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Abstract 
 
For almost 200 years the University College of Physical Education and 
Sports in Stockholm (former Royal Central Institute of Gymnastics; GCI 
later GIH; Stockholm College of Physical Education and Sports) has been 
educating PE teachers - and still does. In the very beginning and throughout 
the first 100 years, gymnastics was a major part of the studies at the insti-
tute, and also in ordinary schools. Early gymnastics were invented by Per 
Henrik Ling, the father of the Swedish Ling gymnastics, and later devel-
oped by his son, Hjalmar Ling. The part of the Ling system called peda-
gogical gymnastics, consisted of “daily gymnastic training exercises”, 
which showed how gymnastics should be taught and performed. 

The aim of this thesis is to follow and describe gymnastics as a subject 
and its development at the PE teacher-training programme at GCI/GIH. 
Special attention is placed on the movement part without apparatus (the 
floor exercise) for male and female students. The time period studied is 
1944 to 1992. The thesis consists of two separate empirical studies, with a 
shared interview study of 12 former teacher educators participating in both 
studies. Besides the above-mentioned interviews, the methods used are 
document analyses and visual analyses. Triangulation is used in order to 
follow the changes of the subject’s content, figuration and representation. 

The first empirical study investigates the institution of gymnastics’- col-
lective memory, its content and legitimacy. This is done by looking at what 
time was allotted to the subject in relation to other subjects, and also which 
concepts were used in relation to floor exercise. The interviews deal with 
the objectives of the subject and what kind of influences the former teacher 
educators came in contact with. From a semiotic approach, the second study 
deals with visual analyses of film sequences, with floor exercises performed 
by male and female students. (See enclosed CD). The film material comes 
from the Institute’s events. The content and composition of the film se-
quences are analysed, and the representation of the movements is inter-
preted by semiotic discourse analyses. The interview study deals with the 
former teacher educators’ pedagogical view of the formation of the gym-
nastics. 

The results show that in 1944 the subject gymnastics took approximately 
40% of the total study time. In 1992 the time allocated for gymnastics has 
been reduced to approximately 9%. From the 1940s to the 1970s, two sepa-
rate gymnastics discourses existed, one male and one female, expressed in 
the movement content and in the figuration of movements. The male dis-
course was maintained almost intact, without any changes. The female dis-



  

course, on the other hand, was continually changed and developed over the 
actual period of time, strongly influenced by rhythmic and dance. When co-
education was implemented in the late 1970s, a new culture of body move-
ments was developed – which was unisex. Between 1949 and1970 in the 
film material, the masculine discourse was represented by the body image 
of a systematically trained and disciplined body, executing corrective gym-
nastics exercises, according to an instrumental way of looking at physical 
training. The smooth, healthy looking young body image of a woman, exe-
cuting rhythmical aesthetical gymnastics, according to existing values, 
characterised the feminine discourse. There seems to have been aesthetics 
fostering rationality that ruled the female gymnastics. In 1985 the represen-
tation of the body image changed, and focus on the performance of the 
movements disappeared. The objectives of the subject have changed from 
the collective, corrective and/or aesthetical form of gymnastics to a gym-
nastic discourse where the attention of simplifying the movements, the in-
dividual and the social climate in the group are central.  

Finally, the findings show that four factors have influenced the changes 
and development of the subject and the teacher-training programme. Firstly, 
changes in society in terms of equality, gender roles and a changed role of 
the PE teacher. Secondly, the impact of the sport discourse outweighed the 
status of the gymnastics discourse and its legitimacy. The cultivating val-
ues, in terms of the aesthetical schooling for the female students, disap-
peared. Thirdly, the striving for research-related instructions in the teacher-
training programme, (urged by the state from 1977) affected both time al-
lotments for gymnastics and sports and the relation between theoretical and 
practical courses. Finally, over the years, the subject gymnastics has been 
strongly influenced by different scientific discourses: first the medical dis-
course, followed by the physiological discourse and from the1980s and on, 
by the social scientific (pedagogical) discourse.  
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Förord 
 
 
 
 

Ett ämne i rörelse handlar om både ett ämne och om rörelse i sig. Vi som 
skrivit denna avhandling är högskoleadjunkter i idrottens metodik med in-
riktning mot gymnastik. Vi är präglade av kroppsrörelse genom vår uppväxt 
som gymnaster och senare som tränare och lärare för gymnaster, skolelever 
och lärarkandidater. I vårt avhandlingsarbete har vi inte velat släppa själva 
rörelsen, den kroppsliga praktiken, utan har hela tiden försökt att ha gym-
nastiken i fokus, där en bakomliggande fråga har varit: Hur ska vi förstå 
den rörelse över tid som skett inom ämnet och också det som skett med 
gymnastikens utformning. Avhandlingen är nu skriven och lite mer tillbaka-
lutade kan vi på distans ”betrakta” rörelsen. 

Att skriva en avhandling kräver stöd och handledning. Våra två handle-
dare, Lars-Magnus Engström och Per Nilsson, har kanske inte haft det så 
lätt med våra val av metoder, men de har haft förståelse för vårt intresseom-
råde. Mange med sitt intresse för ”kroppen” som ”före detta” gymnast och 
Per som dito inom fotbollen. Vi har verkligen uppskattat Manges eftertänk-
samma klokskap och Pers analytiska förmåga, som blixtrade till när vi 
minst väntade det. Ni har varit ett mycket bra team, som lämnat oss stor 
frihet att under eget ansvar forma vår avhandling. 

Ett innerligt tack vill vi rikta till respondenterna som deltagit i studien. 
Tack för att vi fick ta er tid i anspråk och för att ni ville dela med er av er 
erfarenhet. Ert engagemang har stimulerat oss.  

Vi har haft stor hjälp och glädje av att tillhöra flera arenor under arbetets 
gång; forskningsgruppen för pedagogik, idrott och fritidskultur vid Lärar-
högskolan, vår arbetsplats Idrottshögskolan och forskarskolan med inrikt-
ning mot estetiska lärprocesser (Suzanne). Ett tack riktas särskilt till Staffan 
Selander som i inledningsfasen av vårt avhandlingsarbete uppmuntrade oss 
att gå vidare. Dessutom vill vi också lyfta fram läsgruppsseminariets läsare 
som gav oss värdefulla synpunkter – ett stort tack till er alla. Vi är också 
mycket tacksamma för det stöd som Idrottshögskolan givit oss i form av 
erhållna forskarmånader. Utan detta stöd hade förmodligen avhandlingen 
aldrig tagit form. 

Man klarar inte ett avhandlingsarbete utan ”stödfunktioner” och externa 
”granskande” ögon. Vi vill här rikta ett stort och alldeles särskilt tack till 
Idrottshögskolans bibliotek, till Mats Hagström med sin personalstyrka, till 
Ninitha Maivorsdotter för allt du lärt oss om att ”skriva fram” det vi vill ha 
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sagt, till Maja Fredriksson för din hjälp med referenssystemet och till Peter 
Schantz för dina konstruktivt kritiska kommentarer. Vi vill också omnämna 
vaktmästeriet på Idrottshögskolan, som alltid ställt upp och funnits på plats 
när våra delar har fastnat i cyberrymdens värld. Sigtunastiftelsens bibliotek 
och klipparkiv får ett speciellt tack tillsänt sig för en synnerligen tillmötes-
gående attityd.  

I slutfasen av vårt arbete kom Leif Katz in med sin korrekturläsning: tack 
för den och för alla härliga kommentarer i marginalen! Tack även till Pang 
Studions Mattias och till Pierre för hjälp med CD-romskivan. Vi får inte 
heller glömma att tacka ”Morran” Patricia Lundvall, för hennes kloka syn-
punkter och frågor på våra engelska texter. Tack även Béatrice Gangnebien 
för ”lusläsningen” av våra fotnoter. Till sist riktar vi ett tack till Monika 
Olofsson, Lynn Stevenson och till Eva Spångberg samt till HLS Förlag för 
hjälpen med ”det allra sista”.  

Att tiden har gått under de år vi har arbetat med avhandlingen märks när 
vi tittar tillbaka på våra olika uppdrag på Idrottshögskolan och på de för-
ändringar av våra namn och familjekonstellationer som skett. Vi minns med 
värme skrivstunderna i Segeltorp med bullar och glada tillrop, och den sti-
mulerande skrivmiljön på Armnö med avbrott för kreativa stunder vid bryg-
gan. Vi hade inte rott denna avhandling i land om inte våra nära och kära 
funnits. Eller som en närstående person sa: Har ni tagit djävulen i båten får 
ni se till att ro honom i land! 

 
 

Några ord från Jane 
Till er mina kära vill jag rikta ett varmt och innerligt tack. Mamma och pap-
pa för att ni alltid har stöttat mina projekt och val i livet. Alla fina  
Pörtbo-, Torö- och Hästöstunder har varit guld värda under dessa år. Tack 
mina flickor Jenny och Helena för att ni lyser upp såväl vardagen som friti-
den. Till Béatrice ett hjärtligt tack för all datasupport och ständig uppmunt-
ran – kom igen mamma det löser sig! Till Christer min humoristiske, 
omtänksamme och världslige make – vad vore livet utan ditt stöd, 
enkelheten i att dela vardagssysslorna, skridskoturerna och 
svamputflykterna, din uthållighet – TACK. 
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Några ord från Suzanne 
Jag har en förmåga att bli absorberad av det jag tar mig för. Därför är jag 
oerhört glad och tacksam för min familj och mina tre söner, som ofta på ett 
brutalt sätt återför mig till en annan livsvärld. Tack Wille (överraska inte 
igen från Casablanca). Tack Victor (för din intensitet och härliga recensio-
ner). Tack lille T (som med sin ordlösa kommunikation öppnar mina sin-
nen). Till Peter vill jag rikta några ord hämtade från en dikt av Robert Frost: 

 
 

Two roads diverged in the wood 
and I 

I took the one less travelled 
by 

and that made all the difference…       
 
 
 
 

 



 



 

Del I 
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1. Inledning 
 
 
 
 

Inledande ord 
Skolämnet gymnastik har funnits med i den svenska skolan i snart 200 år 
och är ett av de få ämnen som alla elever möter under sin skoltid. Samtliga 
elever har dessutom troligtvis någon gång undervisats av en utbildad gym-
nastik- eller idrottslärare. Skolans kroppsövningsämne och dess lärare har, 
oavsett detta, lämnats relativt i fred av forskningen, trots att man kan tycka 
att det borde vara av allmänt intresse att ställa frågor kring hur ämnet och 
utbildningen till blivande gymnastik- eller idrottslärare formats och föränd-
rats med tiden.1 

Föreliggande avhandling handlar om den lärarutbildning som gavs vid 
det Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) senare benämnt Gymnastik- och 
Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm åren 1944–1992.2 Avhandlingen har 
karaktären av en kulturhistorisk resa genom ett antal dynamiska decennier 
vid GCI/GIH och handlar om ämnet gymnastik och hur detta ämne i en lä-
rarutbildning har formats och omformats med tiden. Studien startar i en tid 
då en rad förändringar i samhället, bland annat inom utbildningsområdet 
och på arbetsmarknaden, gradvis genomfördes. Under den studerade tidspe-
rioden både nyskapades och återskapades synen på könsroller. Parallellt 
med de samhälleliga förändringarna pågick en gymnastiklärarutbildning för 
kvinnor och män, en utbildning som under större delen av 1900-talet inne-
bar att utbildningspraktikerna för de båda könen hölls åtskilda.3  

                                              
1 Jane Meckbach, Suzanne Söderström (Lundvall) (2002a) ”Kärt barn har många namn – 
idrott & hälsa i skolan” i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-Magnus Engström, 
Karin Redelius (Stockholm: HLS Förlag); Suzanne Lundvall, Jane Meckbach (2003) ”Det 
var en gång ett par sockiplast – om kroppsövningsämnet i skolan” i Jubileumsboken 40 
års skolforskning, red. Staffan Selander (Stockholm: HLS Förlag), under publicering. 
2 Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) var det namn institutet erhöll i samband med att 
Per Henrik Ling fick i uppdrag att starta det år 1813. GCI kom under L G Brantings före-
ståndarepok (1839–1862) att ändras till Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet. Den 1/7 
1966 ändrades namnet till Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Den 1/7 1992 ändra-
des namnet till Idrottshögskolan i Stockholm, och institutionen ombildades till en själv-
ständig högskola. 
3 Se vidare Christina Florin, Ulla Johansson (1993) ”Kunskap för makt – läroverken och 
morgondagens män” i Genus i historisk forskning, red. Christina Ericsson (Lund: Stu-
dentlitteratur), s. 162–175; Yvonne Hirdman (2001a) Genus: Om det stabilas föränder-
liga former (Malmö: Liber).  
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Vi har särskilt följt ämnet gymnastik på lärarutbildningen vid GCI/GIH, 
då detta ämnesområde under lång tid bildade basen för såväl skolans gym-
nastikundervisning som gymnastiklärarutbildningens. För oss som skrivit 
denna avhandling har det praktiska utövandet och gestaltningen (utform-
ningen) av den fristående gymnastiken varit en viktig ingång i arbetet.  

 

I begynnelsen var gymnastiken 
En avhandling om gymnastik kan inte förbigå Per Henrik Ling (1776–
1839), skaparen av den svenska linggymnastiken, vars gymnastiksystem 
kom att få spridning världen över. Per Henrik Ling byggde upp ett system 
för kroppsövning som syftade till att utbilda (den manliga) människo-
kroppen med bestämda rörelser. Bildad ansågs kroppen vara när alla delar 
bildade en harmonisk enhet, dvs. då kroppen hade skolats allsidigt och efter 
varje persons enskilda anlag.4 När P H Ling skapade sin gymnastik avsåg 
han i första hand att pånyttföda den nordiska mannakraften hos de unga 
männen. Nationalism och karaktärsdaning var ledord för den ursprungliga 
linggymnastiken. Sverige hade åren innan P H Ling grundade det Gym-
nastiska Centralinstitutet förlorat Finland i kriget år 1809, vilket givetvis 
påverkade de nationalistiska strömningar som fanns i landet vid denna tid. 
Det var strömningar som handlade om både kulturell identitet och delaktig-
het i staten. Genom gymnastiken och dess utövande kunde dugliga, starka 
och målmedvetna unga män fostras till gagn för fosterlandet.5  

Oswald Holmberg framhåller i sin bok Den svenska gymnastikens ut-
veckling att P H Ling inspirerades till att utveckla sitt eget gymnastiksystem 
via Gutsmuths och Vieths färdighetsövningar samt Pestalozzis elementar-
gymnastik.6 Per Henrik Ling kom också att ta stort intryck av den tyska 
gymnastikens (turnens) skapare Jahn, som just hävdade kroppsövningarnas 
förmåga att höja nationalkänslan och stridsförmågan hos unga män. Gym-
nastiken kunde således både öva modet och förmågan att fatta beslut samt 
härda och stärka kroppen. Per Henrik Ling skrev att det tog honom trettio år 
                                              
4 Se vidare Per Henrik Ling (1840) Gymnastikens allmänna grunder (Upsala: Leffler och 
Sebell). 
5 Jens Ljunggren (1999) Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–
1914 (diss. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag. Symposion), s. 80–113; Claes Anner-
stedt (1991) Idrottslärarna och idrottsämnet: Utveckling, mål, kompetens – ett didaktiskt 
perspektiv (diss. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis), s. 83–94; Jan Lindroth 
(1974) Idrottens väg till folkrörelse: Studier i svensk idrottsrörelse till 1915 (diss. Uppsa-
la: Studia historica Upsaliensia); 
6 Oswald Holmberg (1939) Den svenska gymnastikens utveckling: Per Henrik Ling och 
hans verk (Stockholm: Natur & Kultur). Oswald Holmberg var lärare vid GCI 1911–1912 
samt mellan åren 1922 och 1944. 
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att utveckla en egen terminologi.7 Det rörelseförråd han utvecklade utgick 
från studier i anatomi och muskelarbete. För att rätt få fram ett rörelseförråd 
och rörelsernas användning och begränsningar iakttog han ofta de manliga 
gymnastiserandes nakna kroppar.8 I sitt verk Gymnastikens Allmänna grun-
der beskrev P H Ling såväl sina tankar bakom gymnastiken som dess ut-
formning. Gymnastiken delade han in i fyra delar, där varje del hade sitt 
eget syfte: 

 
1. Pedagogisk gymnastik, förmedelst hvilken menniskan lär sig sätta sin 

kropp under sin egen vilja. 
 2. Militärgymnastik, hvari menniskan söker, förmedelst ett yttre ting d.v.s. 

vapen, eller ock medelst sin egen kroppsliga kraft, under sin vilja, sätta 
en annan yttre vilja. 

3. Medikalgymnastik, hvarigenom menniskan antingen medelst sig sjelf, i 
passande ställning, eller medelst andras biträde och inverkande rörelser, 
söker lindra eller öfvervinna de lidanden, som uppstått i hennes kropp, 
genom dess abnorma förhållanden. 

4. Ästetisk gymnastik, hvarigenom menniskan söker att kroppsligt åskådlig-
göra sitt inre väsen: tankar och känslor. 9 

 
Den pedagogiska gymnastiken skulle sträva efter en enhet mellan de olika 
kroppsliga delarna och den militära eftersträvade enheten mellan kroppen 
och vapnet. Den medikala gymnastiken skulle återställa den enhet mellan 
delarna som gått förlorad och den estetiska gymnastiken skulle uttrycka 
enheten mellan subjektets andliga och kroppsliga väsen.10 

Den fristående gymnastiken (linjegymnastiken) var den mer originella 
delen i P H Lings blivande gymnastiksystem och den hade till syfte, som 
Holmberg uttrycker det, att: 

 
… forma den uppväxande ungdomen i överensstämmelse med den ideal-
gestalt, som Ling efter mönster av de antika mästerverken gjort till sin.11 
 

I denna kroppsutbildning låg att skapa rörelser som förebyggde och korri-
gerade felaktiga kroppsställningar och brister i den kroppsliga utvecklingen. 

                                              
7 Per Henrik Ling (1840), förord: Till Sveriges gymnaster. 
8 Sten Drakenberg (1913) ”1813–1830 inledningsfasen av GCI-institutets historia” i 
Kungl. Gymnastiska Centralinstitutets historia 1813–1913: Med anledning av institutets 
hundraårsdag, utgiven av dess lärarekollegium (Stockholm), s. 31f. Drakenberg var över-
lärare i militär idrott vid GCI under åren 1909–1927. 
9 Per Henrik Ling (1840), s. 78f.  
10 Ibid. 79. 
11 Oswald Holmberg (1939), s. 44. Ursprungligen ingick även det vi i dag omnämner som 
idrottsliga övningar i gymnastiken, såsom löpning, hopp, kast, simning, klättring, skrid-
skoåkning, dans. 
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Enligt Holmberg var det första gången i gymnastikens historia som begrep-
pet formgivande rörelser användes.12  

 
1. Gymnastikens syfte är att rigtigt utbilda menniskokroppen, medelst rigti-

ga bestämda rörelser. [---] 
3. Rigtigt utbildad säges kroppen vara, när alla dess delar äro i så fullkom-

lig likstämmighet sins emellan, som möjligt är, efter hvarje persons ens-
kilta anlag människokroppen medelst riktigt bestämda rörelser”.13  

 
Holmberg skriver att gymnastiserandet till en början främst bestod av artifi-
ciella fristående övningar med den egna kroppen, med eller utan stöd, så 
kallade rörelser utan maskineri. Fördelarna med en rörelse utan maskineri 
var att den kunde övas av många samtidigt och var som helst, ute som inne. 
Syftet med dessa övningar var också att de skulle vara så enkla att alla ele-
ver kunde utöva och förstå dem. En kvalitet som övades i samband med 
denna rörelseform var att eleverna fick vänja sig vid, som Holmberg ut-
trycker det, uppmärksamhet och bestämdhet, eftersom varje övning måste 
utföras samtidigt av samtliga elever. Rörelserna med stöd kunde också öva 
elevernas känsla för hjälpsamhet gentemot varandra. Rörelserna med ma-
skineri, dvs. övningar som hävningar, äntringar, slingringar, spänningar, 
balanseringar, voltigering (till detta behövdes exempelvis voltigehäst, rep-
stege, klätterpåle) ansågs utveckla elevernas styrka mer än vad rörelserna 
utan maskineri kunde göra. Dessutom krävdes mod och sinnesnärvaro för 
att eleverna skulle klara av dessa övningar.14 

Per Henrik Ling var noga med att de olika övningarna skulle gå från enk-
la till mer komplexa, dvs. det skulle finnas en metodik som underlättade 
inlärningen. Enligt Holmberg lär P H Ling ha rekommenderat förövningar 
till rörelser med maskineri i form av övningar med lösa redskap såsom sta-
var och gevär. Överhuvudtaget byggde P H Lings gymnastik på noggranna 
metodiska anvisningar där man skulle gå från lätt till svårt och där rättelser 
kontinuerligt skulle ges ”med liv och skyndsamhet”.15  

Enligt Holmberg var det inte svårt för P H Ling att argumentera för vär-
det av den militära gymnastiken, soldatgymnastiken. Däremot var det svåra-
re att få förståelse för behovet och nyttan av skolgymnastiken, den pedago-
giska gymnastiken. Det fanns en uppfattning om att man inte behövde ge 
offentligt understöd till cirkusverksamhet. Det låg således en utmaning i att 

                                              
12 Ibid., s. 44. 
13 Per Henrik Ling (1840), s. 78f. 
14 Se vidare Oswald Holmberg (1939). 
15 Ibid., s. 54. 
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få skolmyndigheterna att inse skillnaden mellan P H Lings gymnastik och 
akrobatik med cirkuskonster.  

Men skolgymnastiken var inte det enda området som stötte på motstånd 
när det gällde att legitimera nyttan och värdet av den gymnastiska utbild-
ningen. Sjukgymnastiken var ytterligare ett område där P H Ling fick ut-
veckla sin argumentering. Hans motståndare återfanns inom såväl läkar-
kåren som allmänheten. Per Henrik Ling lär ha uttalat sig om den tidvis hå-
nande debatten med orden ”låt dem skrika, jag går min väg fram ändå; har 
jag orätt, går saken under, har jag rätt går saken framåt, oaktat deras 
skrik”.16 Med tiden förbättrades P H Lings förhållande till såväl skol-
myndigheter som läkarkåren och hans gymnastik, med dess olika inrikt-
ningar, blev accepterad. 

Hur såg P H Ling på kvinnokroppens behov av gymnastik? Utifrån den 
litteratur vi gått igenom tror vi oss kunna förstå att gymnastik för kvinnor 
inte var hans första prioritet, men att han ställde sig positiv till kroppsöv-
ning för det andra könet, dock med viss inskränkning. Per Henrik Ling plä-
derade för att kvinnan behövde god hälsa precis som mannen, men att trä-
ningen behövde bedrivas med viss försiktighet så att den passade det kvinn-
liga psyket och den kvinnliga kroppens rundare former. Någon kvinnokropp 
med manliga former ville han inte medverka till.17  

Per Henrik Ling vidarebefordrade inte heller särskilt många tydliga tan-
kar om hur gymnastiken för barn och ungdomar skulle utformas, utan detta 
kom att hanteras av hans son Hjalmar Ling (1820–1886). Denne gav ut ett 
antal läroböcker för institutets lärare och elever, som också kom att styra 
utvecklingen av skolgymnastiken.18 Dessa böcker beskrev bland annat en 
metodik för hur lektionerna i skolan skulle läggas upp. I slutet av 1800-talet 
användes begreppet dagövning som en benämning för vad ett komplett 
gymnastikprogram skulle bestå av. En dagövning skulle innehålla alla rö-
relsesläkter, dvs. ben-, arm-, huvudrörelser, spännböjningar, häv- och jäm-
viktsrörelser, rörelser för rygg, skuldror och nacke, bukrörelser, växelsidiga 
bålrörelser, gångövningar, löpning och hopp.19  

                                              
16 Ibid., s. 36. 
17 Per Henrik Ling (1979) Gymnastikens allmänna grunder, Faksimilupplaga av 1 uppl. 
1840 (Stockholm: Svenska Gymnastikförbundet), s. 145. 
18 Hjalmar Ling (1866) Tabeller för Gymnastiska Centralinstitutets pedagogiska lärokurs 
(Stockholm). Den första upplagan av denna bok kallas vanligen Tabellerna, och innehöll 
21 tabeller med rörelser för vuxen ungdom. De fem första tabellerna är i stor sett en av-
skrift av 1836 års gymnastikreglemente.  
19 Se vidare Hjalmar Ling (1866); C. Hjort m.fl. (1913) ”Kungl. Gymnastiska Central-
institutets historia under åren 1864–1913” i Kungl. Gymnastiska Centralinstitutets histo-
ria 1813–1913: Med anledning av institutets hundraårsdag, del III, s. 229; Gustaf och 
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Ett nytänkande kring gymnastik för barn och ungdomar kom först i bör-
jan av förra seklet då gymnastikdirektör Elin Falk (1872–1942), utbildad 
vid GCI, utvecklade en mer naturlig barngymnastik för folkskolans under-
visning. Hennes mål var att medverka till att införa ett naturligt och ryt-
miskt rörelsesätt som skulle passa alla barn, främst kanske för folkskolans 
minsta barn. De nya övningarna upplevdes av de rättrogna Lingianerna som 
att de alltför djärvt gjorde avsteg från den traditionella linggymnastiken. 
Elin Falk vidhöll dock att grunden för de nya dagövningarna utgick från P 
H Lings principer och hennes övningar för skolgymnastiken kom att accep-
teras.20 Hennes läromedel de Grå böckerna antogs av styrelsen för Stock-
holms folkskolor och användes under många år som norm för skolgymnas-
tiken.21 

Vi kan avslutningsvis konstatera att ”i begynnelsen var” P H Lings gym-
nastiksystem och det Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet, vars syfte var 
att ge en utbildning i gymnastik. Arvet efter P H Ling levde kvar långt in på 
1900-talet och satte sin prägel på gymnastiklärarutbildningens innehåll, som 
i vissa stycken även kan spåras i dagens undervisning. Det är den fristående 
gymnastiken, med sitt ursprung i den lingska traditionen, som är i fokus för 
vårt intresse. 

 

Avhandlingens övergripande syfte och perspektivval 
Den lärarutbildning som vi har riktat vårt intresse mot är en utbildning med 
kroppsövning i centrum, där gymnastiken utgör en central del i studie-
ordningen för de blivande gymnastiklärarna. När vi börjar vår studie är ut-
bildningen uppdelad i en manlig och en kvinnlig utbildningsordning. Hur 
och när förändrades innehållet i utbildningen och hur utvecklades de två 
skilda utbildningspraktikerna, den manliga och kvinnliga gymnastiklärar-
utbildningen, med tiden? Hur förändrades gestaltningen (utformningen) av 
gymnastikundervisningen under den studerade perioden? Vad ville gym-
nastiklärarna förmedla med sin undervisning?  

