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Abstrakt 

Det övergripande syftet med denna litteraturgranskning är att ta reda på hur idrotten har 

förändrats i läroplanen från 1962 till 2011 och studien tar även upp hur läroplanerna har 

utvecklats ur ett samhällsperspektiv. Studien visar att ämnet idrott har genomgått en 

tydlig förändring och att skid- och skridkoåkningen har försvunnit ur läroplanen sakta 

men säkert. I resultatdelen tas det även upp hur samhället har haft en bidragande faktor 

till läroplanens utformning. Metoden till arbetet är en litteraturgranskning där 

läroplanerna sätter grunden för studien. För att stärka resultatdelen så har även en 

innehållsanalys använts för att förtydliga skid- och skridskoåkningens förändring.  

 

__________________________________________________________ 

Nyckelord: Läroplan, idrott, hälsa, grundskola, skid- och skridskoåkning 
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Inledning 

Skolverksamheten har alltid utgått från mål. Föreskrifter om mål, synsätt, innehåll och 

målsättningar har sammanställts i bestämda styrdokument i form av läroplaner. Redan 

så långt tillbaka som under medeltiden fanns riktlinjer om folkbildningens innehåll 

(Lärarens handbok 2008).  

 

Orsaken till att vi har valt att skriva om idrott som huvudområde är främst att vi har det 

området gemensamt. Vi har båda liknande bakgrund med en fysisk aktiv barndom med 

olika idrotter och även i vuxen ålder så är vi båda fysiskt aktiva och har ett stort intresse 

för idrotten. Under vår utbildning till att bli fritidspedagoger så har vi även läst idrott 

och hälsa A. Att vi valde att ta med läroplanen i denna studie var för att vi tyckte det 

skulle vara intressant att studera den på en djupare nivå än vad vi gjort tidigare. I 

framtiden så har vi båda ett intresse av att använda oss av idrott när vi är med eleverna i 

skolan och vi tycker att det är viktigt att ha möjligheten att ha läroplanen till hjälp. 

I denna studie så dyker det upp rubriker och text som handlar om skid- och 

skridskoåkning. När vi jämförde läroplanerna från 1962 till 2011 så tyckte vi även att 

det skulle vara intressant att ta med ett moment i idrotten och följa dess utveckling 

genom åren. Att vi just valde skid- och skridskoåkning är för att det är ett intresse som 

vi båda delar. 

 

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors 

välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor 

betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskap om 

idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället (Skolverket 2001, s. 51). 

 

Det vi vill få fram genom detta arbete är att se hur läroplanerna har utvecklats genom 

åren, men att även försöka ta reda på vad som är orsaken till att det förändringarna och 

hur det såg ut i Sverige vid byten av läroplanerna. På sidan av detta så vill vi även se 

hur skid- och skridskoåkning har förändrats i läroplanerna. 
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Bakgrund 

Hur kan ordet idrott definieras? Ur ett geografiskt synsätt så är det bara Skandinavien 

som använder sig av ordet idrott och det är lånat från isländskan. På 1600-talet fick 

ordet idrott en annan innebörd som inriktade sig mot verksamhet och sysselsättning men 

ändrades under 1700-talet då det begränsades till att bara handla om 

kroppsövningsområdet. I slutet av 1800-talet försvann ordet idrott allt mer och man 

använde istället låneordet “sport” från engelskan (Engström och Redelius, 2002). 

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet pågick en intensiv debatt om pedagogiska 

frågor gällande fysiska kroppsövningar inom skolverksamheten. Lärare och pedagoger 

ville helt enkelt göra ett internationellt genomslag inom den fysiska fostran mellan 

1700- och 1800 talet. Syftet var att göra den fysiska idrotten tillgänglig för alla. På den 

tiden bestod den fysiska fostran mycket av ridning och fäktning vilket var två idrotter 

som främst utövades av överklassen, vilket ofta består av dyr utrustning som inte alla 

hade råd med. Därför var planen att införa fysiska aktiviteter med hjälp av kroppens 

rörelser. Därmed började man att skapa ett gymnastikprogram som alla kunde få 

tillgång till, och som inte krävde speciellt dyr utrustning. Detta gav därmed en 

startpunkt för att införa gymnastik inom skolorna (Annerstedt 1991). 

 

I dagens samhälle visar fortsatta forskningsstudier hur barnens hälsa försämras, vilket 

resulterar till att fetma hos barn ökar (Ferreira, Grueber, och Yarema 2012). Studier 

visar att barnen rör på sig betydligt mindre, och det leder bl.a. till att de blir svagare och 

att motoriken försämras (Meckbach och Lundvall, 2007). Att barnens hälsa blivit sämre 

är något som kan ses runt om i världen, i en studie av Culpepper, Killion och Tarr tar de 

upp att procenten överviktiga ungdomar i USA har tre dubblats under 20 år (Culpepper, 

Killion och Tarr 2011). 

 

När skolan bytte läroplan till Lpo94 gav man eleverna mindre tid åt idrott och hälsa. 

Men man gav eleverna tillvalsämnen som t.ex. idrott. Undersökningar från denna tid 

visar att eleverna i skolan hade 1 till 2 lektioner i idrott i veckan och det är mindre än 

tidigare (Engström och Redelius, 2002). “Skidåkning, skridskoåkning och simning är 

också mycket sparsamt förekommande i skolans idrottsundervisning och på vissa håll 

helt utmönstrade” (Ibid, s. 18). Att idrottslektionerna skärs ner kan ses som negativt för 

många elever då det kan vara den enda form av fysisk aktivitet de utför. Detta är bara en 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Culpepper%2C%20Dean%20O%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Killion%2C%20Lorraine%20E%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Culpepper%2C%20Dean%20O%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Killion%2C%20Lorraine%20E%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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av många olika orsaker till att man borde satsa mera på idrottsundervisningen i skolan 

(Ibid). 

Skolans idrottsundervisning har utgjort och utför en spegling av vad som under olika tidsepoker 

uppfattas som “riktig” fysisk träning av dem som haft tolkningsföreträde och också makt att 

påverka innehåller (Engström och Redelius 2002, s.17). 

 

 

Bakgrunden till läroplanerna 

Redan så långt tillbaka som under medeltiden fanns riktlinjer om folkbildningens 

innehåll. Denna undervisningsform hade inga krav på att man skulle kunna läsa, syftet 

var istället att man skulle lära sig texter utantill. När reformationen tog kraft blev det 

tydliga förändringar i samhället. Under tiden då Gustav Vasa styrde Sverige, bröts 

banden med kyrkan i Sverige och den Romersk-katolska kyrkan. Sverige övergick till 

en luthersk bekännelse, vilket innebar en ny riktning som gjorde samhället lite mer 

öppet. Detta resulterade till att kraven på folkbildningen skärptes åt, att kunna läsa och 

få undervisning blev mer centralt i samhället. Martin Luther skapade den stora 

katekesen som var en ”hjälpbok” för prästerna i deras undervisningar, vilket också är 

det grekiska ordet för undervisning. I samband med att katekesen kom i bruk gavs en 

frågebok ut som heter den lilla katekesen. Vilket fungerade som en läroplan för den 

tidiga folkundervisningen (Lärarens handbok 2008). 

