verksamheter och människor belägna i naturmiljöer. En annan aspekt som betonas är att 

naturvistelse bringar variation i en annars inomhusorienterad verksamhet. 

5.3.4 Sammanfattning 

Inom diskursen som används i Lgr 80 beskrivs eleven som en individuell aktör som ska ges 

utrymme och förutsättningar för egna idéer och engagemang. Den individuella aktören ska 

inte formas till att lära sig att underordna sig auktoritet, utan istället formas till en aktör i 

symbios med andra aktörer. Eleven ska lära sig att verka i olika miljöer och med olika 

människor och organisationer och därtill forma sin egen identitet. Om man i tidigare 

diskurser talade om eleven som att den skulle veta sin plats, är diskursen här mer inriktad på 

att eleven ska finna och skapa sin plats i samhället.  

 

Då det placeras emfas på att eleven ska formas till en aktör är en annan skillnad som uppstår 

att undervisningen inte blir lika beroende av konkreta krav. De konkreta kraven på 

exempelvis kroppslig funktion och samtakt ersätts istället av en mer uppmuntransorienterad 

undervisning. Eleven ska uppmuntras till att knyta kontakter och skapa sig en meningsfull 

fritid genom att undervisningen tillgodoser inspiration och möjligheter. 

 

I jämförelse med de övriga läroplanerna poängteras inte vikten av fysisk aktivitet i lika stor 

utsträckning. Diskursen för den fysiska aktiviteten är inom Lgr 80 inte lika mycket ett medel 

för fysiologisk hälsa, kroppslig funktion, social fostran eller bringande av psykologiska 

vinning utan istället ett medel för identitetsskapande och inkludering i samhället. 

5.4 Idrottens diskurs i Lpo 94 

Med diskursanalys har jag funnit att de centrala begreppen inom denna läroplan vara 

ansvarstagande, riskhantering och gemenskap. 

5.4.1 Ansvarstagande 

Inom Lgr 80-diskursen manas elever till att finna sitt eget förhållningssätt till idrotter och 

hälsobringande aktiviteter, medan eleverna i Lpo94-diskursen ska formas i en mer 

specificerad mall. Istället för att pådriva personligt sökande med en förhoppning om att 

eleven ska adoptera en hälsosam livsstil, påtalas istället ansvarstagande och mer specifika 

rekommendationer. Inom diskursen påtalas att det finns starka samband mellan livsstil och 
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hälsa och eleven ska då lära sig skilja på sådant som gynnar och missgynnar hälsan. 

Drivkraften är i mindre utsträckning glädje och identitetsskapande utan istället 

ansvarstagande och beprövade metoder. 

5.4.2 Riskhantering 

Något annat som är centralt inom denna läroplan och som knyter an till ansvarstagande är 

betoningen på riskhantering. Inom denna del poängteras vikten av ansvar för ens egna 

säkerhet, men även andras. Detta kommer sig till uttryck i kunskapsförmedling relaterat till 

säkerhet för en själv och andra, bedömning av risker och korrekt agerande i nöd och 

katastrofsituationer. 

5.4.3 Gemenskap 

Inom denna läroplan påtalas vikten av sociala förmågor och förmågan att verka i grupp. 

Eleven ska utveckla sina sociala förmågor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt 

förståelse och respekt för andra. Eleven ska kunna finna sig i olika roller både som instruerad 

och som instruktör. 

 

Den ovanstående punkten om ansvarstagande kan även den knytas an till gemenskap. Detta 

då ansvarstagande för den egna hälsan förutom att gynna individen själv, också kan anses 

gynna samhället i stort. På så vis kan det hälsosamma levernet vara resultatet av en 

förpliktelse till det gemensamma. Den individuella hälsan är på så sätt även en gemensam 

sak. Därtill riskhanteringen som är till för en själv men även i stor utsträckning till för att 

tjäna andra. 

5.4.4 Sammanfattning 

Den diskurs som används i Lpo 94 har genomgående tonvikt på sådant som kan gynna 

individen och samhället. Eleven ska ta ansvar för sin hälsa och att upprätthålla en hälsosam 

livsstil. Eleven ska kunna vara behjälplig i nödsituationer. Därtill ska idrotten bidra positivt i 

samhälleliga frågor och bidra till förståelse mellan kulturer, vara behjälplig i 

jämställdhetsarbete och bidra till skydd och vårdande av miljön. I jämförelse med Lgr 80 är 

denna läroplan mer riktad till kollektivet och distanseras från det egna sökande och 

individuella identitetsskapandet. 
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5.5 Idrottens diskurs i Lgr 11 

De begrepp som jag i diskursanalysen bedömt som centrala inom idrottsämnet i Lgr 11 är 

fysisk aktivitet, normkritik och livsstilsorientering. Dessa redogör jag för nedan. 

5.5.1 Fysisk aktivitet 

Inom samtliga läroplaner poängteras vikten av fysisk aktivitet men något som skiljer Lgr 11 

från de andra är att syftet kan beskrivas som mer mångfacetterat. Medan tidigare läroplaner i 

huvudsak beskriver fysisk aktivitet som gynnande för kroppens funktionalitet och fysiologi är 

dessa endast två effekter bland en mängd andra. Här vi har även en emfas på sådant som 

exempelvis psykiskt välbefinnande, möjliggörande av naturupplevelser och bringande av 

positiva sociala sammanhang. Betoningen kan sägas vara utvidgad i Lgr 11:s diskurs kring 

fysisk aktivitet genom inslagen av sociala, psykologiska och samhälleliga aspekter. 