Dessa frågor har lett fram till avhandlingens övergripande syfte som är 
att följa och beskriva ämnet gymnastik och dess utveckling i lärar-

                                                                                                                            
Bertil Uggla (1924) Gymnastik och idrott åt alla: En vägledning. (Stockholm: Norstedt), 
s. 22f. 
20 Se vidare Elin Falk (1913) Gymnastikfrågan vid Stockholms folkskolor (Stockholm: 
Palmquists AB); Lena Hammarberg (2001) En sund själ i en sund kropp: Hälsopolitik i 
Stockholm folkskolor 1880–1930 (diss. Stockholm: HLS Förlag). 
21 Jane Nilsson Gangnebien (Meckbach) (1998) ”Kvinnogymnastiken på manlig arena” i 
Talet om kroppen: En antologi om kropp, idrott och kön, red. Birgitta Fagrell, Per Nilsson 
(Stockholm: HLS Förlag), s. 132–160. 



 29

utbildningen vid GCI/GIH i Stockholm från läsåret 1944/45 till 1991/92. 
Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot den fristående gymnastiken 
för kvinnor och män. Vi kommer att använda oss av såväl kvalitativa som 
kvantitativa metoder i avsikt att få kunskap om förändringar av gymnastik-
ämnets innehåll, utformning och innebörd. Resultaten kommer att tolkas i 
ljuset av ett köns-/genusteoretiskt perspektiv.  

Innan vi går vidare till läsanvisningarna för avhandlingen finns det an-
ledning att kommentera vårt förhållningssätt till kön/genus. Ett vanligt sätt 
att definiera begreppen kön och genus är att hänföra kön till det som berör 
den biologiska kroppen och låta genus relatera till en sociokulturellt kon-
struerad kropp. Men vad är då en köns- eller genusegenskap i ett arbete som 
handlar om ett kroppsövningsområde, dess innehåll, utformning och dess 
praktik? Filosofen Åsa Carlson skriver i sin avhandling Kön, kropp och 
konstruktion att: 

 
… se kön som biologiskt och oproblematiskt och genus som kulturellt och 
socialt konstruerat var vanligt för ett par decennier sedan, men är det inte 
längre. Många har insett att genus, som sagt, inte beter sig som om det var 
helt frikopplat från kön, utan att kroppen (antingen den biologiska eller den 
erfarna, ”levda” kroppen, eller både och), har stor betydelse för både identi-
tet och erfarenheter, fenomen som borde höra till ”genussfären”.22 

 
Vi har valt att genomgående använda skrivsättet kön/genus i vår studie. Att 
stänga in genus i den mentala fållan menar vi är problematiskt när man stu-
derar en människas rörelsemönster, hållning, sätt att gå, eller stå. Det är nå-
got fysiskt samtidigt som det är något mentalt och inlärt.  

 

Läsanvisningar 
Avhandlingen är, som nämnts i förordet, skriven av två författare och består 
av tre delar. Den inledande delen, del I (kapitel 1–4) och den avslutande 
delen, del III (kapitel 10) är gemensam. Del II omfattar avhandlingens em-
piri, som i sig består av två självständiga delstudier. Eftersom vi följer en 
manlig och en kvinnlig gymnastikpraktik låter vi köns-/genusfrågan stän-
digt vara närvarande i avhandlingens samtliga delar. Det köns-/genus-
teoretiska förhållningssättet löper således som en röd tråd genom alla kapi-
tel. Vår empiri består av dokument, filmer och intervjuer. I delstudie ett 
(Jane Meckbach) ingår datainsamlingen från verksamhetsrapporterna och 

                                              
22 Åsa Carlson (2001) Kön, kropp och konstruktion – en undersökning av den filosofiska 
grunden för distinktionen mellan kön och genus (diss. Stockholm: Brutus Östling Bokför-
lag. Symposion), s. 29. 
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delar av intervjuerna. I delstudie två (Suzanne Lundvall) hanteras datain-
samlingen från de utvalda filmsekvenserna och de resterande delarna av 
intervjuerna. 

Del I, som båda författarna ansvarar för, har inletts med en kortare inled-
ning, som även innefattar det övergripande syftet. Kapitel två startar med att 
skildra gymnastikens roll i lärarutbildningen vid GCI/GIH och i skolan. 
Därefter ges, i kapitel tre, en översikt över gymnastikens olika former för 
kvinnor och män där begreppen elit och tävling samt estetik sätts i relation 
till gymnastikområdet och annan kroppsövning. Kapitlet avslutas med en 
reflektion kring de olika gymnastikdiskurserna och tänkandet om isärhål-
landet. Det därefter följande avsnittet, kapitel fyra, har för avsikt att sätta in 
gymnastiken i ett större sammanhang, dvs. i relation till diskurser om 
kropp, kultur och kön/genus.  

Del II inleds med kapitel fem som beskriver de två delstudiernas inrikt-
ning och den kvalitativa forskningsansatsen. Här beskrivs också de gemen-
samma intervjuerna, samt urvalet, metoden och genomförandet av dessa. 
Därefter fortsätter, i kapitel sex, en beskrivning av delstudie ett, som be-
nämns Institutionen gymnastik; ”det skrivna och det talade”. Detta kapitel 
berättar om den första delstudiens preciserade syfte, den teoretiska ansatsen 
och själva genomförandet. I delstudien analyseras hur ämnet gymnastik har 
beskrivits i GCI/GIHs verksamhetsrapporter och hur lärarutbildare formu-
lerar sig kring den fristående gymnastikens mål och innehåll. Utifrån ett 
institutionsteoretiskt förhållningssätt beskrivs de tanke- och handlingsmöns-
ter som framträder. Resultatredovisningen sker i kapitel sju, där även en 
avslutande summering och reflektion över delstudiens resultat görs. Jane 
Meckbach är författare till dessa kapitel. 

Delstudie två, som handlar om bilder av den fristående gymnastiken och 
dess rörelserepresentation, ”det gestaltade och det talade”, redovisas i de två 
därpå kommande kapitlen, åtta och nio, författade av Suzanne Lundvall. I 
kapitel åtta beskrivs således det preciserade syfte, den semiotiska ansatsen 
och metodvalet. I denna delstudie undersöks den fristående gymnastikens 
gestaltning och representation genom en visuell analys av ett antal utvalda 
filmsekvenser. Till detta fogas den intervjudel som handlar om utformning-
en av den gymnastikundervisning som lärarutbildarna ville förmedla. I ka-
pitel nio redovisas resultaten från delstudien.  

Del III har skrivits gemensamt av båda författarna. Här summeras och 
diskuteras avhandlingens syfte och de båda delstudiernas resultat i ljuset av 
det köns-/genusteoretiska perspektivet, de teoretiska ansatserna, bakgrunds-
teckningen och de valda metoderna.  
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2. Gymnastiklärarutbildningen vid GCI/GIH  
 
 
 
 

Gymnastiken i lärarutbildningen 

En tillbakablick 
Vår studie tar sin start läsåret 1944/45. Vid denna tidpunkt hade utbildning-
en i gymnastik vid GCI bedrivits i cirka 150 år. Vilka rörelsetraditioner och 
synsätt vilade gymnastiklärarutbildningen på?  

I slutet av 1800-talet var den gymnastiklärarutbildning vi följer nästan 
identisk för de kvinnliga och manliga GCI-eleverna.23 Historikern Jens 
Ljunggren, som i sin avhandling har behandlat linggymnastiken fram till 
1914, konstaterar att kvinnornas gymnastiserande till en början utgick från 
de manliga övningarna. Det fanns ungefär lika många övningar för båda 
könen, men där fanns också gradskillnader som yttrade sig i att kvinnorna 
skulle avstå från vissa av de svåraste rörelserna.24 I Hjalmar Lings Tillägg 
till tabellerna finns beskrivet hur övningar skulle utföras och vilka tabeller 
som lämpade sig för olika åldrar och kön. Det var när rörelseutförandet 
skulle beskrivas som skillnaden mellan könen tonade fram. Kvinnornas av-
vikelser bestod av ”både kroppsliga och sedliga, men de senare uppväga i 
vissa fall de förra”.25 Hjalmar Ling framhöll också att olikheterna mellan 
könen tilltog med stigande ålder, vilket man kan tolka som att särskild (yt-
terligare) hänsyn då måste tas. Om kvinnornas gymnastiska kvaliteter skri-
ver han: 

 
Qvinnor hafva mindre förmåga af hastighet i en mängd af Rr, således mind-
re fallenhet än män för bundna språng, öfverslag, löpning, egentliga längd- 
och djupsprång, flickor mindre än gossar.26 

 

                                              
23 Kvinnorna fick tillträde till GCI-utbildningen 1864 och utbildning för de kvinnliga 
eleverna utvecklades successivt. 
24 Jens Ljunggren (1999), s. 156–158; Oswald Holmberg (1939), s. 82; Ester Svalling 
(1913) ”II. Kvinnliga avdelningen” i Kungl. Gymnastiska Centralinstitutets historia 
1813–1913: Med anledning av institutets hundraårsdag, utgiven av dess lärarekollegium 
(Stockholm), s. 253–255. Svalling examinerades från GCI 1897. Lärare vid GCI 1902–03 
samt 1906–1933. 
25 Hjalmar Ling (1902) Tillägg till tabellerna för Gymnastiska Centralinstitutets pedago-
giska lärokurs, 5. uppl. (Uppsala: Almqvist & Wiksell), s. 94. 
26 Ibid., s. 91. 
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Kvinnorna hade således en mer naturlig fallenhet för att utföra långsamma 
rörelser med jämnhet och balans, och dessutom en känsla för det estetiska, 
som kom till uttryck i, som det beskrivs, rytmiska dansrörelser.27 Enligt 
Holmberg varnade dock Hjalmar Ling för de ”mer eller mindre vanstäl-
lande övningar”, som hämtats från den traditionella balettskolan och för 
övningar som ”bidraga till att utbilda sjåpighet och sävlighet under det 
missledande namnet av god smak”.28 

En (manlig) gymnastiklärares kvalifikationer runt förra sekelskiftet skul-
le bestå av att både ”veta och kunna”.29 Om den kvinnliga gymnastikläraren 
skrev Elin Falk: 

 
Grundliga kunskaper bör gymnastiklärarinnan naturligtvis äga, och ständigt 
skall hon fördjupa dem […] Hennes kropp skall vara välutbildad och stark 
och så länge som möjligt måste hon söka bibehålla sin gymnastiska färdig-
het.30 
 

Det var sålunda viktigt för GCI-eleven att kunna förena praktisk färdighet 
och teoretisk kunskap. Den kroppsliga förmågan framhölls dock som den 
viktigaste. Utan förmågan att själv behärska en rörelse kunde läraren inte 
rätt bedöma en elevs rörelseutförande. Det var också gymnastiklärarens 
skyldighet att veta hur man skulle planera övningarna så att de blev till nyt-
ta för största möjliga antal elever. Vidare var det av vikt att kunna underhål-
la både ”formen och farten” i sin gymnastikundervisning.31 Gymnastik-
övningarnas form fick heller aldrig ställas åt sidan i strävan efter mer och 
mer förfinade färdigheter, dvs. allt svårare övningar. Prestationer i sig hade, 
enligt Hjalmar Ling, inget eget värde i linggymnastiken, eftersom man då 
lätt kunde ”överskrida gränsen mellan den sanna gymnastiken och akro-
batiken eller konstmakeriet (gymnastica vitiosa)”.32  

Vad innehöll då själva utbildningen i gymnastik? Den gymnastik-
utbildning som bedrevs låg inom den pedagogiska gymnastikformen, som 
också periodvis kallades friskgymnastik. Gymnastiken var uppdelad i två 
ämnesdelar; teoretisk och praktisk gymnastik. Per Henrik Ling definierade 
gymnastikens teori som ”läran om kroppsrörelser i enlighet med människo-
organismens lagar”.33 Gymnastikens teori handlade vid förra sekelskiftet 

                                              
27 Se vidare ibid., s. 88–105.  
28 Oswald Holmberg (1939), s. 82–84. 
29 Ibid., s. 85. 
30 Elin Falk (1903) Friskgymnastik I: Anteckningar efter skilda källor (Stockholm: Palm-
qvists AB), s. 66. 
31 Oswald Holmberg (1939), s. 85. 
32 Ibid., s. 121. 
33 Per Henrik Ling (1979), s. 51. 
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om noggranna beskrivningar och anvisningar för de gymnastiska övning-
arna. Den praktiska gymnastiken innehöll såväl personlig utbildning som 
undervisningsövningar för skolan. I både den teoretiska och praktiska gym-
nastiken ingick såväl redskapsgymnastik som fristående gymnastik.  

 

Lärosätets självbild 
I den fortsatta beskrivningen av lärarutbildningen som gavs vid GCI, och 
senare GIH, har vi huvudsakligen utgått från lärosätets tre jubileumsskrifter 
som tillsammans beskriver GCI/GIHs första 175 år. Framförallt beskrivs 
lärosätets interna verksamhet och dess utveckling i dessa skrifter. Jubile-
umsskrifterna är skrivna av lärosätets egna medarbetare och bör givetvis 
inte betraktas som en vetenskaplig dokumentation av dess historia, men 
däremot belyser skrifterna hur författarna uppfattade GCI/GIH och dess 
verksamhet. Vi menar, att dessa texter kan ge en uppfattning om lärosätet 
självbild och dess historiskt kollektiva minne, vilket kan vara av värde att 
ha med sig när vår studie tar vid. 

Författarna till den första jubileumsskriften menar att lärosätet och ut-
bildningen den första tiden präglades av P H Lings entusiasm för gymnastik 
och folkuppfostran.34 Per Henrik Ling ledde från början nästan all under-
visning själv. Efter hans bortgång inträffade en period av inre stridigheter 
och en stagnation av den pedagogiska gymnastiken. Gymnastiken hade 
svårt att utvecklas på grund av att det bland annat saknades dokumentation 
kring P H Lings gymnastikövningar. När den gamla lärarkåren med tiden 
föll ifrån utarmades övningsförrådet, eftersom gymnastikövningarna bygg-
de på tradering (överföring av kunskap från lärare till lärare) och inga nya 
hade utvecklats.  

Mellan raderna kan man ana de kamper som förts mellan institutets lära-
re, kamper som bland annat handlade om linggymnastikens inriktning för 
de manliga och kvinnliga eleverna där t.ex. profileringen av den estetiska 
grenen hade svårt att hitta sin form.  

 
Utbildningen 
I slutet av 1800-talet kom utbildningarna vid GCI att bestå av tre separata 
kurser om vardera ett år; instruktörskursen, gymnastiklärarkursen och sjuk-
gymnastkursen. För att erhålla titeln gymnastikdirektör behövde de manliga 
eleverna gå igenom tre års utbildning. Kvinnorna läste två år, dvs. enbart 

                                              
34 Se vidare Sten Drakenberg (1913), del I s. 1–88. 
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gymnastiklärar- och sjukgymnastkurserna.35 Sökandetrycket till den kvinn-
liga utbildningen ökade successivt i slutet av 1800-talet, vilket medförde att 
inträdeskraven kom att skärpas. Med tiden kom kraven att motsvara inträ-
desfordringarna vid de högre lärarinneseminarierna. De skärpta inträdes-
fordringarna tror vi medförde att urvalet av de kvinnliga sökande bestod av 
förhållandevis välutbildade kvinnor, som genomgått flickskolor eller annan 
högre utbildning.36  

Den kvinnliga gymnastiklärarutbildningen breddades i början av 1900-
talet genom att sång- och danslekar införlivades med de gymnastiska dag-
övningarna, något som inte berörde den manliga utbildningen. Därtill inför-
des tillämpningsövningar i den pedagogiska gymnastiken som lek, idrott 
och simning. Den estetiska gymnastiken hade, som nämnts tidigare, svårt 
att hitta sin form. GCI-läraren (senare föreståndaren) Gustaf Nyblaeus skrev 
en lärobok i ämnet, Plastiska kroppsövningar, men enligt Olle Halldén var 
den svårbegriplig för nylingianerna.37 När Nyblaeus slutade sin anställning 
upphörde den estetiska gymnastiken. Något motsvarande försök att utveckla 
den estetiska gymnastiken för de manliga eleverna går inte att utläsa i jubi-
leumsskrifterna.38  

Först 1934 fastställdes en stadga för gymnastiklärarutbildningen och två 
år senare (1936) kursplanerna. Den nya utbildningen lyftes formellt fram 
som en civil tvåårig gymnastiklärarutbildning. GCI skulle framöver endast 
utbilda lärare för skolans (realskolans och läroverkens) behov samt bygga 
sin utbildning på nya vetenskapliga rön och ha beredskap för att möta för-
ändringar i samhället. Vilka nya vetenskapliga rön som åsyftas framgår inte 
av jubileumsskriften. Den sjukgymnastiska delen i gymnastiklärarutbild-
ningen skildes från friskgymnastutbildningen genom ett riksdagsbeslut, och 
tiden som blev ”över” i utbildningen ersattes av mer idrottsliga inslag till-

                                              
35 C. Hjort, m.fl. (1913), del III, s. 198. Titeln gymnastikdirektör tillkom i och med den 
nya stadgan 1887, för både kvinnliga och manliga elever efter fullständig genomgången 
kurs.  
36 Ester Svalling (1913), s. 249–269. Se även Olle Halldén (1996) Vandringsboken 
(Stockholm: HLS Förlag), s. 26–33. 
37 Olle Halldén (1988) ”Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet 1813–1963 – en historisk 
återblick” i Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet – Gymnastik- och idrottshögskolan i 
Stockholm 1963–1988: Festskrift med anledning av institutet/högskolans 175-åriga till-
varo, red. Olle Halldén (Stockholm: GIH), s. 42. 
38 Se vidare E. Nerman, m.fl. (1913) ”Pedagogiska avdelningen: Efter 1887 pedagogiska 
gymnastiken: Manliga avdelningen” i Kungl. Gymnastiska Centralinstitutets historia 
1813–1913: Med anledning av institutets hundraårsdag, utgiven av dess lärarekollegium 
(Stockholm), s. 211–245; Karin Ljungwaldh (1963a) ”Undervisningen” i Kungliga Gym-
nastiska Centralinstitutet 1913–1963: Festskrift med anledning av institutets 150-åriga 
tillvaro, red. Karin Ljungwaldh (Stockholm: GCI), s. 25–45; Olle Halldén (1988), s. 38–
50. 
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sammans med att ämnet psykologi–pedagogik infördes på schemat. Vi kon-
staterar att staten härmed tog över ansvaret för gymnastiklärarutbildningen 
för män och kvinnor, vilket i praktiken innebar att den framöver endast 
kunde ges av GCI. Arvedsons Gymnastiska Institut och Sydsvenska Gym-
nastikinstitutet, som fram till nu hade utbildat kvinnliga gymnastikdirektö-
rer, fick därmed upphöra att ge friskgymnastikutbildning för kvinnor.39 
 
Gymnastikens utformning 
Enligt Karin Ljungwaldh, redaktör för den andra jubileumsskriften, var 
gymnastiken, i början av förra seklet, grunden i utbildningen för gymnastik-
lärare och det förhärskande arbetssättet kännetecknades av kommandon 
samt taktfasthet, precision och kraft i rörelseutförandet.40 De kvinnliga ele-
vernas gymnastik lämnade dock redan i början av 1930-talet den gamla 
formen av ställningsgymnastik. Kvinnornas gymnastik kom att påverkas av 
den föreningsdrivna gymnastiken som karakteriserades av rytmiska och av-
spända rörelser, vilka skulle uttrycka känslomässiga upplevelser. I samband 
med att kvinnornas gymnastik förändrades verkar kommandot som instruk-
tionsform ha upphört och lärarna övergick till undervisning i samtalston. 
Om detta skriver Ljungwaldh: 

 
Denna utveckling kritiserades skarpt bland annat i tidningsartiklar, men me-
toden har så småningom allmänt accepterats som nödvändig sedan gymnas-
tiken anpassats efter moderna pedagogiska metoder.41 

 
I jubileumsskriften beskrivs hur de ”Carlqvistska” idéerna i mitten av 1930-
talet började omsättas i GCI-elevernas praktiska och metodiska gymnastik-
undervisning. Gymnastiken byggde på de lingianska rörelsetyperna, men 
innehöll många nya idéer och arbetssätt. Det ”Carlqvistska” syftade på att 
det var Sofiaflickornas ledare, Maja Carlqvist (1884-1968), som låg bakom 

                                              
39 Oswald Holmberg (1939), s. 191–197. Arvedsons Gymnastiska Institut (A.G.I.) grun-
dades 1890 i Stockholm av med. kand. Johan Arvedson och fru Anhild Arvedson. Det var 
ett institut för en ettårig kvinnlig sjukgymnastutbildning. Från 1900 blev den tvåårig och i 
kursen ingick friskgymnastik. Sydsvenska Gymnastikinstitutet (S.G.I.) gav från 1909 
också en tvåårig utbildning till kvinnliga gymnastikdirektörer. Båda instituten hade erhål-
lit tillstånd från Kungl. Maj:t till dessa utbildningar. I och med riksdagsbeslutet 1934 
upphörde rättigheten att examinera gymnastikdirektörer. A.G.I. upphörde med sin verk-
samhet i och med 1937 års utgång och S.G.I. fortsatte endast med den sjukgymnastiska 
utbildningen. S.G.I. blev självständig högskola 1959, och fr.o.m. 1977 kom den att ingå 
som en institution vid Lunds universitet. 
40 Karin Ljungwaldh (1963a), s. 45. 
41 Ibid., s. 46.  
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nytänkandet.42 Hon gjorde bland annat succé med sin gymnastik vid upp-
visningarna vid de olympiska spelen i Berlin 1936 och detta innebar, som vi 
tolkar det, att även GCI började öppna sig för hennes tankar om gymnasti-
kens utformning. 

Gymnastikundervisningen för de manliga eleverna vid GCI bestod länge 
av en genomgång av rörelseförrådets utformning, dagövningar och övning i 
rörelsernas utförande. Rörelserna var helt formbestämda under lång tid. De 
gymnastiska övningarna delades upp i konstruerade (artificiella) rörelser, 
vilka utfördes under viljans inflytande, och i naturenliga (funktionella) och 
vanemässiga automatiserade rörelser.43 Inom den frivilliga manliga gym-
nastiken tog man intryck av det Bukhska dynamiska arbetssättet under 
1930-talet.44 De manliga GCI-lärarna uppskattade till en början inte detta 
arbetssätt, men efter hand kom denna gymnastikform även att påverka ut-
formningen av den manliga fristående gymnastiken vid GCI.45  

 
Lärosätets uppdrag 
Redaktören för den tredje jubileumsskriften, Olle Halldén, har som sin hu-
vudsakliga källa för den historiska återblicken haft artiklar i Svenska Gym-
nastikläraresällskapets Tidskrift i Gymnastik (TiG) från åren 1874–1963.46 
Den genomgång som Halldén gör överraskar i vissa stycken, då han även 
använder sig av opublicerat material från GIHs bibliotek. I sin återblick 
nämner han den kluvenhet som funnits i ett 100-årigt perspektiv för 
GCI/GIH och som har handlat om lärosätets oklara uppgifter. Oklarheten 

                                              
42 Se vidare Maja Carlqvist (1942) Sofiaflickornas gymnastik: Lings gymnastik utformad 
efter rytmens princip (Stockholm: Bonnier).  
43 Ibid., s. 38. 
44 Se vidare Hans Bonde (2001a) Niels Bukh: En politisk-ideologisk biografi, I, Dan-
marks store ungdomsfører (1880–1939) (diss. Köpenhamn: Museum Tusculanum); Hans 
Bonde (2001b) Niels Bukh: En politisk-ideologisk biografi, II, Ikaros fra Ollerup (1940–
1950) (diss. Köpenhamn: Museum Tusculanum). Nils Bukh var en dansk gymnastik-
ledare som, under tidigt 1900-tal, byggde upp en gymnastikfolkhögskola i Danmark; Ol-
lerups folkhögskola. Bukh ville med sin gymnastik ge landsbygdens kvinnor och män en 
såväl andlig som fysisk resning. Eftervärlden benämner hans metoder för den gymnastis-
ka träningen som stundtals hårdföra och bryska. Bukhs nazistiska sympatier gjorde att 
hans gymnastik efter kriget väckte mycket blandade känslor. Hans storhetstid som gym-
nastikledare var under 1920-30-talen. Se vidare avhandlingens kapitel 3 Gymnastik som 
kroppsövning. 
45 Ulf Almgren, Bertil Dunberger, Ralph Lindgren (1988) ”Den manliga gymnastiken – 
fristående och redskapsgymnastik” i Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet – Gymnastik- 
och idrottshögskolan i Stockholm 1963–1988: Festskrift med anledning av institu-
tet/högskolans 175-åriga tillvaro, red. Olle Halldén (Stockholm: GIH), s. 121. 
46 Olle Halldén (1988), s. 11–71; Olle Halldén (1996), s. 239. Yrkes- och fackorgan för 
gymnastik- och idrottslärare. Första häftet utkom 1874. Tidskrift i Gymnastik (TiG) byter 
1984 namn till Tidskrift i Gymnastik & Idrott (TiG). 
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bestod i att dels främst vara en pedagogisk institution för skolans idrott, dels 
samtidigt fungera som en ledar-, tränar- och forskningsinstitution för id-
rottsrörelsen.47 

I Halldéns historiska återblick resonerar han kring GCIs självklara ”le-
dar-/vägledarposition” under föreståndarna Törngrens och Balcks perio-
der.48 Under perioden 1920 till i slutet av 1940-talet, menar Halldén att en 
viss oro kunde spåras när det gällde gymnastik- och idrottsutbildningen vid 
institutet. Oron bestod bland annat i att GCIs gymnastiklärare höll på att 
hamna vid sidan av skolidrotten, dvs. Skolidrottsförbundets verksamhet. 
Lärarna hade svårt att enas om hur de skulle förhålla sig till tävlingsinnehål-
let och till kritiken om linggymnastikens tråkighet. Hur skulle en bro mellan 
gymnastik och idrott byggas? En av personerna som deltog flitigt i debatten 
kring gymnastiklärarnas roll i idrotts- och folkhälsoarbetet var Agne Holm-
ström49, generalsekreterare i Svenska Gymnastikförbundet. Även om vi inte 
helt kan följa debatten i jubileumsskriften, kan vi ändå dra den slutsatsen att 
Svenska Gymnastikförbundet givetvis var eller snarare ville vara en kraft-
full påverkansfaktor i den debatt som utspelade sig. 

Halldén beskriver hur idrottsvärlden på ett märkbart sätt trängde sig på 
GCI, bland annat genom radioutsändningarna från de olympiska spelen och 
från olika landskamper. Från 1930-talets början och framåt utökades också 
timantalet för idrott och lek i gymnastiklärarutbildningen. Men Halldén 
hävdar att det var svårt för GCI-lärarna att ta till sig och även förhålla sig 
till de snabbt utvecklade teknikerna i de olika individuella idrotterna och 
spelen. Han konstaterar att inte ens under Lingiaden 1939 lämnade GCI 
avtryck, eller som Halldén utrycker det: ”GCI märktes inte.”50 

 

Arvet efter Ling 
När vår studie börjar år 1944 pågår en strid om hur arvet efter Ling skall 
värderas och hur man skall förhålla sig till denna form av kroppsövning. 
Linggymnastiken som rörelsesystem hade redan i början av 1900-talet ut-
satts för kritik trots att högborgen, det Gymnastiska Centralinstitutet, effek-
tivt försökt kväva den kritik som förespråkarna för idrotten framfört. Kriti-
ken bestod bland annat i att gymnastiken var tråkig, stel, otidsenlig och ove-

                                              
47 Ibid., s. 12f. 
48 Ibid., 59. 
49 Erik Westergren (1949) ”Agne Holmström död”, Tidskrift i Gymnastik 1949:8, s. 232f. 
Agne Holmström var en centralfigur inom svensk gymnastik. Han blev generalsekreterare 
för Svenska Gymnastikförbundet 1930 och var det till 1949, och var djupt involverad i 
Lillsveds Gymnastikfolkhögskola, Lingiaderna och folkhälsokampanjerna. 
50 Olle Halldén (1988), s. 58f. 
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tenskaplig. Historikern Benkt Söderberg har i artikeln P H Ling i gungning. 
En strid på 1940-talet om Linggymnastikens förflutna beskrivit hur angripa-
re och försvarare av linggymnastiken förde sin kamp.51 Linggymnastikens 
idealistiska sida ställdes, enligt Söderberg, mot den moderna tekniken och 
vetenskapen. Linggymnastikens försvarare tillskrev linggymnastiken en 
religiös kulturförhöjande potential och kritiserade de nya tankarna om 
kroppsövning, som skulle skymma gymnastikens idéperspektiv.  