 

Läroplanens förändring ur ett samhällsperspektiv 

Den första riktiga läroplanen utgavs år 1962 (Lgr 62) och var en välstrukturerad 

läroplan gentemot de som var innan. Det var vid detta tillfälle läroplanerna började att 

bli omfattande. Lärarna fick större ansvar för undervisningarna, och större krav ställdes 

på dem (Lärarens handbok 2008). Kring regeringsskiftet år 1976, ungefär då 

socialdemokratin efter mer än 40 år förlorade regeringsmakten. Det var vid detta skede 

centerpartiet ville utöka decentraliseringen, vilket under våren 1979 fastslog riksdagen 

riktlinjer för decentralisering av den offentliga verksamheten. Efter ett år bestämde 

riksdagen att olika statsbidrag skulle upphäva och placeras in i skatteutjämningssystemet. 

Det hela resulterade till att statsbidraget för byggnadsarbeten inom skolverksamheterna 

drogs in (Lindensjö & Lundgren 2000). En decentralisering kom att förändra 

skolverksamheten i början av åttio och i slutet av nittiotalet. Det menas att ge 

skolverksamheten ett mer självständigt beslutsutrymme att arbeta inom. ”Löne- och 

anställningsvillkor överfördes från stat till kommun och en nu ansvarsfördelning mellan 
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stat och kommun för grundskolan, gymnasieskolan och komvux infördes” (Lärarens 

handbok 2008, s.8). Detta resulterade till aspekter för hur skolan styrdes politiskt. 

Regeringen och riksdagen fick ansvaret för ett så kallat nationellt skolväsende, 

samtidigt som kommunen fick i uppdrag att genomföra verksamheten. Det innebar bl.a. 

att skolverksamheten kunde genomföras i skolor runt om i landet (Ibid).  

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet” (Skollagen kap.1 2§). 

 

Frågan är hur skolan ska kunna vara likvärdig om den genomförs olika? Det finns ett 

svar på denna fråga i en styrmodell som kan beskrivas som en byggnad på två pelare. 

Första pelaren står för styrning med mål, och den andra pelaren står för styrning med 

resultat. Regeringen tillsatte även en kommitté i februari år 1991för att utreda och lägga 

fram förslag till nya läroplaner. Ur ett skolhistoriskt perspektiv var det första gången 

möjligt att anpassa arbetet med måldokument över alla sorters nivåer och skulle 

inkludera alla skolformer som grundskolan till gymnasieskolan. Där huvuddelen var att 

elever och barn skulle få en garanterad undervisningstid. Även år 1993 kom två stycken 

nya regeringsbeslut om en ny läroplan, där huvudsyftet låg på att förbättra 

betygssystemet för inom alla skolformer (Lärarens handbok 2008). 

 

År 1842 startades en folkskola där en förordning bestämdes, som kan beskrivas som en 

storts läroplan. Allteftersom började nu mål och innehåll fastställas i olika dokument 

som kallades för normalplaner. Den första moderna läroplanen trädde i kraft år 1919 

under folkskolans tid. Sedan bestämdes det att folkskolan skulle heta grundskola, och 

det var då läroplanens namn fastställdes (Lärarens handbok 2008). 

 

Invandrarbarn inkluderas i läroplanen 

I läroplanen från 1969 nämner de att i Sverige lever det andra än etniskt svenska 

människor. I ett av avsnitten om undervisning i internationella frågor från läroplanens 

allmänna del beskriver dem hur samhället håller på att förändras befolkningsmässigt 

och att denna sorts förändring kan påverka elevernas erfarenhet. De menar att eleverna 

får ta del av främmande miljöer och andra tankesätt från barn som immigrerat till 

Sverige. Vid detta skede blir Lgr 69 den första läroplanen där det står att en elev ska få 



 

5 

 

chans till undervisning i sitt egna hemspråk, detta gällde dock enbart de finsktalande 

barnen med finska som modersmål (Eklund 2003).  

Det framgår även i Lgr 69 att de inte har full koll på hur de ska gå tillväga för att 

inkludera invandrarbarnen i undervisningen. De menar att det uppstår svårigheter och 

konflikter när olika behov krockar med varandra i en grupp. Man vill underlätta detta 

genom samtal och diskussioner där eleverna ska informeras om olikheter mellan 

människor så som kön, ras, religion och nationalitet, detta leder till att klassrummet är 

mer heterogena än vad de tidigare varit. Det ställs därför ett större krav på lärare och 

pedagoger att tillgodose alla individer på ett likgiltigt plan (Ibid 2003).  

Kring 1970 börjar skolstyrelsen förstå att invandrarbarnen behöver få undervisning i det 

svenska språket för att underlätta deras skolgång samt att kunna klara vardagliga saker 

med hjälp av det svenska språket som ett kommunicerande hjälpmedel (Ibid).  

alla invandrarbarn i grundskolan som på grund av sin härkomst har 

otillräckliga kunskaper i svenska språket eller på grund av olikheter 

beträffande omfattning eller innehåll i sin tidigare skolgång saknar 

förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt följa undervisningen i 

svensk skola (Ibid, s. 186). 

I och med detta citat så slår de invandrarpolitiska målen igenom i läroplanen under 1978 

års revidering. Det förtydligas att invandrarbarnen är en ”grupp” som behöver en 

likvärdig utbilning så att deras språkutveckling förbättras samt att deras kulturarv tas 

tillvara på. Det finns nu tillgång till hemundervisning och stödundervisning i svenska.  

