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INLEDNING

I februari 1967 anordnade Skolöverstyrelsen ett gymnastikpedago- 
giskt symposium. Vid detta framkom bl a att det krävs ökade kun
skaper om hur gymnastikundervisningen bedrivs för närvarande samt 
elevernas inställning till denna undervisning. Dessa kunskaper är 
av vikt för att kunna ge varje individ möjlighet till rekreation 
och optimal utveckling av sina fysiska anlag efter förutsättningar 
och intresse.

Mot bakgrunden av denna diskussion har undersökningar rörande 
gymnastikundervisningen i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i 
gymnasiet genomförts vid Lärarhögskolorna i Stockholm och Umeå. 
Undersökningarna finansieras med medel från Skolöverstyrelsen 
byrå L 4. Projektledare är professor Sten Henrysson, Umeå. För när
varande pågår databearbetning av materialet.

Avsikten med denna rapport har varit att ge den historiska bak
grunden till gymnastikundervisningens utveckling i vårt land och 
belysa de förändringar som ägt rum inom ämnets ram, Därvid har 
speciell vikt lagts vid ändringar i timantal och ämnets målsätt
ning. Försök har även gjorts att belysa ämnets nuvarande utform
ning i skolan och den forsknings- och försöksverksamhet samt den 
fortbildning som pågår inom ämnet. Av utrymmesskäl har redogörelsen 
koncentrerats till folkskolan och läroverket (sedermera grundsko
lan och gymnasiet) medan övriga skolformer har endast berörts helt 
kortfattat. Uppläggningen av gymnastikundervisningen vid övriga 
läroanstalter har dock i stort sett följt samma riktlinjer som 
vid folkskolan och läroverket.

Eftersom uppläggningen av skolans gymnastikundervisning hänger 
nära samman med gymnastiklärarnas utbildning har det bedömts vara 
av intresse att även redogöra för Gymnastiska centralinstitutets 
historia i korta drag. Härvid har speciell uppmärksamhet riktats 
på de förändringar som ägt rum i institutets organisation under 
dess 150-åriga tillvaro. För att vinna större åskådlighet i fram
ställningen har institutets historia delats upp i perioder som i 
huvudsak omfattat ca 25 år. Försök har även gjorts att belysa mål
sättningen för utbildningen och förbindelsen mellan institutet och 
skolväsendet i övrigt.
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FRÄN ANTIKEN TILL P.H. LING

För allt mänskligt liv utgör rörelse en nödvändig förutsättning.
Det finns hos barnet ett medfött behov av fysisk aktivitet. Kropps
övningar i någon form har förekommit hos de flesta av forntidens 
folk men de fick sin största betydelse och fulländning hos gre
kerna. Hos dessa ingick kroppsövningar som en väsentlig del i ung
domens uppfostran och de kom även att påverka den grekiska kul
turen.

I grekernas fysiska fostran ingick löpning, hopp, kast samt fem
kamp. Vidare förekom brottning, nävkamp och allkamp (kombination 
av de två förstnämnda) samt lekar och dans. Även hos romarna do
minerades den fysiska fostran av idrottsövningar främst fäktning, 
spjutkastning, hinderlöpning och hopp.

Under medeltiden var intresset helt inriktat på det intellektuella 
kunskapsförvärvet och kroppens fostran ansågs oväsentlig. Det var 
endast adelns söner som fick någon form av fysisk fostran och den 
skedde i form av ridning, voltige (att ta sig upp på och ned från 
en häst som är i rörelse), fäktning, dans och musik.

Det dröjde ända till 1700-talet innan fysisk fostran mera allmänt 
fick en plats på skolans schema. Bland de som kämpade för kropps- 
kulturen märktes bl a John Locke (1632-1704), engelsk läkare och 
filosof, och den franske filosofen Jean Jarques Rousseau (1712- 
177 8) Den senare ansåg att det viktigaste vid all uppfostran var 
att ordna kroppens och själens övningar så att de ständigt tjäna
de varandra till vederkvickelse. I boken "Emile" (Fahlstedt, svensk 
översättning, 1912) påpekar han vikten av sådana pedagogiskå hjälp
medel som åskådlighet i undervisningen, aktivitetspedagogik, själv
verksamhet, frihet under ansvar, förståelse för barnaårens natur
liga behov, kroppsövningar, friluftsliv m m.

Kravet på att bättre tillgodose den fysiska fostran fick sin prak
tiska tillämpning i Tyskland. Johan Bernhard Basedow (1723-1790) 
grundade filantropinerna, som var ett slags internat för pojkar 
i åldern 6-18 år. Vid dessa skolor gavs den fysiska fostran stor 
plats på schemat. Den mest berömda blev filantropin i Schnepfenthal, 
där Johann Christoph Guts Muths (1759-1839) var lärare. Han har 
kallats den pedagogiska gymnastikens fader. Hans bok "Gymnastik 
für die Jugend" (1793) är den första praktiska handledningen i 
gymnastik för manlig ungdom. Målet för gymnastiken enligt Guts
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Muths skulle vara att ge uthållighet, styrka, smidighet och skön
het. Hans övningsförråd omfattade bl a löpning, hopp, klättring, 
balansering, kast, simning, skridskoåkning. Alla övningar bedrevs 
i det fria.

Samtidigt med Guts Muths verkade den schweiziske pedagogen Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Han införde kroppsövningar vid en 
av honom grundad skola i Burgdorf. Pestalozzi ansåg att den form 
som den fysiska fostran fått vid filantropinerna ej fyllde det 
stora flertalets behov av kroppsrörelser. Eleverna vid filantro
pinerna rekryterades från överklassen medan Pestalozzis elever kom 
från fattiga hem. Han tyckte sig finna att den fysiska utvecklingen 
hos landsbygdens ungdomar blev ofta hämmad genom alltför tidigt 
hårt kroppsligt arbete medan barnen i städerna genom stillasittan
de i skolan ådrog sig mer eller mindre skadliga hållningsfel. Han 
ansåg även att industrialismen med den ofta ensidiga arbetsställ
ningen vid maskinerna gav upphov till brister i kroppens utveckling. 
Detta gav Pestalozzi idén till en ny slags gymnastik, som omfat
tade rörelseformer som kunde medverka till en allsidig kroppsut
veckling och förbättrad hållning.

Enligt Pestalozzi borde man vid all inlärning gå från det enkla 
till det sammansatta, från elementet till funktionen, dvs man bör
jar med enkla ledövningar, ”elementrörelsern, för armar, ben, hu
vud och bål, vilka så småningom kombineras för att senare övergå 
till färdighets- och funktionsövningar. Pestalozzi var den förste 
i gymnastikens historia som använde konstruerade övningar som 
byggde på anatomiska kunskaper om ledernas byggnad. Enligt Pesta
lozzi var gymnastikens mål kroppens allsidiga utveckling och ej 
inlärande av vissa färdigheter som dans, ridning etc.

Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) var grundare av den tyska turn- 
rörelsen. För Guts Muths och Pestalozzi var det pedagogiska syftet 
med gymnastiken dominerande medan det för Jahn var ett medel att 
reformera den tyska ungdomen och göra den väl skickad att försvara 
sitt land. Han byggde huvudsakligen på Guts Muths ideer men införde 
en del nya redskap som räck, ringar och barr. Jahn ville göra gym
nastiken till en hela folkets angelägenhet genom det fria förenings
livet. Han förkastade ordet gymnastik och kallade sitt system ''tur
nen” .
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Från Tyskland spred sig Guts Muths gymnastik till Danmark. Där 
fick den sin främste företrädare i Franz Nachtegall (1777-1847).
Vid Nachtegalls institut i Köpenhamn fick svensken Ling impulsen 
till den verksamhet som kallats den svenska eller lingska gymnas
tiken.

Som källmaterial till detta avsnitt har följande böcker använts: 
Abramson, Holmberg, Key-Åberg, Möller: Lärobok i gymnastik av
sedd för Gymnastiska centralinstitutet och folkskoleseminarierna 
(1932); Holmberg: Den svenska gymnastikens utveckling - Per Henrik 
Ling och hans verk (1939); Moberg: Gymnastikens och andra kropps
övningars historia i huvuddrag (1923); Westergren: Gymnastik (1957). 
I den kommande redogörelsen har dessa böcker använts som källor om 
ej annan källa angivits.
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PER HENRIK LING 

I Levnadsbeskrivning

Ling (1776-1839) föddes i Ljunga prästgård i Småland, där hans 
fader var kyrkoherde. Han avlade studentexamen vid Lunds uni
versitet 1793. 1799 reste Ling till Köpenhamn för att studera
språk och litteratur. Här blev han även intresserad av kropps
övningar genom besök på Nachtegalls institut, där han deltog i 
gymnastiken. Han tog även lektioner i fäktning och blev ®n 
mycket framstående fäktare.

1804 återvände Ling till Sverige och erhöll befattningen som 
fäktmästare vid Lunds universitet. Han började samtidigt att 
undervisa i gymnastik och använde sig då av Guts Muths'prin
ciper. Han deltog även i den akademiska undervisningen i ana
tomi och fysiologi, eftersom han ansåg, att gymnastiken måste 
grundas på dessa vetenskaper.

1813 lämnade Ling Lund och reste till Stockholm för att till
träda en tjänst som gymnastiklärare vid Kungl. Krigsakademien 
vid Karlberg och för att upprätta ett gymnastikinstitut, Kungl 
Gymnastiska centralinstitutet, för utbildande av gymnastiklä
rare för skolan och armen. Han blev dess förste föreståndare.

Under stora lokala och ekonomiska svårigheter utvecklade han 
här sitt frisk- och sjukgymnastiska system samt kämpade för 
gymnastikens införande i skolor och vid armén. Han erhöll pro
fessors titel 1825. Vid sidan av sin gymnastiska verksamhet 
ägnade sig Ling åt skaldekonst. Han invaldes 1835 i Svenska 
Akademien för sina litterära förtjänster.

II Den lingska gymnastiken

Ling lämnade ej i skrift någon sammanhängande framställning 
av sitt system, vilket delvis torde ha berott på, att han var 
osäker om utformningen av sina gymnastiska ideer. Experimen
terande och prövande karaktäriserade mycket av hans verksamhet

Ling utgick från Guts Muths^ gymnastik men han var även på
verkad av Pestalozzis ideer och den tyska turn-rörelsen. Ett 
av Lings grundläggande gymnastiska arbeten är "Förslag om 
gymnastikens nytta och nödvändighet för soldaten i allmänhet’'’
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(1866) och det torde kunna anses som det främsta av hans 
gymnastiska verk.

Ling indelade gymnastiken i fyra huvuddelar, nämligen:
1* Pedagogisk gymnastik, varigenom människan lär sig under

ordna sin kropp under sin egen vilja.
2. Militär gymnastik, varigenom människan med hjälp av ett 

yttre ting, dvs ett vapen eller genom egen fysisk kraft 
söker underordna en annan persons vilja under sin egen.

3. Med ikal gymnastik, varigenom människan såälv, eller m.ed 
annans hjälp och med lämpliga rörelser söker hindra eller 
övervinna de lidanden som uppstått i hennes kropp genom 
abnorma förhållanden.

4. Estetisk gymnastik, varigenom människan söker att fysiskt 
åskådliggöra sina tankar och känslor (Gymnastikens all
männa grunder, Ling, 1866).

Hans största betydelse låg utan tvivel på den pedagogiska gym
nastikens område. Han utformade vissa gymnastiska grundprin
ciper och det är främst dessa som skapat storheten i hans livs
verk.

Grundprinciperna i hans gymnastik var följande:
1. Gymnastikens rörelser skall grunda sig på människoorganis- 

merts behov och dess lagar.
2. Gymnastiken skall framkalla en harmonisk utveckling av 

människokroppen genom ett allsidigt övande av alla dess 
delar, 1 den harmoniska utvecklingen inbegrep han både den 
yttre muskulaturen och de- inre organen. .

3. Varje rörelse måste, för att rörelseverkan skall kunna be
räknas, vara formbestämd, den måste ha en bestämd utgångs
punkt, rörelsebana och slutpunkt.

4. Av alla de rörelser som människokroppen kan utföra måste 
ett urval göras. För pedagogiskt bruk torde endast sådana 
rörelser väljas, som äger utvecklingsförmåga, korrektiv 
kraft, enkelhet samt år estetiskt tilltalande.

5. övningarnas svårighetsgrad måste gradvis anpassas efter 
gruppens utbildningsnivå, efter deras ålder, kön och fy
siska. förutsättning i Övrigt.
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6. Den gymnastiska utbildningen bör riktas lika mycket åt 
själens som åt kroppens behov och sann glädje bör känne
teckna gymnastikarbetet. Gymnastiken skall även vara karak
tär sdanande.

De flesta av dessa principer är fortfarande normgivande för 
svensk fysisk fostran.

Ling gav även metodiska anvisningar som t ex att varje gymnas
tiklektion skulle börja och sluta med lättare övningar och att 
redskapsövningar borde förläggas till mitten av lektionen. 
Truppen borde indelas i rotar efter ålder, förmåga och anlag 
för att lättare kunna tillgodose varje individs behov, övningar
na borde ledas med kommando.

Sina gymnastiska grundprinciper utformade Ling bl a vid det av 
honom grundade och ledda Gymnastiska centralinstitutet (GCI) i 
Stockholm. Från början trodde man att den lingska gymnastiken 
skulle få sin största betydelse genom att den förmådde öka 
soldaternas allmänna prestationsförmåga men under 1800-talets 
senare del visade det sig att det var främst i egenskap av ett 
pedagogiskt system för fysisk fostran för alla slags skolor 
som den nådde uppskattning och berömmelse även utanför Sveri
ges gränser.

Enligt nutidens sätt att se på gymnastik utmärktes Lings gym.- 
nastik av ett stelt arbetssätt och en mycket långt gående upp
delning av rörelserna. Detta torde sammanhänga med att
Ling var starkt påverkad av Pestalozzis pedagogik som omsatt 
på kroppsövningar innebar att rörelserna sönderdelades i sina 
element.

Ling försökte att skapa ett system som var uppbyggt på veten
skaplig grund, men eftersom han saknade tillräcklig vetenskap
lig utbildning lyckades han ej uppnå sitt mål.
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SKOLGYMNASTIKENS UTVECKLING

I Perioden 1805-1839

1805 lyckades biskop Jakob Axelsson-Lindblom i Linköping få 
Gustaf IV Adolfs godkännande och stöd att införa gymnastik 
vid Linköpings läroverk. Han kände till tysk och dansk gym
nastik liksom P.H. Lings insatser i Lund.

Linköpings läroverk var en stiftsskola. Domkapitlet förord- 
nade att gymnastik skulle ordnas på något lämpligt ställe och 
äga rum ”under de korta mellanstunderna från läsningarna" 
samt stå under tillsyn av lärarna (Håkansson, 1967),

1807 gjorde P.H. Ling en framställning om att gymnastik skulle 
bli allmänt införd i vårt land. Det Kungl. svaret blev en 
"Förnyad skolordning" (1808) i vilken bl a stod "wid warje 
Lärostad, efter ställets beskaffenhet, så kallade Gymnastiska 
anstalter inrättas skola, der Ungdomen, under lofstunderna 
och tillsyn av någon lärare få öva sig, att klifwa, hoppa, 
voltigera, simma m m, hwartill tjenliga inrättningar böra 
göras, och den klokhet och försiktighet iakttagas som kunna 
göra dessa övningar för Ungdomen nyttiga, utan att de blifwa 
för densamma wådliga”. I och med denna förordning blev gym
nastik officiellt införd vid läroverken, men först genom 1820 
års skolordning (1821) blev den ett fast läroämne i skolorna. 
Det skulle vara tre gymnastiktimmar per vecka och deltagande 
i gymnastik var obligatoriskt om eleven ej medgivits befrielse 
av kollegiet.