Söderberg framhåller att den viktigaste stridsfrågan var om gymnastik-
systemet vilade på en vetenskaplig grund. Vi tolkar det som att det således 
var själva grunden för legitimiteten som ifrågasattes. En som tvivlade på 
vetenskapligheten var Johannes Lindhard (1870–1947), fysiolog och pro-
fessor i gymnastikens teori i Köpenhamn. Han ställde sig undrande till om 
linggymnastikens grundställningar verkligen var hälsosamma.52 Vad blev 
då utgången av denna strid, som på ett så påtagligt sätt kom att beröra gym-
nastiklärarutbildningen vid GCI? I korthet kan den summeras med att Lind-
hards slutsatser om att vissa av linggymnastikens grundställningar inte hade 
gynnsamma hälsoeffekter (träningseffekter), innebar slutpunkten för den 
lingianska hegemonin i Sverige. Detta konstaterar såväl Halldén som Sö-
derberg. Den sistnämnde betonar dock att, trots utgången av striden, skol-
gymnastiken under en lång tid framöver skulle fortsätta att präglas av 
kommandon och dagövningar.  

Under den tid som striden pågått hade vid GCI inrättats en professur i 
kroppsövningarnas fysiologi och hygien. Professuren tillsattes 1941 med en 
tidigare elev till professor Lindhard, Erik Hohwü-Christensen (1904–1996). 
Han blev också ett par år senare föreståndare för GCI (1946). Enligt vår 
tolkning av Halldéns beskrivning i jubileumsboken var tillsättningen av 
professuren, med påföljande föreståndarskap, avgörande för den kommande 
utvecklingen i det att en ny tid med nya synsätt på kroppsövning och trä-
ning stod för dörren. 

Efter andra världskriget sker en generationsväxling bland personalen på 
gymnastik- och idrottslärarsidan och Halldén menar att det dessutom (åter-
igen) förelåg en osäkerhet rörande avsikten med utbildningen (i de praktis-
ka ämnena, vår tolkning). Ett sätt för lärarna att hantera denna osäkerhet 
var, enligt Halldén, att ge sig ut på studieresor till t.ex. sportens moderland 
England.  

 

                                              
51 Benkt Söderberg (1996) ”P. H. Ling i gungning: En strid på 1940-talet om linggym-
nastikens förflutna”, Idrott, Historia och Samhälle, SVIF-Nytt, 1996:4, s. 100–117. 
52 Ibid., s. 105. 
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GCI blir GIH 
De viktigaste organisatoriska och pedagogiska förändringarna som skedde 
mellan åren 1963 och 1988 beskrivs i den tredje jubileumsskriften, av dåva-
rande prefekten Stina Ljunggren. Hon menar att lärosätet under 1960-talet 
hade ”god vind i ryggen”.53 Det var högkonjunktur i landet och ökade barn-
kullar resulterade i ett stort behov av lärare. 1966 beslutades i Riksdagen att 
ytterligare en institution skulle ge gymnastiklärarutbildning. Tillkomsten av 
GIH vid högskolan i Örebro var, menar vi, en historisk händelse, då GCIs 
tidigare monopol på utbildning av gymnastiklärare upphörde i och med det-
ta. Skillnaden mellan de båda instituten var att lärosätet i Stockholm utöver 
gymnastiklärarutbildningen skulle ge en variant på studieutgång, där man 
skulle möta de ökade behoven av organisatörer och ledare för idrott och 
fritid. Med dessa utgångspunkter tillskapades en idrottslärarutbildning.54 
Den skulle genomföras i nära samverkan med Riksidrottsförbundet och dess 
specialidrottsförbund. Namnbytet till Gymnastik- och idrottshögskolan 
skedde också under denna tid (1/7 1966). 

Med 1970-talet kom en vändning i landets ekonomi och detta gav åter-
verkningar även för GIH. De gynnsamma villkorens tid var över och det 
fattades dessutom, enligt Ljunggren, ett olyckligt beslut för GIH i Stock-
holm: lärosätet skulle framöver inordnas under Högskolan för lärarutbild-
ning i Stockholm (HLS).55 I samband med Lärarutbildningskommiténs be-
tänkande 1972 lades även ett förslag om en två-ämnesutbildning av gym-
nastiklärare; gymnastik och ett annat ämne. Denna utbildning förlades inte 
till GIH i Stockholm, utan infördes på försök vid Högskolan i Örebro.  

1977 års högskolereform innebar betydande förändringar för GIH, menar 
Ljunggren. Bland annat blev gymnastiklärarutbildningen en allmän utbild-
ningslinje inom sektorn för utbildningsyrken och inordnades i det nya stu-
diepoängssystemet. Gymnastiklärarutbildningens ansvarsområde vidgades 
också till att gälla den obligatoriska skolans samtliga stadier och gymnasie-
skolans alla linjer.56 Fysiologen (den fysiologiska avdelningen) överfördes 
till Karolinska institutet och GIHs styrelse ersattes av en linjenämnd. I sam-
band med den nya organisationen togs titeln gymnastikdirektör bort. Det 

                                              
53 Stina Ljunggren (1988) ”Organisatoriska och pedagogiska förändringar under åren 
1963–1988” i Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet – Gymnastik- och idrottshögskolan i 
Stockholm 1963–1988: Festskrift med anledning av institutet/högskolans 175-åriga till-
varo, red. Olle Halldén (Stockholm: GIH), s. 72. 
54 Björn Bolling (1988) ”Specialidrottslärarlinjen” i Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet 
– Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1963–1988: Festskrift med anledning av 
institutet/högskolans 175-åriga tillvaro, red. Olle Halldén (Stockholm: GIH), s. 113. 
55 Stina Ljunggren (1988), s. 72–100. 
56 Ibid., s. 92. 
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var också denna högskolereform som införde begreppet forskningsanknyt-
ning. I reformen fastställdes bland annat att utbildningen skulle vila på ve-
tenskaplig grund. Ursprungstanken med detta var att ingen utbildningslinje 
skulle hamna i en återvändsgränd, utan den studerande skulle kunna bygga 
vidare på sin grundutbildning och uppnå behörighet för forskarutbildning.57 
Hur lärosätet tog sig an denna nya inriktning i slutet av 1970-talet finns be-
skrivet till viss del. Ljunggren framhåller hur GIH började arbeta med kri-
tiskt tänkande, individualisering och personlighetsutveckling. Hon menar 
dock att tiden för att kunna förändra utbildningen i riktning mot det som de 
nya kursplanerna föreskrev var för kort och de studerandes schemabundna 
timantal för högt. 

Ljunggren skriver vidare att GIH under 1980-talet drabbades av konti-
nuerliga nedskärningar av antalet utbildningsplatser, minskade driftsanslag 
och neddragningar av antalet lärartjänster. I samband med att skolämnet 
gymnastik bytte namn (Lgr 80) till idrott ändrades namnet på utbildningen 
till idrottslärarlinjen. Tre år senare (1983) ändrades även titeln gymnastik-
lärare till idrottslärare. Någon kommentar till detta lämnas inte i texten. Ef-
tersom de två studieåren var alltför kort tid för att genomföra en utbildning 
som levde upp till de ”ökade förväntningarna på bredd och djup av studier-
na” kom utbildningen, efter ett visst utredningsarbete, att förlängas till att 
omfatta tre år, från och med läsåret 1986/87.58 Hösten 1986 infördes även 
ämnet träningslära som svar på det nödvändiga att på ett mer genomgripan-
de sätt integrera teori och praktik i idrottslärarutbildningen. En utgångs-
punkt för träningsläran var att den skulle ses som tvärvetenskaplig. Trä-
ningsläran definierades som ”läran om träningsprocessen, dvs. hur träning 
skall utformas för att förändring skall kunna uppnås på ett optimalt sätt”.59 I 
samband med utbildningens förlängning infördes även ett specialarbete. Det 
nya ämnet och det självständiga arbetet kan tolkas som en åtgärd från lä-
rosätets sida för att leva upp till högskolereformens beslut om högskoleut-
bildning på vetenskaplig grund och en forskningsanknytning av utbildning-
en. 

                                              
57 Johnny Nilsson, Leif Strand (1988) ”Forskningsanknytningen” i Kungl. Gymnastiska 
Centralinstitutet – Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1963–1988: Festskrift 
med anledning av institutet/högskolans 175-åriga tillvaro, red. Olle Halldén (Stockholm: 
GIH), s. 191–195. 
58 Stina Ljunggren (1988), s. 92–95. 
59Johnny Nilsson (1988) ”Undervisningen i träningslära” i Kungl. Gymnastiska Central-
institutet – Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1963–1988: Festskrift med an-
ledning av institutet/högskolans 175-åriga tillvaro, red. Olle Halldén (Stockholm: GIH), 
s. 167. 
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Här stannar vår genomgång av jubileumsskrifterna, vilka täcker perioden 
från 1813 till 1988. Det är en dokumentation gjord av lärosätets egna med-
arbetare. Om texterna hade skrivits av externa skribenter hade troligtvis 
bilderna som framträder sett annorlunda ut. Andra ”stridigheter” och beslut 
hade kanske lyfts fram. Jubileumsskrifterna kan dock, menar vi, både utgö-
ra en beskrivning av en relativt outforskad gymnastiklärarutbildning och ge 
kunskap om lärosätets kollektiva historiska minne.  

 

Ytterligare en bild av lärosätet 
Vilken forskning finns om utbildningen vid GCI/GIH? Tre, vid GCI utbil-
dade personer, har studerat lärosätet om än på olika sätt.  

Före detta lärarutbildaren i gymnastik vid högskolan i Örebro, Barbro 
Carli, har i en uppsats, Fysisk fostran i ett maktfält, utifrån ett feministiskt 
perspektiv studerat kvinnornas position och tillgång till utbildningen vid 
GCI.60 Hon framhåller i sin studie att GCI från sin start byggdes upp kring 
en hierarkisk struktur. Som exempel nämner hon den hierarki inom institu-
tet som omfattade titlar, löner och förmodad kompetens. Carli understryker 
att kvinnorna hade de lägsta lönerna och innehade de lägsta positionerna. 
Vidare menar hon att patriarkatet, den manliga överhöghetens självklara rätt 
att bestämma och styra över såväl utveckling som medarbetare vid GCI, 
kom att fortleva en bra bit in på 1900-talet. Hon pekar bland annat på att 
GCI/GIHs ledning ständigt bestod av män och att det var först 1977 som en 
kvinna gavs det yttersta ledningsansvaret.61 Carli behandlar också i sin upp-
sats den ”avskilda kvinnliga sfär”, som hon menar existerade från utbild-
ningens start fram till mitten av 1970-talet, där kvinnor och flickor trots den 
manliga överhögheten kunde verka och utveckla sin egen verksamhet. Den-
na frizon, menar Carli, upphörde i och med samundervisningens införande 
på gymnastiklärarutbildningen.62 

Pedagogen och lärarutbildaren Claes Annerstedt har i sin avhandling Id-
rottsläraren och idrottsämnet studerat de skilda uppfattningar som existerat 
över tid kring idrottsämnets legitimitet och vari idrottslärarkompetensen 
består.63 Han menar att GCIs mål från dess start huvudsakligen var att ut-
bilda gymnastiklärare, men att detta mål under 1900-talet alltmer försköts 
till att tillgodose idrottsrörelsens behov av ledare/tränare/forskare. Anner-
stedt för ett resonemang om att de ständiga konflikterna kring läroanstaltens 

                                              
60 Barbro Carli (1993) Fysisk fostran i ett maktfält (Örebro: Högskolan Örebro).  
61 Ibid., s. 7f. Se även Olle Halldén (1996), s. 26–28. 
62 Ibid., s. 8f. 
63 Se vidare Claes Annerstedt (1991). 
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utbildningsprofil kan ha vållat problem för utbildningens identitet och för 
kroppsövningsämnet i skolan. De konflikter han lyfter fram är bland annat 
att det redan tidigt fanns problem med att tillgodose både militärens och 
skolans behov av utbildade instruktörer och lärare. Delvis menar han också 
att den sjukgymnastiska utbildningens behov stod i konflikt med de övriga 
två utbildningarnas intressen.  

Även pedagogen Gudrun Hedberg har i en rapport från 1970 beskrivit 
utbildningen av gymnastiklärare och satt denna i relation till gymnastik-
ämnet. Det hon bland annat kommer fram till är att gymnastikunder-
visningen i utbildningen vid lärosätet tar stor plats, vilket hon ställer sig 
frågande till, eftersom det inte står i paritet med innehållet i skolans gym-
nastikundervisning.64 

Spänningen mellan den lingska gymnastiken och den engelska sporten 
kom runt 1900 att påverka innehållet dels i utbildningen, dels i skolunder-
visningen, menar Annerstedt. Han tycker sig i sin studie kunna urskilja ett 
antal förändringsfaser som framförallt undervisningen i skolan genomgick: 
etableringsfasen (1813–1860), den militära fasen (1860–1890), stabilise-
ringsfasen (1890–1912), brytningsfasen (1912–1950), den fysiologiska fa-
sen (1950–1970) och slutligen osäkerhetsfasen (1970–).65 Samtliga dessa 
faser, menar han, påverkade troligen också gymnastiklärarutbildningens 
mål och innehåll. Annerstedt har gått vidare med sina studier om idrottsäm-
net i skolan och menar att ämnet nu har lämnat osäkerhetsfasen. Skolans 
idrottsämne har, i och med den läroplan som antogs 1994, gått in i vad han 
kallar för hälsofasen.66 

Bilderna eller beskrivningarna som har givits i jubileumsskrifterna och 
av de två forskarna handlar om ett lärosäte som levt i ”ensam elegans” un-
der en lång tid och utan konkurrerande lärosäten. Vi ser hur legiti-
mitetsfrågan har funnits med under lång tid, kanske redan från institutets 
grundande. Vi ser även en osäkerhet om hur arvet efter Ling skulle förval-
tas, dvs. hur gymnastikutbildningen skulle drivas och med vilket innehåll. 
Kraven som med tiden kom från staten om högskolemässighet, forsknings-
anknytning och möjligheter för studerande att gå vidare ställde ytterligare 
krav på lärosätet. Hur dessa krav kom att hanteras av utbildningen i stort 
och inom gymnastikämnet, finns inte till fullo beskrivet, men kommer att 
behandlas i de båda delstudierna. 
                                              
64 Gudrun Hedberg (1970) Utvecklingen av skolgymnastiken och gymnastiklärarutbild-
ningen i Sverige. Pedagogiska Monografier 1970:1 (Umeå: Universitetet och Lärarhög-
skolan i Umeå). 
65 Claes Annerstedt (1991), s. 132–134. 
66 Claes Annerstedt (2000) ”Kropp, idrott och hälsa – dåtid, nutid och framtid”, Idrott, 
Historia och Samhälle, SVIF-Nytt, 2000:5, s. 16. 
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Skolämnet gymnastik  

Styrdokumentens inriktning 
Vad förväntade sig staten att de utbildade gymnastiklärarna skulle undervi-
sa sina elever i? Vilket innehåll i skolämnet gymnastik antyds i de styrdo-
kument som funnits? Gymnastik skrevs för första gången in som ämne i 
skolstadgan för läroverken 1820, och vid den tiden var läroverken endast 
till för samhällets unga män. Historikerna Christina Florin och Ulla Johans-
son konstaterar i en översikt av läroverken och högre utbildning att: 

 
Läroverken skapades av män för män. Så länge som dessas huvudsakliga 
uppgift var att utbilda präster och statliga tjänstemän och endast män kunde 
komma ifråga för dessa tjänster, var den statliga lärdomsskolan per defini-
tion en gosskola, och flickor, även borgerlighetens flickor, vägrades tillträde 
till de skolor som var avsedda för det egna skiktets gossar. 67 

 
Gymnastikundervisningen på läroverken var sålunda till att börja med inrik-
tad på fysisk fostran för unga skolgossar. Den innehöll ställningsgymnastik 
och vapenövningar ute på skolgården. Riktlinjerna för undervisningen 
handlade om att öva kroppshållning, motverka olikheter mellan kroppens 
olika sidor och delar samt att stärka elevernas karaktär genom den systema-
tiska kroppsövningen.  

När det gällde den högre utbildningen för flickor fanns alltså inget själv-
klart tillträde till läroverken. Borgardotterns högre utbildning förlades till 
hemmen eller till privata flickskolor, som kom att inrättas i början av 1800-
talet. Dessa bedrev ofta en undervisning som var byggd på ett omsorgs-
perspektiv, en pedagogik som skiljde sig från den undervisning som gavs 
vid läroverken.68 

Folkskolan infördes 1842 och skulle ge en undervisning till ”folket”, så-
väl till pojkar som till flickor.69 Gymnastikämnet infördes stegvis i folksko-
lan. I gymnastikundervisningen gjordes en tydlig uppdelning mellan vad en 
flicka respektive en pojke behövde få för kunskaper. Även i denna skolform 
var gymnastiken i huvudsak inriktad på fysisk fostran för pojkar, ett slags 
förberedelse för kommande militära insatser, vilket är en av förklaringarna 

                                              
67 Christina Florin, Ulla Johansson (1993), s. 173. Värt att nämna är att läroverken inte 
öppnades för flickor förrän 1927. 
68 Se vidare Gunhild Kyle (1993) ”Kvinnobildning i historiskt perspektiv” i Kvinnor och 
pedagogisk praktik: Erfarenheter inom universitet och folkbildning, red. Ann-Marie La-
ginder (Göteborg: Göteborgs univ. och Kvinnofolkhögskolan), s. 40–49; Gunhild Kyle 
(1972) Svensk flickskola under 1800-talet (Göteborg: Kvinnohistoriskt arkiv). Tillträdet 
till universitetsutbildning öppnades för kvinnor 1870 och 1873. 
69 Gunhild Kyle (1972), s. 29. 
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till varför flickorna inte med självklarhet ingick i gymnastikundervisning-
en.70 Flickorna erbjöds i princip ingen undervisning utan var åskådare till 
pojkarnas aktiviteter. I 1882 års folkskolestadga påtalas att gymnastiken är 
att se som ett läroämne.71 Vi kan konstatera att gymnastikundervisningen, 
under hela 1800-talet, var militärt präglad i de båda skolformerna, med så-
väl fäktning som vapenövningar som ingående delar.  

I 1919 års undervisningsplan för folkskolan förändras dock rubriceringen 
av ämnet. Det skulle framöver kallas för gymnastik med lek och idrott. 
Namnändringen speglade, tror vi, den diskussion som då fördes i Sverige 
om barns behov av friare övningar och lekens välgörande påverkan på barn. 
Ett namn som redan nämnts i samband med skolgymnastikens förändring är 
gymnastikläraren Elin Falk.72 Tillsammans med Sveriges första kvinnliga 
läkare, Karolina Widerström, kom hon att få stor påverkan på synen på 
barns och ungdomars fysiska fostran. Widerström gav också en vetenskap-
lig tyngd åt Falks tankar om en rytmisk och naturlig fostran av kroppen. 
Eftersom hon dessutom utbildats till sjukgymnast vid GCI, gav hon en dub-
bel legitimitet till Falks dagövningar.  

I målsättningen för 1919 års undervisningsplan anges att ämnet skall 
främja en allsidig kroppsutveckling och verka för en god hållning. Ergono-
miska kunskaper skulle också ingå med övningar som befrämjade hälsa och 
levnadsglädje.73 I läroverksstadgan från 1928 försvinner fäktning från inne-
hållet och man lägger till nya mål som att ämnet ska bidra till gott kamrat-
skap och självbehärskning, samt stimulera till ridderligt uppträdande.74 I 
flickskolans kommunala stadga och undervisningsplaner skriver man om 
fysisk fostran att den ska tillgodose en sund kroppslig utveckling och all-
män uppfostran. Tiden ska ägnas åt ”att fysiskt och etiskt fostra lärjungarna 
samt erbjuda en motvikt mot det ansträngande och bundna skolarbetet”.75 I 
1933 års timplaner för läroverk och realskolans avgångsklasser omnämns 
                                              
70 Barbro Carli (1991) ”Flickor, flickor, hållningen, flickor”: De svenska gymnastik-
lärarinnorna ”i första kurvan” (Örebro: Högskolan i Örebro, inst. för humaniora kvinno-
historia), s. 8f. 
71 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga stadga angående folkundervisningen i riket, gifven 
Stockholms slott den 20 januari 1882. (Stockholm: Norstedts & Söners Förlag), s. 5. Se 
även Claes Annerstedt (1989) Skolgymnastikens utveckling i Sverige, 1989:11 (Göteborg: 
Institutionen för pedagogik Göteborgs Universitet), s. 26. 
72 Elin Falk var verksam som lärare vid Arvedsons Gymnastiska Institut samt senare 
skolinspektör vid Stockholms folkskolor.  
73 Se vidare Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919 (Stockholm: Norstedt & Sö-
ner), s. 134. 
74 Se vidare Undervisningsplaner för rikets allmänna läroverk 1928 (Stockholm: Nor-
stedt & Söner); Claes Annerstedt (1991), s. 110. 
75 Kommunala flickskolans stadga och undervisningsplaner 1928 (Stockholm: P. A. Nor-
stedts & Söners Förlag), s. 20. 
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(för första gången) att övningarna skall anpassas till ålder och kön. Det om-
nämns särskilt att flickor bör öva folkdans.76 När vi närmar oss den tidspe-
riod som är i fokus för avhandlingen har vi funnit att 1946 års skolkommis-
sion lämnat i uppdrag till en av GCIs lärare, Olle Halldén, att utreda ämnets 
framtida inriktning. Halldén skriver: 
 

Undervisningen i gymnastik, lek och idrott har till syftemål att söka åstad-
komma allsidig utveckling av elevernas kroppsliga anlag, god hållning och 
god samverkan mellan kroppens olika rörelsefunktioner, att skänka eleverna 
känsla och välbefinnande och glädje, att skapa goda karaktärsegenskaper, 
laganda och självdisciplin samt att stimulera eleverna till kroppsövningar 
och friluftsliv även efter slutad skolgång.77 

 
I den studieplan som kom inför enhetsskolans införande 1955 betonas gym-
nastikämnets hälsomål och dess socialt fostrande funktion. Studieplanen 
framhåller det självklara i att pojkar och flickor bör ha en undervisning som 
passar deras olika behov. För flickorna betonas särskilt att det gymnastiska-
estetiska-rytmiska bör styra inriktningen på innehållet och de prestationsbe-
tonade spelen, idrotten och färdighetsgymnastiken för pojkarna.78 Halldén 
skriver att ”det väsentligaste är icke valet av enskilda rörelser utan förståel-
se för avsikten med fysisk fostran i helhet”.79 Hur man ska tolka att skillna-
derna mellan könen betonas så tydligt i denna studieplan är inte självklart. 
En tolkning kan vara att författarna till de tidigare styrdokumenten inte skilt 
pojkar och flickor, utan att texten skrivits indirekt med tanke på pojkarnas 
undervisning. I undervisningsplanens mål för gymnastikämnet betonas vik-
ten av att ämnet tillfredsställer ett naturligt rörelsebehov, betonar allsidig 
kroppsutveckling, god hållning och god samverkan mellan kroppens olika 
rörelsefunktioner. I anvisningarna finns noggranna riktlinjer för lärjungar-
nas gymnastikklädsel ”materialet skall vara lätt att tvätta och helst av ljus 
färg. Härigenom stärks den känsla av välbefinnande, som den fysiska fost-
ran har till uppgift att skänka lärjungarna”.80  

Grundskolans tillblivelse kom i samband med 1962 års läroplan (Lgr 62). 
Denna läroplan antyder att ämnet utvidgats än mer. Förutom fysisk och so-
cial fostran skulle ämnet bidra till att eleverna fick god arbetsteknik och 

                                              
76 Se vidare Undervisningsplan för rikets allmänna läroverk 1933 (Stockholm: Norstedt 
& Söner), s. 39–41. 
77 Olle Halldén (1952) Fysisk fostran: Studieplan i gymnastik, lek och idrott för enhets-
skolan (Stockholm: AB Magn. Bergvalls förlag), s. 35. 
78 Ibid., s. 35. 
79 Ibid., s. 36. 
80 Undervisningsplan för rikets folkskolor och enhetsskolor 1955 (Stockholm: Kungl. 
Skolöverstyrelsen), s. 32. 
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dessutom förbereda dem för det väntande arbetslivet. Den sociala och den 
estetiska fostran framhålls. Det sägs att det bör vara lika naturligt för en 
elev att lära sig att röra sig vackert och ändamålsenligt som att lära sig att 
skriva och tala vårdat. I texten framgår att ”ett funktionellt rörelsesätt är 
ofta vackert. Gymnastik kan således i sin helhet bidra till estetisk fostran.”81 
Lgr 62 är mycket detaljerad i sitt upplägg, där finns riktlinjer för t.ex. kläd-
sel, huvudmoment, arbetssätt, material.82 Ett par år senare tas begreppet 
fysisk fostran bort från grundskolans läroplan (Lgr 69). En reflektion är att 
begreppet ansågs otidsenligt i en tid som kännetecknas av en ny syn på ele-
ven och dess lärande. Individualiseringsbegreppet börjar användas och hän-
syn skulle framöver tas till individens (elevens) särskilda förutsättningar 
och egenart. I gymnastikundervisningens ansvar låg dock uttryckligen att 
verka för att elevens: 

 
 … allmänna prestationsförmåga höjs och en ändamålsenlig arbetsteknik 
främjas. Ett ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt skall eftersträvas.83  

 
I denna läroplan görs i kommentarmaterialet ingen skillnad på pojkars och 
flickors olika behov. Samtliga elever antas ha nytta av ett estetiskt och 
funktionellt rörelsesätt, gärna uppövat genom fristående gymnastik, dans 
eller konståkning.84  

Gymnasieskolans undervisning i gymnastik styrs under 1960-talet av 
kursplaner och metodiska anvisningar från 1960 och därefter av Lgy 65. I 
början av 1960-talet kallas fortfarande eleven i gymnasieskolan för lärjunge 
(fram till 1965). Man påpekar att skillnaden mellan de kvinnliga och manli-
ga lärjungarnas gymnastik framträder tydligare på gymnasiet än i real-
skolan. På ett par rader förtydligar man att de kvinnliga elevernas under-
visning i synnerhet bör präglas av ett rytmiskt och vackert utförande med 
eller utan handredskap, de manligas övningar bör ha en mer utpräglad mus-
kelstärkande verkan.85 Därefter kom läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 
70). De tre dokumenten var relativt likartade i sin utformning med den 
skillnaden att Lgy 70 i sin text tydligare poängterar övningen/träningen av 
elevernas kondition: 

 

                                              
81 Läroplan för grundskolan, Lgr 62 (Stockholm: Kungl. Skolöverstyrelsen), s. 346. 
82 Ibid., s. 344–350. 
83 Läroplan för grundskolan, Lgr 69 (Stockholm: Skolöverstyrelsen: Liber), s. 166. 
84 Ibid., s. 167. 
85 Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet, 1960 (Stockholm: Kungl. Skol-
överstyrelsen skriftserie 36, 1960), s. 139; Läroplan för gymnasiet, Lgy 65 (Stockholm: 
Skolöverstyrelsen, 1965). 
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Det är angeläget att tid utnyttjas för allsidig och effektiv träning av kondi-
tionen och rörelseapparaten. [---]  

Varje lektion bör innehålla några övningar som verkar konditionstränan-
de. Den egentliga konditionsträningen kan dock förläggas till en särskild 
lektion i veckan, då eleverna får gå igenom ett ordentligt träningsprogram 
enligt t.ex. intervallprincipen. För att nå effekt måste träningsintensiteten 
hållas relativt hög. [---]  

För flickorna är fristående gymnastik med eller utan musik en i många 
avseenden lämplig rörelseform. Avsikten bör i första hand vara att hos ele-
verna utveckla fantasi och rörelseglädje.  