Interkulturellt i Lgr 80 

Även så sent som i Lgr 80 beskriver man invandrarbarnen som en grupp och inte som 

en individ. Ämnet idrott är det området som uttrycker sig mest där de interkulturella är 

som mest synligast: ”Invandrarelever har ofta kunskaper i bollspel som bör tas tillvara 

genom att de får instruera och berätta” (Ibid, s. 201). Ämnet idrott måste även anpassa 

sig till andra nationaliter, som t.ex. elever med muslimsk bakgrund som väljer att ha på 

sig ”muslimska kläder” gentemot ”vanliga” idrottskläder (Ibid 2003).  
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Ämnets olika faser 
 

Annerstedt 2001 beskriver utvecklingen av ämnet idrott i olika faser. Från början av 

1800-talet fram till idag så har han delat upp ämnet i sju olika faser. Exempel på dessa 

är Etablerings, militära, stabiliserings och brytningsfasen. Efter dessa kommer tre faser 

som är relevant för de läroplaner som denna studie tar upp. Dessa faser är fysiologiska, 

osäkerhets och hälsofasen. Den första fasen, fysiologiska pågick mellan 1950-1970 och 

det var forskning om fysiologi som utgjorde grunden för ämnet. I denna fas skulle 

undervisningen fördelas i tre olika tillfällen och det momentet som var i fokus var 

konditionsförbättrande övningar. Från att ha varit ett ämne som varit strikt och hårt styrt 

så ändras det nu till att vara mera lek och ämnet blir friare. Nu är man inte heller lika 

hård när det gäller att lära sig hur rörelserna ska se ut er ett estetiskt perspektiv 

(Annerstedt 2001). ”Denna utveckling fortsatte under decennierna som följde och 

betoningen förändrades från att man behandlade den kollektiva kroppen till den 

individuella kroppens möjligheter att uttrycka individuellt utformad rörelseglädje”(Ibid, 

s. 107). 

 

Nästa fas som dyker upp är osäkerhetsfasen som var mellan 1970-1994. Den här fasen 

kan kännas igen av färre styrande anvisningar och riktlinjer. Målen för idrotten ändras 

och det tillkommer nya och man skulle se ämnet i ett större perspektiv. Man talar nu om 

att idrotten skulle ge eleverna fysisk, psykisk, social och estetisk utveckling. I denna fas 

så talas det även om att ”lärarna i idrott blev allt mer splittrade och osäkra på ämnets 

målsättning och innehåll” (Ibid, s.107). 

 

Den sista fasen och som även är den som fortfarande finns är hälsofasen. Nu har ämnet 

fått ett nytt namn och man säger idrott och hälsa. Orsaken till denna förändring var att 

man nu talar mycket om ett hälsoperspektiv. När den nya läroplanen kom så kunde man 

se att den var inriktad mot hälsa. Man pratade t.ex. om livsstil, livsmiljö, hälsa och 

livskvalitet osv. Dock så finns det inte någon förklaring vad ett hälsoperspektiv 

egentligen betyder i praktiken. Man ska här bli medveten om hur livsstilar kan förändra 

hälsan. I lpo94 som blev läroplan 1994 så finns det inte några specifika moment som 

ska ingå i ämnet och det har blivit mera frihet för lärare och detta leder även till att 

ämnet idrott och hälsa kan se olika ut i olika skolor (Ibid 2001). 
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Skolgymnastikens bakgrund 

Det finns många personer som ligger bakom att gymnastiken infördes i skolan. Första 

steget för att få in gymnastiken i skolan var att det måste det finnas en specifik 

utbildning för gymnastiklärare. Detta påpekade Carl Ulric Broocman i en uppsats om 

”Fattigbarns uppfostran och undervisning på landet”. Han skrev dessutom i en tidskrift 

som han själv var grundare till samt redaktör. En ”stark och vältränad kropp är grunden 

för en sund och påverkbar själ” (Annerstedt 1991, s. 100). Vilket många andra 

pedagoger argumenterat för genom tiderna (Ibid). 

 

Per Henrik Ling brukar kallas för den svenska gymnastikens fader. I början av 1800-

talet lade Ling upp riktlinjer till ett gymnastisksystem som snabbt fick en enorm 

spridning och betydelse, som på senare år kommer att kallas för Linggymnastiken. Han 

grundade Gymnastiska Centralinstitutet som idag kallas för Gymnastik- och 

idrottshögskolan (GIH). Militärgymnastiken var något som Ling började undervisa först 

i. Det var allt från ridning till brottning som var liktydigt med vapenövningar, 

framförallt fäktning. På senare tid övergick undervisningarna till gymnastikövningar, 

eller pedagogisk gymnastik som han gärna kallade det för. Tanken var att gymnastiken 

skulle utgå ifrån kroppens rörelser, så som redskapsövningar m.m. Han påpekade ofta 

hur han ville att sitt egna sätt att undervisa inte skulle gälla som en färdig mall. Utan 

menade istället att hans gymnastikundervisning skulle utvecklas i takt med tidens 

förändringar (Annerstedt 1991). 

 

Att först upprödja ett fält är svårt, att sedan förbättra det är lättare, att sköta och skörda är lättast; 

likväl tänker aldrig den sista odlaren på den första, ty han beräknar blott sin egen möda. Samma 

glömska väntar också mig, det vet jag; men jag beder gud att framtida läkare och uppfostrare 

måtte hvar efter annan utvidga och förbättra dessa mina försök; ty då torde gymnastiken engång 

hos nordbon återfå samma stora betydelse, som den hade i Platos; Hippokrats och Galeni sinne 

(Annerstedt 1991, sid 85). 

 

 

Längd- och skridskoåkningens historia 

Längdskidåkningen har sina rötter långt tillbaka i tiden, ungefär för 5000 år sedan. 

Rötterna till detta uråldriga färdmedel fick sin kärnpunkt i Norge eftersom att det var ett 

lätt alternativ att ta sig fram under vintern. Detta färdmedel spred sig sedan över till 
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övriga Skandinavien samt Ryssland. Längdskidor underlättade resorna mellan länderna 

vid t.ex. byteshandel under de kalla och bistra vintrarna (International Ski Federation). 

  

Skridskoåkningen är en vanlig förekommande fysisk aktivitet som redan förekom på 

vikingatiden. Dåtidens skridskor bestod av så kallade isläggar (tillverkades av ben, 

oftast från får). Det är en nordisk idrott som har många grenar som hockey, 

konståkning, långfärdsskridskor m.m. Vikingarna spred sedan över sporten till övriga 

länder, och på senare tid kunde Olaus Magnus under landsflykten berätta om 

skridskotävlingar i Italien (Svenska skridskoförbundet).  

 

Skid- och skridskoåkningen har i läroplanen från 1962 fått en stor roll i 

gymnastikundervisningen. Det är beskrivet utförligt i dess målbeskrivning hur dessa 

moment ska genomföras, så att gymnastikläraren kan bidra med bästa möjliga 

undervisning. Det framgår även att tävlingsmoment bör tas med i undervisningen så att 

eleverna med tävlingsambitioner kan utvecklas inom längdskidåkningen. 

 

Tidigare forskning 

Så sent som under hela 1990-2000 talet var det svårt för lärare att få ett begrepp om vad 

hälsa är för något vilket är förståeligt med tanke på den knapphändiga informationen 

som Lpo94 tar upp om hur hälsa ska bedrivas i undervisningen (Jakobsson 2005). Det är 

bara inte i Sverige som lärare har svårt att tyda sina läroplaner. En undersökning från 

Australien visar hur klasslärare i grundskolan har svårt att undervisa idrott med hjälp av 

läroplanen (Quay och Peters 2008). Vissa lärare anser att fysisk aktivitet leder till hälsa, 

även kallat ”en sund själ i en sund kropp”. Medan andra tycker att hälsa inte bara 

förekommer under fysiska aktiviteter utan istället genom kostvanor, 

avslappningsövningar m.m. Det ger därmed en osäker bild om vad hälsa är och hur det 

ska undervisas för bästa möjliga resultat (Jakobsson 2005). 