II Perioden 1840-1882

Utvecklingen av den svenska gymnastiken efter P.H. Ling ledde 
till att man med svensk gymnastik menade den pedagogiska 
gymnastiken eller friskgymnastiken samt sjukgymnastiken. Det 
som Ling kallade militärgymnastiken gick under namnet fäkt
ning med olika vapen sin egen väg och Lings estetiska gymnas
tik nådde aldrig den utveckling som Ling tänkt sig.

Perioden 1840-1882 dominerades av Hjalmar Fredrik Ling, son 
till P.H. Ling. Han genomgick GCI 1841-42, tjänstgjrode där
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som lärare 1843-58, som tf överlärare 1858-64 och som över
lärare och professor vid institutets pedagogiska avdelning 
1364-82.

Hjalmar Ling bedrev omfattande studier i bl a anatomi, ty 
han ansåg att en gymnastisk rörelse hade ett värde om den 
hade en korrigerande förmåga, dvs kunde motverka en svaghet 
eller ett kroppsfel och friskgymnastiken borde i första hand 
avse att häva svaghet eller missbildning.

1866 utgav Hjalmar Ling "Tabeller i Friskgymnastik", som 
innehöll "övnings- och kommandotabeller" för de män som ut
bildades till gymnastiklärare vid GCI och 1869 utkom "Till- 
lägg till tabellerna", som skulle tjäna till ledning vid 
undervisning av andra åldrar samt ge en översikt av frisk
gymnastikens hela övningsförråd. Dessa båda böcker anses 
grundläggande för hela den gymnastiska utvecklingen i vårt 
land.

Hjalmar Lings största betydelse ligger utan tvivel i att han 
väl har förvaltat den viktigaste delen av faderns gymnastiska 
verk, den sk pedagogiska gymnastiken. Han tog hand om de av 
fadern P.H. Ling uttänkta rörelserna, ordnade dem efter ana
tomiska-fysiologiska grunder samt utarbetade former för dag
övningen. Han försökte även förverkliga faderns önskemål att 
omforma skolgymnastiken efter barnens och ungdomens behov.
Han utarbetade läroböcker i rörelselära och metodiska anvis
ningar för skolgymnastikens bedrivande med olika åldrar och 
kön. Han ivrade för inredandet av ändamålsenliga gymnastik
lokaler med stor fri golvyta och med enkla, starka och billiga 
redskap, som kunde användas av många samtidigt. Han har fått 
hedersnamnet "den svenska skolgymnastikens fader". Det är 
också i första hand som pedagogisk utformad skolgymnastik 
som den svenska gymnastiken vunnit internationell utbredning.

Hjalmar Lings systematisering av rörelseförrådet och metodi- 
sering av arbetssättet skedde inte utan opposition. De främsta 
representanterna för denna var Gustaf Nyblaeus, Anton Santes- 
son och Viktor Balck. Samtliga var under längre eller kortare 
perioder kollegor till Hjalmar Ling vid GCI. Nyblaeus vände 
sig främst mot den sammanblandning av arbetsmetoderna inom 
frisk-, sjuk- och soldatgymnastiken som enligt hans uppfatt-
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ning var skadlig för de olika grenarnas utveckling. Han an
såg också att överskattningen av den gymnastiska formen le
der till pedanteri och förkonstling. Santesson, som i många 
frågor var före sin tid, vänder sig i sina skrifter främst 
mot den stereotypa metod som användes vid GCI och som gjorde 
gymnastiken tråkig. Viktor Bälck, kallad idrottens och den 
frivilliga gymnastikens fader, ansåg i motsats till Hjalmar 
Ling att form och färdighet ej behövde stå i motsatsförhål
lande till varandra utan gick bra att förena.

1. Folkskolan

Genom 1842 års folkskolestadga (SFS 19/1842) blev folk
undervisningen obligatorisk i vårt land vad beträffar 
den teoretiska utbildningen. Vad gäller den fysiska 
fostran fanns en bestämmelse att gymnastik skulle övas 
i folkskolan men eftersom lärarkåren vid denna tidpunkt 
saknade utbildning i att leda gymnastik och lokalerna 
var bristfälliga efterlevdes ej denna bestämmelse.

Lars Gabriel Branting, professor och föreståndare för 
GCI 1839-1862, försökte i egenskap av högsta företräda
re för den fysiska fostran att åstadkomma en förbättring 
i de ovan omtalade förhållandena. Han vände sig 1857 till 
skoIrevisionen med yrkanden bl a på att en sammanhängan
de plan för ett förbättrat uppfostringssystem skulle ut
arbetas, att sundhetslära borde införas som ett särskilt 
ämne. Han intresserade sig också för frågan om inspektion 
av gymnastikundervisningen (Gymnastiska centralinstitu
tets lärarkollegium, 1913, s. 144-147).

Gymnastik var länge ett okänt begrepp i landsbygdernas 
skolor, medan den började förekomma i städerna mycket 
tack vare att inspektionsfrågan blev löst genom 1864 års 
stadga för GCI (SFS 5/1864). Denna stadga föreskrev bl a 
att till direktionen hör att äga överinseende över gym
nastikundervisningen vid rikets elementarläroverk och 
folkskolor. Direktionen å sin sida överlät detta uppdrag 
åt föreståndaren som fick i uppgift att inspektera vissa 
platser och därefter avge rapport (GCI:s lärarkollegium, 
1913, s. 222).
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2 • Lä.rove,rKelt
%

Inom skolväsendet ökades efter hand antalet läroverk, 
där gymnastikundervisning förekom. Så lär t ex sjutton 
läroverk år 1843 ha på stat avlönade gymnastiklärare 
(GCI:s lärarkollegium, 1913, s. 144) Men ännu i början 
av 1840-talet kunde gymnastik ej bedrivas på vissa 
ställen, trots att lokaler och avlöningsmedel fanns, 
därför att kompetenta lärare saknades. Detta i sin tur 
hängde samman med att GCI ej utbildade tillräckligt an
tal gymnastiklärare.

I 1856 års stadga för läroverken (SFS 52/1856) anbefall
des gymnastik men ingenting föreskrevs om hur många tim
mar som skulle förekomma per vecka. Men i ett Kungl.cir
kulär år 1863 (SFS 3/1863) förordnades att de fyra lägs
ta klasserna skulle ha minst tre timmar gymnastik i vec
kan och övriga klasser fyra till sex timmar. För de läg
re läroverken och motsvarande klasser i de högre skulle 
gymnastiken omfatta pedagogisk gymnastik med och utan 
redskap samt för de äldre eleverna enklare infanteri
rörelser, gevärsexercis och bajonettfäktning dock endast 
med trägevär. I de högre läroverkens översta klasser skul
le gymnastiken omfatta pedagogisk gymnastik med och utan 
redskap, infanterirörelser, exercis och bajonettfäkt
ning med vanliga gevär, värjföring, sabelföring och mål
skjutning. Det sistnämnda dock endast med målsmans till- 
låtelse.. År 1870 (SFS 36/1870) bestämdes att läroverkens 
högsta klass skulle minska antalet veckotimmar till två 
och endast ha fäktning.

Under senare delen av 1800-talet hade gymnastiken införts 
överallt i läroverken och leddes av fackutbildade lärare. 
Men eftersom det som regel ej fanns mer än en lärare vid 
varje skola, hade man fortfarande stora gymnastikavdel
ningar, vilket var till nackdel för undervisningen.

Benämningen "övningsämne" för gymnastik infördes 1878 
(SFS 53/1878) och fr om detta år skulle betyg utfärdas 
i ämnet..
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3. Flickskolan

Så småningom framträdde även krav på fysisk utbildning 
åt kvinnorna och 1364 (SFS 5/1864) antogs de första 
kvinnliga eleverna vid Gymnastiska centralinstitutet. 
Avsikten med denna utbildning var att förse flick
skolorna med gymnastiklärare. Vid de flesta flick
skolor stod gymnastiken vid denna tid lågt. Så sent 
som 1885-86 saknade 33 flickskolor av 118 fullständigt 
gymnastik och endast 20 hade egen gymnastiksal. Antalet 
gymnastiktimmar varierade mellan olika skolor och gymnas
tiklektionens längd var i regel en halv timme (GCI':s 
lärarkollegium, 1913, s. 257-261). Den första handboken 
i kvinnogymnastik utgavs 1871 av Wendla Dahl, född Ling, 
och bar titeln ”Minnesbok i gymnastik till ledning för 
lärarinnor i smärre folkskolor och enskilda flickskolor’

m Perioden 1883-1907

Under denna tid stabiliserades den svenska gymnastiken i den 
form som Hjalmar Ling givit den. Detta skedde främst genom 
Lars Mauritz Törngren som var elev till Hjalmar Ling och som 
följde honom i allt väsentligt. Törngren förde den lingska 
gymnastiken i Hjalmar Lings utformning, ut i praktisk till- 
lämpning i skolorna. Törngren var 1887-1907 föreståndare för 
GCI och 1881-1908 inspektör för gymnastikundervisningen vid 
rikets läroanstalter. Hans "Gymnastikreglemente för Kungl. 
flottan” (1878) blev för lång tid normgivande för gymnastiken 
både inom skolorna och krigsmakten. Svagheten i denna gymnas
tik var enligt nutidens sätt att se på gymnastik det spända • 
rörelsesättet och de höga kraven på hur en ställning eller 
rörelse skulle vara för att anses riktig. Detta hade till 
följd att gymnastiken blev tråkig. Törngren utgav även "Läro
bok i gymnastik för folkskollärare- folkskollärarinnesemi- 
nariet” (1905).

1 • folkskolan

Vid folkskolorna förbättrades gymnastikens ställning 
genom 1897 års stadga (SFS 108/1897). Fr o m år 1887 
hade GCI:s direktion skyldighet att anordna inspektion
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över gymnastikundervisningen i praktiskt taget alla 
skolor och seminarier. Detta uppdrag överläts under 
denna period på professor Törngren. Han föreslog bl a 
tillsättandet av gymnastikinspektörer på landsbygden 
och 1902 förordnade direktionen sådana i en del land
skap. Förbindelsen mellan skolorna och GCI förmedlades 
huvudsakligen genom denna inspektion. 1892 sammankallades 
gymnastiklärarna vid folkskoleseminarierna för att till
sammans med överläraren i friskgymnastik vid GCI göra upp 
en plan för gymnastikundervisningen vid seminarierna.
1902 fick direktionen i uppdrag att anordna fortbildnings
kurser i gymnastik för folkskollärarna och sådana har an
ordnats i allt större utsträckning sedan dess (GCI:s lärar 
kollegium, 1913, s 241-244).

2•

Under denna period utvecklades gymnastiken vid de allmänna 
läroverken i stort sett efter samma grunder som under före 
gående period. Den blev fullt genomförd vid alla elementar 
skolor (gymnasier, realskolor m fl) och tillämpad vid sam- 
skolor, kommunala mellanskolor osv och sköttes nu som re- 

: gel av vä.1 kvalificerade lärare. Förhållandet vid de kvinn 
liga läroanstalterna var likartat men timantalet var något 
lägre och det var sämre ställt med salar.

Beträffande antalet veckotimmar i gymnastik anfördes år 
1895 i ett Kungl cirkulär (SFS 7 0/1895) att det borde va - 
minst en halvtimmes gymnastik per dag i alla klasser.rOm 
ej detta gick att ordna skulle eleverna ha åtminstone tr-_ 
övningstillfällen. Undervisningen skulle omfatta pedago
gisk gymnastik, fäktning och vapenövningar. Den pedago
giska gymnastiken skulle bestå av fristående och redskaps- 
rörelser samt marsch- och språngövningar. Övningarna skul
le anpassas till elevernas ålder och kroppsutveckling.

En stor nackdel i läroverkens gymnastikundervisning var 
de stora gymnastikavdelningarna. Vid en av Gymnastik- och 
idrottskommittén 1914 verkställd undersökning fann man 
bl a att vid 14 läroverk fanns avdelningar på ända upp 
till 125-150 pojkar, vid 28 läroverk avdelningar på 100- 
125 elever (Moberg, 1915).
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IV Perioden 1908-1939

Det var först under början av 1900-talet som Hjalmar Lings 
riktlinjer började frångås. Kritik riktades bl a mot att 
rörelseförrådet var för lite differentierat. Det saknades 
sålunda lämpliga rörelseformer för kvinnor och barn. Vidare 
hade den systematisering och metodisering av skolgymnastiken, 
som från början var nödvändig, under årens lopp medfört att 
skolgymnastiken blev onaturlig, stel och pedantisk. Formens 
och därmed ställningsgymnastikens betydelse överskattades på 
bekostnad av den fart och rörelse som borde utmärka all fy
sisk fostran. Det viktigaste hade blivit att kommendera kor
rekt och att rätta fel. Detta medförde att elevernas behov 
av motion försummades, eftersom rättelserna krävde uppehåll 
i rörelsen.

Resultaten av denna kritik visade sig först inom barn- och 
kvinnogymnastiken. Denna hade under 1800-talet till större 
delen varit en kopia av Lings mansgymnastik. En avgörande 
roll för den svenska skolgymnastikens utveckling spelades av 
gymnastikinspektrisen i Stockholm, Elin Falk, som i början 
av 1900-talet skapade nya och för de yngre åldrarna lämpade 
rörelseformer. Bl a införde hon i barngymnastiken bruket av 
sk isolerande utgångsställningar (ex korssittande), som för 
barnen omöjliggjorde samrörelser orsakade av bristande bäcken 
fixering. Hon byggde sin gymnastik i huvudsak på ett rytmiskt 
rörelsesätt. Hon var starkt påverkad av Karl Gaulhofer och 
Margareta Streicher och hade flera av deras böcker om barn
gymnastik i sitt bibliotek. Elin Falks metod omsattes och 
vidareutvecklades sedan i praktiken med stor framgång vid 
Sofia folkskola i Stockholm av Maja Carlquist.

En liknande roll som Elin Falk spelade för barngymnastiken 
kom finländskan Elli Björksten att spela för flick- och kvin
nogymnastiken med sitt starka betonande av rytmen i gymnastik 
arbetet. Hennes gymnastik innebar en övergång från det statis 
ka till det dynamiska rörelsesättet, dvs från ställningsgym- 
nastik till rörelsegymnastik. På småbarnsgymnastikens område 
har major J.G. Thulin bidragit till utvecklingen bl a genom 
att han har utformat de sk rörelsesagorna.
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Även inom den manliga gymnastiken började ett nytt rörelse
sätt att arbetas fram. En mer naturlig och frigjord hållning 
fick ersätta den ofta förekommande överkorrektionen i ställ
ningar och rörelser och ställningsgymnastiken ersattes allt
mer av den rörelsegymnastik som hade sin grund i den av dans
ken Niels Bukh introducerade gymnastiken. Detta arbetssätt 
innebar kraftigare motion och var mer lustbetonad. Man bör
jade även byta ut en del av dagövningens formella rörelser 
mot idrotts- och lekformer samt praktiska tillämpningsövningar

1939 inrättades en professur i kroppsövningarnas fysiologi 
och hygien vid GCI och därmed skapades möjligheter till ett 
givande samarbete mellan fysiologer och gymnastiklärare till 
gagn för undervisningen i gymnastik.