För pojkarna bör undervisningen ha samma inriktning, men den bör inte 
koncentreras till en speciell övningsform. Det finns stora möjligheter för så-
väl pojkarna som flickorna att få uttryck för initiativ och självverksamhet i 
samband med idrottsutövning.86 

 
När Lgr 80 för grundskolan beslutas ändrar ämnet namn till idrott. Motivet 
till att ämnet finns med i grundskolan är att ”kroppsrörelse behövs för hälsa 
och välbefinnande” och att ”eleverna skall tillägna sig ett funktionellt rörel-
sesätt”.87 Läraren får en stor frihet att lägga upp sin undervisning, men den 
ska fortfarande utgå från ett antal huvudmoment. Gymnastiken är, visserli-
gen placerad som det första i genomgången, men sedan lång tid tillbaka 
bara ett moment bland andra, som t.ex. skridskoåkning, simning, bollspel. 
Det finns från och med nu en rekommendation om samundervisning på 
samtliga stadier.88 En liknande förändring sker i gymnasieskolan, men först 
sju år senare (1987), när en ny kursplan träder i kraft. Ämnesområdet Idrott 
definieras nu som ett ämne vars undervisning eleverna ”deltar i för att skaf-
fa sig kunskaper och färdigheter med inriktning på sambandet mellan fysisk 
träning, levnadsvanor, hälsa och framtidsberedskap”.89 De elva gamla hu-
vudmomenten har begränsats till fem: träningslära, ergonomi och hälsa, 
idrottsaktiviteter, rörelse, rytm och dans samt friluftsliv. I så stor utsträck-
ning som möjligt ska man sträva efter att blanda pojkar och flickor i under-
visningen.90 

Nästa gång som läroplanerna skrivs om (Lpo 94, Lpf 94) i såväl grund- 
som gymnasieskolan, byter ämnet namn igen och en ”ny-gammal” betoning 
på hälsa lyfts fram. Skolämnet idrott benämns härefter idrott och hälsa.91 

                                              
86 Läroplan för gymnasiet, Lgy 70 (Stockholm: Skolöverstyrelsen: Liber), s. 237. 
87 Läroplan för grundskolan, Lgr 80 (Stockholm: Skolöverstyrelsen: Liber), s. 90 
88 Ibid., 90–97. 
89 Kursplan för ämnet idrott i gymnasieskolan, SFS 1987:75–76 (Stockholm: Skolöver-
styrelsen), s. 5. 
90 Ibid., s. 4–8. 
91 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna : Lpo 94: 
Lpf 94 (Stockholm: Fritzes, 1994); Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet: Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och 
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Skolans gymnastikämne har således under 1900-talet bytt namn fem gång-
er, från gymnastik till gymnastik med lek och idrott, åter till gymnastik där-
efter till idrott och i slutet av 1900-talet till idrott och hälsa.92 Dessa namn-
byten har också inneburit, eller varit tecken på, viktiga förskjutningar av 
ämnets innehåll och mål, vilket också avspeglats i lärarutbildningen. 

 

Bakomliggande idéer 
Hur kan man beskriva de bakomliggande idéer som innehållet i gymnastik-
undervisningen baserades på under en stor del av 1900-talet? Per Henrik 
Lings gymnastiksystem bar på en ideologi om hur människokroppen skulle 
sträva efter ett tillstånd av helhet, där balans och harmoni eftersträvades. 
När P H Ling gick bort 1839 lämnade han efter sig grunderna till ett utbild-
ningssystem i gymnastik, ett system som kom att skapa den första struktu-
ren för skolämnet gymnastik. Men hur har detta arv förvaltats inom skolans 
kroppsövningsämne? Hur ska man tolka den variation och bredd som ämnet 
med tiden har kommit att få? Till viss del ligger dessa frågor utanför syftet 
med denna avhandling, men eftersom en lärarutbildnings existens är bero-
ende av ett eller flera skolämnen, har vi ändå velat ge en inblick i hur skol-
ämnet gymnastik rört sig: från fysisk fostran med gymnastiska övningar 
som medel, till ett ämne som ska behandla idrottsliga färdigheter, ergonomi 
och livsstilsfrågor.  

Annerstedt har i sin avhandling, som nämnts tidigare, beskrivit idrotts-
ämnets förändring i ett historiskt perspektiv och också försökt analysera 
vari idrottsämnets kärna består. Kunskapssociologen Kjell Gustavsson har 
också studerat idrottsämnet, men utifrån ett annat perspektiv. Gustavsson 
resonerar kring ämnets värdegrund med hjälp av en teoretisk ram som häm-
tat sin struktur från Habermas teori om handlingsrationaliteter. Valet av 
kroppsövningsämnets innehåll kan ses utifrån tre kvalitativt åtskilda ratio-
nalitetsgrunder, menar Gustavsson. Enligt Habermas definieras rationali-
teten genom det val av handlingsalternativ som sker, när man väljer det som 

                                                                                                                            
fritidshemmet (Stockholm: Fritzes, 1998); 1994 års läroplan för de frivilliga skolformer-
na, Lpf 94: Särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program; Kursplaner i 
kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen (Stockholm: Frit-
zes, 1994). 
92 Se vidare Claes Annerstedt (1991), s. 99–124; Jan-Eric Ekberg, Bodil Erberth (2002) 
Fysisk bildning: Om ämnet Idrott och hälsa (Lund: Studentlitteratur); Jane Meckbach, 
Suzanne Söderström (Lundvall) (2002a); Inger Karlefors (2002) Att samverka eller..?: 
Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan (diss. Umeå: Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet), s. 17–35. 
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man uppfattar som det värdemässigt mest rationella och förnuftiga valet 
bland de alternativ som står till buds för handling.93  

I Gustavssons text om kroppsövningsämnets värdegrund över tid baseras 
den första rationaliteten på värderationaliteten, dvs. på normer och idealism. 
Enligt ett värderationellt och patriarkalt ideal anses då kroppen tillhöra 
samhället. När P H Ling utvecklade linggymnastiken syftade hans gym-
nastiksystem till en allsidig träning av kroppen – såväl mental, moralisk 
som kroppslig utveckling betonades. Linggymnastiken legitimerades som 
en hälsofostrande och positiv samhällskraft baserad på ett vetenskapligt 
rationellt perspektiv. Begrepp som var starkt knutna till den kultur som om-
gärdade linggymnastiken var bland annat nationalism, rojalism och milita-
rism. Den moraliska fostran var central och innehöll begrepp som karak-
tärsdaning, mod och lydnad. Det finns även en nutida värderationell inrikt-
ning, menar Gustavsson, vilken innebär en helhetssyn på kroppen där väl-
befinnande och hälsa står i centrum. Kroppen underställs dock fortfarande 
samhällets krav på att vara frisk och stark.94 

Den andra rationaliteten, den instrumentella rationaliteten, innebär att 
kroppen underställs individnyttan, dvs. den enskilda människan skall dis-
ciplineras och socialiseras och känna sig ansvarig för att kroppen är stark, 
slank och vältränad. Den hälsosamma kroppen framhålls som ett mål i sig. 
Läraren står för en objektiv faktakunskap som kan förmedlas till eleverna så 
att de vet hur de skall träna sina kroppar. Läraren är den goda förebilden 
som kan överföra, i detta fall, den fysiologiska kunskapsmassan.95 

Den tredje rationaliteten, som Gustavsson beskriver, är den kommuni-
kativa rationaliteten, som står för en tankefigur där samarbetet mellan män-
niskor får en framträdande position. Detta synsätt fungerar då som en legi-
timering av kroppsövningskulturens sociala värde. Kroppen ses ur detta 
perspektiv som en kulturell företeelse och utövandet fyller olika syften för 
individen respektive staten. I ett kommunikativt perspektiv uppmärk-
sammas att kroppsövningsämnet och tillika gymnastiklärarutbildningen kan 
ha olika ideologiska uppgifter, vilket innebär att ämnets innehåll problema-
tiseras utifrån olika utgångspunkter. Läraren eller ämnet strävar efter att 

                                              
93 Se vidare Jürgen Habermas (1984) Den rationella övertygelsen: En antologi om legi-
timitet, kris och politik (Lund: Akademilitteratur); Kjell Gustavsson (1994) Vad är idrot-
tandets mening?: En kunskapssociologisk granskning av idrottens utveckling och lärome-
del samt en organisationsdidaktisk kompetensanalys (diss. Uppsala: Univ. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell); Kjell Gustavsson (1998) ”Idrott och hälsa – ett ämne i tiden” i Är 
Pippi Långstrump en hälsoupplysare eller en hälsorisk: En antologi om hälsoarbete i 
skolan, red. Agneta Nilsson (Stockholm: Statens skolverk: Liber), s. 167–174. 
94 Kjell Gustavsson (1994), s. 39f; Kjell Gustavsson (1998), s. 167–174. 
95 Idem. 



 50 

medverka till att bygga upp en livslång beredskap med hjälp av fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, där individens språkliga utveckling är 
viktig.96 

Gustavssons menar att utbildning och utövande inom kroppsövnings-
området i Sverige kan ses som ett samhällsfenomen, vilket har vuxit fram 
utan några djupare reflektioner om dess innebörd. Kunskaper uppstår, enligt 
Gustavsson, i ett socialt sammanhang, dvs. i en social och kulturell värld 
där de omvandlas till kollektiva föreställningar, varför dessa föreställningar 
bör ses som diskurser bestående av såväl språkliga som motoriska hand-
lingar.97 Hans sätt att använda Habermas rationalitetsbegrepp har inspirerat 
oss till att se de bakomliggande idéerna för gymnastikens värdegrund i ett 
bredare perspektiv. I den avslutande delen kommer vi kort att återvända till 
hur dessa idéer kan ses som ett bidrag till att synliggöra ett ämnes grundva-
lar och hur ett ämne har förändrats med tiden. 

Gymnastikämnet i skola och lärarutbildning består av ett utövande, som 
utformas utifrån ett visst idéburet sammanhang och utifrån vissa behov 
(krav). Vad ingår i området gymnastik och hur ser dess olika former för 
utövande ut? I nästkommande kapitel beskrivs och definieras ett antal for-
mer av den fristående gymnastiken som är i centrum för avhandlingen. Vi-
dare ger vi en orientering om gymnastikens relation till begreppen elit och 
tävling. 
 

                                              
96 Idem.  
97 Idem. 
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3. Gymnastik som kroppsövning 
 
 
 
 

Under slutet av 1800-talet utvecklades gymnastiken som kroppsövnings-
område delvis parallellt med den framväxande idrottsrörelsen.98 För att för-
stå gymnastikämnets utformning inom gymnastiklärarutbildningen finns det 
anledning att ha kännedom om gymnastikens utveckling och de gymnastik-
former som också utövades inom den frivilliga verksamheten, för vilken 
Svenska Gymnastikförbundet var huvudman. I en text om kroppsövning 
kan man inte heller förbigå idrottens etablering och framväxt, men vi har 
valt att inte fördjupa oss i idrottsrörelsens historia, som i sig finns väl be-
skriven av bland annat idrottshistorikern Jan Lindroth.99 När vi har behand-
lat begreppen elit och tävling har vi dock haft behov av att lyfta fram idrot-
ten i relation till gymnastiken. I detta kapitel redogör vi för några av de do-
minerande gymnastikformerna (som har betydelse för vårt arbete) och vad 
som karakteriserar dem. Redan här vill vi markera att vi i denna genomgång 
endast följer den i grupp utövade fristående gymnastiken. Vi har således 
inte närmare behandlat redskapsgymnastiken och den individuella tävlings-
gymnastiken. 
 

… för kvinnor 
Den första kvinnliga gymnastiken började växa fram under 1820-talet i 
Stockholm och Uppsala. Den var en blandning av såväl frisk- som sjuk-
gymnastik. Under 1800-talets senare del grundades flera gymnastik-
föreningar för kvinnor, bland annat Sköldmön i Göteborg (1882) och några 
år senare Kvinnliga Gymnastiksällskapet i Stockholm (1888). Utvecklingen 
av den kvinnliga gymnastiken, kvinnogymnastiken, tog på allvar fart först i 
början av 1900-talet.100 En förändring av den kvinnligt inriktade gym-
nastiken (kvinnogymnastiken) var dock inte helt oproblematisk. Kritiken 

                                              
98 Eva Olofsson (1989) Har kvinnor en sportslig chans?: Den svenska idrottsrörelsen 
och kvinnorna under 1900-talet (diss. Umeå: Pedagogiska inst. Umeå universitet), s. 82. 
Enligt Olofsson har den svenska idrottsrörelsen sitt ursprung dels i linggymnastiken, dels 
i den utlandsinspirerade tävlingsidrotten. 
99 Se vidare Jan Lindroth (1974); Jan Lindroth (1987) Idrott mellan krigen: Organisatio-
ner, ledare och idéer i den svenska idrottsrörelsen 1919–1939 (Stockholm: HLS Förlag) 
100 Eva Olofsson (1989), s. 89ff. Olofsson lyfter fram att 1888 var det år då kvinnliga 
gymnaster för första gången uppträdde offentligt inför publik (kvinnlig publik). 
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som riktades mot den handlade om att man förändrade den ursprungliga 
linggymnastiken. 

Rytmen var en viktig ingående kvalitet i den framväxande kvinno-
gymnastiken. Innehållet motiverades utifrån kraftbesparingsteorin, där rö-
relsernas utformning skulle ske efter ”lagen om minsta möjliga ansträng-
ning för att nå ett specifikt mål”.101 Finlandssvenskan Elli Björkstén (1870–
1947), utexaminerad från GCI 1895, framhöll tidigt rytmens betydelse för 
rörelseutförandet i kvinnogymnastiken. Hon definierade rytmsinnet som: 

 
… förmågan att uppfatta tidsindelningen såsom takt och att ordna de egna 
rörelserna under denna takt.102 
 

Rytmen, eller att rytmiskt kunna utföra rörelser, kunde frigöra inneboende 
krafter och verka livgivande och disciplinerande, ”den stegrar vår vilja och 
lust”, menade hon.103 Björkstén är den kvinna, som troligtvis haft störst in-
verkan på utvecklingen och utformningen av den svenska kvinno-
gymnastiken. Hon ansåg att det inte fanns någon idrott som lämpade sig för 
kvinnor. I en av sina böcker skriver hon följande om kvinnogymnastiken: 

 
Att kvinnogymnastik i så hög grad kopierat mansgymnastiken visar huru li-
ten förståelse man haft för den psyko-fysiska olikhet, som förefinnes de 
båda könen emellan. 

Övningar, vilkas mål varit att uppnå mer eller mindre militära färdigheter 
på bekostnad av kvinnlig mjukhet, smidighet och grace, äro mycket olämp-
liga och kunna aldrig hos flertalet kvinnor väcka ett levande intresse för 
sunda, systematiska kroppsövningar. 

Kvinnligheten, i detta ords rätta bemärkelse, får m.a.o. icke förloras ge-
nom gymnastik, men väl bör den sistnämnda sträva efter att utbilda en kvin-
notyp, som mera än vad fallet varit i kultursamhällen, förmår fylla sin för-
nämsta uppgift – moderskapet. 

Styrkan får aldrig vara huvudsak i kvinnogymnastiken. Den uppövas, 
men endast till den grad, som icke ogynnsamt inverka på en frigjord, vacker 
hållning och på spänstiga rörelser under full isolation.104  

 
Hon kopplade också ihop rytmbegreppet med estetik och estetiska uttryck, 
som hon menade var det sammanhållande kittet i kvinnogymnastiken. Med 
dagens ögon sett skulle man säga att Björkstén framhåller en extrem sär-
artsbiologi, men man bör ha i åtanke att hennes tankar om gymnastiken vi-
                                              
101 Se vidare Jens Ljunggren (1999), s. 234. Rytmbegreppet aktualiserades internationellt 
av bland annat fysikern Feré.  
102 Elli Björkstén (1918) Kvinnogymnastik, del 1, 2. utg. (Helsingfors: Holger Schilds 
Förlag), s. 50. 
103 Ibid., s. 51. 
104 Ibid., s. 189f. 
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lade på ett bildningsideal där det kvinnliga, feminina inte bör ses som något 
konstruerat utan som en naturlig del i hennes samtid. Vägen fram till en mer 
rytmisk kvinnogymnastik var inte helt oproblematisk och självklar. Impul-
serna till tänkandet om rytmens välgörande verkan och uttrycksmöjligheter 
kom inte från de ”rena” gymnastleden utan inspiration hämtades från mu-
sik-, sång- och dansområdet.  
 
Hur kom tankarna om rytm och rörelse till gymnastiken?  
Sång- och scenplastikläraren François Delsarte (1811–1871) samt tonsät-
taren och musikpedagogen Emile Jaques-Dalcroze (1865–1949) kan på go-
da grunder sägas ha influerat den svenska kvinnogymnastikens utveckling 
mot en mer rytmisk gymnastik för kvinnor. Delsarte menade att varje 
kroppsställning påverkade vårt själsliv.105 Han framförde tanken att kropp 
och själ är en enhet och att varje psykisk upplevelse motsvaras av någon 
form av kroppsrörelse. Detta blev det centrala i en ny form av rytmisk gym-
nastik för kvinnor. Jaques-Dalcroze vidareutvecklade Delsartes idéer kring 
kvinnlig rytmisk gymnastik som ansågs svår att skilja från dansen.106 Hans 
önskan var att musiken skulle översättas i rörelsen och göras skönjbar.107 
1935 höll han ett föredrag för Föreningen GCI, där han framhöll att hans 
avsikt inte var att konkurrera med den mer sportmässiga gymnastiken. Ja-
ques-Dalcroze menade att Ling och han hade samma mål med den kroppsli-
ga fostran. 
 

Den uppfostran, jag förordar, har ej som ändamål att lära eleverna utföra 
några undantags- eller särskilda kraftprestationer inför publik. Den söker 
liksom Ling att skapa ”sunda, glada, nyttiga, snabbtänkta, tappra och sanna 
människor”.108 

 

                                              
105 François Delsarte var fransk sång- och scenplastiklärare. Han byggde upp ett eget 
system efter analys av kroppsdelarnas uttrycksmöjligheter. Hans idéer inspirerade såväl 
skådespelare, sångare som dansare.  
106 Olle Halldén (1948) ”Något om den internationella kvinnogymnastiken”, Tidskrift i 
Gymnastik, 1948:5, s. 93. 
107 Se vidare Olle Åhs (1989) Örebrogymnastikens idémässiga bidrag till utvecklingen 
inom svensk gymnastik 1912–1950 (lic. avh. Stockholm: Avd. för idrottspedagogisk 
forskning HLS/GIH). Schweizaren Jaques-Dalcroze utvecklade en rytmikform kallad för 
rytmisk gymnastik, där han ville hos sina elever utveckla känslan för musikalisk rytm och 
kroppsbehärskning. Rörelserna utvecklades ihop med improviserad musik där skiften i 
tempo, rytmer och nyanser skulle återspeglas i rörelserna. Jaques-Dalcroze rytmiken är i 
första hand en musikalisk rytmisk fostran. 
108 Emile Jaques-Dalcroze (1936) ”Rytmik och gymnastik”, Föreningen GCI:s årsskrift 
1936 (Stockholm: Föreningen GCI), s. 38. Föredrag (med demonstration) i föreningen 
GCI:s regi, hållen 29 april 1935 (författarnas anmärkning). 
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Det Jaques-Dalcroze vände sig mot var kommandot, som han menade om-
intetgjorde möjligheten att få till rytm och jämvikt i rörelserna. Han ville 
skapa fostran till och genom rytmen. Musiken menade, Jaques-Dalcroze 
vände sig till både nervsystemet, känslan och förnuftet. Gymnastiken hade 
inget behov av musik, men gymnasten själv hade det eftersom musiken var 
den enda konstart som var i stånd att göra människans kroppsrörelser full-
ändade. Med musikens hjälp kunde rörelsen utövas i alla energins, smidig-
hetens och elasticitetens olika nyanser. En rörelse skulle inte betraktas som 
något som kunde avslutas helt utan den skulle ses som en del i en rytmisk 
kedja.109  

Bess Mensendieck (1862–1957) var ytterligare en person som blev inspi-
rerad av Delsartes tankegångar. Hon skapade ett system (Mensendieck-
systemet) vars huvudsyfte var att skapa en riktig fysiologisk hållning i vil-
ken ingick en medveten kontroll av kroppens rörelser.110 Den amerikanska 
danskonstnärinna Isadora Duncan (1878–1927) lär också ha hämtat inspira-
tion från Delsartes idéer om känslor och kroppens rörelser. Jaques-Dalcroze 
och Duncan var verksamma relativt samtidigt och arbetade båda med rytm 
och uttryck. Det är svårt att avgöra vem som påverkade vem, men båda har 
påverkat den rytmiska kvinnogymnastikens utveckling. Duncan ansåg att 
gymnastiken var grunden för fysisk fostran. Anna Behle, som i sin tur var 
lärjunge till både Duncan och Jacques-Dalcroze, införde redan 1907 den 
rytmiska metoden utifrån Delsartes idéer i Sverige. Behle stötte på hårt 
motstånd från gymnastikdirektörer och lärare vid GCI; om detta vittnar en 
artikel i Föreningen GCIs årsskrift från 1936.111 Så småningom grundades 
dock ett Dalcrozeinstitut i Sverige (1926) av Karin Fredga.112 

Gymnastikdirektören Louise Wikström skriver i en artikel i Föreningen 
GCIs årskrift från 1936, Rytmikens genombrott i gymnastiken, om det mot-
stånd Anna Behle (och Wikström) mötte i samband med att det rytmiska 
rörelsesättet skulle presenteras. Hon berättar om en demonstration av Ja-
ques-Dalcrozes idéer som gavs 1907 och hur hon och Anna Behle hånades 
av bland annat GCI-läraren Wendla Falk. De traditionella linggymnasterna 

                                              
109 Emile Jaques-Dalcroze(1936), s. 38ff. 
110 Anna-Lisa Näsmark (1957) ”Bess Mensendieck”, Tidskrift i Gymnastik, 1957:12, s. 
263f. 
111 Louise Wikström (1936) ”Rytmikens genombrott i gymnastiken”, Föreningen GCI:s 
årsskrift 1936 (Stockholm: Föreningen GCI), s. 43–46. 
112 Se vidare Birgit Boman (1986) Isadora Duncan och den svenska barndansen (Stock-
holm: B. Boman); Cecilia Forsman, Kerstin Moberg (1990) Rytmikens inträde i den 
svenska gymnastiken, projektarbete, Idrottslärarlinjen på GIH i Stockholm 1990:6 (Stock-
holm: GIH). Isadora Duncan revolterade mot den klassiska baletten och blev pionjär för 
en ny friare danskonst. Hon hämtade även mycket av sin inspiration från den grekiska 
kulturen såsom hon uppfattade den. 
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undrade vad deras gymnastik hade med rytm att göra. Wikström menar att 
vindarna vände efter första världskriget. I artikeln nämner hon Elli Björks-
téns lite trevande försök att rytmisera gymnastiken. Först i början av 1920-
talet menar Wikström att hon såg att Elli Björkstén hade kommit en bit på 
väg med musikbeledsagning av rörelserna i sin kvinnogymnastik. Hon lyf-
ter också fram Björksténs ständiga strävan att få sina gymnaster att förstå 
det intima sambandet mellan kropp och själ.113  

En annan nytänkare inom den svenska barn- och kvinnogymnastiken var 
Elin Falk, som tidigare omnämnts, och som fick kämpa för sina idéer om 
sin gymnastik. Falks bidrag var tankarna om det naturliga rörelsesättet med 
minsta möjliga anspänning. Hon lär ha haft ett nära utbyte med Margarete 
Streicher (1891–1985) som arbetade med ”Natürliches Turnen”, i vilken 
hon hade utarbetat en helt ny metodik för skolgymnastik.114 Falk kom i sin 
tur att påverka Maja Carlqvist också hon gymnastikdirektör. Carlqvist an-
vände aldrig musik, utan arbetade med kroppens egen rytm och ett naturligt 
rörelsesätt. I arbetet med sina kvinnliga gymnaster använde hon sig ofta av 
hopprep.115 Carlqvists rytmiska gymnastik blev också ifrågasatt och en ut-
frågning arrangerades 1943 av Svenska Gymnastiklärarsällskapet på Ro-
senbad om hennes gymnastiks utformning.116 Med tiden kom också Falks 
och Carlqvists tankar om barngymnastik in i gymnastiklärarutbildningen. 
 