 

I denna artikel från Jakobsson 2005 har fyra punkter uppkommit efter intervjuer som 

förklarar vad lärare i artikeln tror sig veta vad hälsa är, och hur det ska bedrivas i 

undervisningen: 

• Hälsa är något teoretiskt som man förknippar med traditionell klassrumsundervisning 

där man läser, svarar på frågor och diskuterar begreppet men där det fortfarande ingår 

som en del i ämnet. 
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• Hälsa har man i andra ämnen, så som hemkunskap när man undervisar om kost eller 

naturkunskap när man har moment som främst handlar om människokroppen. Dessa 

ämnen kan integreras med idrott och hälsa men det förekommer inte särskilt ofta. 

• Hälsa kan vara de aktiviteter som man genomför i ämnet. Genom att vara fysiskt aktiv 

främjar man hälsan på kort och lång sikt. 

• Hälsa är något man genomför enligt förmedlingspedagogiken. Man informerar om 

varför man ska träna och på vilket sätt olika övningar är nyttiga (vilket inte är samma 

sak som att eleverna har förstått eller att det är det som de har uppfattat att 

undervisningen går ut på). 

I dessa fyra punkter kan man dra slutsatsen att lärarna har väldigt olika synsätt på vad 

hälsa är, samt att ingen direkt vet hur det ska uppnås (Jakobsson 2004). 

 

Jane Meckbach 2004 har skrivit om hur lärare reflekterar kring skolämnet idrott och den 

är även inriktad mot grundskolan. I denna artikel har Meckbach intervjuat flera lärare i 

grundskolan för att ta reda på hur de tänker kring ämnet. Flera av de lärare som var med 

i denna studie menar att ämnet har ändrats från att ha varit ett välstrukturerat ämne med 

bestämda moment för varje årskull till att det är ett ämne som ser olika ut från skola till 

skola. De menar även att idrotten har förändrats från ett prestationsämne till att vara 

mera inriktat mot hälsan. Endast ett fåtal av lärarna säger att de använder sig av 

kursplanen när de planerar sin undervisning. När Lpo94 kom i kraft så fick lärare mer 

frihet i undervisningen och många lärare berättar att de låter eleverna vara med att 

planera undervisningen men att lärarna fortfarande sätter krav på mål som ska uppfyllas 

under terminen (Meckbach 2004). 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på hur idrotten i läroplanerna har 

förändrats från 1962 till 2011. Som ett exempel har vi valt att ta med skid- och 

skridskoåkningens utveckling i läroplanerna. Våra frågeställningar i detta arbete är 

följande: 

 Vilka förändringar har skett i läroplanen från 1962 till 2011 om man ser 

på ämnet idrott? 

 Hur har skid- och skridskoåkningen förändrats genom åren? 

 Vad är bakgrunden till läroplanernas utveckling? 

 

 

Metod 

Till vårt arbete har vi valt att göra en litteraturgranskning vilket går ut på att 

sammanställa den litteratur som ingår i studien (Backman 2008). Vi har även valt att 

göra en kvantitativ innehållsanalys. En innehållsanalys är en inriktning och hör till 

rubriken textanalys. De olika inriktningarna som finns till textanalys har gemensamt att 

undersöka och urskilja begränsade delar ur en text, det finns åtta olika inriktningar och 

vi tyckte att en innehållsanalys passade bra i detta arbete. När man gör en 

innehållsanalys så är det viktigt att redan i ett tidigt skede bestämma sig för vad som ska 

vara med och inte, alltså att begränsa området man ska arbeta med (Bergström och 

Boréus 2012). Orden vi har valt att ta med i innehållsanalysen är begränsat till vad vi 

själva anser ha med skid- och skridskoåkning att göra. Med kvantitativ menar Esaiasson 

m.fl. 2012 att “undersökningen baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter 

om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med 

siffror” (Ibid, s. 197). När man skriver en innehållsanalys kan man göra en så kallad 

kvantifierad jämförelse med t.ex. ord i texten (Bergström och Boréus 2012). I en 

kvantitativ innehållsanalys kan materialet i studien granskas genom att se hur ofta ord 

framkommer i texter, samt se hur stor plats i texter ordet får (Esaiasson m.fl. 2012). Vi 

har valt att göra en så kallad manuell kodning vilket Bergström och Boréus menar är 

användbart vid mindre arbeten där man räknar orden själv. Om man istället ska utföra 

en större studie så kan det vara bättre att använda sig av en datorbaserad ordräkning där 

man använder sig av datorn som hjälpmedel för att räkna ord (Bergström och Boréus 

2012). Tanken med att räkna ord i våra valda läroplaner är för att få en tydlig bild över 

hur skid- och skridskoåkningen har utvecklats genom åren. Genom att se om ett ord 
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upprepas ofta i en läroplan men inte nämns lika upprepat i en annan så kan vi få hjälp att 

svara på frågan om hur skid- och skridskoåkningen har utvecklats.  

 

Urval 

Till vår studie har vi valt att använda oss av fem läroplaner inom grundskolan från 

1962-2011, och de sätter därmed grunden för hela arbetet. Det finns inget syfte till 

varför vi endast valde fem läroplaner utan vi ansåg att vi skulle få fram tillräckligt med 

resultat med enbart fem. Orsaken att vi valde att studera grundskolans läroplaner är 

endast eftersom vi båda kommer jobba i grundskolan när vi är färdiga. 
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Resultat 

 

Läroplaner genom åren 

Lgr62 

I läroplanen för grundskolan 1962 är målet med gymnastiken att eleven ska i sin 

undervisning bidra med kroppsrörelser och en fortsatt harmonisk utveckling. 

Undervisningen ska fungera så att prestationsförmågan blir bättre samt att en funktionell 

arbetsteknik förbättras. En god kroppshållning ska även eftersträvas och eleverna ska få 

en möjlighet att prova på olika idrottsgrenar. Syftet med undervisningen enligt 

Läroplanen för grundskolan 1962 är “att utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet 

och ledarförmåga. Den skall hos eleverna söka väcka bestående intresse och förståelse 

för behovet av fysisk aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa” (Läroplanen för 

grundskolan 1962). 