5.5.2 Normkritik 

Normkritik och därtill angränsande områden såsom jämställdhet, könsmönster, ifrågasättande 

av tradition och identitetsskapande är förekommande inom denna diskurs. Dessa områden ska 

belysas och normer inom idrotten ska problematiseras. Undervisningen är inte endast ämnad 

som ett medel för att påverka individen som deltar, utan även som ett medel för att påverka 

samhället. I och med detta kan man tala om ett skiftat fokus för idrotten med en förflyttning 

från individuell elev till en utökad emfas på det gemensamma samhället. 

5.5.3 Livsstilsorientering 

Inom denna läroplan är investering ett centralt begrepp. Undervisningen ska exempelvis inte i 

huvudsak gynna eleverna under de år som eleven har idrott i skolan utan fokus är istället på 

hälsa ur det livslånga perspektivet. Undervisningen ska alltså inte endast tillhandahålla 

hälsofrämjande aktiviteter under undervisningstiden utan snarare förmedla en vilja, kunskap 

och inspiration att anamma en hälsosam livsstil. Inom diskursen beskrivs ämnet som en 

investering; en insats nu som bär frukt sen. Eleverna ska inte idrotta med genom anvisning 

från auktoriteter utan ska själva finna en egen vilja att idrotta. Denna tro och vilja uttrycks 

exempelvis på följande sätt “Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren 

har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet” (Skolverket, 2011, s 48). 
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5.5.4 Sammanfattning 

I Lgr 11 har fysisk aktivitet ett mångfacetterat syfte med aspekter av sociala, psykologiska, 

filosofiska och samhälleliga aspekter. En samhällsaspekt är prevalent då normkritik är av 

central betydelse genom att elever tränas i att ifrågasätta samhällsnormer. Perspektiven på hur 

man kan gynna hälsan finns som i de andra diskurserna kvar, men inom denna diskurs är 

fokuset på det livslånga perspektivet och kan beskrivas som en livsstilsorientering. 

 

Lgr 11:s diskurs är säreget framtidsorienterad. Både ur ett samhälleligt men även ur det 

individuella perspektivet. Den samhälleliga aspekten kan härledas till normkritik och 

ifrågasättandet av traditioner som undervisningen ska uppmuntra och hur detta kan förändra 

samhället på sikt. Den individuella aspekten kan härledas till den livslånga livsstilsorientering 

som ämnet ska uppmuntra till. Denna framtidsorientering kan ställas i kontrast till Lgr 62 

som har en mer bakåtsyftande och konservativ diskurs. Där exempelvis det forna samhället 

idealiseras och modernitet problematiseras där auktoriteter stärks och nytänkande begränsas. 

5.2 Sammanhängande förändringar av styrdokumenten för 

idrottsämnet från år 1919 till år 2020? 

I analysen av läroplanerna har jag lyckats identifiera en del sammanhängande förändringar 

och även nyuppkomna inriktningar. Nedan går jag igenom vad dessa består av. 

 

Med hjälp av diskursanalys av Upl 19 och Lgr 62 har jag funnit att dessa skiljer sig från de 

andra läroplanerna på så sätt att skolans och lärarens roll som auktoritet är mer påtaglig. Här 

ska eleverna underkasta sig skolan och läraren och vikten av att göra detta ska förmedlas till 

eleverna. Vikten av auktoritet inom dessa läroplaner rör dock inte bara sådant som elevernas 

inställning och förhållningssätt till läraren utan aktiviteterna präglas även de av en vördnad 

för auktoritet. Eleverna ska i idrottens övningar lära sig konformitet och strikt definierade 

rörelser. Det vill säga eleven ska lära sig göra övningar synkroniserat med andra och enligt 

lärarens uppställda krav korrekt utföra rörelserna. Egna initiativ från eleverna uppmuntras ej, 

och sådant som egna tankar, reflektioner och önskemål betraktas inte som något av vikt. 

 

Genom diskursanalysen av Lgr 80 visar sig denna läroplan skilja sig markant från Upl 19 och 

Lgr 62 när det kommer till läraren och skolan som auktoritet. I de två föregående 

läroplanerna finns en mer definierad målbild när det kommer till kunskaper, prestationer och 



23 

 

inställning i kontrast till Lgr 80 där dessa fenomen i större utsträckning lämnas till individen. 

Diskursen inom Lgr 80 betonar vikten av att eleven ska uppmuntras att agera som en egen 

aktör. Istället för att idrotten ska forma eleven i en specificerad mall, ska den vara en hjälp för 

individen att finna sig själv och sin plats i samhället. Detta kommer sig till uttryck i 

aktiviteterna där eleven ges större inflytande. Eleven uppmuntras även till reflektion och till 

att dela sina reflektioner kring övningarna. Därutöver ska skolan engagera sig för att eleven 

ska knyta egna kontakter med aktörer utanför skolan, där eleven kan förverkliga sig själv i 

sina egna intressen. 

 

Lpo 94 kan sägas gå i linje med Lgr 80 på så sätt att många element av egna reflektioner 

fortfarande uppmuntras och att aktiviteterna har en friare karaktär än de som återfinns i Lpo 

19 och Lgr 62. Det går dock att identifiera element av det auktoritära förhållningssättet som 

återfinns i de tidigare läroplanerna i Lpo 94. Det auktoritära förhållningssättet, i Lpo 94-

diskursen, kommer sig till uttryck i att eleverna ska formas efter vad man definierar som den 

hälsosamma, och vad man uppfattar som den rätta, livsstilen. I förmedlandet tydliggörs olika 

levnadssätt som antingen hälsosamma eller ohälsosamma och eleven ska då formas till att 

anamma vad som anses vara den rätta och hälsosamma livsstilen. 