Den fortsatta utvecklingen av den rytmiska gymnastiken 
Ytterligare personer som har haft inflytande på den svenska kvinno-
gymnastikens utformning är Rudolf Bode (1881–1970) och Hinrich Médau 
(1890–1974) från Tyskland. Bode var lärjunge till Jaques-Dalcroze. Han 
utvecklade en rytmisk gymnastik där musiken och dess element spelade en 
mycket stor roll vid själva gymnastikutövandet. I sin gymnastik arbetade 
han för att den stela, fixerade och konservativa gymnastiken skulle bli mer 

                                              
113 Louise Wikström (1936), s. 43–46. 
114 Anna-Lisa Näsmark (1967) ”Margarete Streicher”, Tidskrift i Gymnastik 1967:10, s. 
256-263. 
115 Anna-Lisa Näsmark (1989) ”Kvinnogymnastikens utveckling under 1900-talet”, Tid-
skrift i Gymnastik & Idrott 1989:6, s. 26f. Maja Carlqvist grundade 1935 Sofiaflickorna, 
hon var gymnastiklärare vid Sofia folkskola under 36 år. Carlqvist införde ett nytt arbets-
sätt i den svenska skolgymnastiken och för den kvinnliga gymnastiken; ”Lings gymnastik 
utformad efter rytmens princip”. Grundtemat var rörelser där hela kroppen genombölja-
des utan anspänning – minsta möjliga anspänning, största möjliga effektivitet. Carlqvist 
byggde sin gymnastik utifrån Elin Falks tankar om kroppens egen rytm och att det var 
rytmen som bestämde rörelsesättet. 
116 Anna-Lisa Näsmark (1982) ”Inkvisition i farten på Rosenbad”, Tidskrift i Gymnastik 
1982:2, 68–72. 
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inriktad mot helhetsbetonade rörelser.117 Médau, som var en av Bodes ele-
ver, utgick från hans uttrycksgymnastik, men utvecklade en egen skola. 
Médau bannlyste all ställningsgymnastik och begreppet hållning hänförde 
han uteslutande till rörelsen och inte till ställningen. För att förstärka rörel-
severkan och underlätta rytmuppfattningen förde han in en del nya lösa 
handredskap (boll, klubba och tunnband).118 

 Hilma Jalkanen (1889–1969) var elev till Elli Björkstén och hade dess-
utom utbildats vid tyska dansskolor. Hon hade även varit elev till Mary 
Wigman (1886–1973) som utvecklade den moderna dansen till en 
konstart.119 Den finska kvinnogymnastiken som Jalkanen utvecklade karak-
teriserades av den inifrån kommande rörelsen, uttrycket och känslan. Cen-
tralrörelsen är ett begrepp som förknippas med Jalkanen. Den bestod av tre 
grupper av gymnastikrörelser: rörelse där kraften kommer centralt inifrån, 
rörelser med central sammandragning (spänning) och rörelser som utförs 
som statiskt arbete. Hennes gymnastik kan sammanfattas med ord som av-
spänning, uppmjukning, hållning och centralrörelse.120  

Under 1940-talet kom dessutom gymnastikpedagoger till Sverige, vilka 
kom att påverka den rytmiska kvinnogymnastiken. Nämnas kan Ernst Idla 
(1901–1980) och Leida Leesment (1918–1998), som båda kom 1944 från 
Estland. Målsättningen även för deras kvinnogymnastik var att med hela 
kroppen uttrycka känslor och impulser, med och utan handredskap. Deras 
gymnastik byggde på ett funktionellt och estetiskt rörelsesätt med betoning 
på gång och löpning. Karakteristiskt för deras gymnastik var att bollar ofta 
används som handredskap.121 

Rudolf von Laban (1879–1958) var ytterligare en ”medlare mellan dans 
och gymnastik” som inspirerade kvinnliga gymnastikledare och -lärare. Han 
var en ungersk dansare, koreograf och dansteoretiker. Laban utarbetade 
analysmetoder för dans och ett notationssystem för rörelser. Han verkade 
                                              
117 Erik Westergren (1968) Gymnastik 6:e uppl. (Stockholm: Liber), s. 23–26. Den tyska 
gymnastikpedagogen Bode såg kroppen som en organisk helhet och inte som en led-
docka. Han införde ”genomböljande” rörelser (Bodewelle) som skulle vara lösgörande 
och avspännande.  
118 Ibid., s. 25. Enligt Westergren skulle tunnbanden symbolisera de olympiska ringarna. 
119 Wigman utbildades vid Jaques-Dalcroze institutet, därefter var hon elev och senare 
assistent till Rudolf von Laban. 
120 Greta Adrian (1948) ”Den nya finska kvinno-gymnastiken”, Tidskrift i Gymnastik 
1948:9, s. 143ff; Anna-Lisa Näsmark (1989) s. 24–33. Greta Adrian var ledarinna för den 
kvinnliga gymnastiktruppen De Grå från Örebro, vars namn syftade på gymnasternas 
klädsel. Den kvinnliga truppen gjorde sin första uppvisning i Örebro 1919. För Adrian var 
musiken, rytmen, fantasin känsloupplevelsen och rörelsen det centrala.  
121 Daisy Idla-Nilsson (2001) Idla flickorna och Ernst Idla. (Bromma: J H M); Claes 
Annerstedt (1983) Kvinnoidrottens utveckling i Sverige (Stockholm: Liber), s. 86. Ernst 
Idla skapade Idlaflickorna i Stockholm och Leida Leesment grundade Malmöflickorna.  
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många år i England och ägnade sig bland annat åt dans och rörelse-
improvisation i skolundervisningen. Framförallt var det hans sätt att arbete 
med rörelseimprovisationer för barn och vuxna (Educational Dance) som 
lämnade avtryck.122  
 

… för män 
Hur såg utvecklingen ut för den manliga fristående gymnastiken under 
1900-talet? I våra försök att beskriva den manliga fristående gymnastikens 
utveckling har vi överraskats av hur lite det finns dokumenterat tiden efter 
förra sekelskiftet. Nedan följer därför en mycket kort beskrivning av den 
manliga fristående gymnastikens förändring och/eller utveckling från slutet 
av 1800-talet och under 1900-talet.  

Den första manliga gymnastikföreningen grundades i Göteborg 1869 och 
år 1877 hölls en gymnastikfest med manliga trupper från Göteborg och 
Stockholm.123 Ljunggren har i sin avhandling beskrivit hur linggymnastiken 
mellan åren 1790 och 1914 var ett manlighetsprojekt, där mannens fostran 
var den huvudsakliga uppgiften.124 I skolningen av den manliga kroppen 
ingick den gymnastiska ställningsgymnastiken utförd via militärisk drill 
(kommendering) med formbestämda övningar. Den formbestämda övning-
en var konstruerad och skulle ha en viss verkan.125 Gymnastiken inom den 
frivilliga gymnastikrörelsen hade som inriktning att träna de manliga gym-
nasternas personliga färdighet, vilka visades upp vid olika gymnastikfester 
och spel.126 Den manliga fristående gymnastikens utformning synes inte ha 
förändrats påtagligt under de första decennierna på 1900-talet.  

Det är först från 1930-talet och framåt som vi har funnit att nya influen-
ser började påverka utformningen av ställningsgymnastiken (den fristående 
gymnastiken). Det var, som tidigare nämnts, den danske gymnastikledaren 
Bukh som med sin primitiva gymnastik hade utvecklat ett nytt sätt att utföra 
övningarna på. Hans dynamiska gymnastik, med övningar som genomför-
des med elastiska tänjningar utan uppehåll och med upprepningar av varje 

                                              
122 Olle Halldén (1948), s. 91–95; Anna-Lisa Näsmark (1989), s. 32. Se vidare Anna-Lisa 
Näsmark (1986) ”Kreativitet i gymnastikundervisningen”, Tidskrift i Gymnastik & Idrott 
1986:9, s. 29ff. Rudolf von Laban (1975) Laban´s Principles of Dance and Movement 
Notation. 2. ed. (London: Macdonald & Evans).  
123 Eva Olofsson (1989), s. 103. 
124 Jens Ljunggren (1999), s. 244. 
125 Olle Halldén (1950) ”Begreppsutredning av gymnastikövningar”, Tidskrift i Gymnas-
tik 1950:7, s. 163–165. 
126 Eva Olofsson (1989), s. 105. Olofsson menar att uppvisningar var till både för att spri-
da information om gymnastiken och för att skaffa medel till föreningarna genom publik-
intäkter. 
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övning i motionssyfte, mottogs med blandade känslor av ”gymnastik-
Sverige”. Trots att Bukh redan var känd och erkänd i en rad länder för sin 
spektakulära elitgymnastik, tog det lång tid innan karaktären på hans gym-
nastik påverkade den svenska manliga fristående gymnastiken. Bukh lär ha 
varit inspirerad av Björksténs idéer om det rytmiska arbetets livgivande och 
stimulerande egenskaper.127 I Sverige var det Greta och Sam Adrian, utbil-
dade gymnastikdirektörer och främst verksamma i Örebro som var de första 
att anamma den Bukhska gymnastiken.128 Nästa steg i utvecklingen bör 
tillskrivas Klas Thoresson (gymnastiklärare vid GCI), som i samarbete med 
en i Finland utbildad gymnastikledarinna, Kaija-Leena Bergéus, införde ett 
mjukare, mer rytmisk arbetssätt.129 

Den fortsatta beskrivningen av den manliga fristående gymnastiken har 
vi lagt under rubriken för motionsgymnastik, då dess utformning inte helt 
lätt går att hålla isär från den framväxande motionsgymnastiken.  

 

… som motionsgymnastik 
I Olofssons historiska tillbakablick över 1900-talets gymnastikutveckling 
framhåller hon att en förändring av inriktningen av den svenska gymnasti-
ken tog sin början under 1910-talet. Denna riktningsförändring påverkades 
av de olika gymnastikuppvisningarna vid Stockholm-OS 1912. Hon hänvi-
sar bland annat till den gymnastik som framfördes av Björksténs kvinnliga 
trupp och en manlig uppvisningstrupp från Danmark.130  

Vari bestod denna riktningsförändring? Vi har tolkat Olofssons slutsatser 
att gymnastiken kom att gå från en gymnastik som utövades av ett fåtal elit-
gymnaster till att bli en rörelseform mer av bredd- och motionskaraktär. 
Den begynnande motionsgymnastikens utformning byggde på den ur-
sprungliga ställningsgymnastiken på led med fombestämda rörelser. Efter 
hand kom rörelserna att bli mer dynamiska och musik kom att beledsaga 
övningarna i den kvinnliga motionsgymnastiken. Först efter andra världs-
kriget tog utvecklingen av motionsgymnastiken fart som rörelseform. Bak-
grunden till detta var det allmänna omdömet om motionsgymnastikens häl-
sobefrämjande aspekter. Tillsammans med statliga myndigheter och andra 

                                              
127 Se vidare Hans Bonde (2001a), s. 89–95; Erik Westergren (1968), s. 20–22. 
128 Olle Halldén (1989) ”En gymnastisk återblick”, Tidskrift i Gymnastik & Idrott 
1989:6, s. 20–24. Se även Olle Åhs (1989). 
129 Kaija-Leena Bergérus var elev till Hilma Jalkanen och hade utexaminerats från Gym-
nastiska inrättningen i Helsingfors. Hon var både truppgymnast (deltagare i OS) och fri-
dansare. 
130 Eva Olofsson (1989), s. 105f. 
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riksorganisationer var Svenska Gymnastikförbundet aktivt engagerad i den 
så kallade ”Spänstpropagandan”.131  

Husmorsgymnastiken, som alltså var speciellt avsedd för husmödrar, ut-
vecklades av gymnastikdirektören Elly Löfstrand (1913–1991) och om dess 
syfte och innehåll skriver historikern Britta Lövgren: 

 
Husmorsgymnastikens motto var ”God vigör – gott humör”. Gymnastiken 
ville ge husmödrarna ”ökad spänst, bryta deras isolering och ge dem omväx-
ling i deras många gånger enahanda hushållsknog”.132 

 
Husmorsgymnastiken bestod av enkla rörelser med syfte att undvika skador 
och att bygga upp kroppen för det kontinuerliga hemarbetet. Rörelserna var 
främst inriktade på att stärka rygg och fötter, och här fanns klara kopplingar 
till sjukgymnastiken. Gymnastiken skulle också kunna ”eliminera över-
flödig vikt och onödiga valkar”.133 

 Könsskillnaderna i utformningen av motionsgymnastiken blev allt större 
då den kvinnliga motionsgymnastiken fortsatte att utveckla sin rytmiska 
särprägel under 1950-talet. Musik till gymnastiserandet var viktig för att få 
fram ett mjukare och mer avspänt rörelsesätt i den kvinnliga motions-
gymnastiken. Motsvarande innehåll hade svårt att få genomslag i den man-
liga motionsgymnastiken. Olofsson konstaterar att det under 1960-talet blev 
en kraftig ökning av antalet kvinnliga medlemmar i gymnastikföreningarna 
i landet. Orsaken till detta, menar hon, var förmodligen de omfattande häl-
so- och motionskampanjerna. Vi konstaterar att motionsgymnastiken fram-
för allt verkar ha varit en rörelseform som attraherade kvinnliga utövare.134 
Tidigt på 1970-talet hölls den första ledarutbildningen för blandgymnastik, 
även kallad samgymnastik. Motionsgymnastiken som samgymnastikform 

                                              
131 Ibid., s. 107. 
132 Britta Lövgren (1996) ”God vigör – gott humör: Husmorsgymnastiken under 1940-
talet”, Idrott, Historia och Samhälle. SVIF-Nytt, 1996:4, s. 62–90. Se även Olof Kihl-
mark (1963) ”Årets idrottskvinna Elly Löfstrand” Gymnastikledaren, 1963:1, s. 18–21. 
Gymnastikdirektör Elly Löfstrand skapade husmodersgymnastiken 1942. Husmorsgym-
nastiken riktades speciellt till husmödrar, men var i sin utformning lik den tidigare om-
nämnda motionsgymnastiken. Gymnastiken bedrevs i ett samarbete mellan Konsums IF 
och Stockholms Allmänna Gymnastikavdelningar (SAGA). Begreppet husmorsgymnastik 
togs bort som verksamhetsområde inom Svenska Gymnastikförbundet fr.o.m. 1978. 
133 Eva Olofsson (1989), s. 79. Se exempelvis Ruth och Erik Westergren (1958) Mo-
tionsgymnastik: Handbok för ledare (Uddevalla: Ehlins-Folkbildningsförlaget); Britt 
Norrman-Gunnarson (1972) Motion rekreation (Stockholm: Skrivrit). 
134 Eva Olofsson (1989), s. 114f. 1944 bestod antalet gymnaster av 50 procent män och 
50 procent kvinnor, därefter har antalet manliga gymnaster stadigt minskat. 
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realiserades dock inte i Svenska Gymnastikförbundets regi förrän under 
slutet av 1970-talet (trots försök under 1960-talet).135 

Det kom att bli en helt annan organisation, Friskis & Svettis, som med 
sin motionsgymnastik inledningsvis lyckades attrahera både unga män och 
kvinnor. Grundaren av Friskis & Svettis var Johan Holmsäter, en i Schweiz 
utbildad gymnastiklärare. Denna form av motionsgymnastik utmärktes av 
att programmen innehöll längre avsnitt med styrka och kondition än de tidi-
gare traditionella motionsprogrammen, som utarbetats av Svenska Gymnas-
tikförbundet. Musiken hämtades direkt från ”hit-listorna”. Gymnastik-
programmen attraherade såväl kvinnor som män, dels på grund av sin ut-
formning, dels för att medlemmarna själva, utifrån det utbud av tillfällen 
som fanns, kunde välja när de ville ”gympa” under veckan. Som deltagare 
tillhörde man inte någon specifik grupp eller avdelning utan valde att mo-
tionera efter egen tid och lust.136  

Ytterligare en gymnastik med bredd- och motionsinriktning som tog 
form i slutet av 1960-talet var jazzgymnastiken som utvecklades av Monica 
Beckman. Jazzgymnastiken är en gymnastikform där rörelserna bygger på 
jazzens rytmiska element, som tillsammans med gymnastiska övningar bil-
dar en dansant rörelseform.137 Beckmans jazzgymnastik fick, förutom i 
Sverige, stort genomslag utomlands, bland annat i Brasilien och Japan. 
Framförallt var det kvinnor som lockades av denna rörelseform, men även 
män deltog på hennes kurser.  
 

… en översiktlig bild 
I kommande figur 1 följer en översiktlig sammanställning av viktiga före-
trädare, som påverkat den fristående gymnastikens utveckling. Man kan 
notera att den manliga fristående gymnastiken i Sverige har haft klart färre 
dokumenterade förgrundsgestalter än den kvinnliga. Om detta beror på att 
det de facto varit oerhört få män som tagit rollen (verkat) som förgrunds-
gestalter med uppgift att vidareutveckla den manliga fristående gymnasti-
ken, eller om det beror på att dessa gestalters historia väntar på att få bli 
skriven, vet vi ej. Möjligen kan förklaringen också vara att den manliga 
gymnastiken var mer enhetlig och hegemonisk, och att där lingianismen 

                                              
135 Ibid., s. 109f. 
136 <info@friskissvettis.se> Friskis&Svettis. Det här är Friskis&Svettis. Hur det började. 
<http://www.friskissvettis.se/history.htm> 2003-02-23. I Stockholm startade Friskis & 
Svettis 1978 utifrån en idé om att idrottsrörelsen och sjukvården skulle kunna utnyttja 
varandras kunskap bättre.  
137 Monica Beckman (1974) ”Några ord om jazzgymnastik”, Tidskrift i Gymnastik 
1974:9, s. 342–348. 
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dominerade blev individen mer osynlig. Figuren försöker åskådliggöra dels 
företrädare för olika riktningar, dels i ungefärliga drag den tidsperiod då 
riktningarna och rörelseinfluenserna uppstod.138 

 

 
Figur 1. Schematisk bild över personer som påverkat gymnastikens utformning 
från 1800-talets början till slutet av 1900-talet. 
 
 

… en tidsaxel 
Vi konstaterar att det inom Svenska Gymnastikförbundets förenings-
verksamhet och på lärarutbildningen har fortlevt flera gymnastikformer pa-
rallellt. Den individuella tävlingsgymnastiken och truppgymnastiken blev 
från 1945 med tiden gymnastikformer vid sidan av andra. Kännetecknande 
för gymnastikområdet är att själva utövandet och utformningen av de olika 
gymnastikformerna har hållits könsmässigt åtskilda under större delen av 

                                              
138 Lay-out Lena Eliasson, 2003-03-03 (Stockholm: Grafiska Språnget). Anna-Lisa Näs-
mark (1957); (1967); (1989); Olle Halldén (1948); Erik Westergren (1968); Claes Anner-
stedt (1989). I samband med Hjalmar Ling borde även GCI-föreståndaren L. M. Törngren 
nämnas vars person hade betydelse för gymnastikens implementering. Inom den manliga 
gymnastiken var från 1950-talet Erik Lindén en viktig inspiratör. 
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1900-talet, undantaget den senare motionsgymnastiken och viss trupp-
gymnastik.  

Med följande tidsaxlar illustreras innehållet i GCI/GIHs och Svenska 
Gymnastikförbundets verksamhet/undervisning i gymnastik, som under 
1900-talet existerade parallellt.139 Båda hade linggymnastiken som utgångs-
punkt för sin verksamhet, men utvecklade med tiden olika spår. GCI/GIH 
har i huvudsak ägnat sig åt utbildning i gymnastik för blivande lärare. 
Gymnastikförbundet har från 1900-talets mitt bedrivit både tävlings- och 
motionsverksamhet i olika former och på olika nivåer, samt ägnat sig åt 
utbildning av ledare.  

 

 
Figur 2. Kronologisk bild över inriktningen på GCI/GIH/IHs och Svenska Gym-
nastikförbundets verksamhet. 
  

… elit och tävling 
I dag kopplar man gärna samman begreppen elit och tävling, men så var 
inte fallet runt förra sekelskiftet. Vid den tiden användes begreppet elit för 
att beteckna den personliga färdigheten och prestationsnivån och inte kam-
pen mellan individer (den elitgymnastik som avses här rörde truppgymnas-
tik utförd av unga män).140 Eftersom gymnastiken från början inte hade täv-
ling och konkurrens som inriktning, inlemmades inte med automatik be-

                                              
139 Ibid. 
140 Eva Olofsson (1989), s. 88. 
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greppen tävling och sport i gymnastikområdet. Förespråkarna för ling-
gymnastiken, med krav på fysiologiskt riktiga, rationella övningar och kol-
lektivt deltagande, tog avstånd från den anglosaxiska idrottsrörelsen. För 
den sistnämnda rörelsen fanns inga självklara pedagogiska idéer om krop-
pens bildning, utan den engelska tävlingsidrotten vilade på ett allmänt in-
tresse för den klassisk grekiska kulturen, med sina antika tävlingsgrenar. En 
livsnerv i den engelska idrottsrörelsen var således tävlingen och prestatio-
nen. Det var begrepp som passade samtidens tankeströmningar om den 
starkes självklara rätt (social-darwinismen) och gentelmansidealet med fair 
play.141 Till de antika tävlingsgrenarna kom senare även lagspel att fogas. 

När (delar av) kroppsövningskulturen under tidigt 1900-tal började orga-
niseras kring tävlingsidrotten, menar Leena Laine, att den idrottsliga prakti-
ken byggdes upp kring maskulina attribut som styrka, kraft och prestation. 
Tävling och konkurrens kom att prägla inriktningen på den idrottsdiskurs 
som växte fram.142 Kroppsövningar utan tävlan såsom lek, dans och spel 
ingick inte i den beskrivna diskursen, vilket innebar att kvinnors och andra 
minoriteters verksamheter ställdes utanför. Enligt Laine var tävlingsidrotten 
grundstenen för den könsuppdelning, som etablerades inom idrottskultu-
ren.143 Det som vi har funnit intressant med Laines resonemang kring id-
rottsdiskursen i relation till gymnastikdiskursen är att det tydliggör den ur-
sprungliga gymnastikens (linggymnastiken) egen värdegrund inom kropps-
övningsområdet, vilken inte vilade på tävling och konkurrens, utan på en 
utvecklad färdighetsdimension. 

Tävlingsbegreppet var, enligt Lindroth, kontroversiellt och komplicerat 
för Svenska Gymnastikförbundet. Lingianerna (traditionalisterna) stod mot 
dem som ville reformera den frivilliga gymnastiken. I de Olympiska spelen 
mellan åren 1908 och 1920 hade svenska gymnaster framgångsrikt deltagit i 
trupptävlingar i fristående gymnastik, därefter hade man avvisat denna täv-
lingsform. Tävlingsfrågan aktualiserades inte igen förrän i början av 1940-
talet. Detta markerades med att man sommaren 1944 arrangerade ett inoffi-
ciellt individuellt mästerskap för män och kvinnor. Året därpå togs steget 
fullt ut till officiella mästerskap för båda könen. Den tävlingsinriktade indi-
viduella gymnastikformen innebar att såväl grenar som övningar skilde sig 

                                              
141 Jens Ljunggren (2000) ”The Masculine Road through Modernity” in Making Euro-
pean Masculinities: Sport, Europé, Gender, eds. James Anthony Mangan, Jens Ljunggren 
(London: Frank Cass.), pp. 86–111. Se vidare James A. Mangan (1981) ”Social Darwin-
ism Sport and English Upper Class Education”, Stadion: Zeitschrift für Geschichte des 
Sports und der Körperkultur, 7 (1981:1). 
142 Leena Laine (1991) ”Kropp, idrott och kvinnohistoria”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 
(1991:4), s. 55. 
143 Ibid., s. 48–58. 
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åt för män och kvinnor. Parallellt med den traditionella linggymnastiken 
hade nya redskap successivt börjat användas inom gymnastiken.  

De nya redskapen och tävlingsinriktningen innebar att man delvis över-
gav den lingska betoningen på hälsa och karaktärsdaning. Den nya indivi-
duella tävlingsgymnastiken grundades, precis som idrotten, på konkurrens 
och prestation, där drivkraften var tävlingen. Lindroth hävdar att i och med 
detta var sportifieringsprocessen av den svenska gymnastiken påbörjad.144 
Även inom lärarutbildningen fick tävlingsgymnastiken ett visst utrymme, 
då de blivande gymnastiklärarna fick pröva på vissa tävlingsredskap och 
också fick viss domarutbildning för skoldistriktstävlingar.145 

Även inom den traditionella kvinnogymnastiken uppstod, dock långt se-
nare, en tävlingsform kallad gymnastique moderne, i dag benämnd rytmisk 
gymnastik. Det är en form av tävlingsgymnastik endast för kvinnor med 
handredskap som rep, tunnband, boll, käglor och band, utförd individuellt 
eller i trupp.146 Denna gymnastikform hade från starten långtgående likheter 
med den rytmiska kvinnogymnastiken. 

 

…. estetik 

Ett vitt begrepp 
I ett arbete om den fristående gymnastiken är det naturligt att begreppet 
estetik finns med som en aspekt av den kroppsliga skolningen. Den skol-
ning som vi har i åtanke handlar om rörelsefärdigheter, kroppsuttryck och 
kroppserfarenhet. Det är delar som vi vill mena påtagligt ingår i kroppsöv-
ningsområdet gymnastik, men också i formandet av en individs eller ett kol-
lektivs kroppsbild(-er). Hur kan man då se på begreppet estetik inom 
kroppsövningsområdet och, mer specifikt, inom gymnastiken?  

Estetik definieras som läran om förnimmelse och sinnliga upplevelser. 
En vanlig uppfattning är att estetik handlar om det sköna och då framförallt 
om relationen mellan konsten och det sköna.147 Stil är ett annat begrepp 

                                              
144 Jan Lindroth (1995) ”Ling på fallrepet: Den individuella tävlingsgymnastikens intro-
duktion i Sverige 1944–1952” i Historier från Frescati: En vänbok till Kerstin Israelsson, 
red. Per Tullberg, Jarl Torbacke, Klas Åmark (Stockholm: Historiska inst. Universitetet), 
s. 93–104. 
145 Se vidare Karin Ljungwaldh (1963a), s. 44; Ulf Almgren, Bertil Dunberger, Ralph 
Lindgren (1988), s. 123–128. 
146 Anna Skogholm (2002) Om du går ner några kilo…:viktfixering och ätstörningar 
inom den svenska rytmiska gymnastiken. Examensarbete 2002:52 (Stockholm: Idrottshög-
skolan). Skogholm ger en beskrivning av den rytmiska gymnastikens utveckling. 
147 Nationalencyklopedin (1991) band 5, s. 611 (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker). 
Estetik från grekiskans aisthetike, förnimmelselära. Estetiken problematiserades ur-
sprungligen främst inom filosofin. 
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som ofta används tillsammans med estetik. Stil står för att något har en sär-
präglad form eller är enhetligt i sin framtoning, dvs. ger ett intryck genom 
det sätt ett innehåll uttrycks på eller en form gestaltas.148  

Med tiden har estetikbegreppet kommit att utvidgas (några skulle kanske 
påstå förtunnas) till att omfatta upplevelse och förnimmelse i stort, dvs. in-
dividens upplevelse av rörelse, miljö, arkitektur, film, teater, alltså erfaren-
heter vilka kan påverka, beröra och berika människans tillvaro. Begreppet 
estetik har som framgår flera betydelser, vilket innebär att det sällan an-
vänds kontextfritt utan ofta sätts i ett sammanhang. Utifrånperspektivet, 
betraktarens estetik, innehåller ofta värderande inslag om att något är fult, 
vackert, storslaget. Inifrånperspektivet, utövarens estetik, riktas i stället mot 
själva upplevelsen, känslan och/eller intuitionen. I dag används också be-
greppet i samband med attityder och förhållningssätt.149 

Inom konst och dans finns olika sätt att förhålla sig till estetik och till hur 
det estetiska kan tolkas. Det estetiska värdet (förhållningssättet) kan ha som 
utgångspunkt efterbildning eller återberättande (mimesis), eller uttryckas 
genom att konstnärens innersta tankar och känslor förmedlas till en betrak-
tare (expressionism). Ytterligare ett sätt att förhålla sig till det estetiska är 
att utgå från själva formen (formalism).150 
 

Estetik och gymnastik 
När P H Ling utvecklade sitt gymnastiksystem och delade in sin gymnastik 
i fyra delar, skrev han också om den estetiska dimensionen. Han menade att 
man genom den estetiska gymnastiken kroppsligen kunde åskådliggöra sitt 
inre väsende, tankar och känslor. I sin text lyfte han fram att den estetiska 
formen handlar om att finna en jämvikt i kroppen, i betydelsen att kroppens 
alla delar genom allmän gymnastik skulle vara i balans och harmoni. Först 
då kunde gymnastiken förhöja: 

 
… det andliga väsendets inverkan på det kroppsliga, och detta åter tillbaka 
verkar på det förra. I ästetiska gymnastiken fordras hufvudsakligen Enhet. [-

                                              
148 Nationalencyklopedin (1995) band 17, s. 251 (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker). Se 
vidare Lena Hammergren (1991) Form och mening i dansen: En studie av stilbegreppet 
med en komparativ stilanalys av Mary Wigmans och Birgit Åkessons solodanser (diss. 
Stockholm: Stiftelsen för teatervetenskapliga studier), s. 37–65.  
149 Se vidare Kirsten Drotner (1996) At skabe sig – selv: Ungdom, æstetik, pædagogik. 2. 
utgave (Köpenhamn: Gyldendal); Jane Meckbach, Suzanne Söderström (Lundvall) 
(2002b) ”Estetik och kroppsrörelse”, i Pedagogiska perspektiv på idrott, red. Lars-
Magnus Engström, Karin Redelius (Stockholm: HLS Förlag), s. 258–269. 
150 Egna anteckningar från föreläsning Dansmuseet, Anna Petronella Fredlund Den dan-
sande kroppen, 2002–04–27. 
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--] Man skulle dock kunna säga att i den ästetiska gymnastiken är det mera 
själen, som verkar på kroppen, i den pedagogiska mera kroppen, som verkar 
på själen.151  
 

För den som utförde estetisk gymnastik skulle varje rörelse, dess tempo och 
dess form, samt vad den uttryckte, vara av stor vikt. Gymnastiken utgick 
från en bestämd ställning som gavs en åtbörd i relation till hur fot-, bål- och 
armrörelser placerades, den så kallade åtbördsläran. En obehaglig rörelse 
kunde t.ex. uttryckas genom att armarna hölls spetsiga ovanför huvudet. 
Behagliga rörelser kunde uttryckas genom rundade armar ovanför huvudet i 
stående ställning. När P H Ling skrev om sin estetiska gymnastik bör man 
ha i åtanke att han framförallt tänkte sig att skådespelare, målare, bildhug-
gare m.fl. skulle ha användning av den estetiska gymnastiken.152 Innan 
gymnasterna kunde ägna sig åt estetisk gymnastik, skulle de kunna grun-
derna i den pedagogiska gymnastiken.  