1. Folkskola-ia

Enligt undervisningsplanen för rikets folkskolor den 31 
oktober 1919 skulle antalet gymnastiktimmar per vecka i 
A-formen vara tre i klasserna två tom sju och en i klass 
ett och två i klass två.

Målet för undervisningen i gymnastik med lek och idrott 
i folkskolan skulle vara !'att i enlighet med lingska 
gymnastikens grundsatser genom lämpliga övningar beford
ra lärjungarnas sunda allsidiga kroppsutveckling, att 
vänja lärjungarna vid god kroppshållning och ett för det 
praktiska livets arbetsuppgifter ändamålsenligt rörelse- 
och vilosätt, att hos dem väcka lust för fortsatta stär
kande kroppsövningar och så medelst befordra dess kraft, 
hälsa och levnadsglädj ei!.

Undervisningsplanen gav även en detaljerad kursfördel
ning för vilka moment varje läsårskurs skulle innehålla. 
Avsikten med denna var att försöka få gymnastikundervis
ningen så likformig som möjligt över hela landet. Planen 
innehöll också allmänna anvisningar för gymnastikunder
visningens bedrivande. Där stod bl a att efter skolsty
relsens bestämmande bör om möjligt minst fyra halva el
ler två hela dagar under vardera höst- och vårterminen 
användas för av lärare ledda lekar och idrottsövningar i 
det fria.
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2 • Lärover^lcG^

Fram till år 1928 hade gymnasierna fortfarande sex tim
mar gymnastik per vecka, medan övriga klasser i lärover
ken hade fyra timmar. Men detta år togs de två timmarna 
fäktning bort i gymnasierna (SFS 252/1928) och 1933 års 
timplaner (SFS 110/1933) fastställde att gymnasiets och 
realskolans avgångsklasser skulle ha tre timmar gymnastik 
i stället för fyra.

Vad beträffar målsättningen för gymnastikundervisningen i 
läroverkan enligt 1928 års undervisningsplan skulle denna 
bl a genom lämpliga övningar och ett ordnat friluftsliv 
befordra en allsidig kroppsutveckling, vänja eleverna vid 
god hållning samt stärka deras psykiska och fysiska mot
ståndskraft. När det gällde gymnasiets elever skulle un
dervisningen även ge insikt om betydelsen av en god häl
sa.

V Perioden 1940-1970

Stora förändringar har ägt rum i undervisningen i gymnastik 
med lek och idrott under denna period. Bland förändringarna 
märks bl a den ändrade uppfattningen om proportionerna mel
lan de i ämnet ingående delarna gymnastik, lek och idrott. 
Sålunda har lek, bollspel och andra idrottsgrenar fått be
tydligt större plats i övningsförrådet på bekostnad av gym
nastiken. Här torde den kraftiga växande idrottsrörelsen ha 
spelat in.

Vad beträffar momentet gymnastik så har den kommandoledda 
gymnastiken fått ge vika för ett arbetssätt, som medger 
grupparbete och individualiserad undervisning. Olika former 
av elevernas fria val av verksamhetsformer har också prövats. 
Det rytmiska arbetssättet i fristående gymnastik har trängt 
igenom alltmer och musik till rörelserna förekommer allmänt. 
Som omväxling artvänds handredskap såsom hopprep, bollar, käg
lor och gymnastikstänger. Förutom att övningsförrådet har 
utökats har det också i högre grad anpassats efter ålder och 
kön. Nya former av redskapsövningar har också tillkommit. 
Impulsér till dessa har bl a kommit från tävlingsgymnastiken.
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Avdelningarnas storlek har minskat från dubbla klassavdel
ningar på 50-100 elever till en klassavdelning på ca 30 
elever.

1. F2l]S5]S2i§D
1955 antogs en ny undervisningsplan för rikets folk
skolor. Enligt denna skulle antalet timmar i gymnastik 
vara detsamma som i 1919 års undervisningsplan, vilket 
innebar att första årskursen fick en timme gymnastik per 
vecka. Andra årskursen skulle ha två timmar och övriga 
klasser tre timmar per vecka.

Beträffande ämnets målsättning skedde en förändring i 
förhållande till 1919 års undervisningsplan i och med 
att undervisningen i gymnastik med lek och idrott hade 
till uppgift inte bara att befordra en allsidig kropps
lig utveckling, en god hållning och en god samverkan 
mellan kroppens olika funktioner utan den skulle också 
tillfredsställa elevernas naturliga rörelsebehov, skänka 
rekreation i det dagliga arbetet, vänja eleverna vid sam
arbete samt skapa förståelse för kroppsövningar och fri
luftsliv som ett led i en sund livsföring. Här skedde så
ledes en betoning även på ämnets roll som socialt fost
rande och hälsovårdande.

I undervisningsplanens anvisningar framhölls att under
visningen måste ta hänsyn till att elevernas förutsätt
ningar för ämnet varierar i hög grad och att självverk
samhet bör uppmuntras. Samverkan med undervisningen i 
andra ämnen rekommenderades också.

Syftet med friluftsverksamhet i folkskolan skulle enligt 
undervisningsplanen vara dels att bereda eleverna rekrea
tion och omväxling i det dagliga arbetet och dels att 
erbjuda dem lämpliga tillfällen att komma i närmare kon
takt med livet utanför skolan och lära känna natur, folk 
och arbetsliv. Friluftsdagarna i klass ett och två före
slogs att till stor del bytas ut mot friluftstimmar.
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2 • Grundskolan

1962 infördes grundskolan, vilken innebar nio års obli
gatorisk skolgång (SFS 319/1962). Under dess försöksår 
benämndes den enhetsskolan.

Antalet gymnastiktimmar per vecka varierar med klasserna 
enligt nedanstående schema (Läroplan för grundskolan, 
1962):

Stadium Årskurs
Lågstadiet 1

" 2
!i 3

Mellanstadiet 4-6 
Högstadiet 7-8

" 9

Antal timmar/vecka
1
2
3
3
3
2

Ovanstående timfördelning innebär att eleverna i avgångs
klasserna endast får två timmar fysisk träning per vecka. 
Om man gör en jämförelse med motsvarande åldrar i gamla 
realskolan, som finns redovisad tidigare i rapporten, har 
det skett en minskning med 50 procent av den tid som an
slagits åt gymnastik. Det låga antalet timmar förefaller 
betänkligt inte minst med tanke på att det försvårar lä
rarens möjligheter att skapa förståelse för behovet av 
fysisk aktivitet och ge eleverna förtrogenhet med de for
mer av motion som de kan använda på fritid efter avslu
tad skolgång. I och med läroplan för grundskolan 1969, 
som trätt i kraft läsåret 1970-71 med början i årskur
serna 1, 4 och 7 (SFS 336/1969) kommer emellertid en änd
ring i ovan påtalade förhållande i och med att även års
kurs nio får tre veckotimmar. Vidare får B^- och B2~ 
skolor lika många veckotimmar som skolor av A-typ, vilket 
inte varit fallet hittills.

Målet för undervisningen i gymnastik i grundskolan enligt 
1962 års läroplan skall bl a vara att tillfredsställa ele
vernas behov av rekreativ kroppsrörelse och medverka till
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deras allsidiga och harmoniska utveckling. Den skall 
bedrivas så att den allmänna prestationsförmågan höj es 
och en ändamålsenlig arbetsteknik främjas. Vidare sker 
i 1962 års läroplan en starkare betoning på ämnets so
cialt fostrande uppgift än i 1955 års undervisningsplan. 
Undervisningen skall också söka att både väcka intresse 
och förståelse för behovet av fysisk aktivitet som ett 
medel till rekreation och hälsa och ge eleverna för
trogenhet med olika former av fysisk aktivitet som de 
kan använda efter avslutad skolgång för att bibehålla 
sin arbetsförmåga och rekreera sig.

Eleverna skall i ämnet gymnastik även förberedas för 
arbetslivet genom att lära sig riktiga arbets- och vilo- 
ställningar samt rörelsemoment t ex att bära och lyfta. 
Hälsofostran kan ske genom att åskådligt och praktiskt 
omsätta många av hälsolärans regler. På högstadiet bör 
eleverna få teoretisk undervisning i träningslära. Ämnets 
möjligheter till estetisk fostran framhålls också. Det 
finns t ex vissa grenar inom ämnet som kan användas för 
att skapa förståelse för rörelsen som ett konstnärligt 
uttrycksmedel.

Samordning med andra ämnen som t ex hembygds-, samhälls- 
och naturkunskap, biologi, musik och slöjd förordas ock
så. Framför allt ställer friluftsdagarna krav på en viss 
samordning mellan ämnena.

En jämförelse mellan 1962 och 1969 års läroplaner visar 
att den enskilde eleven står nu ännu mer i centrum för 
skolans verksamhet. Ordet fostran har tagits bort och 
man talar i stället om elevens fysiska, sociala och es
tetiska utveckling. I 1969 års läroplan sker en starkare 
betoning av att eleverna skall få tillfälle att pröva och 
utöva olika former av gymnastik och idrott och att under
visningen skall förmedla kännedom om den egna kroppens 
funktion och vård i samband med fysisk aktivitet.

En nyhet i anvisningarna till 1969 års läroplan är att 
det framhålls att eleverna efter hand skall få ökat med- 
inflytande vid planeringen av deras fysiska träning. Lä-
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raren bör även stimulera eleverna till förenings- och 
fritidsaktiviteter inom detta område . Vad beträffar 
elevens estetiska utveckling sker en starkare betoning 
av den fritt skapande verksamheten som ett medel att 
väcka och utveckla elevernas fantasi, frigjordhet och 
självkänsla.

Skolan skall sträva mot att hjälpa varje elev till en 
allsidig utveckling. Hänsyn skall tagas till individens 
egenart och förutsättningar. För gymnastikläraren är det 
av vikt att finna former för individualiserad undervis
ning som beaktar individens intresse, anlag och behov, 
övningsförrådet bör därför delas upp i en grundkurs, som 
är gemensam för alla elever i avdelningen och överkurs
uppgifter anpassade efter den enskilde elevens förutsätt
ningar och intressen.

I 1969 års läroplan framhålls också vikten av att lä
raren ägnar speciell omvårdnad åt elever med psykiska 
eller fysiska handikapp* De bör få en för dem väl av
passad fysisk träning.

Undervisningen på lågstadiet skall omfatta följande hu
vudmoment: Fristående gymnastikövningar, redskapsövningar 
och improvisationsövningar, lekar av olika slag, enkla 
idrottsövningar som utvecklar förmågan att springa, hoppa 
och kasta, grundläggande skridskoövningar och skridsko
lekar, utveckling av skidvana samt vattenvaneövningar och 
simkunnighetsprov (årskurs 3). Undervisningen på mellan™ 
resp. högstadiet, omfattar följande huvudmoment: gymnastik 
dans, bollspel, fri idrott, orientering, skridsko- och 
skidåkning samt simning. På mellanstadiet förekommer dess 
utom huvudmomentet lek. Ordet gymnastik har i vårt skol
system en dubbel betydelse, som kan ge upphov till vissa 
missförstånd. Dels användes det som beteckning för ämnet 
som omfattar elevernas fysiska fostran dels är det ett 
huvudmoment inom ämnet.

Läroplanen föreskriver att en planering skall ske av all 
verksamhet under läsåret. Alla huvudmoment bör behandlas 
i varje årskurs men den tidsmässiga fördelningen på huvud
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moment bör behandlas i varje årskurs men den tidsmässiga 
fördelningen på huvudmoment är beroende av klimat- och 
lokalförhållanden (Läroplan för grundskolan, del I, 1969).

På låg- och mellanstadiet undervisas barnen i gymnastik 
som regel av klassläraren. Dock kan i vissa städer och 
större samhällen undervisningen från femte klass hand
has av examinerade gymnastiklärare. Från och med hög
stadiet sker all undervisning i gymnastik av facklärare. 
Från och med årskurs fem skall pojkar och flickor om 
möjligt undervisas i skilda grupper. (Läroplan för grund
skolan, del II:Gy, 1969).

Beträffande arbetspassens längd för ämnet gymnastik fram
håller 1969 års läroplan att det är av vikt att gymnas
tiklektionerna inte slås ihop till längre och mindre ofta 
återkommande arbetspass utan att de sprids ut som en
staka lektioner över veckan. Kravet på lika många öv
ningst illfällen per vecka och årskurs som det finns vecko
timmar i ämnet bör tillgodoses (Läroplan för grundskolan, 
del II:P1, 1969).

3. Gymnasiet

1963 avgav Gymnasieutredningen sitt betänkande (SOU 1963: 
42), som bl a innehöll ett förslag om att antalet vecko
timmar i gymnastik skulle minskas detta trots utredningens 
uttalade uppskattning av ämnet. Gymnasieutredningen har 
mer än någon annan skolutredning stött sig på gjorda un
dersökningar och experters utlåtande. Trots att exper
terna framhållit att tre timmar per vecka vore ett minimi
krav föreslog utredningen tre+tre+två timmar, vilket inne
bär en nedskärning av minimikravet i sista årskursen. Den 
fjärde årskursen på teknisk linje skulle icke ha någon 
timme obligatorisk fysisk träning (SOU 1963:43). När det 
definitiva beslutet fattades i 1965 års riksdag blev 
minskningen ännu större. I första och andra årskursen 
blev antalet timmar tre. I årskurs tre fick humanistisk, 
samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig linje två tim
mar och ekonomisk och teknisk linje en timme per vecka 
och årskurs fyra på teknisk linje slutligen ingen timme. 
Utanför schematid meddelas frivillig undervisning i gym
nastik en veckotimme för manliga och en veckotimme för 
kvinnliga elever.
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Undervisningen i gymnastik på gymnasiet har till upp
gift att ge rekreation, god kondition och allsidig trä

ning av rörelseapparaten, 
att ge kunskap om och färdighet i arbetsteknik, 
att skapa förståelse och intresse för fysisk akti

vitet ,
att främja samarbetsvilja och organisationsförmåga 

(Läroplan för gymnasiet, 1965).

I anvisningarna framhålls vikten av att eleverna får 
tillfälle att pröva och lära olika former av motion för 
att kunna finna områden för fysisk aktivitet som passar 
dem. De estetiska övningarnas värde framhävs liksom att 
varje lektion bör innehålla några övningar som är kondi- 
tionsbefrämjande. Läraren bör vidare särskilt ägna upp
märksamhet åt de elever som av någon anledning är handi
kappade och ge dessa lämpliga övningar som kan medverka 
till deras fysiska utveckling.