 

Gymnastik är ett av huvudämnena man kan hitta i läroplanen och alla huvudämnen är 

upplagda på samma sätt där man börjar med att beskriva målet för ämnet precis som 

nämnt ovan. Utöver att man kan läsa om målen så går läroplanen in på huvudmomenten 

i ämnet och där beskrivs det även hur det ser ut för varje årskull som delas in i låg-, 

mellan- och högstadiet. När man läser om skidåkning och skridskoåkning så hittar man 

det under rubriken huvudmoment, men det står ingen tydlig förklaring på vilka moment 

som skall genomföras utan för att hitta en förklaring så finns det en egen rubrik senare i 

texten som lyder “Undervisning i ämnets grenar och moment”, detta kommer att ändras 

i de senare upplagorna av läroplanen. 

Lgr69 

När man läser om gymnastiken i Läroplanen för grundskolan 1969 så ser inledningen 

rätt likadan ut som i Lgr62, målet med gymnastik är i princip detsamma förutom att det 

har lagts till en mening, “Undervisningen skall vidare förmedla kännedom om den egna 

kroppens funktion och vård i samband med fysisk aktivitet” (Skolöverstyrelsen 1969, 

s.166). Det har inte heller skett någon större skillnad när det kommer till upplägget i 

boken. När man söker upp skid- och skridskoåkning så kan man dock se att de har lagt 

in en förklaring redan vid rubriken huvudmoment där det står mera ingående vilka 
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moment som skall ingå i skidåkning och skridskoåkning. Det finns alltså inget eget 

kapitel som tar upp en djupare förklaring av momenten. 

Lgr80 

När man övergår till läroplanen för grundskolan 1980 så kan man se tydliga 

förändringar i målet för idrott. Man kan se att skolan har börjat se på idrotten på ett helt 

nytt sett och att det finns en nyare tanke bakom målet för ämnet. Man kan redan i början 

se hur ingångspunkten är ändrad och man lägger större fokus på att utveckla elevernas 

psykiska, fysiska och sociala hälsa. Nu har även naturen kommit in i bilden och man vill 

utveckla friluftslivet hos eleverna. Det sista Lgr80 tar upp i målen för ämnet idrott är att 

man ska försöka locka elever att söka sig till olika idrottsklubbar och ”lära sig att se 

idrotten som en internationell kulturfaktor” (Skolöverstyrelsen 1980, s.90). Det bör 

tilläggas att ämnet har bytt namn från gymnastik till idrott. Strukturen och upplägget har 

ändrats och ser nu ut på så sätt att varje moment har sin rubrik, som gymnastik, bollspel, 

lek osv. Men nu kan man istället läsa om varje årskull under varje rubrik, och 

indelningen av årskullar är som tidigare, lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. 

 

När det kommer till skid- och skridskoåkning så finns det fortfarande med i läroplanen 

och det står utförligt vad som skall ingå i momenten och det tar lika mycket plats som 

vilket annat huvudmoment. 

Lpo94 

När man övergick till Lpo94 så hände det något med läroplanen. Alla de övriga 

läroplanerna har varit tjocka böcker på över 100 sidor men Lpo94 är ett litet häfte på 

cirka 40 sidor. Det går inte att hitta information om de olika skolämnena som ska läras 

ut, utan det är mest en sammanfattning av mål och normer som ska följas i skolan. Det 

går alltså inte att läsa om något ämne som undervisas i skolan i Lpo94. Själva strukturen 

i boken är inget att klaga på då det är lätt att se vad man läser om och den har tydliga 

rubriker som skolan och hem, skolan och omvärlden och bedömning och betyg. Men 

om man vill läsa om olika ämnen så hänvisar Lpo94 till kursplanerna, “Läroplanen 

kompletteras med kursplaner för alla ämnen och timplaner för de olika skolformerna. 

Kursplanen anger målen för utbildningen i det enskilda ämnet och timplanen anger 

undervisningstiden för ämnen och grupper av ämnen” (Lpo 1994, s. 3), 
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Lgr11 

I den nyaste upplagan av läroplanen, Lgr11 så har ämnet bytt namn från idrott till Idrott 

och hälsa. Innan de tar upp syftet med ämnet så tar de upp en kort bakgrund om vad 

fysisk aktivitet har för positiv effekt hos människan. Där står det bl.a att ”positiva 

upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 

fysiskt aktiva senare i livet” (Skolverket 2011, s.51). Utöver detta så skiljer sig inte 

inledning och syftet något från de andra läroplanerna. 

 

Upplägget i kapitlet idrott och hälsa och även för de andra ämnena har dock förändrats 

markant. Nu kan man inte längre se vilka huvudmoment som skall ingå i ämnet som det 

gick att göra i de tidigare upplagorna där det stod lek, gymnastik, dans osv. Nu är det 

istället en övergripande rubrik för de olika momenten, “rörelse, hälsa och livsstil och 

friluftsliv och utevistelse”. Den ger ingen tydlig bild av vad som ska ingå i t.ex. dans. 

En sak som har tillkommit i Lgr11 är att det finns betygskriterier i läroplanen vilket 

underlättar för läraren. 

Skid- och skridskoåkning är inget som nämns i Lgr11 utan det enda som går att läsa om 

är att det ska ske “fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika 

årstider” (Skolverket 2011, s.53). 

Jämförelse mellan Lgr62 och Lgr69 

Målbeskrivningen för de båda läroplanerna är i stort sett identiska. Där utgångspunkten 

är att ”tillfredsställa elevernas behov av kroppsrörelse” (Skolöverstyrelsen 1969, s.166). 

Lgr69 har även kvar målet där kroppsrörelsen skall se estetiskt ut, samt framföras på ett 

besparande sätt (precis som i läroplanen från 62). Syftet för de båda läroplanerna är 

densamma där ”undervisningen skall syfta till att utveckla laganda, självdisciplin, 

hjälpsamhet, och ledarförmåga” (Skolöverstyrelsen 1969, s.166). Läroplanerna 

poängterar även i slutet av de båda målbeskrivningen att undervisningen ska leda till ett 

ökat intresse och förståelse inom fysisk aktivitet, (som ett hjälpmedel för hälsa och 

avkoppling). 

 

Själva uppbyggnaden av strukturen inom skidåkningen och skridskoåkningen i de båda 

läroplanerna ter sig väldigt olika. Tittar man i Lgr69 så finns momenten för de olika 

disciplinerna uppspaltade med små rubriker under rubriken huvudmoment, och man får 

snabbt ett hum om vad som gäller. Läroplanen från 62 är således uppbyggd på ett helt 
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annat sätt. Man har istället lagt upp beskrivningen av momenten på en separat sida, där 

de olika disciplinera är utförligt förklarade i löpande text samt uppspaltade i små 

rubriker från låg till mellanstadiet. Inom skidåkningen finns en underrubrik som heter 

”tävlingsmoment”, vilket inte existerar i Lgr69. Den punkten har tagits med så att 

eleverna ska få en chans till specifik träning som t.ex. teknikträning, vilket skall vara en 

förberedelse inför eventuella tävlingar. 