Per Henrik Ling hann aldrig utveckla utformningen av den estetiska 
gymnastiken, utan det blev två av hans efterföljande lärare som senare för-
sökte ta vid där han hade stannat. En av lärarna, Truls Johan Hartelius, me-
nade i sin bok från 1863, att den estetiska gymnastiken aldrig praktiskt hade 
tillämpats. Den var som han uttrycker det: 

 
… mera egnad åt att gifva tornyr och låna färg åt de andra, än sjelfständigt 
framträda. 153 
 

Hartelius varnade för att den estetiska gymnastiken riskerade att hamna 
utanför ramen för det gemensamma målet för gymnastiken, som var att 
stärka och bevara hälsan. Gymnastikformen skulle ju också vila på anato-
miska och fysiologiska grunder. Han framhöll liniegymnastikens – eller den 
fristående gymnastikens förträfflighet som medel att utveckla smidighet, 
hälsa och formskönhet.154 Begreppet liniegymnastik innebar att man skulle 
förstå linjen som det som bildade övergången mellan linjen och rummet. 
Linjen skulle också på ett symboliskt sätt tolkas som rörelsen. Denna rörel-
se kunde gå i olika riktningar och fyllas med olika symbolik eller få olika 
betydelser, allt i enlighet med den tidigare nämnda åtbördsläran. En bruten 
linje, eller en vinkelbildande, kunde uttrycka djärvhet och kraft, men även 
nyckfullhet, cirkulära rörelser sinnlighet och besinning. En avrundad rörelse 

                                              
151 Per Henrik Ling (1840), s. 123. 
152 Per Henrik Ling (1840), s. 123–134. Se vidare Truls Johan Hartelius (1863) Linie- 
och Estetisk Gymnastik: med bilder. (Stockholm); Gustaf Nyblaeus (1882) Plastiska 
kroppsöfningar: Grunddrag till estetisk gymnastik. (Stockholm). 
153 Truls Johan Hartelius (1863), s. 12. 
154 Ibid., s. 12f. 
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var svårare att utföra men kunde i stället utföras med mer kraft. Grundställ-
ningen kunde kombineras med olika placeringar av fötter och armar: 

 
Fotens framflyttande, bröstets och hufvudets höjande, samt armarnas upp-
förande häntyder på en upplyftande och glad känsla. Fotens tillbakasättande, 
bröstets hufvudets och armarnas sänkning tyder på det motsatta.155 

 
Noggranna beskrivningar av de olika övningarnas eller ställningarnas fot-, 
bål- och armrörelser finns nedtecknade av både Hartelius och Nyblaeus.156 
Rörelseuttrycken som beskrivs av den senare symboliserar ödmjukhet (bå-
lens framåtböjning), stolthet och fåfänga (bålens tillbakaböjning) beredskap 
(grundställning), frihet (vilande grundställning).157 De olika ställningarna 
kunde enligt Nyblaeus varieras, men som han betonade, de behövde hållas 
stramt begränsade för att undvika att de förtog ställningens betydelse, dvs. 
”komma i strid med ställningens lydnad”.158 

Enligt Ljunggren talade Nyblaeus och Hartelius om gymnastiken som en 
organism som de liknade vid ett träd; rötterna var sjukgymnastiken, stam-
men var den pedagogiska och militära gymnastiken, och slutligen bildade 
den estetiska gymnastiken kronan. Estetiska ambitioner skulle finnas i alla 
gymnastikens delar, men i den estetiska skulle dessa fulländas.159 

 
Den estetiska kvinnogymnastiken 
De kvinnliga ledargestalterna inom barngymnastiken (Falk) och kvinno-
gymnastiken (Björkstén) tolkade, som vi har uppfattat det, den estetiska 
gymnastiken i termer av att den skulle gestaltas i behagliga och vackra rö-
relser. På så sätt skulle gymnastiken kunna bidra till att öva upp ett skön-
hetssinne och förståelse för rena linjer och fulländade former: 
 

Smidighet, skönhet, rytm och grace böra inkomma till fullt uttryck i rörel-
serna och likaså böra desamma återspegla det hos kvinnan inneboende starkt 
utpräglade själslivet.160 

 
Björkstén förtydligade skönhetsbegreppet med att framhålla att skönhet be-
tydde harmoni, ett uttryck som stod i samklang med gymnastikens mål. Den 
estetiska gymnastiken, rätt utförd, kunde förhindra den råa muskelstyrkan 

                                              
155 Ibid., s. 50. 
156 Se vidare Truls Johan Hartelius (1863); Gustaf Nyblaeus (1882).  
157 Ibid., s. 8–12 (om ställningen och åtbörd). 
158 Ibid., s. 13. 
159 Jens Ljunggren (1999), s. 147. 
160 Elli Björkstén (1918), s. 190. 
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som i sin tur kunde påverka rörelsernas uttryck. I begreppet skönhet ingick 
att rörelserna skulle utföras formrent (säkert) och även med ”lätthet, grace 
och själfullhet”.161 Syftet med att kunna utföra övningarna i enlighet med 
föresatserna om lätthet, säkerhet och grace, var ytterst att arbeta i enlighet 
med den tidigare nämnda kraftbesparingsteorin (ekonomi med muskel- och 
nervkraft).  
 
Kroppsestetiska ideal 
Ljunggren menar att redan före P H Lings tid sågs den fysiska fostran som 
ett första steg till människans fullkomning av inneboende mål. Ljunggren 
framhåller att lingianerna menade att industrialismens utbredning med dess 
specialisering av arbetsuppgifter skulle kunna påverka (fördärva) den man-
liga kroppens harmoniska form. Linggymnastikens kroppsestetiska ideal 
kunde endast upprätthållas med hjälp av gymnastikens utvalda rörelser, som 
behövdes för att kunna korrigera kroppen efter den ideala förebilden. I ling-
gymnastikens manlighetsideal låg: 

 
… den kroppsliga styrkan, modet, handlingskraften och enkla livsföringen 
utan flärd eller lyx. Där fanns disciplinen, sedligheten, lydnaden och kropps-
behärskningen. Där fanns inslag från idealistiskt bildningstänkande med ut-
tryck i kroppens estetiska formfulländning och självuppoffrande etik.162 

 
Linggymnastiken nådde i ideologisk mening sin höjdpunkt under 1860-
talet, framhåller Ljunggren, men kom att fortsätta att påverka gymnastikens 
utformning ända fram till 1900-talets början. Gradvis tunnades dock ideolo-
gin ut. Orsakerna till detta lägger Ljunggren på utifrån kommande faktorer 
som bland annat idrottsrörelsen och moderniseringsprocessen.163  

Bonde lyfter också i sin avhandling fram estetisering av den manliga 
kroppen i sina beskrivningar av den manliga gymnastkroppen, som skola-
des fram i den Bukhska gymnastiken. Bonde beskriver hur den nordiskt 
ariska kroppskulturen skulle representeras av en stark, hälsosam manlig 
kropp.164 Det sistnämnda kom också att användas inom nazismens ideologi 
kring kroppsutövning.165 

 

                                              
161 Elli Björkstén (1918), s. 41. 
162 Jens Ljunggren (1999), s. 247. 
163 Ibid., s. 238–239, s. 247–252. 
164 Se vidare Hans Bonde (2001a, b). 
165 Henning Eichberg (1995) “Body, Soma – and Nothing Else? Bodies in Language”, 
Sport Science Review 4 (1995:1), pp. 5–25. Se även Hans Bonde (2001a, b). 
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Det estetiska arvet 
Vår slutsats är att P H Lings ursprungliga estetiska gymnastikform aldrig 
fick genomslagskraft i den av män och kvinnor utövade gymnastiken. Där-
emot vill vi framhålla att när den kvinnliga gymnastikpedagogen Elli Björk-
stén började förändra linggymnastiken till en, i hennes tycke, mer för kvin-
nor anpassad form, kom begreppet estetik att återupptas. Det estetiska gavs 
då en något annorlunda inriktning och betydelse. Björkstén hade lämnat 
åtbördsläran och riktat in sig på att stilmässigt utveckla en gymnastik som 
skulle uttrycka skönhet (harmoni) och rytm (kraftbesparing). Den estetiska 
gymnastikens tidigare beskrivna relation till konst, skådespeleri, måleri, 
skulpturbyggande hade vid slutet av 1800-talet helt försvunnit. 

 
Estetik och idrott 
Den engelske historikern Peter J Arnold har sökt definiera olika idrotters 
estetiska värde. Han har delat in ett antal idrotter utifrån det övergripande 
syftet med aktiviteten från ett utifrånperspektiv. Modellen har tre huvudspår 
i sin kategorisering; icke-estetiska aktiviteter, delvis-estetiska aktiviteter 
och estetiska aktiviteter. Begreppen tävling, poängsättning och konstnär-
lighet styr hans indelning. Således återfinns exempelvis inga bollsporter 
inom de estetiska idrotterna. Tävlingsgymnastik och konståkning blir del-
vis-estetiska. Dans och mim blir helt estetiska aktiviteter, på grund av deras 
konstnärliga inslag utan tävling.166  

Man kan ha många synpunkter på Arnolds sätt att se på kroppsutövande 
och estetik. I detta sammanhang får hans kategorisering stå som ett exempel 
på begreppet estetiks mångbottnade karaktär, inte minst när man ska förhål-
la sig till kroppsövningskulturen och dess oformulerade upplevelsedelar. 
Köns-/genusaspekten av den esteticerade kroppen eller kroppsutövandet 
problematiseras inte av Arnold.  

 
Maskulin och feminin estetik 
Gerd von der Lippe menar i sin avhandling att estetiken inom gymnastiken i 
Norge under 1900-talet kom att kopplas samman med kvinnlig fristående 
gymnastik, eftersom den kvinnliga gymnastiken så uttryckligen i texter be-
skrevs som gracil, rytmisk och vacker. I slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet kunde manlig gymnastik i tidningsartiklar också omnämnas med 
ord som snygg och vacker. Detta tolkar von der Lippe som att mäns gym-

                                              
166 Peter J. Arnold (1988) Education, Movement and the Curriculum (New 
York/Philadelphia/London: The Falmer Press), pp. 71–91. Se även Peter J. Arnold (1979) 
Meaning in Movement, Sport and Physical Education (London: Heineman). 
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nastik under denna tid kunde betecknas som estetisk och att en estetisk 
manlig gymnastik också kunde ses som maskulin.167 Idag menar von der 
Lippe att man bara använder begreppet estetik när barngymnastik och/eller 
kvinnlig gymnastik omnämns.168 Även om von der Lippes avhandling 
främst behandlar norska förhållanden, tror vi att det finns anledning att 
hävda att tänkandet om estetik och kroppsrörelse under början av 1900-talet 
såg likartat ut i Sverige.  

För att inte hamna utanför ramen för detta arbete avslutar vi denna text 
om estetik med att konstatera att den lärarutbildning och det ämne vi har 
studerat kan föras till den del av kroppsövningskulturen som i någon me-
ning har eller har haft ett estetiskt syfte. Detta syfte har formulerats olika 
under olika tidsepoker och dessutom givits olika innebörd för män och 
kvinnor. De skilda synsätten på den manliga och kvinnliga kroppen under i 
stort sett hela 1900-talet har, menar vi, präglat föreställningarna om och 
utformningen av den manliga och kvinnliga gymnastikens estetik och de 
kroppsbilder som skolades fram. Vi kommer i delstudie två att använda oss 
av begreppet estetik från en betraktares perspektiv, i syfte att kunna beskri-
va och analysera de kroppsbilder och den kroppsskolning som framträder. 
Det innebär att vi i våra beskrivningar och analyser av gymnastikämnets 
gestaltning (utformning) kommer att relatera estetiken till det intryck som 
vi som åskådare uppfattar av sättet varpå den fristående gymnastikens inne-
håll uttrycks och gestaltas formmässigt. 

 

… de två gymnastikdiskurserna 
Som framgår av texten har den svenska gymnastiken under större delen av 
1900-talet utgått från två skilda gymnastikdiskurser; den manliga respektive 
den kvinnliga. Både i lärarutbildningen och i föreningslivet hölls utveck-
lingen av de båda praktikerna isär. Detta isärhållande vilade på att den bio-
logiska könstillhörigheten skulle styra vilken form av träning som var lämp-
lig för respektive kön samt vad man med kroppen skulle kunna få uttrycka 
eller få tillgång till. Den gymnastik som ansågs adekvat för kvinnor, kvin-
nogymnastiken, kännetecknades av att man lade tonvikt vid vackra rörelser 
och hälsa, och att den inte var tävlingsinriktad eller innehöll kroppskontakt. 

                                              
167 Gerd von der Lippe (1997) Endring og motstand mot endring av femininteter og mas-
kuliniteter i Norge: 1890–1950 – med et sideblikk på Tyskland, Sverige og Danmark. En 
feministisk analyse av et empirisk materiale (diss. Oslo: Norges Idrettshøgskole, Institutt 
for samfunnsvitenskaplige fag), s. 176. 
168 Ibid., s. 191.  
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Den kvinna som valde gymnastik undvek på så sätt att hamna i konflikt 
med rådande könsroller.169 

Ett citat från en lärobok från 1960-talet för den frivilliga gymnastik-
rörelsens ledarutbildning och för lärarutbildningen vid lärarseminarierna, 
skriven av Westergren, får belysa det behov som fanns att upprätthålla de 
två gymnastikdiskurserna och isärhållandet av den manliga och kvinnliga 
kroppen: 

 
Kvinnans bredare höfter och förhållandevis kortare ben medför, att hennes 
lårben måste bli kraftigt snedställda (konvergerande nedåt), en anatomiskt 
betingad kobenthet, som, i förening med bäckenets mindre fasthet, bidrar till 
att kvinnan har sämre förutsättningar att utföra kraftiga, snabba eller uthål-
lighetsbetonade rörelser med benen (t.ex. löpning). 170 

 
Citatet ovan kan tolkas som att här fanns ett skäl för kvinnor att inte över-
driva löpträning. Vidare markerar författaren att upplägget av de gym-
nastiska eller idrottsliga övningarna dels måste vara olika, dels måste utfö-
ras på olika sätt för mannen respektive kvinnan. Westergren fortsätter med 
att framhålla skillnaderna inom det själsliga området: 

 
De stora kroppsliga olikheterna har sin motsvarighet också på det själsliga 
området. Kvinnans känslor ligger närmare ytan än mannens – gråt och 
skratt, sorg och glädje, förtvivlan och förtjusning är som reaktionssätt betyd-
ligt vanligare hos kvinnan än hos mannen. Kvinnan har svårare att lägga 
band på och kontrollera sina känslor.171 

 
Vår genomgång av gymnastik som kroppsövning har försökt visa på hur 
olika rörelseformer har existerat parallellt inom såväl gymnastikämnet vid 
GCI/GIH som inom gymnastikrörelsen. Utformningen av gymnastik-
diskurserna och även förändringen av dessa har med tiden påverkats av po-
litiska och ideologiska strömningar, betydande ledarpersonligheter och en 
allmän tidsanda.  

Det är lätt att oreflekterat stanna vid att bara beskriva isärhållandet inom 
de olika gymnastikformerna i en text som handlar om gymnastikens utform-
ning för de båda könen. Men själva isärhållandet kan förstås och/eller pro-
blematiseras utifrån flera olika utgångspunkter. I följande avsnitt ges en 
allmän bakgrund till feminism och kroppsövning (sport) som avslutas med 
en reflektion kring isärhållandet.  

 

                                              
169 Leena Laine (1991), s. 52. Se vidare Gerd von der Lippe (1997).  
170 Erik Westergren (1968), s. 293f.  
171 Ibid., s. 294. 
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… isärhållandet och dess konsekvenser 

Över- och underordning 
Feminismen kom relativt sent att intressera sig för kroppsövning (idrott), 
eftersom andra fritidsfrågor och politiska och ideologiska ställnings-
taganden stod i fokus.172 Det feministiska forskare ägnat sig åt inom idrotts-
området har främst varit att studera under vilka förutsättningar som kvinnor 
har tillåtits delta i idrottsutövande. Man har således belyst under vilka vill-
kor kvinnor har fått delta samt studerat hur separatismen, dvs. isärhållandet, 
har påverkat synen på kvinnors deltagande och i förlängningen karaktären 
på utövandet. Det dominerande perspektivet inom forskning med feminis-
tiska anspråk har varit att, som vi tolkar det, belysa kvinnans underordning 
inom det idrottsliga fältet, där mannen fungerat som en självklar norm för 
hur idrott (kroppsövning) kan och ska bedrivas. 

Eftersom den del av kroppsövningskulturen som vi har studerat redan vid 
studiens start byggde på ett isärhållande av könen är det naturligt att närma-
re reflektera kring vad detta har för grundvalar. Jennifer Hargreaves menar 
att en utgångspunkt för detta tänkande i slutet av 1800-talet var uppfatt-
ningen om mäns och kvinnors olika biologiska och psykologiska förutsätt-
ningar. Männen gavs med detta synsätt en självklar tillgång till idrottsligt 
utövande – idrottandet var naturligt för män, men för kvinnorna blev tillträ-
det mer problematiskt och ifrågasatt. Den idrott som kom att organiseras för 
kvinnor under tidigt 1900-tal utformades således som skild från männens, 
såväl kvalitativt som organisationsmässigt.  

En annan grundval för isärhållandet var etiska skäl. Dåtidens kvinnliga 
företrädare för skolans idrott eller fysiska fostran (physical education) me-
nade att mäns idrott fokuserade alltför mycket på tävling, specialisering och 
kommersialisering. Det fanns också, menar Hargreaves, ett tänkande om att 
kvinnor behövde separata idrottsorganisationer, för att undvika att hamna 
under ett patriarkaliskt förtryck (patriarkatet definieras här som ett system 

                                              
172 Jennifer Hargreaves (1994) Sporting Females: Critical Issues in the History and So-
ciology of Women´s Sports. (London/New York: Routledge), pp. 25f; Se även Liv-Jorun 
Kolnes (1994) Kvinner og toppidrett: Om kjønn, kropp, seksualitet og relasjoner i toppid-
retten. (diss. Oslo: Norges Idrettshøgskole, Institutt for Samfunnsfag); M. Ann Hall 
(1996) Feminism and Sporting Bodies: Essays on Theory and Practice (Leeds: Human 
Kinetics); Eva Olofsson (1989); Karin Redelius (1998) ”Stay in place – om kropp, idrott 
och genus”, i Talet om kroppen: En antologi om kropp, idrott och kön, red. Birgitta Fa-
grell, Per Nilsson (Stockholm: HLS Förlag), s. 108–131; Birgitta Fagrell (1998) ”Det 
mest naturliga?” i Talet om kroppen: En antologi om kropp, idrott och kön, red. Birgitta 
Fagrell, Per Nilsson (Stockholm: HLS Förlag), s. 79–107; Håkan Larsson (2001) 
Iscensättningen av kön i idrott: En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan 
(diss. Stockholm: HLS Förlag).  
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av maktrelationer där män dominerar kvinnor med utgångspunkt i biologis-
ka och psykologiska funktioner). Dessa utgångspunkter hade sin historiska 
förklaring i idén (tänkandet) om att det fanns ”lämpliga” idrotter för kvin-
nor och män, dvs. idrotter anpassade till ett feminint respektive maskulint 
utövande.173 Hargreaves konstaterar i sin genomgång av feministisk idrotts-
sociologisk forskning, att tänkandet om olika idrotters maskulinitet, alterna-
tivt femininitet, historiskt har bestämts av vissa fasta uppfattningar om vad 
som har ansetts som naturligt eller ej: 

 
The idea of ‘feminine-approriate’ and ‘masculine-approriate’ sports locks 
people into a fixed concept of the ‘natural’ which is blind to history and ig-
nores changing feminine and masculine identities and different gender rela-
tions.174 

 
Huvudtesen i de slutsatser som Hargreaves drar är att kvinnor har anpassat 
sig till den maskulina hegemonin inom idrottsdiskursen. 

Vi vill fästa uppmärksamheten på att den tidiga feministiska forskningen 
från 1980-talet lyfter fram en bild av ”kvinnlig passivitet och underordning” 
när strukturer och verksamheter inom det idrottsliga området framställs. 
Styrkan i denna forskning har varit att man på så sätt kunnat synliggöra 
orättvisor och medverka till att tidigare stängda verksamhetsfält inom idrot-
ten har öppnats för kvinnor. Men kan denna bild med automatik appliceras 
på samtliga områden inom kroppsövningskulturen? Hur ska man uppfatta 
gymnastiken (och dess könsordning), som var ett av de första områdena där 
kvinnor fick tillträde och där de dessutom utvecklade sin egen form av ut-
övande (kvinnogymnastiken), tillika utbildade sina egna ledare? Utöver de 
tidigare nämnda gymnastikföreningarna för kvinnor i Sverige skapades ock-
så kvinnliga gymnastiklärarföreningar, i viss opposition mot manliga dito. 
Föreningen GCI bildades 1902 och hade som syfte att verka för de 
kvinnliga gymnastiklärarnas yrkesroll och kvinnans rättigheter.175 Två de-
cennier senare bildades Nordiskt Förbund för Kvinnogymnastik (NFK) av 
gymnastikdirektör Elli Björkstén. Hennes ideal var, som vi tidigare kommit 

                                              
173 Jennifer Hargreaves (1994), pp. 25–41. 
174 Ibid., p. 31. 
175 Se vidare Olle Halldén (1996), s. 220; Barbro Carli (2002) ”En bit kvinnohistoria i ett 
nötskal” i Jubileumsskrift 100 år: Föreningen GCI-GIH 1902–2002, red. Ann-Marie Bri-
andt-Östman (Stockholm: Föreningen GCI-GIH), s. 6–13. Elin Falk var en av grundarna 
till Föreningen Gymnastiska Centralinstitutet (Föreningen GCI). 
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in på, att skapa kvinnor i Norden som inte endast hade en fysisk utan också 
en andlig resning.176  

En förklaring till kvinnornas ansvarstagande för sin egen gymnastik är, 
enligt Hargreaves, gymnastikens specifika rörelsekultur som baserades på 
fysiologiska principer, understödda av medicinska diskurser: 

 
Swedish gymnastics, devised by Per Henrik Ling, was a system of free- 
standing exercises, based upon physiological principles. The system at-
tracted interest amongst doctors who saw its potential for medical practice. 
Ling promoted his exercise system as a positive aid to health, and as a form 
of thearapy, and he applied it to the specific needs of women whom he 
viewed as innately different from men.177  

 
Gymnastiken och isärhållandet 
Else Trangbæk har i en artikel analyserat den roll som de kvinnliga pionjä-
rerna inom gymnastikfältet i Danmark spelade i relation till den kvinnliga 
frigörelsen och kvinnornas tillgång/tillträde till gymnastik och idrott. Hon 
framhåller att de kvinnliga gymnastiklärarna paradoxalt nog både bidrog till 
och begränsade kvinnornas frigörelse och deltagande i exempelvis tävlings-
idrott. Den kollektivt utövade gymnastiken syftade till hälsa, kontroll och 
precision medan sporten inriktades mot att utveckla individualitet genom 
självförnekelse, mod och viljekraft. I det senare fallet fanns möjligheter till 
överdrifter, att pressa sig till utmattning, att gå över sina egna gränser (pre-
stationsgränser). Detta var en viktig skillnad mellan idrotten och gymnasti-
ken menar Trangbæk.178 

Vidare poängterar hon att den första generationen av kvinnliga läkare 
och gymnastiklärare (bland annat utbildade vid GCI i slutet av 1800-talet), 
bidrog till att kvarhålla kvinnligheten genom att ta stöd i den medicinska 
vetenskapliga diskursen som betonade kvinnans behov av inre frigörelse i 
form av renhet, hälsa och hygien. I det perspektivet passade den svenska 
linggymnastiken väl in när det gällde att bibehålla normerna för feminini-
teten och de inre karaktärsdragen.179 Hargreaves ger en likartad bild av hur 
de engelska kvinnorna gavs tillträde till deltagande i medicinsk gymnastik 

                                              
176 Föreningen grundades 1922 av Elli Björkstén, genom ett upprop i en finsk tidskrift 
med förslag till samarbete mellan Nordens gymnastiklärarinnor. Föreningen NFK verka-
de i Sverige fram till år 2000. 
177 Jennifer Hargreaves (1994), p. 48. 
178 Else Trangbæk (1999) ”The Purity of Heart and the Strength of Will: the role of fe-
male teachers in modern sports movement” in Gender & Sports: From European per-
spectives (Köpenhamn: CESH), pp. 43-67. Se även Else Trangbæk (1987) Mellem leg og 
disciplin: Gymnastikken i Danmark i 1800-tallet (diss. Aabybro: Bogforlaget Duo Aps). 
179 Idem. 
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(sjukgymnastik) och till skolans fysiska fostran under slutet av 1800-talet. 
Man bör dock påpeka att deltagandet såg olika ut för medelklassens och 
arbetarklassens kvinnor.180 

Gymnastiken blev således ett kroppsövningsområde där kvinnorna tog 
över både utvecklingen av och ledarskapet för sin egen gymnastik. Är det 
då relevant att enbart se gymnastiken i termer av kvinnlig underordning och 
kvinnlig passivitet eller kan man se de båda könens deltagande utifrån andra 
aspekter? Dessa (fortfarande obesvarade) frågor kommer att följa vårt arbe-
te och den tolkning vi gör av våra resultat samt av den köns-/genus-
teoretiska analysen.  