Utbildningen i ämnet gymnastik på gymnasiet omfattar föl
jande huvudmoment: gymnastik, dans, bollspel, fri idrott, 
orientering, skridskoåkning, skidåkning, simning, arbets
teknik, funktionärs- och ledarskap, organisationskunskap 
samt teori. Det finns inte någon detaljerad studieplan 
för varje årskurs utan varje gymnastiklärare får själv 
avgöra hur han skall fördela ämnesstoffet. Hänsyn måste 
härvid tas till lokal- och klimatförhållanden.

4. F^ckskolan

I fackskolan, som infördes 1965, har första årskursen på 
alla linjer tre timmar gymnastik per vecka, medan andra 
årskursen på sociala och ekonomiska linjen har två tim
mar och tekniska linjen en timme per vecka. Målsättningen 
för gymnastikundervisningen är densamma som för gymnasiet 
(Läroplan för fackskolan, 1965).

Betygsättningen i både grundskolan och gymnasiet är rela
tiv. Vid beräkning av medelbetyget av samtliga betyg för 
t ex inträde till gymnasium medräknas gymnastikbetyget, 
om det överstiger medelbetyget i övriga ämnen. Motivet
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till detta är att de elever, som på grund av större 
eller mindre handikapp kan ha svårigheter i gymnastik, 
ej skall ha minskade möjligheter att bli antagna. Där
emot bör goda prestationer i gymnastik premieras. Några 
detaljerade anvisningar beträffande hur betygsättningen 
skall ske i gymnastik har ej utfärdats av Skolöverstyrel
sen.

6. Friluftsverksamheten

På grund av införandet av femdagars skolarbetsvecka ut
färdade Kungl Maj:t 1968 nya bestämmelser om antalet 
friluftsdagar och dess innehåll (Aktuellt från Skolöver
styrelsen nr 6. Årgång 22. 1968/69). För grundskolan, 
gymnasiet och fackskolan gäller att det vanliga skolar
betet skall ersättas med lekar, idrott och friluftsverk
samhet under fyra till åtta dagar (8-16 halvdagar) varje 
läsår (friluftsdagar). Skolstyrelsen bestämmer antalet 
friluftsdagar med hänsyn till möjligheten att effektivt 
utnyttja dem. Högst två friluftsdagar får varje läsår 
tas i anspråk för att tillsammans med helgdagar, lör
dagar och lov bereda eleverna en längre sammanhängande 
ledighet. Denna ändring i skolstadgan innebär att fri
luftsdagarna helt skall användas för fysiska aktiviteter 
som skid- och skridskoåkning, simning och orientering.
Den gamla bestämmelsen att dagarna även skall utnyttjas 
för studiebesök, exkursioner, trafikundervisning, olycks- 
fallsvård och brandskydd gäller ej längre. Dessa moment 
har flyttats till schemabundna tider för de ämnen som 
de har naturlig anknytning till.

7. Seminariet

Något bör också nämnas om gymnastikundervisningen vid 
seminarierna. Enligt 1865 års reglemente för folkskole- 
seminarierna (SFS 84/1865) var utbildningen treårig men 
1878 blev den fyraårig (Bruhn, 1883. s, 21-34).1937 till
kom tvåårig utbildning för studenter (SFS 535/1937). För 
anställning som småskollärare fordrades från början ingen 
särskild utbildning. Senare utbildades småskollärare i



23särskilda vid folkskoleseminarium upprättade avdelningar 
eller genom de två första seminarieklassernas genomgående. 
Så småningom inrättades småskoleseminarium med tvåårig 
utbildning, senare tillkom även treårig utbildning (Brew- 
ner, 1956).

Antalet gymnastiktimmar per vecka har varierat under årens 
lopp men det skulle ta för stor plats att här närmare redo
göra för dessa variationer. Avsikten med gymnastikundervis
ningen på seminarierna var dels att lära lärarkandidaterna 
att undervisa i gymnastik dels att ge dem avkoppling, mo
tion och personlig färdighet (Undervisningsplaner för folk- 
skoleseminarierna5 1961.)

8. Lärarhögskolan

1968 ombildades seminarierna till lärarhögskolor (SFS 318/ 
1968). Utbildningen för lågstadielärarna är nu fem termi
ner, varav en praktiktermin. Gymnastikutbildningen omfat
tar 140 timmar för samtliga lärarkandidater och genom en 
tillvalskurs på 60 timmar kan lågstadielärarna även få 
kompetens att undervisa i gymnastik på mellanstadiet 
(Klasslärarutbildningen, 1968, s. 334-355).

Mellanstadielärarna som har sex terminers utbildning, var
av en är praktiktermin, genomgår antingen en orienterings
kurs i gymnastik på 50 timmar, som syftar till att göra 
läraren bättre rustad att organisera och leda frilufts
verksamheten på mellanstadiet eller också kan de kandi
dater, som på grund av intresse och anlag vill få'behörig
het att undervisa i gymnastik på mellanstadiet, genomgå 
en grundkurs på 200 timmar (Förslag tiH ändring av tim
planer och stadga på lärarhögskolan, 1970)

9. Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen (SÖ) är centralt ämbetsverk på skolans 
område (SFS 737/1965). Vid den omorganisation av SÖ som 
skedde 1964 fastställdes följande riktlinjer för dess 
verksamhet:
pedagogisk utveckling och forskning
planering och samordning av olika skolformer och ut
bildningsmöjligheten., rådgivning och service. 
rationalisering
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Inom SÖ finns fem olika avdelningar, nämligen undervis-
ningsavdelningen för allmänna skolfrågor (UA), undervis-
ningsavdelningen för yrkesutbildningsfrågor (UY), av-
delningen för lärarutbildning och pedagogiskt utvecklings-

>

arbete (L), planeringsavdelningen (P) och administrativa 
avdelningen (A). Inom varje avdelning finnes ett an
tal byråer som var och en förestås av ett undervisnings
råd. Inom de två undervisningsavdelningarna finns spe
ciella pedagogiska befattningshavare, nämligen skolkon- 
sulenter och gymnasieinspektörer.

Ämnet gymnastik sorterar under undervisningsavdelningen 
UA och företrädes för närvarande av två ämnesexperter på 
UA I. De medverkar i det ständigt pågående utvecklingsar
betet med läroplanerna. Deras arbete ligger huvudsakligast 
på det pedagogiska planet.

Gymnasieinspektörernas uppgift är i första hand att vid 
besök i skolor ge råd och anvisningar till skolledning 
och lärare rörande kursernas uppläggning, undervisningens 
metodik, olika arbetsformer, läromedel, utrustning och 
betygsättning. Skolkonsulent Tora Amylong meddelade vid 
en intervju den 11 september 1970 att i ämnet gymnastik 
finns för närvarande ingen fast anställd gymnasieinspektör 
utan deltidsförordnanden på 1-3 månader. Läsåret 1969-70 
fanns sju stycken sådana förordnanden och de var geografiskt 
spridda över landet.

• y£¥§2lSiil}S§I_2£j}_;£2r§2!S;§Y§£lS:§§J]?l}§£
Till avdelningens för lärarutbildning och pedagogiskt ut
vecklingsarbete (L) uppgifter hör bl a att verka för peda
gogiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Utvecklingsar
betet i gymnastik har omfattat eller omfattar för närva
rande följande projekt:

A Observation av elevaktiviteter under gymnastiklektioner.
Undersökningen har genomförts vid pedagogiska institu
tionen vid lärarhögskolan i Göteborg under ledning av 
Lennart Levin. Syftet med undersökningen var att kart
lägga i?vad eleverna gör och hur mycket de gör det", att 
undersöka graden av inaktivitet hos eleverna och att 
kartlägga icke regelmässiga beteenden eller incidenter



25

under gymnastiklektionerna.

B Gymnastikundervisningen i klass 8. Undersökningsleda- 
re: Lars-Magnus Engström, Pedagogiska institutionen, 
Lärarhögskolan, Stockholm.

C Gymnastikundervisningen i årskurs 2 i gymnasiet. 
Undersökningsledare: Gudrun Hedberg, Pedagogiska in 
titutionen, Lärarhögskolan, Umeå
Vetenskaplig ledare för projekten B och C är professor 
Sten Henrysson, Umeå.

De två sistnämnda undersökningarnas syfte är att be
lysa tre områden som är av väsentlig betydelse för 
gymnastikämnets utformning:
a. Gymnastikundervisningens uppläggning för närvarande 

på högstadiet och gymnasiet samt lärarnas inställ
ning till olika frågor rörande ämnets innehåll, dess 
målsättning och betygsättning.

b. Elevernas inställning till gymnastikundervisningen.
c. Elevernas intresse för och utövande av idrottsliga 

fritidsaktiviteter.

I Skolöverstyrelsens regi bedrivs också försöksverksam
het inom ämnet gymnastik vid ett antal skolor. Denna har 
hittills omfattat följande verksamheter:

A Valfrihet av huvudmoment i årskurs tre i gymnasiet. 
Gymnastikundervisningen i årskurs tre i gymnasiet bör 
enligt läroplanen omfatta de huvudmoment som eleverna 
är mest intresserade av. Detta ger eleverna möjlighet 
att fördjupa sig i sådana aktiviteter, som intresserar 
dem och som de kan tänkas fortsätta med efter avslutad 
skolgång. Eftersom skolan saknar förutsättningar att 
inom den sammanhållna gymnastikavdelningens ram kunna 
individualisera undervisningen efter varje elevs spe
ciella intresse har SÖ genom försöksverksamhet i fem 
gymnasieskolor prövat ett schema som ökar lärarens möj
ligheter till individualiserad undervisning. För-
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söksverksamheten pågick läsåren 1966-68. Gymnas
tiktimmarna parallellades för så många gymnastik
avdelningar från årskurs tre som skolan hade lo
kaler och lärare till. Elever och lärare planlade 
gemensamt läsårets aktiviteter. Läsåret delades 
upp i fyra till åtta perioder och eleverna valde 
aktivitet inför varje period eller för flera 
perioder i följd och lärarna fördelade undervis
ningen mellan sig så att deras specialkunskaper 
utnyttjades. Samundervisning förekom i vissa akti
viteter. En enkät bland eleverna visade att 85 pro
cent av de tillfrågade eleverna föredrog denna 
undervisningsform framför den traditionella. Ingen 
större skillnad förekom mellan pojkars och flickors 
inställning (Amylong-Bjarnholt, 1968).

B Annan tidsindelning för friluftsverksamheten.
Försöksverksamheten pågick läsåret 1967-68.

C Särskild specialundervisning i gymnastik. .
Försöken med särskild specialundervisning i gym
nastik pågick läsåren 1967-70 och syftade till att 
ge elever med vissa sjukdomar och konstitutionella 
avvikelser såsom fetma, diabetes, astma och neuro- 
cirkulatoriska anpassningsrubbningar en individuellt 
anpassad gymnastikundervisning. Dessa elever ställs 
ofta utanför skolans gymnastikundervisning trots att 
de ur medicinsk synpunkt har ett ökat behov av fy
sisk träning. Försöksverksamheten avsåg att utreda 
vilka fysiska och psykiska svårigheter som motiverar 
särskild specialundervisning i gymnastik, omfatt
ningen av respektive elevkategori, lämplig grupp
storlek och gruppsammansättning, lektionstidens 
längd, undervisningens inplacering i skolschemat, 
betygsättning, lärarkompetens, lämpliga aktiviteter 
eller övningsprogram.

Tio grundskolor och sju gymnasieskolor var försöks
skolor under 1969-70. Efter avslutat försök fick 
rektor, skolläkare, skolsköterska och gymnastiklärare 
avge sina synpunkter på försöket. Samtliga ställde 
sig mycket positiva till verksamheten. Även SÖ är i
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stort sett positiv till särskild specialundervis
ning, men anser att den dock innebär vissa problem 
som måste lösas (Amylong, 1970).

D En arbetsfysiologiskt inriktad gymnastik i yrkes
skolan.
Gymnastikundervisningen i yrkesskolan blir obliga
torisk fr o m 1971. Timantalet har hittills van
ligen varit två timmar.

Försöksverksamheten med en arbetsfysiologiskt in
riktad gymnastik i yrkesskolan somialeddes 1967-68 , 
var första året förlagd till tre skolor. 1968-69 ut
ökades försöket med ytterligare två skolor. Syftet 
var att utpröva ämnesstoff och metodik för en ar
betsfysiologiskt inriktad undervisning, varvid sär
skild vikt lades vid möjligheter till en effektiva
re konditions- och styrketräning. Man ville även få 
fram ämnesstoff och metodik för träning av arbets- 
teknik, balans och ett rytmiskt funktionellt rö
relsesätt. Undervisningen i arbetstéknik omfattade 
både teoretisk information och praktisk tillämp
ning. Genom olika testmetoder och elevenkäter för
sökte gymnastiklärarna att utröna effekten av den
na undervisning och elevernas inställning till den
samma.

Under läsåret 1969-70 utförde gymnastiklärarna vis
sa delstudier och avsikten är att deras erfarenheter 
och redogörelser skall sammanställas i form av meto
diska anvisningar för lärarna på de yrkesutbildade 
linjerna i gymnasieskolan (Amylong, 1969).

E Gymnastikundervisningens utformning i tränings-
skolan.
Försöksverksamheten, som påbörjades vårterminen 
1969, syftar till att förbättra den. fysiska trä
ningen för de psykiskt utvecklingsstörda eleverna. 
Särskolan omfattar för åldrarna 7-12 år grundsär
skola och träningsskola. Till den förstnämnda hän
visas elever som kan tillerodogöra sig undervisning
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men inte kan följa det allmänna skolväsendets un
dervisning. Till träningsskola hänvisas elever som 
ej kan följa undervisningen i grundsärskola. Ele
verna har genomgående tre veckotimmar gymnastik i 
särskolan plus friluftsverksamheten, som motsvarar 
fyra till åtta heldagar under ett läsår. Genom att 
särskolan har en speciellt anställd fritidsledare 
har eleverna också möjlighet att idrotta under led
ning på fritid. Elever med motoriska svårigheter 
får individuell behandling av särskild anställd 
sjukgymnast.

Försöket startade hösten 1968 med expertgruppar
bete. Experter var en läkare, två fysiologer, en 
psykolog samt pedagogiska experter (de gymnastik
lärare som undervisade i de försöksskolor som 
skulle användas i försöket). Experterna beslöt att 
i första hand ge dessa elever en grundträning för 
att öka deras fysiska arbetskapacitet. Fysiologer
na utarbetade ett speciellt träningsprogram för 
försöksskolorna. Syftet med detta var att utveckla 
kondition, styrka och koordination. De kom fram 
till att träningstiden inte bör understiga 30 min. 
per övningstillfälle och att antalet övningstill- 
fallen bör vara minst tre och helst fem per vecka. 
Ur fysiologisk synpunkt ansågs det vidare vara av 
vikt att varje lektion innehåller konditions-, 
styrke- och teknikträning (Amylong, 1970).