Målen för skridskoåkningen är densamma i de båda läroplanerna. Det är bara 

uppbyggnaden av strukturen som skiljer de båda åt. 

Jämförelse mellan Lgr69 och Lgr80 

Målbeskrivning för Lgr80 skiljer sig väldigt mycket från Lgr69. Det framkommer redan 

från början av målens kriterier att eleverna ska uppleva en social, psykisk och fysisk 

utveckling vilket man inte nämner i Lgr69. Läroplanens målbeskrivning från 69 

gällande elevernas kroppsrörelser skiljer sig på en viktig punkt. Där har man lagt mer 

fokus på att själva kroppsrörelsen ska se vacker ut, från ett estetiskt perspektiv. Men i 

Lgr80 vill man istället få eleverna att känna glädje när de rör på sig. 

 

En stor skillnad från de tidigare läroplanerna är att i Lgr80 börjar man nu att lägga mer 

tid inom området handikapp och ett av målen är att eleverna skall få kunskap om olika 

handikapp. Samt att elever med särskilda behov ska få delta vilket absolut inte framgår i 

de tidigare läroplanerna. Lgr80 har tillfört en ytterligare punkt i deras målbeskrivning 

där eleverna ska få chans till att uttrycka sina känslor inom olika sorters rörelser. 

Tanken är att de ska våga dansa och uppleva hur rytmen upplevs, vilket i sin tur leder 

till ett starkare självförtroende. 

 

Hälsa och hygien får en större plats i Lgr80, och en viktig utgångspunkt är att lära ut 

förståelse om hur kroppen fungerar i ren allmänhet. 

Målbeskrivningen i Lgr80 ger eleverna ett större inflytande till att planera och leda egna 

gymnastiklektioner vilket inte finns med i Lgr69 målbeskrivning. Syftet är att barnen 

ska få känna på hur man tar egna beslut samt en förståelse om andra människors olika 

villkor för fysisk aktivitet. 

 

Friluftslivet får en tydligare status i Lgr80 mål. ”Under vistelse i naturen skall eleverna 

skaffa sig kunskaper om friluftsliv, få förståelse för den ekologiska balansen samt lära 
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sig att ta ansvar för naturen och utnyttja den rätt för rekreation och friluftsliv” 

(Skolöverstyrelsen 1980, s.90). Men i Lgr69 framkommer det ingenting om friluftslivet 

i dess målbeskrivning. I Lgr69 används ordet ”naturvård” under rubriken huvudmoment 

vilket inte förknippas eller tolkas i första hand som att lära ut kunskap om friluftslivet 

eller dess ekologiska balans. 

I slutet av Lgr80 har man tillfört ett nytt moment som genom undervisningarna ska 

belysa eleverna att ta kontakt med olika idrottsklubbar samt friluftsorganisationer i 

närheten. Syftet är att eleverna ska få kännedom om andra kulturers synsätt och 

traditioner gällande idrott. ”De skall diskutera mål, normer och resurser för idrott och 

uppmuntras till aktiva insatser för idrott och förebyggande hälsovård i skola, hem och 

samhälle” (Skolöverstyrelsen 1980, s.90). Detta är något som inte Lgr69 har med i sin 

målbeskrivning. 

 

När man letar upp skidåkning i läroplanerna så kan man se tydliga skillnader . Det bör 

dock tilläggas att själva strukturen och dess förklaring gällande skidåkningen i Lgr80 är 

utförligare beskrivet. Här baserar de mer på att få en stabilare grund i själva 

skidåkningen genom att skida i kuperad terräng samt backar. Skillnaden mellan 

läroplanerna gällande skridskoåkningen skiljer sig rätt så markant. Åktekniken är 

densamma, men här vill man tydligare lära ut vett och etikett om isens farligheter samt 

livräddning. Eleverna för möjligheten att pröva på olika övningar med isdubbar, 

räddningslina och ispik och detta görs för att kunna rädda sig själv och andra ur isvakar. 

Jämförelse mellan Lgr80 och Lpo94 

Skillnaden mellan Lgr80 och Lpo94 är stor både innehållsmässigt och hur allt är 

upplagt. Som det är nämnt tidigare så är Lpo94 en kort liten bok som förklarar generelt 

hur skolan ska fungera osv. Det saknas alltså information om hur alla ämnena ska vara 

upplagda och det får man helt enkelt läsa om själv i kursplanen. Detta betyder alltså 

även att skid- och skridskoåkningen har försvunnit ur läroplanen, men i detta fall så har 

även alla andra skolämnen också försvunnit. 

Jämförelse mellan Lpo94 och Lgr11 

Eftersom vi fortfarande pratar om Lpo94 så blir det automatiskt en stor skillnad då det 

krävs en kursplan för att jämföra de olika skolämnena. Men när vi fick Lpo11 så började 

läroplanen likna de övriga bortsätt från Lpo94. Men i Lgr11 så kan man åter igen läsa 

om alla skolämnen samt hur det ska se ut för de olika årskurserna. Dock så finns det inte 
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någon formulering på hur alla moment skall utföras med det finns i alla fall information 

om momenten. I Lgr11 så står det inget om skid- och skridskoåkning utan det ända vi 

kan läsa är ”lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under 

olika årstider” (Skolverket 2011, s.53).  
 

Tabell 1  
 

 

I en studie om läroplanernas huvudmoment inom idrott från 1962-1994 av Björn Sandahl förtydligar 

författaren hur de olika huvudmomenten har förändrats under åren. Det framgår i ovanstående tabell hur 

man har valt att klassificera de olika momenten från 1962-1994 (Sandahl 2004). 

Tabell 2 

  
Lgr 62 

  

     
Skidåkning 8 

 

Skridskoåkning 6 

Längdlöpning 4 

 

Konståkning 4 

Skidvana 1 

 

Skridskor 3 

Skidfärdighet 1 

 

    

Skidträning 1 

 

Total 13 

Skidor 1 

       

   Total 16 
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Lgr 69 
  

     
Skidåkning 3 

 

Skridskoåkning 4 

Skidvana 1 

 

Skridskoövningar 1 

Länglöpning 1 

 

Konståkning 1 

    

 

Skridskor 1 

Total 5 

 

Skridskolekar 1 

   

    

   

Total 8 

 

  

 

 

 

Lgr 80 
  

     
Skidåkning 6 

 

Skridskoåkning 1 

Skidor 1 

 

Konståkning 1 

Skidturer 2 

 

Långfärdsåkning 1 

Skidvård 2 

 

    

Skidvett 1 

 

Total 3 

Skidutrustning 1 

   
Skidåkningsform 1 

       

   Total 14 
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Lpo 94 

Total 0 

Lgr11 

Total 0 

 

Resultat av tabell 2 

Genom att räkna ord som har med skid- respektive skridskoåkning så kan vi se hur det 

har sett ut i läroplanerna och hur det ser ut idag. Resultatet vi har fått fram är att det är 

en tydlig förändring mellan läroplanerna. De tre första upplagorna av läroplanen, Lgr 

62, Lgr 69 och Lgr 80 har i kapitlet idrott ord som har med skid- och skridskoåkning att 

göra. I Lgr 62 förekommer det 16 respektive 13 ord där vi kan se en större upprepning 

av skidåkning och skridskoåkning. Detta mönster upprepas fram till Lpo 94 då skid- och 

skridskoåkningen försvinner helt och hållet, detta kan vi även se i dagens (Lgr11) 

läroplan.  
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Diskussion 

I denna del av arbetet så ska vi diskutera de resultat vi kommit fram till med våra 

frågeställningar som bakgrund. 