I det avslutande kapitlet av vår bakgrundsteckning placerar vi in gymnas-
tiken och dess utrymme i lärarutbildningen i ett bredare samhällsperspektiv. 
Kapitlet har för avsikt att ge en bakgrund till hur synen på kropp och 
kroppsövning har varierat över tiden samt till på vilket sätt moderniserings-
processen bidrog till att underminera gymnastikens självklara legitimitet, 
som grundval för kroppsövningsämnet i skolan och i lärarutbildningen.  
 

                                              
180 Jennifer Hargreaves (1994), pp. 48–80. 
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4. Kulturen i kroppen  
 

 
 
 

Kultur som symbolisk kommunikation 
Kulturbegreppet är brett och omfattar mer än bara etnicitet, finkultur, värde-
ringar och normer. Kultur kan, enligt bland annat ungdomskultur- och me-
dieforskaren Johan Fornäs, studeras i både vid och/eller smal bemärkelse. 
En sådan teoretisk ansats öppnar för en problematisering av hur upplevelser 
och kommunikation är beroende av det meningsskapande system, som om-
gärdar människan och den grupp av individer som han/hon ingår i. Detta 
meningsskapande innebär att individen kan utveckla strategier för att skaffa 
sig kunskap om och förståelse för sina egna och andras handlingar. Genom 
att se kulturen som ett system skapas möjligheter att se samband, att få as-
sociationer och att kunna använda sig av övergripande mentala bilder. Inte 
minst är skapandet av människors föreställningar om manligt och kvinnligt 
beroende av de möjligheter som dessa mentala bilder ger, och detta gäller 
också den fristående gymnastikens innehåll och uttryck.181 

 
Synen på kroppen 
Synen på kroppen har varierat med tiden och bilden av kroppen har ständigt 
fyllts med nya och gamla symbolvärden. I litteratur som handlar om kropp 
och kroppsövning kan man hitta beskrivningar av kroppsövningskulturen 
som visar på ett tänkande om en uppdelning i modeller eller kategorier, be-
roende på utövarens förhållningssätt till sin kroppsövning. Man talar om 
den ”presterande kroppen”, den ”vackra kroppen”, den ”sinnliga kroppen”, 
”nyttokroppen” eller den ”hälsosamma kroppen”. Andra exempel är den 
”expressiva kroppen”, den ”medicinska kroppen”, den ”idrottande krop-
pen”, den ”existentiella kroppen” eller den ”senmoderna kroppen”. Förhåll-
ningssättet till de olika formerna av kroppsövning ser olika ut beroende på 
om författaren har sin hemvist inom praktiskt utövande eller inom skilda 

                                              
181 Se vidare Johan Fornäs (1995) Cultural Theory & Late Modernity (London: Sage 
Publications); Johan Fornäs (1991) Kön och identitet i förändring (Stockholm: Brutus 
Östlings Bokförlag. Symposion); Johan Fornäs, Ulf Boethius (1994) Ungdom och kultu-
rell modernisering (Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag. Symposion); Don Kulick 
(1987) ”Hur man blir en riktig kvinna eller man” i Från kön till genus: Kvinnligt och 
manligt i ett kulturellt perspektiv, red. Don Kulick (Stockholm: Carlssons), s. 7–34. 
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forskningstraditioner.182 En utövares personliga förhållningssätt till sin 
kroppsövning har också en stark koppling till olika institutioners sätt att 
tänka om det ”kroppsliga” och vad kroppen kan eller skall användas till. 
Inbyggt i detta förhållningssätt ligger ”ett bestämt sätt att tala” om kropp 
och kroppslighet. Konsekvenserna av detta ”tal om” avspeglas i det samhäl-
le eller den kultur som respektive individ ingår i. I detta avslutande kapitel 
har vi för avsikt att förhålla oss till några av de diskurser som har omgärdat 
kroppsövningkulturen och ämnet gymnastik under efterkrigstiden och peri-
oden framåt.  

 

Kropp, övning och kultur 
I Sverige har själva begreppet kroppsövningskultur successivt tagits i bruk. 
Idrottspedagogen Lars-Magnus Engström inkluderar i detta begrepp olika 
former av fysik aktivitet eller kroppsövning/rörelse. Kroppsövningskulturen 
innefattar, enligt Engström, en övning av kroppen, en medveten iscensätt-
ning av träning. Suffixet kultur innebär här att utövandet omgärdas av utta-
lade och/eller outtalade överenskommelser om innehåll, tillvägagångssätt 
och med vilket syfte och i vems intresse det sker. Det är sålunda en socialt 
formad verksamhet som ytterst styrs av den mening som individerna lägger 
i utövandet.183 Han menar att: 
 

Sammanhanget och ändamålet blir således avgörande för om den fysiska ak-
tiviteten kan räknas till kroppsövningskulturen eller ej.184 

 
Engström problematiserar kroppsövningskulturens innehåll med fråge-
ställningar som: ”Hur regleras utövandet, vad är möjligt att göra och vad 
förväntas man göra, respektive vad kan man inte göra?”185 Med en sådan 
utgångspunkt synliggör Engström vilka värden som gör att kroppsövningen 
anses viktig av utövaren eller den som förmedlar kunskapen i en speciell 

                                              
182 Se exempelvis Liv Duesund (1996) Kropp, kunskap & självuppfattning (Stockholm: 
Liber); Johan Borghäll (1989) Pedagogik för förryckta – om den expressiva idrotten 
(Örebro: Örebro Högskola); Torbjörn Stockfelt (1985) Existentiell idrott (Stockholm: 
GTSHB förlag); Henning Eichberg (1986) ”Naturen i kroppen i kulturen: Bemaerkningar 
omkring De grønne bølger”, Centring. Nummer 2, s. 170–186; Hans Bonde (1991) Man-
dighet og sport (Odense: Odense Universitetsförlag); Håkan Larsson (2001); Thomas 
Ziehe (1989) Kulturanalyser – ungdom, utbildning, modernitet (Stockholm: Brutus Öster-
lings Bokförlag. Symposion). 
183 Lars-Magnus Engström (1999) Idrott som social markör (Stockholm: HLS Förlag), s. 
15–18. 
184 Ibid., s. 16. 
185 Ibid., s. 17. 
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kroppsövningspraktik. Dessa värden kan, enligt Engström, ses som logiker,
vilka bildar en grund för val av rörelseutövande och kunskapsförmedling.
Vi menar att en utgångspunkt för dessa val också blir den människo- och
kunskapssyn som ett regelsystem baseras på, dvs. det man samtycker om i
en specifik kontext.

Vad kan då inneslutas eller uteslutas i den svenska kroppsövnings-
kulturen? Engström och Andersson skrev i början av 1980-talet om
idrottsvanor i ett utvecklingsperspektiv. De hävdar i sin skrift att dans är en
form av kroppsövning som kan utföras som tävlingssport, motion och
underhållning, men också som ett medel för konstnärliga uttryck. De menar
därför att dans, bland annat utifrån det sistnämnda, bör kunna inrymmas
som en speciell del inom kroppsövningskulturen och att dansen har haft en
speciell roll för kvinnorna inom den svenska föreningsgymnastiken, tillika
inom skolämnet för kroppsövning.186

Socialhistorikern Henning Eichberg menar att det funktionalistiska
förhållningssättet till kropp och kroppsövning har dominerat det svenska
synsättet på begreppet kroppsövningskultur och att kroppslig sensualitet
därmed har undanträngts. Han har studerat den historiska och semantiska
innebörden av begreppen kroppskultur och kroppsövningskultur och gjort
en jämförelse av hur olika länder har använt begreppen. Vi uppfattar att
Eichberg vill hävda att det i ett historiskt perspektiv finns en skillnad
mellan hur begreppen kroppskultur och kroppsövningskultur har använts i
förhållande till sport och idrott.187

Eichberg lyfter som exempel fram engelskans ”body culture”, vilket i
början av 1900-talet hade skild betydelse från ”physical culture” som
hänvisade till olika former av prestationssporter. Skillnaden låg i hur man
såg på kroppen, som bärare av liv, sinnlighet och rörelse eller som en mer
fysiologisk enhet. I Tyskland, menar Eichberg, benämnde man kropps-
övning med begreppet Leibesübungen (i vilket den tyska Turnen och
idrottsaktiviteter ingick) och tog därmed inte fasta på begreppet
Körperkultur, som ansågs vara smalare med en mer ensidig kroppslig,
fysisk association. Leibesübungen, menar Eichberg, påminner om danskar-
nas legemsøvelser och gemensamt för de båda begreppen är att de
karakteriserade en helhetssyn på kroppen i ett utbildningshänseende.
Nazismen valde också, under 1930-talet, att använda sig av begreppet

                                               
186 Se vidare Lars-Magnus Engström, Tommy Andersson (1983) Idrottsvanor i ett
utvecklingsperspektiv (Stockholm: Forskningsgruppen för idrottspedagogik, Inst. för
pedagogik, HLS Förlag), s. 9.
187 Henning Eichberg (1998) “Body Culture as a Paradigm: The Danish Sociology of
Sports” in Body Cultures – essays on sport, space and identity by Henning Eichberg, eds.
John Bale, Chris Philo (London: Routledge), pp. 111–127.
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Leibesübungen, som ett paraplynamn för sin sportpedagogik. Begreppet
Körper stod endast för det kroppsliga och det var inte tillräckligt i den
politisering av kroppsövningsområdet som naziströrelsen strävade mot, med
dess krav på skolning av både kropp och själ.188

Vi har noterat i vår litteraturgenomgång att begreppen kroppskultur och
kroppsövningskultur i relation till sport och idrott är komplicerade och bär
på olika traditioner. I Sverige har vi inte haft ett helhetsseende på kroppen
som utgångspunkt när denna har studerats i relation till fysisk aktivitet.
Engströms breda definition av begreppet kroppsövningskultur, där valet av
fysisk aktivitet hänger samman med det meningsbärande i utövandet.
Kroppsövningskulturen studeras således, i detta arbete, utifrån den mening
som individen och samhället lägger i utövandet.

Kroppen i kulturen

Kroppsövningskulturen påverkades tydligt av den samhällsförändring som
kom i slutet av 1800-talet. Begreppet fritid etablerades vid denna tid och det
nya sättet att se på tiden – som uppdelad i arbetstid och fritid – kom att
påverka föreningsbildandet och utövandet av kroppsövning. Först ut att
beröras av det nya förhållningssättet var storstäderna och det var också här
som de första idrottsföreningarna startades.189 Gymnastiken dominerade
föreningsaktiviteterna i slutet av 1800-talet, men redan i början av 1900-
talet blev allmän idrott den mest frekventa idrottsgrenen.190

Idrottens framväxt och dess organisering, inom kroppsövningskulturen,
synes ha försiggått utan några större ideologiska debatter, poängterar
exempelvis Lindroth. Framförallt var det i samband med diskussioner om
statsanslag som idrottsrörelsen redovisade en officiell ideologi, där inrikt-
ningen på fosterland och försvar var viktiga inslag. I dessa sammanhang
betonades också idrottens positiva inverkan på moral och karaktär.191 Idrot-
tens inverkan på hälsan lyftes inte fram förrän i slutet av 1930-talet och i
början av 1940-talet. Det var troligtvis idrottens tävlings- och prestations-
innehåll, som gjorde att den kunde växa sig stark i anslutning till den pågå-
ende samhällsutvecklingen. Konkurrens- och effektivitetstänkande, som
fanns med som viktiga ingående delar i moderniseringsprocessen, kom att

                                               
188 Henning Eichberg (1995), pp. 5–25, se särskilt pp. 7ff.
189 1986 års folkrörelseutredning. Ju mer vi är tillsammans: Betänkande av 1986 -års
folkrörelseutredning, Statens offentliga utredningar, 1986:33. (Stockholm: Allmänna
förlaget), s. 33.
190 Jan Lindroth (1974), s. 83.
191 Jan Lindroth (1974), s. 167–194. Se vidare Jan Lindroth (1987); Leif Yttergren (1996)
Täflan är Lifvet: Idrottens organisering och sportifiering 1860–1898 (Stockholm:
Stockholmia).
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markera en viktig skillnad mellan den traditionella gymnastiken och idrot-
ten.  

Gymnastiken hade dock redan tidigare förvärvat ett erkännande som pe-
dagogiskt uppfostringsmedel, som knöt an till folkhälsan. Från att ha varit 
en metod för kroppsfostran kom gymnastiken under 1920–1940-talet att bli 
en del i arbetet med folkhälsan.192 Till detta ämnar vi återkomma. 

Den samhälleliga utveckling, som fortsatte under 1900-talets första hälft 
med kvinnlig rösträtt, tillträde till högre utbildning och arbete utanför hem-
met, kom successivt att påverka kvinnornas livssfär. Enligt Laine förändra-
des också förhållningssättet till kvinnans kropp bland annat genom den 
danskultur som utvecklades.193 Moderniseringsprocessen kom med tiden att 
påverka den samhälleliga synen på kroppen (kroppsbilden) och på sättet att 
öva kroppen för både kvinnor och män. Dansforskaren Cecilia Olsson kon-
staterar att i modernitetens spår följde inte bara ny teknologi, nya maskin-
parker och ny arkitektur, utan även nya kroppstekniker som t.ex. nya sätt att 
gå, sitta och springa.194  

Idéhistorikern Karin Johannisson och sociologer som Mike Featherstone 
och Chris Schilling har i olika verk givit sin syn på hur kraven på kroppens 
utseende och förhållningssättet till kroppen har växlat under det senaste år-
hundradet. De menar att kroppen med tiden förlorat sitt bruksvärde och i 
och med detta har symbolvärdet ökat. I dag säger man att utsidan talar om 
för omvärlden vem man är eller vem man skulle vilja vara. Det sistnämnda 
bör ses som ett senmodernt sätt att förhålla sig till kropp och självbild.195 

 

Kroppsbilder 
Synen på kroppen, den kollektiva bilden av ett kroppsideal i relation till 
kroppsövningskulturen eller fysisk aktivitet, spelade troligtvis under 1900-
talet en större roll för utformningen av kroppsövningsområdet, än vad vi 
vanligen tror. Det var länge sedan kroppen bara ”var”, dvs. lämnad i fred 

                                              
192 Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995) Kropp och politik: Hälsoupplysningen som 
samhällsspegel från 30-tal till 90-tal (Stockholm: Carlsson), s. 108–109. 
193 Leena Laine (1991), s. 48. Se även Karin Johannisson (1994) Den mörka kontinenten: 
Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (Stockholm: Norstedts). 
194 Cecilia Olsson (2000) ”Rörelsens kön. Kvinnligt och manligt i scendansen vid tre 
sekelskiften”, i Sekelskiften och kön: Strukturella och kulturella övergångar år 1800, 
1900, 2000, red. Anita Göransson m.fl. (Stockholm: Prisma), s. 179–204. 
195 Mike Featherstone (1994) Kultur, kropp och konsumtion: Kultursociologiska texter 
(Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag. Symposion), s. 105–128; Se även Karin Johan-
nisson (1994); Karin Johannisson (1997) Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, 
historia och kultur (Stockholm: Norstedts); Chris Schilling (1993) The Body and Social 
Theory (London: Sage Publications). 
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och använd som ett verktyg i den dagliga strävan att överleva. Vi menar att 
ett kroppsideal, eller snarare en kroppsbild, framträder på flera olika nivåer 
i ett samhälle och i en individ. Begreppet kroppsbild kan därför innefatta 
dels en individs förhållningssätt till sig själv, självuppfattningen, dels om-
fatta ett socialt förhållningssätt till kroppen styrt av de socio-kulturella 
normer och värderingar som har tolkningsföreträde i en viss kultur. Det är 
utifrån den sistnämnda aspekten som begreppet kroppsbild kommer att an-
vändas i detta arbete.  

Nina Waaler Loland lyfter i sin avhandling om kroppsbilder och fysisk 
aktivitet fram synen på hur ideala kroppsbilder formas och omformas i rela-
tion till sociala situationer, kroppsliga praktiker och institutioner.196 Hon 
menar att fysisk aktivitet har blivit en stark social drivkraft i relation till hur 
olika kroppsideal och kroppsbilder har utvecklats. Det samtida västerländs-
ka samhället har genomgått en process där sociala värderingar som indivi-
dualism, rörlighet, ungdomlighet och prestation ofta kopplas ihop med den 
idrottande kroppen. Därför menar Waaler Loland att kroppsbilder och deras 
relation till kroppsövning (fysisk aktivitet) inte ska undervärderas.  

Begreppet kroppsbild är också ofrånkomligen förenat med kön/genus, 
oavsett om vi talar om det biologiska eller det sociokulturella könet och 
dess relationer. Om man utgår från kroppen som biologiskt fenomen får 
man en bild av fysiska funktioner och kännetecken. Detta är viktiga delar 
för att kunna uppfatta en kroppsbild, men inte tillräckliga eftersom kropps-
bilder också handlar om hur kroppen framträder och upplevs rent mentalt. 
Vad som upplevs som feminint – maskulint, naturligt – konstruerat o.s.v. 
bidrar i skapandet av en individs uppfattning av sin kroppsbild. I den histo-
riska genomgång av olika samhälleliga diskurser kring kropp och kropps-
övning som följer ligger, delvis implicit, en idé om hur olika diskurser ock-
så har haft till syfte att förkroppsligas i hållning, klädsel och i regleringen 
av kroppsövning för män och kvinnor.  

 

Kropp och genus  

Den feminina kroppen 
Von der Lippe har i sin avhandling studerat hur kön/genus har konstruerats 
i tio olika idrotter, varav gymnastiken var en.197 Hon använder sig av ett 
stort antal tidningsartiklar med uttalanden av bland annat läkare och för-
bundsfolk och av ett antal intervjuer med tidigare ledare och aktiva, för att 
                                              
196 Nina Waaler Loland (1999) Body Image and Physical Activity (diss. Oslo: The Nor-
wegian University of Sport and Physical Education). Se särskilt pp. 1–67. 
197 Se Gerd von der Lippe (1997). 
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utifrån en social-semiotisk analys av dessa texter få syn på vilka metaforer 
och symboler som har varit i fokus vid konstruktionen av kön/genus i de 
utvalda idrotterna. Von der Lippe uppmärksammar bland annat texter om 
mäns och kvinnors klädval, därför att dessa ger en bild av hur män och 
kvinnor vill uppfattas i det offentliga rummet. Det finns ingen naturlig eller 
neutral kropp, fastslår hon. För att exempelvis kunna problematisera bilden 
av kvinnokroppen och femininitet, behöver den som studerar kropp och 
kläder sätta dessa studier i en historisk, social och politisk kontext.  

Under den tidsperiod som hon studerar, 1890–1950, då moderniserings-
processen pågår för fullt, ändrade sig kroppsvikten och klädmodet för kvin-
norna på ett markant sätt. Klädmodet gick från korsetter till byxmode, från 
markerad midjelinje till raka smala höfter, från lång kjol till kortare kjolar 
med speciella krav på ”bensittställningen” för en respektabel kvinna. Hon 
menar vidare att man kan spåra en slankhetshysteri under 1920–30-talen. 
Den ideala bilden av kvinnokroppen i början av 1930-talet var den sunda, 
smidiga och slanka kroppen. Under 1940-talet, menar von der Lippe, att 
nazismen hade en återhållande verkan på kvinnomodet, då det förespråka-
des en avsexualisering av kvinnokroppen, eftersom kvinnans huvudsakliga 
plikter bestod i de husliga och moderliga.198 

Synen på kroppen och den ideala kroppsbilden var, under den tid som 
von der Lippe studerar, starkt förknippad med läkarvetenskapens syn på den 
kvinnliga kroppens reproduktiva organ och bilden av den goda kvinnan. 
Utvecklingen av kvinnans muskulatur var exempelvis en fråga som dryfta-
des i samband med fysisk aktivitet. Om detta skriver von der Lippe: 

 
… videre nødvendig å fjerne alle øvelser som sikter på ”muskulaturens ud-
vikling” fra jenters repertoar. Hvis ikke vil de bland annat ”medføre defor-
mationer” og ha en ugunstig "indflytelse paa formernes skjønhet og paa 
kvindens sundhetstilstand". ”Skjønhet og sunnhet kan i mange tekster leses 
som to sider av samme sak når det gjaldt kvinner.199  

 
Träning som ledde till en utveckling av muskulaturen kunde leda till, som 
det uttrycks, en ”fysisk ruin” (detsamma som manhaftig kvinnlighet), menar 
von der Lippe.200  

Det urval av texter, som hon baserar sina slutsatser på, talar i princip 
samtliga om ”nyttan” av motion för båda könen. Den oenighet som finns i 
texterna kommer fram i synen på tävlan och vilka idrotter som skulle vara 
tillgängliga för kvinnorna. Att vissa idrotter kunde tillåta en avskalad kläd-

                                              
198 Ibid., s. 148–158. 
199 Ibid., s. 168. 
200 Ibid., s. 168. 
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sel sätter von der Lippe samman med grundvalen för den kroppsövning som 
var i fråga. En avklädd kvinnokropp kunde tidigt visas upp i idrotter som 
simning och gymnastik. Dessa kroppsövningar byggde på bilden av önskad 
kvinnlighet som i sig hade sin grund i sundhet och skönhet. I simningen 
fanns ytterligare en ingående faktor, livräddarens.201 
 
Den maskulina kroppen 
Det manliga kroppsidealet gjorde med tiden, enligt vår uppfattning, en lik-
artad resa som det kvinnliga, men omgärdades av delvis andra attribut och 
symboler. Vid förra sekelskiftet skulle den ideala manliga kroppen också 
spegla de inre dygder som en man borde ha, egenskaper som t.ex. förnuft, 
balans och viljestyrka. Men den moderna mannen skulle inte bara vara ra-
tionell och förnuftig, utan även ha kontroll över sin kropp. Den starka bi-
cepsen blev en metafor för maskulinitet; den beskyddande husbonden, sol-
daten eller kulstötaren.  

Bilden av den ideale manlige idrottsutövarens kropp förefaller ha bibe-
hållits relativt konstant under den period som von der Lippe studerar. Tex-
terna om idrottsmannens kropp handlar om den ”stålsatta kroppen” med rak 
hållning och styrka i rygg, mage och ben; en stark kropp som kunde fungera 
som ett pansar mot alla försök till känslomässighet, osäkerhet eller förtviv-
lan. Men där den ”raka ryggen” så småningom kom att ersättas av mer ef-
fektiva kroppsställningar utifrån tävlingsidrottens krav på prestation.202  

Idrottsrörelsen och sportifieringsprocessen kunde således svara upp mot 
det nya mansideal som krävdes. Idrotten blev en egen sfär för män, där män 
kunde visa upp sig och jämföra sig med andra män. Den kunde ge mannen 
både karaktär och en stark och orädd kropp. Motorsportens utveckling kan 
ses som den ultimata sammansmältningen mellan den nya tekniken och det 
manliga idealet, menar Peter Dahlén, en förening av renlevnadsmannen (id-
rottsmannen) och ingenjören (samhällskonstruktören).203 Den maskulina 
kroppen, som man i vår tid ofta ser som muskulös, atletisk och brunbränd, 
kom först under 1930-talet, inspirerad av förkrigstidens militäriska och ras-
biologiska stämningar. När intresset för muskelbyggande hos vissa grupper 
av män tog form skedde detta med utgångspunkt i frisksportarrörelsen.204 
Parallellt med den gymkultur som utvecklades spreds även tävlingsidrotten. 
Muskelbyggandet, som ofta attraherade arbetarklassens unga män, fortsatte 

                                              
201 Ibid., s. 189–195 samt s. 219–223. 
202 Ibid., s. 259. 
203 Se vidare Peter Dahlén (1995) ”Sport och unga män” i Om unga män: Identitet, kultur 
och livsvillkor, red. Göran Bolin, Karin Lövgren (Lund: Studentlitteratur), s. 193–216. 
204 Karin Johannisson (1997), s. 251f. 
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att vara en reserverad arena för män ända fram till 1980-talet.205 Johannis-
son skriver om den kroppskulturella utvecklingen under 1920- och -30-talet 
att den naturliga frisksportarkroppen lanserades och stod för en rekonstruk-
tion av en hotad manlighet.206  

 

Ett nutida synsätt 

Bilder av den senmoderna kroppen 
Håkan Larsson sätter, i sin avhandling Iscensättningen av kön i idrott, sy-
nen på kroppen i relation till idrottsträning, genom att använda sig av be-
greppen den presterande kroppen, respektive den vackra kroppen. I sin stu-
die analyserar och tolkar han, utifrån Foucaults teorier om styrningsmentali-
teter, ett antal intervjuer med ungdomar som tränar friidrott. Bilden av den 
presterande kroppen, menar Larsson, kan illustreras med en maskinmetafor, 
där kroppen liknas vid en förbränningsmotor. Föreställningen om den vack-
ra kroppen kan ses som ett åskådningsobjekt med utgångspunkt i hur 
kroppsytan ser ut. Enligt Larsson är den presterande kroppen en kropp som 
i huvudsak tillskrivs pojkar, dvs. den representerar en icke köns-
differentierad kropp där könsskillnaderna är gradvisa och flytande. Den 
vackra kroppen representeras av en könsdifferentierad kropp, där köns-
skillnaderna är artskilda och enhetliga.207  

Resultaten i Larssons intervjuundersökning visar att pojkarna hade en 
mer problemfri relation till den presterande kroppen än till den vackra krop-
pen. I hans avhandling framkommer att flickorna i större utsträckning än 
pojkarna hade en mer problematisk inställning till den presterande kroppen. 
En vältränad kropp framstod som både önskvärd och problematisk för flick-
orna. Till den vackra kroppen var flickornas förhållningssätt inte heller helt 
okomplicerat, då flickorna i större utsträckning än pojkarna gav uttryck för 
en subjektifiering av kroppen. Pojkarna hade därför lättare att förhålla sig 
till kroppen som ett objekt skilt från jaget.208 

Larssons avhandling visar att ungdomarna sökte uttrycka ett ”både och- 
förhållande” till sin uppfattning om elitidrott och synen på kroppen. Flick-
orna uttalade sig i flera citat om sin seriösa satsning, men när intervjuaren 
ställde frågor om den vackra kroppen går det att tolka deras svar, menar 

                                              
205 Se vidare Thomas Johansson (1997) Den skulpterade kroppen: Gymkultur, friskvård 
och estetik (Stockholm: Carlssons), s. 22. 
206 Karin Johannisson (1997), s. 251f. 
207 Se vidare Håkan Larsson (2001), s. 262f. 
208 Ibid., s. 88–97. 
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Larsson, som att de då åter går in i en given mall, där subjektifieringen av 
kroppen träder fram. 