F Daglig gymnastik i träningsskolan.
Antalet träningstillfällen i ovanstående försöks
skolor varierade trots att samtliga elever hade tre 
veckotimmar gymnastik. I vissa skolor hade ele
verna en dubbeltimme av vilken halva tiden gick 
åt till omklädnad och dusch och på den återståen
de timmen klädde de ej om eller hade bad. För att 
lösa problemet med omklädnad så att denna ej tar 
bort tid från undervisningen igångsattes vårter
minen 1969 ett försök med daglig fysisk träning i 
två skolor med två klasser i varje. Gymnastikens
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schema lades med 30 minuter per dag och tid för 
omklädnad och dusch förlädes till tid för t ex 
ämnena ADL-träning och sinnesövningar. Försöket 
pågick även läsåret 1969-70 i sju skolor. Då 
prövades även olika typer av hjälpmedel.

Den medicinska utredningen är ännu ej redovisad. 
Totalt deltog 183 elever och var och en kartlä
des medicinskt. Man gjorde även en utredning för 
att utforska huruvida intensifierad fysisk akti
vitet med åtföljande förbättrad kondition kunde 
medföra en Spridning av aktivitet även till fri
tiden. Men någon sådan spridning kunde ej påvisas. 
De deltagande gymnastiklärarna samt elevernas 
klasslärare ansåg att försöket ökade elevernas 
motivation och intresse för ämnet gymnastik och 
att det också inverkade positivt på elevernas 
allmänna studieförmåga.

SÖ har ökat gymnastiklärarnas möjligheter till 
fortbildning vad gäller fysisk träning för psy
kiskt utvecklingsstörda genom att dels öka antalet 
sommarkurser och dels genom ett beslut om att ut
arbeta ett fortbildningspaket som omfattar såväl 
texthäften som ljudbildserie och film (Amylong, 
1970).

G. Gymnastikförsöket
SÖ har anslagit pengar för en tid av tre år för en 
utredning om skolans fysiska fostran. Ansvarig 
för försöket är lektor 0. Haliden, Västerås. För
söket befinner sig ännu på förberedelsestadiet. 
Tanken är att nya vägar skall prövas för att för
stärka ämnet.

11. Länsskolnämnden

I varje län finns en länsskolnämnd. Dess uppgift är att 
i första hand svara för planering och samordning av 
skolväsendet i länets olika kommuner. Den skall vidare 
bl a verka för skolväsendets utveckling och försöks
verksamhet vid skolorna, främja fortbildning och i mån
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av tillgång på medel anordna kurser för lärarna 
(SFS 741/1965). Fortbildningsverksamheten handhas av 
fortbildningsledare och fortbildningskonsulenter, 
vilka förordnas av nämnden för viss tid.

Det finns ca fem till nio fortbildningskonsulenter i 
gymnastik fördelade över landet. De är samtliga halv- 
tidsanställda. Fortbildningskonsulentens uppgift är 
att genom råd och upplysningar till skolledare och lä
rare främja undervisningen och stimulera utvecklingen 
på skolans område. De skall t ex medverka i studiedagar 
och göra besök i skolorna för att följa undervisningen 
eller själva hålla demonstrationslektioner. De skall 
vidare sprida kännedom om nya läromedel och hålla över
läggningar med lärare, rektorer, studierektorer m fl. 
Fortbildningskonsulenterna kallas tre ginger per läsår 
till gemensamma konferenser anordnade av ansvarig fort- 
bildningsavdelning.

I vissa större kommuner har man kommunalt anställda kon
sulenter i gymnastik. Dessa kan vara anställda på hel-, 
halv- eller deltid. Totalt torde det finnas ca 40 st. 
i landet. Deras arbete är i stort sett detsamma som 
fortbildningskonsulenternas. De har t ex ofta instruk- 
tionsverksamhet för låg- och mellanstadielärarna, utar
betar program m m.

12 l2ribildning

Genom fortbildning av gymnastiklärarna har dessa möj
lighet att få nya impulser i sitt arbete. Starka önske
mål om fortbildning föreligger också. Förutom de tidigare 
nämnda studiedagarna som innebär obligatorisk fortbild
ning under fem dagar per läsår finns SÖ:s sommar- och 
vinterkurser för lärare som undervisar i gymnastik. Läs
året 1969-70 gavs åtta sommarkurser och tre vinterkur
ser. Pengarna till dessa kommer dels från SÖ och dels 
från fonden för idrottens främjande. Det sistnämnda an
slaget upphör dock i och med detta läsår.
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Kurser bedrivs också i bl a Svenska Gymnastiklärare- 
sällskapets, Nordiska rådets, Skid- och friluftsfräm
jandets, Svenska ungdomsringens och de olika special
idrott sförbundens regi. Dessa kurser behandlar oftast 
gymnastik- och idrottsmetodiken till skillnad från Sö:s 
och länsskolnämndernas kurser, som även tar upp peda
gogiska spörsmål.

Genom att många lärare även deltager i kurser utanför 
Sverige kan i viss mån ett utländskt inflytande göra 
sig gällande i gymnastikundervisningen. Så har t ex 
impulsen till skapande verksamhet i gymnastik kommit 
från England och från Österrike kan utförsåknings- 
metodiken härledas.
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UTBILDNINGEN AV GYMNASTIKLÄRARE

I Perioden 1813-1839

År 1813 utfärdades ett kungligt brev med uppdrag åt Per Hen
rik Ling att i Stockholm inrätta ett institut, Gymnastiska 
centralinstitutet (GCI), för utbildning av gymnastiklärare.
Det fick sina första lokaler inrymda i den sk Styckgjutare- 
gården vid nuvarande Hamngatan (GCI:s lärarkollegium, 1913, 
s. 18-19). Här kom institutet att ligga kvar till 1944, då de 
nya lokalerna på tomten ovanför Stadion blev färdiga.

Under de tre första åren var Ling ensam lärare, varefter han 
som hjälp fick en !isubstitut” (ersättare). 1818 anställdes den 
första underläraren, L. G. Branting. Antalet elever var från 
början ganska få och utgjordes framförallt av civila såsom 
konstnärer, präster, lärare och studenter. Senaré kom mili
tärerna i majoritet och i 1830 års kurs fanns inga civila 
elever. Detta berodde på att GCI även fått i uppdrag att 
meddela undervisning i gymnastik och fäktning åt officerare. 
Sjukgymnastiken bedrevs under denna tid som Lings privata 
affär. 1830 ställdes GCI under direktionen över Stockholms 
stads undervisningsverk. Lärarkursens längd för militärerna 
var fr o m 1835 sex månader. Som övningsskola disponerade 
institutet Nya elementarskolan och Klara lärdomsskola. Be
träffande Lings gymnastiksystem hänvisas till föregående 
kapitel.

II Perioden 1840-1862

GCI:s nästa utvecklingsperiod sammanfaller med L.G. Brantings 
föreståndaretid. Han efterträdde Ling vid dennes död 1839 och 
kvarstod som föreståndare till 1862. Han fick professors ti
tel 1837.

Brantings stora intresse var sjukgymnastiken som fick ett kraf 
tigt uppsving under hans tid som föreståndare, medan den peda
gogiska gymnastiken stod stilla i sin utveckling. Under denna 
tid genomgick Hjalmar Ling GCI och blev 1843 underlärare där. 
På den pedagogiska gymnastikens område genomförde han så små
ningom ett grundläggande arbete för att systematisera och meto 
disera skolgymnastiken. För detta redogjordes i föregående kap 
tel.
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Även under denna period utgjordes eleverna till större delen 
av officerare men dessutom fanns sk lärareelever. Det var 
elever som redan avlagt examen, men vilka genom fortsatta 
studier, dels ville meritera sig för lärartjänster vid GCI 
eller de allmänna läroverken, dels få en större inblick i 
den mer lönande sjukgymnastiken än vad de kunnat få under 
den normala utbildningstiden.

Någon kurs för kvinnliga elever förekom ej trots att fram
ställning om detta gjordes från både GCI och enskilda.
Kursens längd för ordinarie elever var fortfarande sex må
nader.

I teori undervisades bl a i anatomi, fysiologi och gymnastikens 
grunder och bland de praktiska ämnena märktes gymnastik, fäkt
ning med värja och sabel samt voltige.

111 Perioden 1863-1886

När Branting avled 1862 efterträddes han som föreståndare av 
Gustaf Nyblaeus, som var elev till Per Henrik Ling och fäkt- 
mästare vid Lunds universitet. 1864 (SFS 5/1864) fick GCI en 
ny stadga och en ny organisation, vilken innebar en uppdel
ning av institutets verksamhet på tre avdelningar, den peda
gogiska, den militära och den medicinska med en överlärare och 
en lärare på varje. Överläraren för respektive avdelning blev 
Ling, Nyblaeus och Hartelius. Kursen för manliga elever blev 
nu tvåårig. Vidare inrättades en kurs för kvinnliga elever, 
som från början var ettårig, men fr o m 1870 blev även den 
tvåårig. Eleverna på kvinnliga kursen antogs dock ända 'fram 
till år 1900 endast vartannat år.

Det förekom undervisning i två slags gymnastik, militär- resp. 
pedagogisk gymnastik. Militärgymnastiken var, enligt läraren 
i ämnet, Nyblaeus, !!den allmänna (pedagogiska) gymnastikens 
tillämpning i krigiskt syfte”. I militärgymnastik undervisade 
Nyblaeus och i pedagogisk gymnastik Ling. Denna tvådelning av 
gymnastikundervisningen gav upphov till många slitningar mel
lan lärarna på de olika avdelningarna och ett långvarigt menings
utbyte i fackpressen om hur gymnastiken skulle bedrivas.
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GCI ställdes från 1864 under esien direktion, som bestod av 
en ordförande och tre ledamöter av vilka en skulle vara skol
man, en militär och en läkare. Till direktionens uppgifter 
hörde att ha överinseendet över institutets undervisning och 
förvaltning, att avge förslag till föreståndare och över
lärare samt att utöva överinseendet över gymnastikundervis
ningen vid rikets elementarläroverk och folkskolor. Som före
ståndare skulle enligt stadgan en av överlärarna förordnas.

IV Perioden 1887-1909

Under denna period var professor Lars Mauritz Törngren före
ståndare öch överlärare på den pedagogiska avdelningen. På 
förslag av direktionen genomfördes 1887 en ny omorganisation 
(SFS 54/1887). En av orsakerna till denna var att arméns 
regementschefer hade svårt att undvara sina officerare så 
lång tid som två år. Man ansåg att ett års utbildning på GCI 
skulle räcka för de kunskaper och praktiska färdigheter som 
kunde behövas vid trupputbildningen. Den nya organisationen 
innebar, att utbildningen ej skulle ske på tre avdelningar 
utan i tre särskilda kurser, instruktörskursen, gymnastik- 
lärarkursen och sjukgymnastkursen. Instruktörskursen, som hu
vudsakligen var avsedd för officerare men till vilken även 
underofficerare kunde kommenderas, omfattade ett undervisnings
år samt medförde kompetens till gymnastiklärarbefattnipg vid 
lägre allmänna läroverk och folkskolor. Gymnastiklärarkursen, 
som omfattade två undervisningsår, av vilka det första använ
des till genomgåendet av instruktörskursen, medförde kompetens 
till gymnastiklärarbefattning vid statens alla läroverk. Sjuk
gymnastikkursen, som förutsatte avslutad gymnastiklärarkurs, 
omfattade ytterligare ett år samt medförde rätt till antagandet 
av titeln gymnastikdirektör och till legitimation som sjuk
gymnast. GCI-utbildningens tredelning i 1864 års organisation 
kvarstod i den nya organisationen. Uppdelning i avdelningar 
ersattes emellertid av kurser, som närmare angav målet, in
struktörs-, gymnastiklärar- och sjukgymnastisk kurs.
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Undervisningen omfattade följande 
A Instruktörskursen 

Teoretiska
1. Anatomi
2. Pedagogisk gymnastik
3. Militärgymnastik och fäktlära
4. Fysiologi

B Gymnastiklärarkursen 
Teoretiska

1. Anatomi
2. Fysiologi och. sundhetslära
3. Rörelselära och pedagogisk 

gymnastik
4. Militärgymnastik och fäkt

lära (utom för kvinnliga 
elever)

5. Grunderna för undervisningens 
meddelande

6. Sjukgymnastik med särskilt 
avseende fästat på sjuklig 
skolungdom

Den svenska gymnastiken fick även
emedan många elever från andra lä
vid institutet.

ämnen:

Praktiska
1. övningar i pedagogisk 

gymnastik
2. Övningar i militärgymnas

tik och vapenföring (utom 
för kvinnliga elever)

3. övningar i att leda gym
nastik

Praktiska
1. övningar i pedagogisk 

gymnastik
2. övningar i militärgym

nastik och vapenföring 
(utom för kvinnliga 
elever)

3. övningar i att leda 
gymnastik

4. övningar i sjukgymnastik

(SFS 54/1887)

stor spridning utomlands, 
der följde undervisningen

V Perioden 1910-1939

1. i934_års_omorganisation

Det karakteristiska för denna period var de många omorga- 
nisationsförslagen. Det visade sig nämligen att 1887 års 
omorganisation lika lite som 1864 års hade kunnat bringa 
system och reda i undervisningen. Instruktörskursen, som 
avsåg att ge armens officerare en för trupputbildning sär
skild inriktad undervisning, övergick med åren till att
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bli enbart en förberedelse till utbildningen i skol
gymnastik. Gymnastiklärarkursen utökades med förberedan
de undervisning i sjukgymnastik. De med 1910 års kommitté 
begynnande utredningarna visade alla att instruktörskursen 
borde avskiljas från GCI och skötas av armén. Vad beträf
far sjukgymnastutbildningen var 1910 (1912) och 1915 (1918) 
års kommittér samt de speciellt för sjukgymnastikens ord
nande tillsatta 1929 års sakkunniga (1930) alla av den åsik 
ten att sjukgymnastutbildningen borde avskiljas från frisk
gymnastiken. Omorganisationsfrågan, som behandlades av fle
ra olika kommittéer och sakkunniga - vilkas utredningar av 
utrymmesskäl ej närmare redovisas i denna rapport - föll 
vid 1932 års riksdag, beroende på att andra kammaren för
kastade både regeringspropositionen och statsutskottets 
förslag. Direktionen fick 1933 i uppdrag av Kungl. Maj:t 
att med hjälp av resultaten från föregående kommittées ut
redningar utarbeta ett förslag till omorganisation. Deras 
förslag utformades i 1934 års proposition och antogs av 
riksdagen. 1934 års stadga (SFS 350/1934) innebar bl a att 
hela utbildningen delades på två linjer, den friskgymnas
tiska och den sjukgymnastiska. Vidare skildes instruktörs
kursen från GCI och överlämnades åt de militära myndig
heterna. Dock skulle ett antal officerare kunna få högre 
utbildning genom att gå igenom GCI;s ordinarie kurser. 
Sjukgymnastutbildningen förlädes till Karolinska institu
tet och Serafimer-xc sarettet. överlärartjänsterna och de 
med dessa förenade professorstitlarna avskaffades. Utbild
ningstiden blev tvåårig för gymnastiklärarlinjen och tre 
terminer för sjukgymnastiklinjen, men 1939 utökades den 
till fyra terminer (SFS 169/1939).