 

Lgr 11 har likt Lgr 80 och delvis Lpo 94 en avsaknad av den emfas på läraren och skolan som 

auktoritet som återfinns i Upl 19 och Lgr 62. Detta tar sig i uttryck exempelvis genom att 

individen uppmuntras reflektera och dela med sig av den egna upplevelsen och dessutom ha 

inflytande över skolans verksamhet.  

 

Det som dock kanske talar mest för auktoritetens avtagna roll inom Lgr 11-diskursen är att 

förutom att individen ska bli en individuell aktör ska denne även förhålla sig kritiskt och 

ifrågasätta samhället och rådande ordningar. Detta kritiska förhållningssätt rör exempelvis 

normer och då särskilt bundet till genus. På så sätt kan diskursen i Lgr 11 sägas vara 

framtidsorienterad då den ser på samhället som i behov av förändring och kritiska 

förhållningssätt. Detta är i skarp kontrast till diskursen i Lgr 62 som kan påstås vara 

orienterad mot historien där det istället finns en vördnad till forna levnadssätt. 
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6. Diskussion 
Den mest påtagliga förändringen jag identifierat i diskursanalyserna har gällt förhållningssätt 

mellan elev, skola och lärare. Olika diskursiva inriktningar har framkommit som isolerade 

kluster, men vad gäller samspelet mellan elev och skola så har denna förändring varit närmast 

linjär. I och med att denna förändring tycks vara linjär finner jag det mest intressant att rikta 

in diskussionen på just denna förändring.  

 

Den linjära förändringen inom läroplanerna jag påtalar har förändrats på så sätt att lärare har 

gått från att i diskurserna definieras som auktoriteter till att i större utsträckning definieras 

som inlyssnande och flexibla mentorer. Idealbild av elever har även den förändrats och gått 

från lyhörda och lydande till självförverkligande och kooperativa. 

 

Då förändringen inte är en isolerad fluktuation i en särskild riktning utan en trend kan det 

vara intressant att spekulera i varför denna förändring tagit plats. Jag skulle vilja lyfta två 

inriktningar på möjliga förklaringar till denna förändring som jag benämner yttre- och inre 

förklaringar därefter kommer jag knyta an till Foucault som varit den teoretiska 

utgångspunkten för denna uppsats. 

 

Yttre förklaringar knyter jag an till behov och förutsättningar i det samhälle då läroplanen är 

skriven. Om det fanns särskilda samhälleliga förutsättningar som skolan behövde förhålla sig 

till vid den tid då läroplanen blev skriven. Dessa variationer över tid kan exempelvis röra 

socioekonomiska faktorer eller skolors ekonomi och politisk styrning. Ökade resurser inom 

skolan kan möjligtvis underlätta ett bedrivande av en mindre auktoritär skolverksamhet då det 

finns möjlighet till särskilt stöd för de elever som har svårt att förhålla sig till ordningsregler. 

 

Inre förklaringar knyter jag an till målbilder som har att göra med värderingar. Möjligen rör 

det sig om en värderingsmässig förändring inom befolkningen. Att läroplanernas prägel rört 

sig i en riktning iväg från det auktoritära för att det vara i linje med värderingar som kommit 

att bli mer rådande. Exempelvis värderingar som rör demokrati. Har demokratiska 

värderingar blivit mer påtagliga inom befolkningen kan elevens ökade inflytande och 

autonomitet möjligen vara en följd av detta. 
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I den tidigare forskningen redovisar jag forskning som jag ordnat under rubriken: Läroplan 

som medel för moralisk fostran. Hit hör Quennerstedts social fostran-diskursen, Lindes 

moraliska läroplanskoden och Hulténs Guds kanon. Element av denna diskurs, kod och kanon 

är förekommande i de tidigare läroplaner jag undersökt, men har sedan avtagit. Dessa logiker 

grundar sig i väldefinierad tro om vad som är rätt och fel och vilken kunskap som definieras 

som giltig. Möjligen kan en förklaring till att de svenska läroplanerna har distanserats från 

dessa logiker, vara en följd av en minskad gemensam uppfattning om vad som är rätt och fel. 

Finns det en större variation i vad som uppfattas som rätt och fel kan det möjligen vara 

svårare att skapa sammanslutning att via en läroplan förmedla definierat giltiga värden, 

tankar och beteenden. Sekulariseringen av skolan kan vara en möjlig förklaring till att det 

blivit svårare att skapa en sådan uppslutning. Det gradvisa avtagandet av kristendomsläran 

och kyrkans styrning av skolan kan möjligen ha varit en bidragande faktor till att den 

auktoritära prägeln avtagit. En auktoritär prägel av läroplanerna förutsätter att det finns väl 

definierade uppfattningar om rätt och fel och om detta avtar kan möjligen den auktoritära 

prägeln avta som följd av detta. 

 

Den minskade auktoritära prägeln kan möjligen med rätta knytas an till ett klassperspektiv. I 

den studie jag behandlat i tidigare forskning av Helene Brembeck redogörs för hur 

förväntningar på barns fostran skiljer sig beroende på föräldrarnas klasstillhörighet. Den 

fostran som förväntas av föräldrar från medelklassen har en något större vördnad för 

auktoritet i jämförelse med föräldrar från arbetarklassen. En möjlig förklaring till att 

auktoritära inslag inom läroplanerna har avtagit kan bero på att det skett en förskjutning av 

värden knutna till medelklassen i riktning mot arbetarklassens värden. 