 

Resultatdiskussion 

I sin helhet har vi märkt hur målen från de olika läroplanerna genom åren ändrats 

väldigt mycket. Däremot insåg vi att läroplanerna från 1962-1969 är väldigt identiska 

med varandra. Där själva syftet med undervisningen är att eleverna ska eftersträva efter 

en estetisk kroppsrörelse. Samt utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och 

ledarförmåga (Läroplanen för grundskolan 1962) (Skolöverstyrelsen 1969). 

När vi har studerat läroplanen från 1980 märkte vi direkt att några år har gått och en ny 

målbeskrivning har uppenbarat sig. Det finns fyra punkter som har tillkommit i denna 

läroplan. Där en av dessa punkter är att kroppsrörelsen ska uttryckas i glädje, och inte ur 

ett estetiskt perspektiv som i de första två läroplanerna. Den punkten som skiljer sig 

allra mest markant från de övriga läroplanerna är att man nu har lagt in en helt ny aspekt 

i målbeskrivningen. Som beskriver hur eleverna ska få chans till att förstärka sin 

psykiska självbild, samt mer kunskap om vilka bidragande faktorer fysisk aktivitet har 

på hälsan. Den sista punkten är att eleverna ska få till kännedom om olika idrottsklubbar 

runt om i hembygderna (Skolöverstyrelsen 1980). 

Då läroplanerna har ändrats så pass mycket genom åren är det lätt att tänka på hur bra 

den nya måste vara. Målbeskrivningen i Lgr11 har å andra sidan kvar i stort sett samma 

syfte som läroplanen från 1980. Där kunskap om hälsa är en viktig utgångspunkt, samt 

hur friluftslivet spelar en stor roll för deras psykiska hälsa. Det bör tilläggas att kraven 

för de olika målen inte har samma utrymme som i de övriga läroplanerna. Man har inte 

specifikt staplat upp vilka moment som måste genomföras som i de äldre läroplanerna. 

Utan känslan är att man istället har gett idrottsläraren ett större utrymme att välja vilka 

moment hen vill undervisa i. Nackdelen är att moment som skid- och skridskoåkning 

går bort där. I de äldre läroplanerna lyfts skid- och skridskoåkning fram som något 

viktigt i de olika målen. Det finns som sagt utförlig information om hur idrottsläraren 

ska genomföra dessa moment för att få en sådant bra resultat som möjligt. Då det i 

dagens samhälle inte längre finns något såvida specifikt krav på att utföra dessa 

moment, så kan vi tänka oss att idrottslärare valt att avstå från att undervisa inom de två 

områdena runt om i länen - oftast i brist på intresse. 
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När vi har tittat på skid- och skridskoåkningen i läroplanerna så kan man enligt oss se 

en negativ utveckling. I de tidigare läroplanerna så har skid- och skridskoåkning varit ett 

moment med lika mycket vikt i läroplanen som de andra ämnena t.ex. dans, gymnastik 

och bollspel. Men när man läser den nyaste läroplanen som kan man inte hitta något om 

sporterna. Det bör dock tilläggas att det inte går att läsa om något ämne i den nyaste 

upplagan. Det är tråkigt att se att det har försvunnit helt och hållet då det är idrotter som 

kanske inte alla lärare är så aktiva inom. När vi gjorde en innehållsanalys så fick vi fram 

tydliga resultat på hur det har försvunnit ur läroplanerna. Det vi såg var att det inte 

förekommer något ord som har med skid- och skridskoåkning i den läroplanen vi följer 

idag (lpo11) eller i den föregående (lpo94). Vi upptäckte även nya ord som har kommit 

med i de olika läroplanerna som t.ex. skidvård och skidvett vilket vi tycker är viktig del 

i undervisningen. Skidvård är en bra kunskap att lära ut då det helt enkelt är viktigt att ta 

hand om skidorna för bästa prestation. Skidvett är även något som ska ses som 

nödvändigt då det är viktigt att undvika att hamna i situationer som kan leda till fara för 

en själv eller för andra.  Om det är så att lärare använder sig av läroplanen som 

hjälpmedel för att planera lektionerna så betyder detta att lärare inom de senaste åren 

kan ha struntat i att ta med skid- och skridskoåkning i undervisningen. 

 

Efter den negativa nedåtspiralen som skid- och skridskoåkning haft genom åren i 

läroplanerna har egna tankar och reflektion framkommit om varför en sådan negativ 

förändring skett. Vi tror att en av de största bidragande faktorerna till varför inte 

skidåkningen har en lika central punkt som kring 1960-80 talet är pga. kostnader. En 

skidutrustning är relativt dyr där skolor och familjer oftast väljer att avstå från köp. En 

vanlig sak som många familjer gör är att gammal skid- och skridskoutrusning går i arv 

inom familj eller släkt. Det eskalerar till att barnen får åka på ”dålig” utrustning vilket 

gör att dessa vinteraktiviteter blir betydligt tråkigare än att åka på en ”ny” och anpassad 

utrustning har vi märkt under vår tid på skolor.  

 

Med tanke på att skidåkningen inte är obligatorisk enligt läroplanen har vi märkt att de 

flesta idrottslärare på skolor vi arbetat på inte har något avsevärt stort intresse av 

skidåkningen, vilket leder till att det tas bort från undervisningarna. Samtidigt har vi 

insett att de få som har ett intresse av skidåkning mer än gärna undervisar skidor. Det 

bör även poängteras att det inte bara handlar om kostnader samt bristande intresse inom 
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skid- och skridskoåkningen. Vi har även insett att klimatet spelar en stor roll på 

undervisningen i skid- och skridskoåkning. Skidor är beroende av snö och kyla vilket 

blir svårt att undervisa då plusgrader och snöfattiga vintrar uppstår. Skridskoåkningen 

har en fördel där undervisningen kan bedrivas i inomhushallar för skridskor, dock har 

inte alla skolor tillgång till att besöka dessa hallar har vi insett genom åren ute på skolor. 