Gymnastiklärarexamen skulle avläggas i följande ämnen: 
Anatomi som skulle omfatta huvudgrunderna av människokrop
pens normala byggnad närmare bestämt rörelseorganen 
fysiologi som skulle omfatta grunderna av läran om människo 
kroppens förutsättningar samt av den fysiologiska rörelse
läran
gymnastikens teori som skulle omfatta gymnastikens grund
principer, mål, rörelseförråd, metodik och tillämpning samt 
huvuddragen av dess historia
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lekens och idrottens teori som skulle omfatta lekens och 
idrottens mål, organisation, metodik och tillämpning samt 
huvuddragen av dess historia
psykologi och pedagogik som skulle omfatta grunderna av 
den pedagogiska psykologin samt didaktik
hälsolära som skulle omfatta grunderna av bostads-, skol-, 
idrotts-, ras- och den personliga hygienen.
Betyg skulle också ges i personlig färdighet i gymnastikens 
och lekens och idrottens praktik samt för undervisnings
skicklighet i gymnastik samt lek och idrott (SFS 351/1934).

Det nya i 1934 års kursplaner var främst att idrotten fick 
ett mycket utökat timantal både på kvinnliga och manliga 
kurserna. För de kvinnliga eleverna togs sjukgymnastiken 
bort. Dessutom infördes psykologi och pedagogik och hälso
lära som nya obligatoriska teoretiska ämnen.

Innan omorganisationen trädde i kraft 1934 hade en hel del 
förändringar ifråga om undervisning vidtagits. Övningarna 
i voltige på levande häst, som ingått i undervisningen se
dan P.H. Lings tid, upphörde fr o m 1924. Utbildningen i 
idrott och lek utökades mycket under 1920-talet både tids
mässigt och i fråga om antalet olika grenar. Betyg i lek 
och idrott infördes fr o m 1924. För att bereda tid åt 
fjällfärder och särskilda idrottskurser förlängdes terminen 
för de kvinnliga kurserna. Fr o m 1925 började gymnastik- 
lärarkursens elever att få sin utbildning i ledandet av 
gymnastik på vissa läroverk utanför GCI. Bestämmelsen att 
genomgången instruktörskurs medförde kompetens till gymnas- 
tiklärarbefattning vid lägre allmänt läroverk eller folk
skola avskaffades 1926 och 1927 upphävdes bestämmelsen att 
till föreståndare förordna någon av GCI:s lärare.

2. lOir^desf 2£'^£'5-DS§:r
Inträdesfordringarna under GCI:s tillvaro har växlat mycket. 
Under P.H. Lings och Brantings tid fanns inga fastställda 
fordringar. Vid 1864 års omorganisation fastställdes att 
de manliga eleverna, förutom att besitta vissa fysiska 
kvalifikationer, skulle ha avlagt studentexamen. För kvinn
liga elever fanns inga sådana kompetensfordringar men 1887
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års stadga fastställde att för kvinnor skulle samma ford
ringar gälla för inträde till GCI som till lärarinne
seminariet (normalskolekompetens). Dessa bestämmelser 
kvarstod oförändrade till 1934, då enhetliga kompetens
fordringar fastställdes för manliga och kvinnliga sökande 
till gymnastiklärarlinjen (SFS 350/1934). Dessa voro i 
huvudsak: studentexamen eller realskoleexamen eller av
gångsbetyg från kommunal eller enskild flickskola med 
normalskolekompetens, eller folkskollärarexamen eller av
gångsexamen från lärarinneseminariet, allt dock med vissa 
minimibetyg (minst betyget godkänd i studentexamen) i äm
net fysik, kemi och biologi med hälsolära.

3 • Aryedsons_gymnastiska_institut

Arvedsons gymnastiska institut (AGI) grundades 1890 i 
Stockholm av Johan Arvedson, som också var dess förestån
dare till sin död 1936. Den från början ettåriga sjuk
gymnastikkursen utvidgades 1900 till att även omfatta 
friskgymnastik och blev tvåårig. 1902 utexaminerade ins
titutet, efter erhållen legitimationsrätt, sina första 
kvinnliga gymnastikdirektörer. 1936 upphörde utbildningen 
i friskgymnastik.

4. §ydsyenska_gymnastikinstitutet

Sydsvenska gymnastikinstitutet (SGI) grundades av J.G. 
Thulin och Emy Thulin, vilka 1907 efter några ettåriga 
försökskurser lade om utbildningen till tvåårig. 1909 er
höll utbildningsanstalten legitimationsrätt för 30 svens
ka elever per år plus ett tiotal utländska. Institutet 
leddes tom 1945 av major Thulin som föreståndare. 1934 
upphörde utbildningen av friskgymnaster i och med att all 
friskgymnastutbildning i samband med Gymnastiska central
institutets omorganisation övertagits av staten.

5. ForsJcriing

Man fann snart att undervisningen måste följa skolans, 
samhällets och vetenskapens utveckling och kravet på 
forskning inom GCI gjorde sig alltmer gällande. 1938 års 
riksdag (Riksdagens skrivelse nr. 224/1938) beslöt att
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inrätta en särskild professur i kroppsövningarnas fysio
logi och samtidigt beviljades medel till ett laboratorium. 
Därmed gavs åt utbildningen vid institutet en viktig 
forskningsbakgrund som länge saknats. Professurens första 
innehavare blev HohwU Christensen och han blev sedermera 
också föreståndare för institutet.

VI Perioden 1940-1964 

1. Lokaler

1944 kunde GCI flytta in i nya moderna lokaler på den tomt 
som stått reserverad för dess räkning ända sedan Stadions 
tillkomst 1912. Byggnaderna tillkom under kriget, då störs
ta sparsamhet var nödvändig, vilket medförde att sådana 
viktiga lokaler som simhall och idrottshall ställdes på 
framtiden. Först 1968 kunde den nya simhallen tagas i bruk 
medan riktig idrottshall saknas ännu år 1970. Det finns 
endast ett provisorium i form av ett Barracuda-tält.

2. 19^5_års_gymnastiklärarutbildningssakkunnigas_förslag

1945 tillsatte Kungl. Maj:t nya gymnastikiärareutbildnings- 
sakkunniga. Det betänkande och förslag som de sakkunniga 
avgav 1951 (SOU 1951:59) innebar bl a att utbildningen av 
sjukgymnaster borde avskiljas från GCI och förläggas under 
egen direktion. GCI:s uppgift skulle därefter bli att be
driva forskning i fysisk fostran och för skolväsendet ut
bilda lärare i ämnet. För forskningens del föreslog de 
sakkunniga att utöver, den redan befintliga professuren i 
fysiologi inrätta ytterligare två professurer, en i funk- 
tionsanatomi och en i psykologi-pedagogik, båda med inrikt
ning på kroppsövningar. Professorerna skulle i första hand 
svara för forskning inom sina fack samt handha den akade
miska undervisningen. För den praktiska tillämpningen av 
den vetenskapliga forskningens rön föreslog de sakkunniga 
att en lärare med gymnastiklärarutbildning och vetenskap
lig utbildning inom vederbörandes specialämne skulle knytas 
till varje institution. De skulle undervisa i kroppsövningar
nas speciella teori, ett moment av lärarutbildningen, som
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ej kunde tillgodoses i tillräcklig omfattning vid den 
rent akademiska undervisningen eller vid undervisningen 
i metodik och praktik. Genom att sätta in ett sådant 
mellanled skulle en nödvändig kontakt mellan forskning 
och praktisk tillämpning skapas och utgöra en garanti 
för en fruktbar växelverkan dem emellan.

Vidare föreslog de sakkunniga att studentexamen skulle 
vara ett villkor för inträde till institutet. Man före
slog också att lärarexamen i fysisk fostran under vissa 
villkor skulle få gälla som betyg i en variant av fil. 
ämbetsexamen med fysisk fostran (kombinerad examen), 
vilken skulle medföra kompetens till adjunktur. De sak
kunniga föreslog vidare en ettårig utbildning av folk
skollärare , som skulle ge behörighet att undervisa i 
fysisk fostran även på högstadiet i den nioåriga enhets- 
skolan och att kunna anställas som gymnastiklärare i real
skolan.

Trots att bl a Skolöverstyrelsen, samtliga universitet 
och högskolor samt universitetskanslern var i det när
maste helt positiva mot förslaget, föranledde detta inte 
någon åtgärd från statsmakterna.

3. 1959 års stadga

I en enmansutredning utförd av professor Torgny Sjöstrand 
framlades ett förslag till en ny utformning av sjukgymnast
linjen och 1959 genomfördes den uppdelningen att sjukgym
nastutbildningen förlädes till sjukgymnastinstitutet på 
Karolinska sjukhuset och GCI blev uteslutande högskola 
(SFS 397/1959). Dess mål blev att utbilda gymnastiklärare 
samt i övrigt genom undervisning och forskning främja den 

^ fysiska fostrans utveckling.

VII Perioden 1965-1970

1 • i9§.§_års_Gymnastik;_och_idrottslärarutredning

Institutets direktion och lärarkollegium gjorde under en 
följd av år framställningar till Kungl. Maj:t om att få 
utöka examinationen vid institutet för att i någon mån 
täcka bristen på gymnastiklärare (Högberg, 1960). Som ett
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exempel på bristen kan nämnas att enligt en sammanställ
ning av Skolöverstyrelsen över antalet icke utbildade 
lärare i gymnastik med lek och idrott utgjorde denna 
kategori år 1958-59 nästan tio procent av gymnastiklärar
na vid gymnasier och realskolor eller ca 150 tjänster. 
Trots att intagningen vid institutet ökade från 50 elever 
från mitten av 30-talet till 150 fr o m 1964 skulle enligt 
arbetsmarknadsstyrelsens prognos med en intagning på 250 
elever per år skolans behov av gymnastiklärare vara till
godosedda först från mitten av 70-talet (Prop. 79/1965, 
sid. 38-39).

Under våren 1965 tillsatte därför ecklesiastikministern 
en Gymnastik- och idrottslärarutredning - bestående av 
Henry Allard, Paul Högberg. Per Lindbo, Halvar Sehlin,
Hans Bolinder och Bengt Schelin - med uppgift att skynd
samt utreda frågan om ökad intagning vid GCI samt upp
rättandet av en ny utbildningsanstalt. Den skulle även 
undersöka förutsättningarna att genom en viss variation 
i utbildningen kunna tillgodose ett ökande behov av 
idrotts- och fritidsledare. Utredningen skulle bedrivas 
med sådan skyndsamhet att resultaten kunde ligga till 
grund för 1966 års riksdags ställningstagande.

Utredningen föreslog att en ny utbildningsanstalt skulle 
förläggas till Örebro och erhålla namnet Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Örebro. Vidare förordade de en in
tagning vid institutet i Stockholm av 50 manliga och 75 
kvinnliga elever och i Örebro växelvis intagning med 
vartannat år 50 manliga och 75 kvinnliga elever och vart
annat år 75 manliga och 50 kvinnliga. Att man föreslog 
högre intagningsantal av kvinnliga elever berodde på att 
behägenheten för yrkesarbete är något lägre bland kvinn
liga än manliga gymnastikdirektörer. Utbildningen före
slogs att i allt väsentligt bedrivas på samma sätt som 
på institutet i Stockholm med undantag för övningsunder
visningen som föreslogs organiseras på annat sätt.
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Beträffande foskning ansåg utredningen att det av fle
ra skäl bl a ekonomiska ej var realistiskt att föreslå 
utbyggnad av forskningsinstitutioner i anatomi, fysiolo
gi och psykologi-pedagogik vid högskolan i Örebro utan 
föreslog i stället en anknytning till institutionerna 
vid institutet i St ckholm och att dessa skulle byggas ut.

Utredningen behandlade även utbildningen av idrotts
lärare. De ansåg att den "amatörmässiga" synen på idrot
tens organisation, som vi hittills haft i Sverige, har 
medfört att idrottslärar- och instruktörsutbildningen 
står på en rd.ativt låg nivå. De ansåg behovet av en 
särskild idrottslärarutbildning stort. Välutbildade 
idrotts- och fritidsledare efterfrågas av idrottsrörel
sen, industrin och kommunerna. Utredningen liksom idrotts
rörelsens företrädare ansåg att de väsentligaste momenten 
i en idrottslärarutbildning borde vara kvalificerad inst
ruktion och administrativ utbildning.

Genom att uppskatta rekryteringsfältets årliga behov för
ordade utredningen en intagning av 25 studerande per år. 
Man ansåg att utbildningen så långt möjligt skulle sam
lokaliseras med gymnastiklärarutbildningen• bl a för att 
underlätta övergång från den ena utbildningslinjen till 
den andra.

Utbildningstiden föreslogs bli två år. Förutom undervis
ning i gymnastiklärarlinjens teoretiska ämnen föreslog 
utredningen undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen. 
Vidare borde utbildningen omfatta en specialutbildning i 
en eller två idrottsgrenar. Tiden för ämnet gymnastik 
(teori, metodik och praktik) skulle reduceras för att 
bereda plats för samhällsvetenskapliga ämnen och special
utbildning. Vidare skulle tiden för övningsundervisning 
utökas och omfördelas i jämförelse med gymnastiklärar
linjen.

Beträffande idrottslärarutbildningens kompetens ansåg 
utredningen att det var avnämarnas krav som skulle komma 
att bestämma utbildningens kompetensvärde och lämplig
het för olika tilltänkta befattningar. För skolans om
råde föreslog utredningen att med hänsyn till dagens
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stora gymnastiklärarbrist och det stora antalet icke 
kompetenta lärare borde idrottslärarexamen ge kompetens 
för upprätthållande av ord. och e.o. lärartjänster.

Idrottslärarutbildningen föreslogs förlagd till Stock
holm och ej till Örebro bl a beroende på att de flesta 
frivilliga idrotter har sina kanslier och främsia instruk
törer i Stockholm. Beträffande intagningsbestämmelserna 
föreslog utredningen att de skulle vara lika för både 
gymnastik- och idrottslärarlinjen, vilket i princip be
tydde genomgånget gymnasium. Examen vid idrottslärar
linjen föreslogs namnet idrottslärarexamen.

Eftersom högskolan i Örebro skulle heta Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Örebro föreslogs i analogi härmed att 
Gymnastiska centralinstitutet skulle ändra namn och kallas 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Härigenom be
tonades att idrotten fått ett allt större utrymme inom 
skolans gymnastikundervisning och följaktligen en starkare 
ställning i gymnastiklärarutbildningen.

Utredningens förslag om en ny utbildningsanstalt mottogs 
i allmänhet mycket positivt av remissinstanserna. Däremot 
var dessa inte eniga beträffande idrottslärarutbildningen.
En del var positiva medan andra förordade antingen en an
nan utformning av denna utbildning eller avstyrkte den
samma. De som avstyrkte motiverade detta med att behovet 
av idrottslärare bäst kunde tillgodoses genom vidareut
bildning av gymnastikdirektörer.

1966 års riksdag beslöt att en andra Gymnastik- och idrotts
högskola skulle inrättas i Örebro och att en idrottslärar- 
linje skulle förläggas till institutet i Stockholm som 
samtidigt skulle ändra namn allt enligt de riktlinjer 
som utredningen föreslagit (Prop, nr 50/1966).