 

De förväntningar inom medelklassen som kan kopplas till auktoritär prägel av läroplanerna 

innehåller sådant som vikten av respekt och vördnad för vuxna. Medan de värden som 

poängteras som viktiga att förmedla inom arbetarklassen rör sociala värden utan inslag 

auktoritet. Dessa värden utgår från samvaro med jämlikar där sådant som kamratskap, 

vänlighet och pålitlighet lyfts fram som viktiga.  

 

Att läroplanerna kommit att bli mer i linje med de värden som anses viktiga inom 

arbetarklassen kan ha flera olika förklaringar. Det skulle kunna röra sig om att dessa värden 
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blivit mer vedertagna i samhället, men det skulle också kunna vara så att dess prevalens inte 

ökat men att dessa värden från arbetarklassen kommit att få mer gehör i läroplanernas 

framtagande. Det kan röra sig om en maktförskjutning där tidigare medelklassen haft större 

inflytande att definiera giltig kunskap till att denna makt kommit att tillgå arbetarklassen i 

större utsträckning.  

 

Som jag nämnt i teoretisk utgångspunkten har Foucault förutspått ett skifte vad gäller 

diskursers utestängningsmetoder. Detta i form av att de till en början underbyggs av förbud 

och särskiljandet av förnuft och vansinne för att sedan i allt högre utsträckning upprätthållas 

av strävan mot sanning. I denna uppsats har jag funnit fog för att denna utveckling även går 

att identifiera inom läroplanernas diskurser. Där diskurserna inom de tidigare läroplanerna 

med sina strikta riktlinjer och skiljelinjer av rätt och fel kan sägas utgå från 

utestängningsmetoderna förbudet och särskiljandet av förnuft och vansinne. För att i de 

senare diskurserna, från Lgr 80 och efter, i allt högre utsträckning lätta på tyglar, uppmana till 

egna initiativ och egna slutsatser i strävan mot sanning. 

 

Jag har nämnt hur skolan och lärarna som auktoritet genomgått en närmast linjär förändring. 

Den avtagande auktoriteten har bland annat inneburit ökad möjlighet till egna initiativ från 

elevernas håll. Ser man detta ur ett perspektiv med Foucaults utestängningsmetoder som 

utgångspunkt kan detta ge en annan förståelse av utvecklingen. Auktoriteten, eller 

insättningsmetoden, försvinner inte utan förflyttats från att vara utom eleven, i form av lärare 

och skolregler, till att vara inom eleven. Eleverna formas till att bli auktoriteter över sig själva 

i sin strävan mot sanning. På så sätt kan slutsatsen att lärarnas och skolans auktoritet avtagit i 

och med de senare läroplanerna en mer korrekt beskrivning skulle möjligen kunna vara att 

auktoritetens uttryck endast ändrat form och metod. 

6.2 Fortsatt forskning 
En möjlig infallsvinkel på fortsatt forskning skulle kunna vara en fördjupning i de 

sammanhang ur vilket läroplanerna är sprungna. Sådan forskning kan exempelvis röra den 

beslutsprocess som föregått framtagandet av läroplanerna, vilka som var involverade i att ta 

fram läroplanerna och hur processen såg ut? En annat sätt på vilket sammanhanget för 

läroplanerna och deras diskurser kan analyseras skulle även kunna vara sprungen ur en 
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bredare samhällsanalytisk karaktär. Där man undersöker hur samhället var ordnat vid det 

tillfälle läroplanerna skapades och om det i så fall kan härledas kopplingar från samhället och 

den diskurs läroplanen hade vid den tidpunkten.  

 

En annan möjlig inriktning på fortsatt forskning är en sådan som inkluderar läroplaner från 

flera olika länder, i kontrast till denna uppsats som är avgränsad till endast svenska 

läroplaner. Med ett internationellt omfång skulle det kunna urskiljas om det finns liknande 

förändringar av diskurser i andra länder. Att avgöra vad diskursernas förändringar beror på 

skulle möjligen gå att besvara med större säkerhet om underlaget var större. Med ett större 

underlag av diskurser skulle även fortsatt forskning kunna inriktas på vilken inverkan olika 

diskurser har på exempelvis inlärning och vad det innebär för inlärningen om läroplanens 

diskurs präglas av ett mer auktoritärt förhållningssätt gentemot elever i kontrast till diskurser 

där eleverna behandlas mer frihetligt och uppmuntras vara egna aktörer i samhället. 

 

Den utveckling som diskurserna inom skolan genomgått har överensstämt med Foucaults 

förutspående av övergång från förbud och särskiljande av vansinne från förnuft till strävan 

mot sanning. Det vore intressant att analysera om denna utveckling går att identifiera inom 

andra institutioner. Om denna utveckling tycks vara universell kan vi få en förståelse för vår 

samtid och möjligen göra kvalificerade förutspåenden om institutioners utveckling. Kommer 

vården fokusera allt mer på att vårdtagaren finner egna svar för att gynna sin hälsa? Kommer 

brott följas av straff där det i allt större utsträckning kommer vara fokus på individens egen 

strävan att bryta kriminella mönster? Om utvecklingen tycks vara universell kan det möjligen 

säga något om det framtida samhälle som väntar. 
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Bilagor 

Undervisningsplan för rikets folkskolor (Upl 1919) - Kungliga 

folskolsöverstyrelsen 

Upplevelse 

och intresse 

Fysisk aktivitet Vård och 

riskhantering 

Hälsa och 

välbefinnande 

“tilltala 

barnens 

fantasi” 

“Lingska gymnastikens grundsatser 

genom lämpliga övningar befordra 

lärjungarnas sunda allsidiga 

kroppsutveckling” 

 

“vänja lärjungarna vid god 

kroppshållning och ett för det 

praktiska livets arbetsuppgifter 

ändamålsenligt rörelse- och vilosätt” 

 

“väcka lust för fortsatta stärkande 

kroppsövningar” 

 

“befordra deras kraft” 

 

“kastlekar med stora mjuka bollar” 

 

“ansluta sig till barnens egna friare 

former av rörelser” 

 

“hållningsrättande rörelser och 

andningsövning” 

 

“vanlig gång utan strängare fordran 

på samtakt, kortvarig fri löpning.” 