 

Ur ett skolhistoriskt perspektiv insåg vi att det var många händelser som har förändrat 

skolväsendet och läroplanerna genom åren. Framförallt då regeringsskiftet skedde år 

1976, vilket gav alster till att socialdemokraterna tappade sin makt efter mer än 40 år. 

Just vid detta tillfälle såg centerpartiet sin chans med en decentralisering i Sverige, 

vilket riksdagen fastslog inom den offentliga verksamheten. Inte trodde man att det 

skulle förändra skolverksamheterna så mycket. Men under 1980-90 talet fick skolorna 

ett mer självständigt beslutsutrymme att jobba inom. Som vi anser var ett bra beslut 

eftersom att pedagogerna nu fick friare tyglar, som resulterar till mera kvalitativa 

undervisningar inom idrotten som exempel (Lindensjö & Lundgren 2000).  

 

En stor inverkan på skolverksamheterna runt omkring Sverige var när regeringen ville 

införa en likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar. Frågan som kan ställas är; 

hur ska det kunna vara möjligt? Det måste finnas en struktur, plan samt samarbete för 

att detta skall kunna vara möjligt. Regeringen löste det hela med hjälp av en styrmodell 

som är en byggnad av två pelare. En som står för styrning med mål, och den andra mot 

inriktning med resultat (Lärarens handbok 2008). 

 

I läroplanen från 1969 börjar man uppmärksamma att barn från andra länder behöver 

undervisning i den svenska skolan. Vi tycker det är underligt beskrivet i ett av avsnitten, 

där en tendens till oro om att samhällets befolkning ökar vilket kan påverka elevernas 

utveckling. Personligen får vi en liten känsla av främlingsfientlighet eftersom att de är 

rädd att de ska påverkas till något negativt pga. andra religioner, levnadsvanor m.m. Det 

bör också tilläggas att Lgr 69 är den första läroplanen där elever får chans till 

undervisning i sitt egna hemspråk, gäller dock bara de finsktalande barnen. Men detta 

anser vi är en ledande faktor till att de invandrande barnen så småningom får chans 

undervisning i sitt hemspråk (Eklund 2003). 
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Vi har också märkt att i Lgr 69 till Lgr 80 hur lärare och pedagoger har det relativt svårt 

att inkludera barnen från andra länder i undervisningarna. De tycker att det kan uppstå 

konflikter när olika behov krockar med varandra eller pga. oförstådd kommunicering 

med elever från andra kontinenter. Vi tycker det är extra viktigt att lärare och pedagoger 

samtalar och för diskussioner med elever om kön, ras religion och nationalitet, för att få 

en förståelse för alla individer. Vi har även märkt hur de i läroplanerna oftast nämner 

invandrarbarnen som en grupp och inte som en individ vilket båda tycker är lite 

skrämmande. Vi har som sagt ämnet idrott som kärnpunkt i vårt arbete, och det är inom 

detta område som det interkulturella lyser allra starkast i, där ord som ”invandrarelever” 

framkommer. Vi får även känslan att idrotten har svårt att förhålla sig till andra synsätt, 

där bl.a. idrottslärare kan ha svårt att förstå varför muslimska elever kommer iklädd i 

”muslimska kläder” till undervisningen. Här är det viktigt att idrottslärare tillämpar sunt 

förnuft och bortser från den vanliga svenska mallen på hur man skall gå klädd och 

uppföra sig (Eklund 2003). 

 

Anledningen till att vi har tagit med detta område i vårt arbete är att visa en orsak till 

läroplanernas förändringar ur ett samhällsperspektiv. Vi är båda enade om att ämnet 

idrott har ändrats relativt mycket då invandrarbarn inkluderades i skolan i början av 

1960-talet. Saken är den att vi tror att den svenska skolan inte visste hur man skulle 

undervisa barnen som hade annat språk, religion och andra levnadsvanor (det rådde 

okunskap). Även vissa idrottslärare hade svårt att förhålla sig till deras undervisningar 

tror vi pga. den nya ”samhällskrocken” som började etablera sig i den svenska skolan. 

Idrottens fasindelning 

Det finns naturligtvis många saker som har påverkat förändringen av vår läroplan som 

vi har idag. En faktor som har haft betydelse för ämnet idrott och hälsa är de olika 

faserna som vi har gått igenom under alla åren. För oss känns det som en rätt logisk 

förklaring att det har skett förändringar just eftersom det funnits olika faser i Sverige. I 

de nya faser så kom det även nya idéer vilket blev allt mer intressanta. De olika faserna 

ger en tydlig förklaring på hur ämnet idrott och hälsa har varit och varför det är som det 

är idag. 

 

Barn och ungdomar kanske inte är lika insatta i nya idéer och tankar som vuxna kan 

vara. Men för att få dem insatta så ändras då t.ex. målen i idrott och hälsa. Det är även 
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viktigt att börja i tidig ålder så att det kan bli en mera självklarhet när de växer upp. Hur 

kommer ämnet idrott och hälsa se ut i framtiden? Det är en svår fråga som inte går att 

svara på, men eftersom det har skett många händelser som påverkat vår läroplan idag så 

är det inte omöjligt att det ser helt annorlunda ut i framtiden. Ett nytt sätt att tänka kring 

hälsa kan kanske i framtiden leda till en ny läroplan. Men detta är bara tankar som vi 

har. 

 

Metoddiskussion  

När vi började med detta arbete så var vi inriktade mot att göra en intervjustudie eller en 

enkätstudie för det var något vi tänkte att skulle ge det bästa resultatet. Men när vi 

började skriva om vårt område så märkte vi att det kanske var bäst att använda sig av en 

litteraturstudie istället. De frågeställningar vi har ställt i studien är frågor som kan 

svaras på genom en litteraturstudie. Att vi valde att göra en innehållsanalys när det kom 

till skid- och skridskoåkning tyckte vi var en smart idé, det var ett roligt sätt att se hur 

ämnet har utvecklats genom åren. Det skulle säkert gått att göra detta arbete med hjälp 

av andra metoder men vi tycker att det fungerade utmärkt med de metoder som vi valt 

att arbeta med.  
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Vidare forskning 

I vår studie har vi endast tagit med skid- och skridskoåkningen som exempel på hur det 

har utvecklats genom åren. Det vore intressant att se hur andra moment har utvecklats. 

Kanske det inte har skett lika stor skillnad i de ”traditionella” momenten som friidrott, 

fotboll osv.  

 

Från början hade vi tänkt att vi skulle fara runt till några skolor för att ta reda på hur de 

arbetade kring skid- och skridskoåkning. Genom att intervjua olika idrottslärare runt om 

i Sverige så skulle det vara intressant att se om det är någon skillnad om man t.ex. är 

idrottslärare i norra Sverige än i södra.  
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