Till expert och organisatör av den nya högskolan i Öre
bro som började sin verksamhet hösten 1966, utsåg Kungl.
Maj:t gymnastikläraren vid folkskoleseminariet i Karl
stad Börje Tolgfors. Han blev också dess förste rektor.
Den 1 september 1966 invigdes Gymnastik- och idrottshög
skolan i Örebro.
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2 i9§Z-år§_§i§^s§
Gymnastik- och idrottshögskolans uppgift enligt 1967 års 
stadga är att utbilda gymnastiklärare och idrottslärare 
samt i övrigt genom undervisning och forskning främja fy
sisk fostran. Utbildningen bedrivs på en idrotts- och en 
gymnastiklärarlinje och avslutas med gymnastiklärar- resp. 
idrottslärarexamen. (SFS 273/1967).

Behörig att antagas är den som genomgått årskurs nio i 
grundskolan eller har motsvarande kunskaper samt besitter 
vissa fastställda förkunskaper bl a minst två i biologi 
och i ett språk i slutförd kurs i gymnasiet. Vidare sker 
en kvotintagning av de sökande i proportion till deras 
olika förkunskaper. Inträdesfordringarna för idrotts- 
lärarlinjen är i princip desamma som för gymnastiklärar
linjen men större hänsyn tages till ledarmeriter.

För både gymnastiklärar- och idrottslärarlinjen omfattar 
utbildningen dels examensämnena anatomi, fysiologi, gym
nastikteori, idrottens teori, psykologi och pedagogik, 
hälsolära, gymnastikpraktik samt idrottens praktik dels 
prövning av undervisningsskicklighet. Utbildningen för 
idrottslärarexamen omfattar dessutom examensämnet sam
hällskunskap samt såväl teoretisk som praktisk under
visning i specialgrenar.

Undervisningen, som är obligatorisk, sker i form av före
läsningar, demonstrationer, laborationer, seminarieöv
ningar och praktiska övningar. Praktikundervisningen i 
utförsåkning, turteknik och fjällkunskap, är förlagd till 
fjällen och bedrivs under två veckor omedelbart före påsk. 
Utbildningen i friluftsliv, som genomförs under en tre 
dagars period under andra studieåret, är förlagd till 
Skid- och friluftsfrämjandets anläggning Lida i Tullinge 
och leds av ledare från Främjandet.

Utbildningsgången är sådan att undervisningen i metodik
praktik bygger på den teoretiska grund som lägges genom 
ämnena anatomi, fysiologi och psykologi-pedagogik och 
dessa ämnens tillämpning samt ämnet kroppsövningarnas 
allmänna teori och metodik. Färdighet i praktiskt examens- 
ämne och undervisningsskicklighet prövas i samband med 
de praktiska övningarna under utbildningens gång.
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Utbildningen omfattar nedanstående ämnen som har föl
jande målsättning:

anatomi och rörelselära (kursen omfattar 125 timmar): 
att ge eleverna en inblick i människokroppens mikro
skopiska och makroskopiska byggnad och därmed utgöra en 
grund för den efterföljande undervisningen i fysiologi 
och anatomins tillämpning i de praktiska disciplinerna.

fysiologi (165 timmar): att ge en generell överblick 
över fysiologin med tonvikt på humanfysiologin; en 
grundlig genomgång av människans reaktion på fysisk ak
tivitet och miljöfaktorer, olika idrottsgrenars fysio
logiska krav, träningsfysiologi, ergometri och ergonomi.

psykologi och pedagogik (175 timmar): att förvärva kun
skaper om och öva metoder i beteendeobservation, anpass- 
ningsanalys och arbetsplanering, speciellt med avseende 
på didaktiska problem och situationer med optimala pres- 
tationskrav.

hälsolära och sjukdomslära (60 timmar): att ge en allmän 
orientering om de hygieniska problemen i det moderna sam
hället och en ingående framställning om skolhygien och 
gymnastiklärarnas uppgift på detta område.

kroppsövningarnas allmänna teori och metodik (95 timmar): 
att ge kunskap om målsättningen för ämnet gymnastik i 
skolan, att ge kunskap i ämnets speciella undervisnings- 
lära och information om skolans funktion och administra
tion.

kroppsövningarnas historia (20 timmar): att ge en upp
fattning om kroppsövningarnas roll i kulturhistorien och 
en bild av hur skolans fysiska fostran och den frivilliga 
idrottsrörelsen utvecklats till sin nuvarande utformning.

musik (40 timmar för manliga och 110 timmar för kvinn
liga kursen): att ge eleverna kunskap i musikens elemen
tära teori samt att genom att lyssna till musik och genom 
att erhålla närmare kännedom om musikens uttrycksformer
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öka elevernas förståelse för och insikt i musiken som 
konstart. Undervisningens mål är att lära eleverna att 
på ett lämpligt sätt utnyttja musiken som hjälpmedel i 
den musikalisk-rytmiska gymnastiken och dansen.

röst- och talvård (10 timmar): att ge kunskap i andnings- 
och röstorganens byggnad, funktion och vård, att lära 
lärarkandidaterna behärska sin rösts möjligheter.

gymnastik (teori - metodik - praktik - 455 timmar för 
manliga och 445 för kvinnliga elever): att ge lärarkan
didaterna de teoretiska och metodiska kunskaper, som 
krävs för att kunna undervisa i ämnet i grundskola, gym
nasium och fackskola, att ge kunskaper om riktningar och 
utveckling inom gymnastiken i modern tid, att ge en orien
tering om den frivilliga gymnastikens verksamhet och or
ganisation, att ge praktisk färdighet i ämnet.

idrott (teori - metodik - praktik - 895 timmar för manliga 
och 825 för kvinnliga elever): att ge kunskaper om res
pektive idrotts teknik, taktik och regler, att ge ett 
rikligt övningsförråd samt metodiska anvisningar för dess 
inlärande, att uppöva den praktiska färdigheten i de olika 
idrotterna, att utbilda lärare och instruktörer i första 
hand för skolans bruk. Denna målsättning är i stort sett 
gemensam för alla idrotter men måste i någon mån modifie
ras med hänsyn till det timantal, som är anslaget till 
respektive gren. Ämnet idrott omfattar fem huvudgrupper, 
nämligen bollspel, fri idrott, orientering, simning och 
vinteridrott. Dessutom tillkommer en grupp benämnd övrig 
idrott, till vilken hänföres idrotter och föreläsningar 
av informationskaraktär.
Under rubriken övrig_idrott ingår friluftsliv (30 timmar) 
vars målsättning är att hos eleverna söka väcka intresset 
för friluftsliv och ge dem sådana insikter i naturkänne
dom och naturvård, att de på ett lämpligt sätt kan orga
nisera friluftsutflykter och naturexkursioner under skolor
nas friluftsdagar.

undervisningsövningar (220 timmar): att utbilda lärare 
för olika skolformer; grundskola, gymnasium, yrkes- och 
fackskola, att göra lärarkandidaterna förtrogna med un
dervisningsmetoder och övningsförråd lämpade för olika
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åldersstadier, att utbilda organisatörer av frilufts
dagar och idrottstävlingar samt ledare för skolans 
frivilliga idrottsverksamhet (Studiehandbok för Gym
nastik- och idrottshögskolorna, 1968).

En jämförelse mellan 1934 och 1968 års timplaner vi
sar bl a att det har skett en ökning i antalet timmar 
för de teoretiska ämnena anatomi och psykologi - pe
dagogik samt att musiken införts som ett nytt ämne.En 
kraftig minskning har däremot ägt rum i timantalet för 
ämnet gymnastik. Vidare har ortopedisk hållningslära 
och samaritlära försvunnit ur 1968 års timplan.

Paul Högberg, rektor vid Gymnastik- och idrottshög
skolan i Stockholm, anförde vid en intervju den 11 sep
tember 1970 bl a följande: Innehållet i 1968 års studie
planer har utformats av en kommitté bestående av profes
sor Gunnar Ström (styrelserepresentant), rektorerna 
Paul Högberg och Börje Tolgfors, två representanter från 
vardera högskolorna i Stockholm och Örebro, två rep
resentanter från vardera Svenska Gymnastikläraresåll- 
skapet och Skolöverstyrelsen samt två representanter 
från studentkåren. Vid arbetet utgick kommittén från 
grundskolans och gymnasiets kursplaner, dels från deras 
övergripande målsättning och dels från ämnet gymnastiks 
kursplaner.

Det sker vidare en kontinuerlig förändring av studie
planerna allt efter påverkan från olika håll. Denna på
verkan kommer bl a från idrottsrörelsen. Det råder ett 
mycket gott samarbete mellan Gymnastik- och idrottshög
skolorna och de olika specialförbunden. Eleverna får 
vissa timmar tillgång till förbundens bästa instruktörer. 
Många av högskolans lärare är också verksamma inom olika 
specialförbund, vilket minskar risken för att utbildningen 
vid institutet skall isoleras från den frivilliga idrot
ten.

Enligt Paul Högberg sker en viss påverkan på undervis
ningen även från andra länder genom att lärarna vid de 
båda högskolorna deltager i kurser utomlands. Bl a an
ordnas vartannat år en fortbildningskurs på tre veckor 
i Sönderborg i Danmark för sju lärare från vardera Sve-
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rige, Norge, Danmark, Finland samt två från Island. Ini
tiativ till dessa kurser togs av styrelsen för G.I.H ge
nom Nordiska rådet. Kursen har hittills endast varit 
öppen för lärare vid Gymnastik- och idrottshögskolor men 
meningen är att även gymnastiklärare vid lärarhögskolor 
skall få tillfälle att deltaga. Impulser till förnyelse 
i undervisningen har också kommit från bl a England 
(skapande aktivitet), Österrike (utförsåkning), Tyskland 
(sambandet musik-rörelse, redskapsgymnastik) och USA 
(jazzgymnastik).

Vid tillsättning av gymnastiklärartjänster sker värde
ringen av den sökandes meriter enligt de anvisningar som 
Skolöverstyrelsen har utfärdat. Som första befordrings
grund gäller poängtalet för undervisningsskicklighet, 
som erhålls genom att medelvärdet av de båda vitsorden 
i gymnastik samt lek och idrott multipliceras med tolv.
Som andra befordringsgrund gäller medelvärdet av vitsor
den i de teoretiska och praktiska ämnena 8om multipliceras 
med 15. Till denna poängsumma lägges dubbla numeriska 
värdet av vitsorden i gymnastikens teori, lekens och 
idrottens teori, gymnastikens praktik samt lekens och 
idrottens praktik (Årsbok för skolan 1968/69 sid 123-124). 
Enligt Paul Högberg medför den sistnämnda bestämmelsen 
att eleverna i allmänhet ej koncentrerar sig på de teo
retiska ämnena och detta skapar en snedvridning av under- 
visningsresultaten som ej är önskvärt. GIH avser att till 
SÖ inge ett förslag till ändring på denna punkt.

3 rsrsIsDiss
Enligt den nu gällande stadgan skall högskolan genom 
forskning främja den fysiska fostrans utveckling. Resur
ser för forskning finns huvudsakligen endast vid den fy
siologiska institutionen. Vid denna bedrivs grundforsk
ning, framför allt över temat människan i fysisk aktivi
tet, och tillämpad forskning rörande fysisk aktivitet 
inom bl a idrott och friluftsliv samt arbetslivet. Forsk
ningen koncentreras framför allt till följande moment 
nämligen arbetsförmågans variation med ålder och kön, 
träningens fysiologi, arbetsförmågans beroende av kost
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och vätsketillförsel, acklimatisering till höga höjder, 
kroppens sammansättning samt testmetoder. Denna insti
tution har i hög grad bidragit till att ge ett fysiolo
giskt underlag för utformningen av skolans fysiska fost
ran. Nuvarande innehavare av professuren är P.O. Åstrand.

På grund av bristande ekonomiska resurser har pedagogisk- 
psykologisk forskning med anknytning till fysisk fostran 
ej kunnat bedrivas i någon större omfattning vid högsko
lan. Hittills har dock ett 20-tal rapporter utgivits av 
den pedagogiska-psykologiska institutionen vid GIH i 
Stockholm.

4 Samyerkan_Gymnastik-_idrottshögskolan_-_Skolöverstyrelsen.

Två representanter för SÖ ingår i GIH:s styrelse. Lärare 
från GIH anlitas ofta av SÖ som experter i t ex kurspla- 
nearbete. Vidare deltager GIH-lärare i Sö:s konferenser 
och kurser för fortbildningskonsulenter och för metodik
lektorer i gymnastik.

GIH:s styrelse beslutar för närvarande om innehållet i 
studieplanerna för högskolan men SÖ vill få en stadgeänd
ring till stånd av innebörd att studieplanerna i framtiden 
skall fastställas av högskolestyrelsen och SÖ gemensamt 
(SÖ, 1967).
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JÄMFÖRELSE MELLAN UTBILDNINGEN PÄ GIH OCH LÄRARES OCH ELEVERS 
SYN PÅ UNDERVISNINGEN

Som nämndes i inledningen pågår bearbetning av en undersökning 
rörande gymnastikundervisningen i årskurs två i gymnasiet. Un
dersökningen, som ägde rum tiden 21-25 april 1969, omfattade 
slumpmässigt valda stickprov - tio klasser - från vardera Malmö
hus, Stockholms,Örebro och Västerbottens län. De gymnastiklä
rare, som undervisade i dessa klasser, utgjorde lärarmaterialet. 
Totalt omfattade undersökningen 920 elever och 74 gymnastiklärare. 
Datainsamlingen skedde med hjälp av frågeformulär till både lä
rare och elever. Lärarmaterialet, som är färdigbearbetat, finns 
redovisat i två delrapporter i Universitetets och Lärarhögskolans 
i Umeå rapportserie (Hedberg, 1970).

En fråga i lärarnas resp. elevernas formulär behandlade fördel
ningen av gymnastiklektioner och friluftstimmar på huvudmoment.
Ett läsår innehåller ungefär 100 gymnastiklektioner och 40 fri
luftstimmar. Lärarna fick ange hur de fördelade dessa på de olika 
huvudmoment som anges i läroplanen för gymnasiet (1965) och som 
finns redovisade på sidan 21 i denna rapport och eleverna fick 
ange hur de skulle vilja ha denna fördelning. Bilaga 1 och 2 vi
sar en jämförelse mellan lärarnas och elevernas fördelning av 
gymnastiklektioner och friluftstimmar, uttryckt i procent, på de 
praktiska huvudmomenten under ett läsår samt fördelningen av 
undervisningstimmar, uttryckt i procent, på de praktiska huvud
momenten enligt 1968 års studieplaner för manliga resp, kvinn
liga elever vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Vid tolkningen 
av figurerna bör beaktas att spridningen runt medelvärdena för 
både gymnastiklärarna och eleverna var mycket stor. Som ett exem
pel kan nämnas att det fanns manliga lärare som hade ägnat mel
lan 13-18 gymnastiktimmar åt momentet bollspel och lärare som 
ägnat mer än 55 timmar av 100 möjliga åt detta moment.

Av figurerna framgår att gymnastikmomentet får det största an
talet undervisningstimmar vid högskolan. Detta gäller både för 
manliga och kvinnliga elever. 36 resp. 37 procent av undervis
ningstiden i de praktiska ämnena ägnas åt detta huvudmoment. Ute 
på 'fältet* dominerar bollspel bland de manliga lärarna medan gym
nastik kommer i andra hand. I genomsnitt ägnas 32 procent av den
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undervisningstid, som anslås åt praktiska moment, åt bollspel 
medan 21 procent ägnas åt gymnastik. Detta förhållande gäller 
ej kvinnliga lärare. 30 procent av deras undervisningstid ägnas 
åt gymnastik och 19 procent åt bollspel. I tredje hand kommer 
fri idrott hos både manliga och kvinnliga lärare. Samma tenden
ser i uppläggningen av undervisningen visade gymnastiklärarna 
på högstadiet i en undersökning av Engström (1969).