 

“Lätta övningar, såsom ben- arm- och 

bålrörelser, utförda i enkla 

utgångsställningar” 

 

“Lätta rörelser på bom och ribbstol 

med något ökad höjd från golvet, 

balansrörelser på golv, bänkribba 

eller låg vänd bom” 

 

“Vanlig gång och löpning med fodran 

på samtakt; andra lätta gångarter, 

- “Befodra … deras 

hälsa” 
 

“Befodra … deras 

levnadsglädje” 
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såsom gång på tå och gång med 

markering av takten.” 

 

“krävande lekar, såsom spring- och 

kamplekar, kastlekar med större och 

mindre bollar samt sånglekar.” 

 

“övningar i simning, skridskoåkning, 

kälkåkning och skidlöpning” 

Natur Samhällsperspektiv Socialt Psykiskt 

“spring och 

kamplekar” 

- - - 

Tabell 1: Kodning och kategorisering av Upl 19 och styrdokument. Källa: Folkskoleöverstyrelsen (1919) 
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Läroplan för grundskolan (Lgr 62) - Skolöverstyrelsen 

Upplevelse och intresse Fysisk aktivitet Vård och 

riskhantering 

Hälsa och 

välbefinnande 

“väcka bestående intresse 

och förståelse för behovet 

av fysisk aktivitet som ett 

medel till rekreation och 

hälsa.” 
 

“För eleverna har den 

fysiska prestationen ofta 

ett högt prestigevärde 

vilket skall utnyttjas på ett 

pedagogiskt riktigt sätt” 
 

“elevernas fantasi, 

frigjordhet och självkänsla 

väckas och utvecklas.” 
 

“förutsättningar och 

intresseinriktning avgör 

omfattning och val … 

rörelseimprovisationerna” 

“Undervisningen i 

gymnastik skall 

tillfredsställa ele-

vernas behov av 

kroppsrörelse” 
 

“Den skall bedrivas 

så, att den allmänna 

prestationsförmågan 

höjs” 
 

“ändamålsenlig 

arbetsteknik främjas” 
 

“Ett ekonomiskt och 

estetiskt rörelsesätt 

skall eftersträvas” 
 

“Undervisningen 

skall ge eleverna 

tillfälle att pröva och 

utöva olika 

gymnastik- och 

idrottsformer” 
 

“Undervisningen 

skall inriktas på en 

till stadier och kön 

anpassad metodisk 

utveckling av styrka 

och uthållighet.” 
 

“en kondition, som 

inte endast svarar 

mot skolarbetets krav 

utan också garanterar 

en fond av 

reservkraft.” 
 

“Ämnets olika grenar 

skall utnyttjas och 

kombineras på ett 

meningsfullt sätt, så 

“vård i samband 

med fysisk 

aktivitet” 
 

“risken med träning 

och tävling vid 

sjukdomstillstånd” 
 

“kännedom om den 

egna kroppens 

funktion” 

“medverka till 

deras allsidiga 

och harmoniska 

utveckling” 
 

“Fysiologisk 

och medicinsk 

expertis … 

grundläggande 

villkor ... för 

hälsa” 
 

“Det gäller 

gängse krav på 

kroppslig 

hygien eller 

kroppens vård 

efter fysiskt 

arbete.” 
 

“Kostens 

sammansättning 

efter graden av 

fysiskt arbete” 
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att eleverna får 

effektiv träning och 

aktiv rekreation.” 
 

“Sannolikt uppstår 

oro och aggressivitet 

när den växande 

individens biologiska 

behov av kroppslig 

aktivitet inte får 

utlopp” 
 

“Skolans kroppsöv-

ningar bidrar till att 

kanalisera det 

otillfredsställda 

rörelsebehovet på ett 

naturligt sätt.” 
 

“Det bör vara lika 

naturligt, att eleverna 

lär sig att röra sig 

vackert och ändamåls 

enligt, som att de lär 

sig att skriva och tala 

vårdat” 
 

 “Ett funktionellt rö-

relsesätt är oftast 

vackert.” 
 

“Gymnastiken kan 

… bidra till estetisk 

utveckling.” 
 

“rörelsen som ett 

konstnärligt 

uttrycksmedel”  

Natur Samhällsperspektiv Socialt Psykiskt 

“klädseln efter 

temperaturens och vädrets 

växlingar eller efter 

kroppsansträngningens 

intensitet och varaktighet” 
 

“Den tekniska 

utvecklingen har 

avsevärt reducerat de 

muskulära 

ansträngningarna i 

vårt dagliga liv” 
 

“Undervisningen 

skall syfta till att 

utveckla laganda, 

självdisciplin, 

hjälpsamhet och 

ledarförmåga” 
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“friluftsverksamheten väc-

ka elevernas sinne för de 

skönhetsupplevelser 

vistelse i skog och mark 

kan erbjuda bidrar 

ytterligare till estetisk 

utveckling.” 

“god kondition som 

ett grundläggande 

villkor för optimal 

arbetskapacitet” 
 

“Eleverna måste 

förberedas för 

arbetslivet genom 

 att lära sig riktiga 

arbets- och 

viloställningar och 

rörelsemoment, t ex 

lyfta och bära rätt.” 
 

“fysisk aktivitet, som 

de inte bara i skolan 

utan också senare i 

livet kan … bibehålla 

sin arbetsförmåga.” 
 

“kunskap om det 

fysiologiska 

underlaget för 

människokroppens 

… betydelse för 

såväl deras 

skolarbete som deras 

framtida arbetsliv.” 

“förståelse för 

varför regler och 

bestämmelser 

måste respekteras 

och varför de inte 

får överträdas” 
 

“Att lära dem att 

med självkontroll 

frivilligt un-

derordna sig regler 

är ett betydelse fullt 

inslag i en fostran 

till självfallen 

ärlighet och känsla 

för rättvisa.” 
 

“mindre 

arbetsgrupper 

skapas lätt en 

naturlig miljö som 

främjar laganda, 

kamratskap och 

samarbetsvilja” 
 

“hjälpsamhet och 

hänsyn spontant 

kan komma till 

uttryck eller 

levandegöras.” 
 

“gruppverksamhet 

… erbjuder sig 

rikliga tillfällen att 

framhålla och 

utveckla olika sidor 

av ledarskap” 
 

“klargöra 

innebörden av … 

samarbete, 

kamratskap och 

hänsyn till andra.” 
 

“stimuleras att ta 

initiativ till och 

utöva förenings- 



35 

 

och fritidsaktivi-

teter” 
 

“Äldre elever bör 

anförtros uppgifter 

att medverka som 

ledare för yngre 

elevers lek- och 

idrottsövningar i 

syfte att öka deras 

ansvarskänsla och 

stärka samhörig-

heten mellan elever 

i skilda ålders-

grupper.” 

Tabell 2: Kodning och kategorisering av Lgr 62 och styrdokument. Källa: Skolöverstyrelsen (1962) 
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Läroplan för grundskolan 1980, (Lgr 80) - Skolöverstyrelsen 

Upplevelse och intresse Fysisk aktivitet Vård och riskhantering Hälsa och 

välbefinnande 

“Ensidighet i urvalet bör 

skolan undvika genom att 

tillse att fria aktiviteter 

innehåller ett variationsrikt 

program under läsåret.”  

“Andra aktiviteter kan ha 

anknytning till allmänt 

idrottsliga, hobbybetonade, 

estetiska och idéburna 

intressen ... lagidrotter, 

folkdans, bild- och 

formarbete, djurvård, 

orkesterspel, motorkunskap, 

modellbygge och 

maskinskrivning 

…  aktiviteter är de som 

organiseras av ledare för 

olika organisationer” 

“Kurserna ... skall utgöra en 

fördjupning av eller 

intresseprofilering” 

   

Natur Samhällsperspektiv Socialt Psykiskt 

“Idéburna, hobbybetonade, 

idrottsliga … verksamheter 

bör befrämjas liksom en 

inriktning på natur- och 

miljövårdsfrågor” 

“Under ett visst antal dagar 

av läsåret (4—8 dagar) skall 

skolarbetet ske i form av 

friluftsverksamhet.” 

“genom aktiv rekreation ge 

eleverna omväxling i det 

dagliga arbetet och att ge 

“En tredje grupp av 

aktiviteter är de som 

organiseras av ledare för 

olika organisationer.” 

“Ansvaret för att 

förverkliga de 

kulturpolitiska 

uppgifterna vilar på 

skolans alla ämnen” 

“Kurserna skall vara så 

inriktade att de inte kan 

förutses få en mycket 

sned könsfördelning. 

“Skolan skall förmedla 

kännedom om och kontakt med 

fritidsgrupper och 

organisationer utanför skolan. 

Därigenom kan den ge 

eleverna bestående intressen 

som kan leda till en 

meningsfull fritid” 

Genom undervisningen i t ex ... 

idrott får alla elever 

grundläggande insikter i olika 

uttryck för mänskliga känslor, 

stämningar och erfarenheter.  
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möjlighet till vistelse ute i 

naturen” 

“Eleverna bör genom denna 

verksamhet lära sig inse 

värdet av friluftsliv och bli 

förtrogna med 

motionsformer och 

idrottsgrenar, som de både 

under sin uppväxt och som 

vuxna kan ägna sig åt under 

sin fritid.” 

“Friluftsverksamheten skall 

stimulera till ett varaktigt 

intresse för idrottslig 

verksamhet och regelbunden, 

konditionsstärkande 

utevistelse som en nödvändig 

åtgärd för att bibehålla hälsa 

och arbetsförmåga.” 

“Genom 

friluftsverksamheten kan 

eleverna också lära sig 

uppskatta och känna ansvar 

för naturen och dess 

skönhetsvärden.” 

“Att skapa förståelse för och 

kunskap om de 

miljövårdande åtgärder, som 

enskilda och samhället måste 

åta sig, är vidare ett 

angeläget syfte med 

friluftsverksamheten.” 