En jämförelse mellan gymnastiklärarnas och elevernas fördel
ning visar att elevernas önskemål motsvarar i hög grad den fak
tiska fördelningen. Speciellt gäller detta för manliga gymnas
tiklärare- manliga elever. Skillnader mellan deras resp. för
delningar ligger främst på momenten gymnastik och simning. Ele
verna vill ha mindre gymnastik och mer simning. Nämnas bör att 
tillgången till simhall för undervisning överlag var mycket då
lig för de berörda skolorna. Vad beträffar de kvinnliga elever
na önskar sig dessa i genomsnitt mer skridskoåkning, skidåkning 
och simning på bekostnad av framför allt gymnastik och i viss 
mån fri idrott. Den stora överensstämmelsen mellan lärarnas och 
elevernas fördelning kan antingen bero på att eleverna är nöjda 
med den uppläggning som gymnastikundervisningen har för närvaran 
de eller också har de svårt att frigöra sig från nuvarande upp
läggning och ange en mera radikalt förändrad fördelning. Att 
åsikterna mellan eleverna dock varierar i hög grad visar den 
stora spridning som rådde runt elevernas fördelning av medel
värdena. Som ett exempel kan nämnas att det finns pojkar som 
vill ha 80 eller fler timmar bollspel av 100 möjliga och poj
kar som inte vill ha någon timme bollspel.

Vad beträffar undervisningsfördelningen för GIH:s lärarkandida
ter frågar man sig om inte undervisningen i momentet gymnastik 
tar upp för stor del av undervisningstiden. Detta moment får 
för närvarande mer än dubbelt så många undervisningstimmar som 
något annat moment. Tendensen i skolorna pekar mot att gymnastik 
momentet får en allt mindre del av undervisningstiden i ämnet. 
Kanske vore det bättre att ägna mer tid åt andra moment. Men 
standarden på de nyintagna lärarkandidaterna är kanske så låg 
och varierande i momentet gymnastik, att det är motiverat att 
ägna så stor del av utbildningstiden åt detta moment för att de 
skall klara av undervisningen när de kommer ut som lärare. Inte
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minst den skapande verksamheten som framhävs i läroplanen för 
grundskolan (1969) som en viktig del av undervisningen, ställer 
stora krav på lärarnas kunskap i detta moment. En annan tänkbar 
hypotes är att utbildningen i gymnastik vid GIH ligger på för 
högt plan och att det därför behövs så många undervisningstimmar 
i momentet. I så fall vore det motiverat att sänka målsättningen 
och koncentrera sig på det som är användbart för skoleleverna. I 
och med att en idrottslärarlinje har knutits till GIH torde spe
cialistutbildningen kunna knytas till denna linje och gymnastik
lärarlinjens utbildning inriktas helt på de krav skolans gymnas
tikundervisning ställer på gymnastikläraren.
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AVSLUTNING

Utformningen av skolans fysiska fostran har såsom framgår av det 
redovisade materialet undergått stora förändringar, som kan till
skrivas flera faktorer. Samhället har blivit alltmer mekaniserat 
vilket medfört minskade fysiska påfrestningar för den enskilde in 
dividen. De sociala skillnaderna mellan människorna har minskat 
och levnadsstandarden har höjts. Vidare har fritiden ökat genom 
arbetstidsförkortningen och utvecklingen går mot ännu kortare ar
betsvecka. De fria lördagarna har inneburit att stora grupper av 
individer har två dagars sammanhängande ledighet varje vecka. Den 
na ökade fritid medför att fler människor har möjlighet att ägna 
sig åt exempelvis motionsidrott. Under senare tid har det skett 
en breddning av idrottsrörelsen så att den kommit att innefatta 
mer motionsbetonade aktiviteter efter att tidigare ha varit mer 
inriktad mot enbart elitidrott. I och med denna förändrade karak
tär hos idrotten har den kommit att omfatta fler kategorier män
niskor. Här inverkar även det ekonomiska stöd som samhället ger 
idrotten. Som exempel kan nämnas att för budgetåret 1935/36 an
slogs 1.126.000 kronor till fonden för idrottens främjande medan 
motsvarande siffra för 1969/70 var 33.345.000 (SOU 1969:29). 
Idrottsrörelsens uppsving har påverkat utformningen av skolans 
gymnastikundervisning. Bollspel och andra former av idrott har 
fått betydligt ökat utrymme på bekostnad av gymnastikmomentet.
Vad beträffar gymnastiklärarutbildningen var det idrottsliga in
slaget i utbildningen mycket ringa i början av GCI:s historia. I 
och med att idrotten fick ett allt större utrymme inom skolans 
gymnastikundervisning fick den också en starkare ställning i 
gymnastiklärarutbildningen. Idrotten har i 1968 års studieplaner 
för Gymnastik- och idrottshögskolorna i Stockholm och Örebro ett 
betydligt större timantal än gymnastikmomentet.

En annan faktor av stor betydelse för gymnastikämnets utformning 
är den allmänna skolutvecklingen. Skolans betydelse har ökat och 
dess utformning har skiftat allt efter förändringarna i samhälls
strukturen. Sålunda har skolan en betydligt viktigare funktion 
att fylla i vår tids industrialiserade och tekniskt långt fram
skridna samhälle än i det gamla bondesamhället. Skolan har t ex 
fått övertaga många av de uppgifter som tidigare vilade på famil
jen. Som en följd härav har en förändring skett också i skolans
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målsättning. I vår tids skola står den enskilde eleven i cen
trum för skolans verksamhet. Skolan skall främja individens 
personlighetsutveckling. Både den individuella och den sociala 
utvecklingen är av vikt. Vad beträffar den individuella utveck
lingen betonas allsidighet i skolningen. Härav följer att alla 
ämnen är viktiga. Att den gamla uppdelningen i läroämnen och 
övningsämnen - ämnet gymnastik räknas till de senare - har för
svunnit får ses som ett led i att förverkliga denna målsättning. 
Gymnastik intog tidigare en ganska isolerad ställning bland sko
lans ämnen bl a beroende på ämnets särart. Genom den integre
ring som skall ske mellan skolans olika ämnen håller emeller
tid denna isolering på att brytas.

Den nya synen på skolans målsättning har också medfört föränd
ringar av undervisningssättet i gymnastik. Målet för undervis
ningen är att hjälpa individen till en allsidig utveckling. Lä
raren skall sträva efter att bilda sig en uppfattning om varje 
elev och individualisera undervisningen. Detta har lett till 
stora förändringar i gymnastiklektionernas uppläggning. Den gamla 
sortens gymnastikundervisning med krav på att alla skulle ut
föra samtliga rörelser har fått ge vika för ett arbetssätt som 
tar hänsyn till individens intresse, anlag och förmåga. Den 
drill- och exercisbetonade gymnastiken har ersatts av ett ar
betssätt som är betydligt mer lustbetonat och intresseväckande. 
Självverksamhet i olika former uppmuntras och eleverna får även 
deltaga i planeringen av sin fysiska aktivitet.

Eftersom Gymnastik- och idrottshögskolans uppgift är att utbil
da gymnastiklärare för skolans bruk är det av vikt att utbild
ningen anpassas i första hand till skolans målsättning. Som ett 
led i denna strävan får man se Skolöverstyrelsens önskan om att 
studieplanerna vid GIH i framtiden skall fastställas av GIH och 
SÖ gemensamt.

Den förändrade medicinska synen på skolgymnastiken har också 
påverkat utformningen av ämnet. Tidigare ansåg man att skolgym
nastikens uppgift var i första hand att förebygga ett kropps
ligt förfall. Det viktigaste var att korrigera felställningar 
och skapa vad man då menade med en god hållning. Rörelserna var 
oftast stela och stereotypa och ej avpassade efter barnens be
hov. I den moderna skolgymnastiken är målet att tillfredsställa
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barnens rörelsebehov och medverka till en allsidig och harmonisk 
utveckling. Läraren måste ta hänsyn till den enskilda elevens 
förutsättningar. Det är viktigt att de som är kroppsligt svaga 
uppmuntras och stimuleras liksom att elever med fysiska och 
psykiska svårigheter får en för dem avpassad fysisk träning.

Av stor betydelse för skolgymnastikens utformning var säkert det 
faktum att denna från början till stor del handhades av militä
rer. På GCI var de militära eleverna länge i majoritet. Först 
genom 1934 års omorganisation av GCI skildes den militära gymna
st ikinstruktörsutbildningen, som fram till 1926 medfört kompe
tens till gymnastiklärarbefattning vid lägre allmänt läroverk 
eller folkskola, från GCI och överlämnades åt de militära myndig
heterna. Därefter gick endast ett fåtal officerare igenom GCI:s 
ordinarie kurser. Före 1934 års omorganisation ingick militärgym
nastik och fäktlära i den teoretiska och övningar i militärgym
nastik och vapenföring i den praktiska undervisningen vid GCI 
och detta påverkade säkert utformningen av skolgymnastiken. Som 
ett ex kan nämnas att fäktning och vapenövningar ingick i läro
verkens gymnastikundervisning ända fram till 1928.

Redan P. H. Ling framhöll att gymnastiken skulle bygga på veten
skaplig grund. Först 1939 genom tillkomsten av en professur i 
fysiologi vid GCI kunde någon egentlig forskning ske vid institu
tet i en vetenskap av betydelse för gymnastikämnets urformning. 
Genom resultaten från denna forskning kunde fysiologiundervisningen 
vid institutet läggas upp så att den gav de blivande gymnastik
lärarna möjlighet att utforma gymnastiken efter fysiologiskt rik- 
tiga principer. Men fysiologin representerar bara en sida av den 
forskning på vilken utformningen av skolans fysiska fostran bör 
byggas. Av stor vikt är också ämnena anatomi - främst funktions- 
anatomi - och psykologi-pedagogik. För närvarande saknar GIH möj
ligheter till forskning i någon större utsträckning i dessa två 
ämnen. Inom psykologi-pedagogik skulle en forskning som speciellt 
tar sikte på skolans och ungdomens fysiska fostran vara av största 
vikt.

Bland övriga faktorer av betydelse för gymnastikämnets utformning 
är den påverkan som skett från andra länders gymnastiksystem. Den
na paverkan kommer till stånd dels genom att svenska gymnastik
lärare - bade pa ”fältet” och vid GIH - deltager i kurser utomlands 
och dels genom att utländska gymnastikpedagoger genom medverkan i
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svenska kurser förmedlar sina ideer. Det skulle ta för stort ut
rymme att närmare redogöra för denna påverkan men några exempel 
kan nämnas. Elin Falk fick impulser till sin utformning av barn
gymnastiken bl a från Österrike. Iden till den skapande verksam
heten, som är så aktuell i dagens gymnastikundervisning, kan här
ledas från England och från Österrike kommer den utförsåknings- 
metodik som dominerat skidundervisningen de sista 15 åren.

Om man till sist jämför ämnet gymnastik i dag och i slutet av 
1800-talet vad gäller timantalet finner man en kraftig tillbaka
gång. Så anfördes t ex i ett Kungl. Maj:ts cirkulär 1895 (SFS 70/ 
1895) att det borde vara minst en halvtimmes gymnastik per dag i 
alla klasser. Vår tids läroplan ger klasserna i bästa fall tre 
gånger 40 min./vecka. För vissa årskurser har antalet timmar 
minskat till två eller en och en årskurs saknar helt gymnastik.
Denna minskning är betänklig eftersom det av fysiologerna fram
hålls att tre övningstillfällen å 30 min per vecka är ett absolut 
minimikrav enbart sett ur fysiologisk synpunkt. I läroplanen fram
hålls också vikten av att ge eleverna en god kondition bl a för 
att de skall orka med de krav som skolarbetet ställer på dem. Det
ta viktiga mål kan knappast uppnås med klasser som har mindre än 
tre timmar per vecka. Det minskade timantalet gäller i första hand 
gymnasiets elever. Med tanke på gymnasieelevernas kraftiga arbets
börda och ofta bristande intresse för fysisk aktivitet kan man 
knappast förvänta sig att de i allmänhet ägnar någon större del 
av fritiden åt konditionsträning.

Med det minskade antalet timmar följer också svårigheter att till
fredsställa elevernas behov av rekreation och fysisk avkoppling 
från skolarbetet. Det försvårar även lärarnas möjligheter att skapa 
förståelse för behovet av fysisk aktivitet. I sista årskursen i 
gymnasiet skall eleverna beredas möjlighet att fördjupa sig i sådana 
aktiviteter som intresserar dem och som de kan tänkas fortsätta med 
efter avslutad skolgång. I och med det nedskurna timantalet i sista 
årskursen begränsas denna möjlighet avsevärt.

Tillbakagången i antalet veckotimmar beror troligen på flera fak
torer. Hjalmar Ling var en stor auktoritet på gymnastikens område. 
Han utformade det pedagogiska gymnastiksystem som blev normgivande 
för svensk gymnastik under en lång period. Kanske en viss auktori-
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tetstro låste utvecklingen av gymnastikundervisningen för lång 
tid i former som enligt senare synsätt gjorde gymnastiken olus
tig och tråkig. Kanhända våra dagars politiker har tråkiga er
farenheter av denna föråldrade skolgymnastik med bristande till
tro till och intresse för ämnet som följd.

Den gymnastik som bedrevs i slutet av 1800-talet representerade 
ett efter dåtida begrepp vetenskapligt system som byggde på ana- 
tomisk-fysiologisk grund. Detta gymnastiksystem ifrågasattes så 
småningom vilket medförde att gymnastikundervisningen fick en 
annan utformning. Lärarna fick också större frihet i sin upp
läggning av undervisningen. En tänkbar orsak till det minskade 
timantalet kan vara att den nuvarande undervisningen i ämnet 
bygger på för lös vetenskaplig grund. För närvarande läggs fram
förallt fysiologiska aspekter på denna undervisning. Ämnet skulle 
troligen vinna på att fler vetenskaper som ex anatomi, psykologi 
och pedagogik fick ligga till grund för utformningen av ämnet

„ '■N-och försök gjordes att vetenskapligt värdera de olika aktiviteter
nas möjlighet att realisera ämnets målsättning.

I dagens samhälle gäller andra värderingar än i slutet av 1800- 
talet. Det var då lättare att få stöd för ett ämne som gagnade 
försvaret - i gymnastikundervisningen ingick på denna tid ex 
vapenövningar - än i våra dagar med dess förändrade synsätt som 
medför satsning främst på sociala framsteg och utbildning.

En annan tänkbar orsak till gymnastikämnets tillbakagång kan vara 
att uppläggningen av undervisningen ej har tillräckligt beaktat 
rekreations- motions- och hälsoaspekterna. Tillbakagången är märk
lig inte minst med tanke på att den fysiska träningens betydelse ur 
ur medicinsk aspekt betonas som aldrig förr och intresset för mo
tion har ökat kraftigt de senaste åren.
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