“Under friluftsverksamhet 

kan också ges en naturlig 

tillämpning av sådana 

moment som allemansrätt, 

naturvård och naturskydd” 

“Vid lägerskolverksamhet 

kan elever i samband med 

internatförläggning under ett 

par dagar eller vanligen 

Skulle detta ändå bli 

fallet och utökad 

information inte ger 

resultat skall kursplanen 

omarbetas” 

“de äldre kan utveckla en 

föreningsverksamhet som 

omspänner ett rikt 

register, t ex idrott, 

musik, läsning, dramatik, 

foto och olika 

idéinriktade frågor, 

såsom nykterhetsfrågor 

samt religiösa och 

politiska frågor.” 

“Genom undervisningen i t ex 

... idrott får alla elever 

grundläggande insikter i olika 

uttryck för mänskliga känslor, 

stämningar och erfarenheter. 

De får också en träning i eget 

skapande som är ett led i 

peronlighetsutvecklingen” 

“Verksamheten 

(friluftsverksamhet) utgör 

värdefullt komplement till det 

vanliga skolarbetet. Den ger i 

början av ett nytt stadium 

lärare och elever en god 

möjlighet att lära känna 

varandra.”   
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omkring en vecka få studera 

naturen och människornas liv 

och verksamhet på en annan 

plats än i skolan.” 

Tabell 3: Kodning och kategorisering av Lgr 80 och styrdokument. Källa: Skolöverstyrelsen (1980) 
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1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) - 

Skolverket 

Upplevelse och 

intresse 

Fysisk aktivitet Vård och 

riskhantering 

Hälsa och 

välbefinnande 

“rekreation har stor 

betydelse för 

hälsan” 

“väcka nyfikenhet 

och intresse för nya 

aktiviteter” 

“stimuleras till ett 

bestående intresse 

för regelbunden 

fysisk aktivitet” 

“utvecklar och 

fördjupar sin 

rörelseförmåga och 

lust att röra sig” 

“sträva efter att eleven … 

utvecklar sin fysiska förmågor” 

“utvecklar och fördjupar sin 

rörelseförmåga” 

“utvecklar förmågan att leka, 

motionera och idrotta” 

“uppläggning och 

genomförande av motion och 

fysisk träning” 

“utveckla allsidiga 

rörelseaktiviteter är centralt” 

“utföra ... danser och 

rörelseuppgifter till musik” 

“kunna simma 200 meter, 

varav 50 meter på rygg” 

“erfarenheter av några vanliga 

idrottsaktiviteter” 

“kunna forma och genomföra 

aktiviteter för egen motion” 

“använda kroppen för 

sammansatta och komplexa 

rörelsemönster på ett 

ändamålsenligt sätt” 

 “utföra rörelser med kontroll 

... ge uttryck för känslor och 

stämningar.” 

“ett ändamålsenligt 

rörelsemönster vid deltagandet 

i olika fysiska aktiviteter” 

“handlande i nöd- och 

katastrofsituationer både 

på land, i och vid 

vatten” 

“nödsituationer såsom 

livräddning och första 

hjälpen vid olycksfall.” 

“hantera nödsituationer 

vid vatten” 

“kunna ge synpunkter på 

arbetsmiljön i skolan” 

“skaderisker och om hur 

skador kan undvikas. 

“Olika former av 

motion... har stor 

betydelse för hälsan” 

“fysisk aktivitet och 

friluftsliv förhåller sig till 

fysiskt och psykiskt 

välbefinnande” 

“ge kunskaper om den 

egna livsstilens betydelse 

för hälsan.” 

“sträva efter att eleven 

… utvecklar en positiv 

självbild” 

“utvecklar kunskap om 

vad som främjar hälsa” 

“tar ett ansvar för sin 

hälsa” 

“Grundläggande är ett 

hälsoperspektiv som 

innefattar såväl fysiskt 

och psykiskt som socialt 

välbefinnande.” 

“betydelse för både 

uppväxttiden och senare 

skeden i livet” 

“ett starkt samband 

mellan livsstil, livsmiljö, 

hälsa och livskvalitet” 

“hur god hälsa och god 

livs- och arbetsmiljö kan 

främjas” 

“en allsidig 

rörelserepertoar kan 

lägga grund för en aktiv 

och hälsofrämjande 

livsstil.” 
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“förstå sambandet mellan 

mat, motion och hälsa” 

“kunskaper i ergonomi i 

vardagliga sammanhang” 

“friluftsliv förhåller sig 

till fysiskt och psykiskt 

välbefinnande” 

“välja och värdera olika 

former av rörelse ur ett 

hälsoperspektiv” 

Natur Samhällsperspektiv Socialt Psykiskt 

“friluftsliv … har 

stor betydelse för 

hälsan” 

“friluftsliv förhåller 

sig till fysiskt och 

psykiskt 

välbefinnande” 

“starka kulturella 

traditioner som 

finns i Sverige när 

det gäller att vistas 

i naturen” 

“väcka 

engagemang för 

betydelsen av att 

skydda och vårda 

natur och miljö.” 

“ kunskaper om 

bad-, båt- och 

isvett” 

“kunskaper om 

friluftsliv ... 

allemansrätten” 

“orientera sig och 

hitta i närmiljön” 

“friluftsliv kan 

bibehålla och 

“Under generationer har 

rörelseaktiviteter och 

friluftsverksamheter 

utvecklats” 

“stärka gemenskapen mellan 

barn och ungdomar i ett 

mångkulturellt och 

internationellt samhälle.” 

“får inblickar i idrottens och 

friluftslivets historia samt lär 

känna olika former av lekar, 

danser och idrottsformer i olika 

kulturer” 

“ naturligt sammanhang 

diskutera …  etiska frågor som 

hör ihop med idrott och 

friluftsliv.” 

“utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv 

ifrågasätta de idealbilder som 

sprids via olika medier” 

“förståelse för människors 

olika förutsättningar när det 

gäller fysiska aktiviteter” 

“Ett kulturellt perspektiv i 

ämnet speglar såväl egna 

traditioner och sätt att tänka 

“utveckla elevernas … 

sociala förmåga” 

“syfte med ämnet är 

också att skapa 

förutsättningar för alla 

att delta i olika 

aktiviteter på sina egna 

villkor  

“utveckla gemenskap 

och samarbetsförmåga 

samt förståelse och 

respekt för andra.” 

sträva efter att eleven 

“utvecklar sin ... sociala 

förmåga” 

“stimuleras att ge 

uttryck för fantasi, 

känslor och gemenskap” 

“utvecklar förmågan att 

leka, motionera ... med 

andra” 

“utvecklar förmågan att 

organisera och leda 

aktiviteter” 

“utveckla kunskaper om 

... psykiskt 

välbefinnande” 

“kropp, känslor, intellekt 

och tankar är beroende av 

varandra” “medverka till 

att elevens 

kroppsuppfattning 

utvecklas” 

“utvecklar en god 

kroppsuppfattning” 
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förbättra sin fysiska 

och psykiska hälsa” 

“kunskaper om 

friluftsliv under 

olika årstider.” 

som synsätt och rörelseuttryck i 

andra kulturer.” 

“hälsa utifrån både ett individ- 

och ett samhällsperspektiv” 

“Fysiska aktiviteter utgör en 

gemensam nämnare för olika 

kulturer.” 

Tabell 4: Kodning och kategorisering av Lpo 94 och styrdokument. Källa: Skolverket (1994) 
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011  (Lgr 11) - Skolverket 

Upplevelse och 

intresse 

Fysisk aktivitet Vård och 

riskhantering 

Hälsa och 

välbefinnande 

“Positiva 

upplevelser av 

rörelse och 

friluftsliv under 

uppväxtåren har 

stor betydelse för 

om vi blir fysiskt 

aktiva senare i 

livet.” 
 

“intresse för att 

vara fysiskt aktiva” 

“utvecklar allsidiga 

rörelseförmågor” 
 

“möta många olika slags 

aktiviteter.” 
 

“vad som påverkar den fysiska 

förmågan” 

     

“planera, genomföra och 

värdera olika 

rörelseaktiviteter.” 
 

“begrepp som beskriver 

fysiska aktiviteter” 
 

“kontinuerligt delta i skolans 

fysiska aktiviteter” 

“röra sig allsidigt i olika 

fysiska sammanhang,” 
 

“Fysiska aktiviteter och en 

hälsosam livsstil är 

grundläggande för människors 

välbefinnande” 

“Förebygga risker vid 

fysiska aktivitet samt 

hantera nödsituationer på 

land och i vatten” 

     

“eleverna utvecklar 

kunskaper om risker och 

säkerhets faktorer i 

samband med fysiska 

aktiviteter och hur man 

agerar i nödsituationer.” 

“hur fysisk aktivitet 

förhåller sig till 

psykiskt och fysiskt 

välbefinnande.” 
 

“utvecklar en god 

kroppsuppfattning och 

tilltro till sin egen 

fysiska förmåga.” 
 

“Fysiska aktiviteter och 

en hälsosam livsstil är 

grundläggande för 

människors 

välbefinnande” 

  

“olika aspekter av 

begreppet hälsa är en 

del av ämnet idrott och 

hälsa” 

“hur man kan påverka 

sin hälsa genom hela 

livet” 
 

“planera, praktiskt 

genomföra och värdera 

idrott och andra fysiska 

aktiviteter utifrån olika 

synsätt på hälsa, rörelse 

och livsstil” 
 

“förutsättningar att ta 

ställning i frågor som 

rör idrott, hälsa och 

livsstil” 

Natur Samhällsperspektiv Socialt Psykiskt 

“genomföra och 

anpassa 

utevistelser och 

“kunskaper om idrott och hälsa 

är en tillgång ... samhället.” 

  

“eleverna ges möjlighet att 

utveckla sin 
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friluftsliv efter 

olika förhållanden 

och miljöer” 
 

“vistas i utemiljöer 

och naturen under 

olika årstider och 

få förståelse för 

värdet av ett aktivt 

friluftsliv” 
 

“intresse för att 

vara … i naturen.”  

“i det arbetet kan jämställdhet, 

identitet och relationer 

beröras” 

  

“sexualitet, jämställdhet, 

könsmönster och relationer i 

idrott och hälsa … ifrågasätta 

traditionella förhållningssätt i 

idrottsvärlden och i 

undervisningen” 

  

“Ett normkritiskt 

förhållningssätt går att 

applicera på alla typer av 

idrottsutövande och på 

motions- och 

friluftsaktiviteter.” 

  

“normer kan vara så starka att 

det kan behövas ... insatser för 

att bryta invanda mönster” 

samarbetsförmåga och 

respekt för andra.” 
 

“och i det arbetet kan 

jämställdhet, identitet och 

relationer beröras” 
 

“i det arbetet kan 

jämställdhet, identitet och 

relationer beröras” 

  

“identitetsskapande i 

idrottsutövande, 

reproduktion av 

traditionella könsmönster, 

psykiskt välbefinnande och 

kringliggande problematik 

som till exempel gäller kön 

och könsuttryck.” 

Tabell 5: Kodning och kategorisering av Lgr 11 och styrdokument. Källa: Skolverket 2011, Skolverket 2016. 
 

 