 
Bild och blick 
Eftersom en av delstudierna behandlar gymnastikens gestaltning och repre-
sentation har vi valt att avsluta detta avsnitt med att även peka på bildens 
och blickens roll i formandet av föreställningar om kvinnor och män, femi-
ninitet och maskulinitet. John Berger visar i sin bok Ways of Seeing, att 
konstruktionen av kroppsbilder och köns-/genusroller skildras på bestämda 
sätt i visuella material som bilder, filmer etc. vare sig vi är medvetna om 
detta eller inte.209 I hans studier över hur kvinnor och män framställs i TV-
serier och i konstverk blir slutsatsen att bilder är en del i en bredare kultu-
rell konstruktion av maskulinitet och femininitet: 

 
A man’s presence is dependent upon the promise of power which he embod-
ies. [...] By contrast, a woman’s presence expresses her own attitude to her-
self, and defines what can be and cannot be done to her. [...] One might sim-
plify this by saying: men act and women appear. Men look at women. 
Women watch themselves being looked at. This determines not only most 
relations between women and men but also the relation of women to them-
selves.210 

 
Samspelet mellan det som sägs, det som skrivs och det som gestaltas känns 
påtagligt närvarande när vi har gått igenom olika texter om kroppen i kultu-
ren och om hur olika förhållningssätt till kroppsövning och kroppsbilder 
växer fram. Hur ska man förstå de grundvalar för kroppsövning som delvis 
understödde de kroppsideal som omnämnts och som också utgör utgångs-
punkter för vår studie om gymnastikämnets rörelse med tiden? Flera förfat-
tare har belyst hur kroppen från 1930-talet och framåt blir till ett föremål för 
samhällets reglering och socialisering.211 Låt oss titta närmare på några av 
dessa diskurser. 
 

                                              
209 Se vidare John Berger (1972) Ways of Seeing (London: Penguin); Anja Hirdman 
(2001) Tilltalande bilder: Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt 
(diss. Stockholm: Atlas). 
210 John Berger (1972), p. 47. 
211 Se vidare Ulf Olsson (1999) Drömmen om den hälsosamma medborgaren: Folkupp-
fostran och hälsoupplysning i folkhemmet (Stockholm: Carlssons); Eva Palmblad, Bengt 
Erik Eriksson (1995); Karin Johannisson (1994); Karin Johannisson (1997). 
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Diskurser om hälsofostran 

Hälso- och hygiendiskursen 
Begreppet folkhälsa började under 1930-talet att användas på ett mer med-
vetet sätt av bland annat statliga myndigheter.212 Folkhälsobegreppet kom 
att stå för byggandet av en livsduglig samhällskropp, ett svar på hälsotill-
ståndet i nationen. Ursprunget till intresset för denna typ av socialt arbete 
fanns i befolkningsfrågan. Politiker och andra beslutsfattare bar på en rädsla 
att nationens befolkning helt enkelt inte bara skulle minska utan ”utplånas” 
helt på grund av lågt barnafödande, sjukdomar och odrägliga levnadsvill-
kor. Man ansåg att hälsa kunde skapas, planeras och läras ut.213  

Hälsa och sjukdom var från och med nu inte längre individens ensak, 
utan en samhällelig angelägenhet. På bred front skulle hälsoupplysning, 
utifrån medicinska modeller, ”infiltrera vardagen, kök, sovrum, toalet-
ter”.214 Enligt Johannisson kombinerades det vetenskapliga och materia-
listiska tänkandet med moralistiska värden. Hygienen blev således ett nyck-
elord i allt hälsobefrämjande arbete och kroppen blev ett redskap i detta 
arbete, en kropp ingående i moderniseringsprocessen, en kropp som kunde 
gestalta de verbala budskapen från myndigheternas hygien- och hälsoin-
formation.215 I budskapen från den medicinska vetenskapen ingick även 
tydliggörandet av det friska och det sjuka. Enligt pedagogen Lena Ham-
marberg fick fysiologin tidigt en viktig roll, eftersom den hade ambitioner 
att ge kunskaper, som skulle kunna innebära att man fick en kontroll över 
kroppen.216 De folkhälsokampanjer som genomfördes under 1930- och -40-
talet baserades, enligt Eva Palmblad och Bengt Erik Eriksson, på två paral-
lella strategier. Dessa byggde dels på upplysning och information, dels på 
att sociala och ekonomiska reformer skulle införas.  

 

                                              
212 Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995), s. 15f. Begreppet folkhälsa och dess främ-
jande har funnits med i det nationalekonomiska tänkande från mitten av 1700-talet. 
213 Karin Johannisson (1997), s. 240f. Se vidare Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson 
(1995). Statens institut för Folkhälsa inrättades (1938) i syfte att undersöka befolkningens 
hälsotillstånd. 
214 Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995), s. 17; Karin Johannisson (1997), s. 227. 
Se vidare Lena Hammarberg (2001); Ulf Olsson (1999). 
215 Se vidare Karin Johannisson (1997), s. 232; Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson 
(1995), s. 19. 
216 Se vidare Lena Hammarberg (2001). 
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Hygienens roll 
Till hälso- och hygiendiskursen hörde även en medvetenhet om renlighetens 
betydelse som en värdemätare för civilisationsprocessens utveckling. Bonde 
skriver om utvecklingen i Danmark, att den medicinska argumenteringen 
för rörelse också kopplades till idrottsmannens rutiner kring ombyte, tvätt-
ning och aktsamhet om den personliga hygienen. Diskursen kom att påver-
ka mer än bara den personliga hygienen. Till renlighetsläran hörde även det 
rumsliga. En rekommendation av nytt slag var att sova för öppet fönster 
med vädrade sängkläder. Bonde betonar att hygien och renlighet givetvis 
var viktiga ting i betydelsen av att bekämpa sjukdomar, men han påpekar 
också den kulturella betydelse som tillskrevs idrotten, och som bestod i en 
känsla för renlighet. Han menar vidare, att denna känsla var en del i den 
moderna individens självavgränsning, i så motto att den personliga hygie-
nen innebar disciplin och kontroll av kroppsliga utsöndringar. Renligheten 
blev en både mental och fysisk process som krävde tydliga rutiner.217 

 

Skolans, gymnastikens och lekens roll 
Skolan blev kanske en av de kanske viktigaste arenorna där hälso- och hy-
gieninformationen kunde implementeras fullt ut; i gymnastiken, i bespis-
ningen, i skolhälsovården.218 I bilden ingick att bekämpa ”klemighet” ge-
nom att andligt och fysiskt fostra till kraft och härdighet.219 Pedagogen Ulf 
Olsson, som utgår från statliga utredningar, bekräftar bilden av att skolan 
sågs som ett hälsopolitiskt centrum, och i sin text beskriver han skolans an-
svar på följande sätt: 

 
Skolbarns kroppsutveckling och hälsotillstånd måste ägnas större utrymme 
eftersom ett stört kroppsligt välbefinnande inte kan förenas med goda skol-
resultat. Eleverna bör under sin skoltid utvecklas till friska, arbetsdugliga 
och arbetsvilliga medborgare som är rustade att göra en insats i samhäl-
let.220 

 
Redan under tidigt 1900-tal infördes kontroller av barnens hållning och fot-
hälsa. Det friska och det sjuka skulle hanteras enligt den medicinska veten-
skapens praxis, och i denna ingick den lingska gymnastiken. Gymnastiska 
övningar infördes som en del i tänkandet om att motverka alltför mycket av 
                                              
217 Se vidare Hans Bonde (1991). 
218 Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995), s. 31, s. 70f. 
219 Lena Hammarberg (2001), s. 92. Se vidare Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson 
(1995); Claes Ekenstam (1993) Kroppens idéhistoria: Disciplinering och karaktärsda-
ning i Sverige 1700–1950 (diss. Hedemora: Gidlunds bokförlag). 
220 Ulf Olsson (1999), s. 62f. 
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det skadliga stillasittandet, en konsekvens av det nya samhällets behov av 
utbildade medborgare.221 Johannisson framhåller att linggymnastiken med 
sin kollektiva antielitistiska karaktär med tyngdpunkt på en allsidig träning 
och utveckling av kroppen, var politiskt lättaccepterad. Detta gällde inte på 
samma sätt för den idrottsrörelse som bredde ut sig. Radikala socialister 
ansåg att arbetare inte skulle delta i den borgerliga idrotten. Idrott och häl-
sopropaganda kunde styra bort intresset från klasskampen. Frisksportarkul-
turen kom som tidigare nämnts under 1930-talet att fungera som en länk 
mellan arbetarklassen och folkhälsoarbetet.222 

Även leken kom att inordnas under den hälso- och hygiendiskurs som 
beskrivits. Leken skulle fungera som en viktig sysselsättning för ungdomen, 
men också ge plats för rörelse och utomhusvistelse i naturen samt verka i ett 
demokratiserande syfte med disciplin och självdisciplin som ingående delar. 
Ofta räknades skridsko- och skidåkning in i lekområdet, liksom andra id-
rotts-, gymnastik- och danslekar. Leken ansågs också vara ett motmedel 
mot håglöshet och slapphet i kropp och själ. Den behövdes, enligt flera fö-
respråkare, som en balansering av linggymnastikens strikthet och kollekti-
vism. Leken skulle kunna bidra till individens självdisciplinering.223 Att 
utföra aktiviteter som t.ex. att åka skidor och gymnastisera, att se hälsosam 
ut, vittnade om ett slags duglighet som med tiden hörde till varje medborga-
res skyldighet.  

Ett viktigt led i gymnastikens, lekens och idrottens uppgift var inte bara 
att skapa hälsosamma, sunda, starka kroppar utan även att ingjuta sedlighet 
och moral, och förhindra riskbeteenden hos den växande ungdomen. Men 
kunde gymnastiken vidmakthålla sin hegemoni, som den enda kropps-
övning som kunde användas i skolans folkhälsoarbete? Svaret blev nej. Den 
moderna sporten, idrotten, började under 1940-talet allt mer att accepteras 
som ytterligare ett medel att åstadkomma den hälsosamma, och sunda krop-
pen. Visserligen fördes heta meningsutbyten om tävlingens eventuella ska-
degörande effekt på kroppsträning och på individernas psyke, men så små-
ningom fick gymnastikförespråkarna se en delad hälsoarena framför sig. 
Skolans gymnastikundervisning kunde inte längre enbart innehålla dagöv-
ningar i gymnastik, idrottsaktiviteterna pockade på sitt utrymme. Tävling 
och konkurrens som tillhörde det nya samhället övade individerna i att han-
tera kamp, seger och förlust. Den kollektivism som präglade linggymnasti-

                                              
221 Se vidare Lena Hammarberg (2001); Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995). 
222 Karin Johannisson (1997), s. 250–257. 
223 Se vidare Lena Hammarberg (2001), s. 185–214. 
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ken, som ett sätt att öva män att ingå i ett större kollektiv, behövde bytas ut, 
eller i varje fall kompletteras med fler förhållningssätt.224 

Det finns också andra sätt att beskriva hur hälso- och hygiendiskursen 
kom till uttryck i människors liv under trettio- och fyrtiotalet. Ett sådant är 
att se på klädedräktens förändring, vilken hade bäring på hygien och hälsa. 
Män och kvinnor började vid denna tidsperiod kunna visa vissa kroppsdelar 
nakna. Nakenheten, eller om man så vill den påklädda nakenheten, hade att 
göra med tidens förändrade hälsoideal. Ett annat sätt är att se på hur ut-
övandet av sport började uppmuntras i olika dokument för både män och 
kvinnor, om än i olika former. Att sola och bada och vistas ute i naturen 
ansågs nyttigt. Utomhusaktiviteter som vandring, rodd, cykling och simning 
förordades också.225  

 

Jämlikhet och hälsofostran 
Vad händer då med de olika diskurserna om hälsofostran, i vilken hälsa och 
hygien ingår, under 1900-talets senare hälft, den tid som är i centrum för 
vår studie? Johannisson beskriver det som att ”kroppen sögs in i modernite-
ten”.226 Män och kvinnor delgavs olika bilder av den ideala kroppen, eller 
den ideala livsstilen, i vilka låg föreställningar om mäns och kvinnors skilda 
kroppsliga konstitutioner och själsliv. Den förenklade uppdelningen i kate-
gorierna män och kvinnor bör här kompletteras med att det givetvis existe-
rade skillnader i synsättet på vilken typ av kroppsövning som var lämplig i 
relation till vilken samhällsklass man tillhörde. Synen på denna uppdelning 
luckrades delvis upp i samband med byggandet av den svenska välfärdssta-
ten. I denna ingick samtliga samhällsklasser. Ett tydligt syfte var ju att 
minska de skillnader i hälsa som faktiskt förelåg, därav den stora satsningen 
på skolan och på kvinnorna. Hälsorörelsen kom vid denna tid att fungera 
som en brygga mellan den politiska nivån och den individuella i det gigan-
tiska folkhälsoprojektet.227  

Efter kriget menar flera historiker att kvinnorna återgick till hemmet och 
att det därmed förordades ett delvis nytt kroppsideal − den präktiga hemma-
frukroppen. Den tidigare nämnda husmorsgymnastiken var ett exempel på 
hur husmödrarnas speciella behov av fysisk fostran synliggjordes och om-
                                              
224 Se vidare Karin Johannisson (1997), s. 245–252; Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson 
(1995). 
225 Karin Johannisson (2001) ”Kroppen som dröm och hot” i Den ideala kroppen?: 
Stockholmare 1600–2000. (Stockholm: Stockholms stadsmuseum), s. 6f; Karin Johan-
nisson (1997), s. 245–250. 
226 Karin Johannisson (1997), s. 252. 
227 Se vidare Karin Johannisson (1997); Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995). 
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sattes i en kroppslig praktik. Förutom att träna den kvinnliga kroppen för 
hemarbetets påfrestningar fanns ett annat viktigt syfte − att bryta den socia-
la isolering som många hemmafruar kunde råka ut för. Gymnastiken 
genomfördes på dagtid och det ordnades till och med barnpassning för de 
gymnastiserade husmödrarna. Husmodern hade ansvar för familjens kost-
hållning för att kunna tillfredsställa ”den stora maskinen, kroppens olika 
behov av drivkrafter och smörjmedel”.228  

Modernitetstanken klev således bokstavligen innanför hemmens dörrar i 
termer av hur hemmafruarbetet skulle planeras och genomföras med veten-
skaplig noggrannhet och effektivitet. Arbetsfysiologiska studier utfördes för 
att konstatera hur hemarbetets rörelser bäst skulle utföras. Lövgren fastslår 
vidare att kvinnan under tidsperioden 1930-talet till slutet av 1940-talet stod 
i centrum i den politiska debatten. Dels var det kris i befolkningsfrågan, 
dels fanns en arbetsmarknadskris. Kriserna sammantagna gjorde att kvin-
nans uppgift i samhället diskuterades.229  
 

Kvinnofrågan 
Vi har valt att använda oss av Hirdmans beskrivning av kvinnofrågan och 
den växande genuskonflikten i Sverige, från mellankrigstiden och framåt, i 
syfte att få en ökad förståelse för hur dessa frågor har hanterats av olika 
samhällskrafter och kommit till uttryck i politiska diskurser. Hirdman kon-
staterar i sin analys av kvinnans införlivande i samhället att inte ett enda 
steg har tagits utan att, som hon skriver, ”oändliga monologer och diskus-
sioner har förts om Kvinnan och vad hon förmådde och inte förmådde”.230  

Hirdman menar att det i varje samhälle, i respektive tid och rum, finns en 
sorts kontrakt upprättat mellan könen, som i sin tur skapar en köns- och ge-
nusordning. Kontraktet handlar om ömsesidiga föreställningar om över-
ordning och underordning samt om vad som skall betraktas som feminint 
respektive maskulint.231 Hon framhåller att genusbegreppet dessutom in-
rymmer skapandet av institutioner, praktiker och föreställningar, ”vilka i sin 

                                              
228 Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995), s. 112.  
229 Se vidare Britta Lövgren (1996); Yvonne Hirdman (2001a); Yvonne Hirdman 
(2001b) Med kluven tunga: LO och genusordningen (Stockholm: Atlas). 
230 Yvonne Hirdman (2001a), s. 113. 
231 Yvonne Hirdman (1988) ”Genussystemet: Reflexioner kring kvinnors sociala under-
ordning”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 1988:3, s. 49–63. 
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tur skapar ordning, mening och genererar ny legitimitet åt dessa genus-
formationer”.232  

Efter det att kvinnorna hade erövrat rösträtt, fått tillträde till högre ut-
bildning och till viss del till arbetsmarknaden återstod det svåra för samhäl-
let (männen). Hur skulle man förhålla sig till kvinnan som husmoder och 
yrkesarbetande? Kvinnor kallades under en period efter andra världskriget 
för förvärvsarbetande husmödrar, ett uttryck som Hirdman menar belyser 
det rådande normativa genuskontraktets grepp över tänkandet. I folkhem-
mets begynnelse var tanken med rådande genuskontrakt att kvinnan skulle 
vara den goda modern och hemmafrun. Men den samhälleliga utvecklingen 
tog en annan väg som är förknippad med flera så kallade integreringsminor. 
Dessa bestod dels av moders- och hustrurollen som grundades på tänkandet 
om könens biologiska olikhet, dels av friktionen mellan hemmakvinnorna 
och yrkeskvinnorna under 1950-talet.  

Hirdman redovisar i siffror hur antalet kvinnor på arbetsmarknaden mel-
lan åren 1946 och 1960 ökade med över 120 000, medan antalet dagisplat-
ser endast ökade med 270 stycken från 1954 till 1960. Vi menar att kvin-
nornas inträde på arbetsmarknaden var en rörelse som inte gick att stoppa, 
trots bristen på barnomsorg. De förvärvsarbetande husmödrarna, som 
Hirdman kallar dem, blev fler och fler och trodde mer och mer, allteftersom 
de blev utbildade i samskolor, att de var, som Hirdman uttrycker det, ”jäm-
lika med pojkarna”.233 

 

Jämlikhets- och jämställdhetsfrågan 
Kvinnofrågan kom att bli en jämlikhetsfråga under 1960-talet när visionen 
om den könsrollsfria människan växte. Den andra vågens feminism kom in 
i Sverige under slutet av 1960-talet och innehöll krav på befrielse från det 
rådande genuskontraktet. Denna gång handlade inte kvinnofrågan enbart 
om rätt till eget arbete, lika lön och utbildning, utan också om krav på dag-
hem och en jämlik relation mellan makar såväl när det gällde den intima 
relationen som rollen som föräldrar. 1970-talet blir i Sverige den tid då fa-
miljepolitiken står i fokus. Socialdemokraterna och LO gick som politiska 
aktörer i bräschen för att göra kvinnor till fullvärdiga människor. Men en-
ligt Hirdman genomsyrade detta samtliga partiers program – ett jämlik-
hetens genuskontrakt skulle skapas. Denna period kan sägas vara den då 

                                              
232 Yvonne Hirdman (1990) ”Genussystemet” i Maktutredningen: Demokrati och makt i 
Sverige: Maktutredningens huvudrapport. Statens offentliga utredningar, 1990:44 
(Stockholm: Allmänna förlaget), s. 76. 
233 Yvonne Hirdman (2001a), s. 162. 
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könsrollsdebatten hade som ideal att ta bort de hinder som bundit kvinnan i 
sin könsroll. Hon, kvinnan, skulle bli så lik mannen som möjlighet.  

 
Inom loppet av ett par decennier förändras den politiska manifesta genus-
ordningen från denna stereotypa version av gamla Han och Hon, till ett jäm-
likhetskontrakt mellan moderna människor med samma möjligheter, skyl-
digheter, ansvar och rättigheter såväl hemma som i arbetslivet.234 

 
Under slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet har kvinnors och mäns 
olikhet lyfts fram med jämna mellanrum, enligt Hirdman. Talet handlade 
om mäns och kvinnors biologiska olikheter och vilka konsekvenser dessa 
medför i det sociala och samhälleliga livet. De biologiska och fysiologiska 
argumenten från förra sekelskiftet legitimerade åter kvinnans och mannens 
olikheter och skilda möjligheter i den samhälleliga kontexten.235  

Under 1980- och -90-talet fortsatte således diskussionen om könen och 
då främst om kvinnans möjligheter/hinder, och/eller naturliga plats. Gamla 
och nya argument och trosläror lyftes fram i både vetenskapliga och mer 
populärvetenskapliga skrifter.236 I sin genomgång sammanfattar Hirdman 
hur Sverige på 100 år förändrades från ett jordbruksland, ett Lort-Sverige, 
till ett urbaniserat och rent mönsterland. Hon utrycker lite skämtsamt att det 
i slutet av förra seklet inte bara var rent och ordnat, utan i de offentliga ut-
rymmena såg man också hur mäns och kvinnors könsroller blandades; män 
snöt barnnäsor, kvinnor bar portföljer och unga kvinnor försörjde sig själva 
och började bestämma över sina liv och kroppar. De integrationsminor som 
existerade i början av 1970-talet levde dock i hög grad kvar under 1980- 
och -90-talet. Hirdman avslutar sin genomgång av genus och genuskontrak-
tet med att konstatera att integreringen av kvinnor i samhället med nödvän-
dighet skapar en konflikt, och att denna fortfarande är verksam i början av 
2000-talet.237 
 

                                              
234 Ibid., s. 172. 
235 Se vidare Rigmor Robèrt, Kerstin Uvnäs Moberg (1994) Hon & han: Födda olika 
(Stockholm: Bromberg). 
236 Se exempelvis Anna Wahl (1992) Könsstrukturer i organisationer: Kvinnliga civil-
ekonomers och civilingenjörers karriärutveckling (diss. Stockholm: Ekonomiska forsk-
ningsinstitutet vid Handelshögskolan); Gaby Weiner, Britt-Marie Berge (2001) Kön och 
kunskap (Lund: Studentlitteratur); Nina Björk (1996) Under det rosa täcket: Om kvinn-
lighetens vara och feministiska strategier (Stockholm: Wahlström & Widstrand). 
237 Se vidare Yvonne Hirdman (2001a). 
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Jämlikhet och kroppsövning 
Jämlikhetsdebatten inom idrotten kom igång väsentligt mycket senare än i 
samhället i övrigt och ställdes egentligen inte på sin spets i Sverige förrän 
kvinnor började spela fotboll i början av 1970-talet. Damfotbollen skilde sig 
inte från herrfotbollen utan anslöt sig till det befintliga spelet med regler, 
planstorlek, matchtid, bollstorlek m.m.238 Ingela Cederberg och Eva Olofs-
son benämner denna tidsperiod inom svensk idrott, vilken varade från 1970- 
till 1980-talet, som integrationsfasen. Integrationsfasen innebar att tidigare 
kvinnliga idrottskommittéer avskaffades, då man trodde att kvinnorna lätt 
skulle kunna integreras i idrottsrörelsen.239 

Under 1970-talet kom också synen på kropp och hälsa i Sverige att byg-
ga på idén om en jämlik kropp. Den tidigare hälso- och hygiendiskursen, 
som vilade på en statlig styrning, började vittra sönder som grund för 
kroppsövning och kroppsideal. I den jämlika syn på kroppen som växte 
fram låg ett embryo till ett avståndstagande som feministerna kunde ut-
trycka mot att den biologiska kroppen skulle vara grunden för en kvinn-
lig/manlig identitet. Marknadskrafter från USA gav oss dock under 1980- 
och -90-talet delvis nya förhållningssätt till kroppen. Mike Featherstone 
kallar i sin bok Kultur, kropp och konsumtion det kroppsideal som växte 
fram för både män och kvinnor under denna tid, för kroppen i konsumtions-
samhället.240 Den tränade, solariebruna, ungdomliga kroppen skulle avisera 
ett framgångsideal genom att vara vältränad och utstråla ungdomlighet. Nu 
skulle män ha tydligt maskulina kroppar och kvinnor feminina.  

Den ungdomliga vältränade kroppen har uppfattats som ett föredöme i 
vårt konsumtionssamhälle, medan den överviktiga och otränade kroppen 
har visat på bristande disciplin och slapphet.241 Framgångsidealet sätts i 
relation till förloraren, till den som inte har kontroll över sin livssituation. 
Det ökade intresset för kroppen kan, menar bland annat Per Nilsson, förkla-
ras av att kroppen är en mycket konkret utgångspunkt för identitet och 
självbild, processer i sociala sammanhang som i vår tid har kommit att upp-
levas som mer och mer abstrakta. Samhället representeras i denna identi-

                                              
238 Idrottsutredningen. Idrott åt alla: Betänkande avgivet av Idrottsutredningen, i Statens 
offentliga utredningar,1969:29 (Stockholm: Allmänna förlaget). Damfotbollen utveckla-
des starkt i deltagarantal i början av 1970-talet. I den statliga utredningen var en av rikt-
linjerna att utarbeta nya visioner för idrotten i Sverige. 
239 Ingela Cederberg, Eva Olofsson (1996) En katt bland hermeliner: En forskningsöver-
sikt om kvinnor och ledarskap (Farsta: Riksidrottsförbundet), s. 23. Kommittéerna åter-
uppstod dock, om än i ny form, eftersom behov av särskilda åtgärder för kvinnorna visade 
sig kvarstå. 
240 Se vidare Mike Featherstone (1994), s. 105–130. 
241 Ibid., s. 120f. 
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tets- och socialisationsprocess av institutioner som familjen, skolan och id-
rottsrörelsen.242 

Under hela 1900-talet har det funnits tydliga diskurser kring hälsa och 
hygien, kring kvinnofrågan och till förhållningssättet till kroppsövnings-
kulturen och dess utövande. I det senmoderna samhället har det skett en 
ansvarsförskjutning i fråga om vem som har ansvaret för individens hälsa 
och livsstil. För femtio år sedan var det statens uppgift att delge medborgar-
na information om och kunskaper i hälsa och hygien så att ett gott tillstånd 
kunde uppnås. Kunskaperna förmedlades då som rekommendationer och 
regleringar, vilka togs upp och implementerades i skola och hem. Ansvaret 
för medborgarnas hälsotillstånd har med tiden gradvis förlagts till nya aktö-
rer som delger medborgarna kunskaper i hälsa, hygien och livsstil genom 
att erbjuda information. Budskapet har gått från sak (kunskap) till känsla. 
Valet att ta ansvar blir således individens eget.243 

Avhandlingens något omfattande bakgrundsteckning har för avsikt att ge 
såväl en introduktion till det studerade området som en tolkningsram för de 
kommande delstudierna. I dessa kommer vi att utifrån vår empiri återknyta 
och fördjupa diskussionen om hur de gamla och nya diskurserna kring häl-
sa, hygien och syn på femininitet och maskulinitet har påverkat utformning-
en av gymnastikämnet och den lärarutbildning vi följer. 

 
 
 
 

 

                                              
242 Se vidare Per Nilsson (1998) ”Kroppen och samtiden – några noteringar kring kropp 
och identitetsskapande” i Talet om kroppen: En antologi om kropp, idrott och kön, red. 
Birgitta Fagrell, Per Nilsson (Stockholm: HLS Förlag), s. 14–41. Se även Birgitta Fagrell 
(1998), s. 75, s. 79–107. 
243 Se vidare Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995), s. 151, s. 70–99.  
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5. De två delstudierna 
 
 
 
 

Inriktning 
Avhandlingens övergripande syfte är, som inledningsvis beskrevs, att följa 
och beskriva ämnet gymnastik och dess utveckling i lärarutbildningen vid 
GCI/GIH i Stockholm under läsåren 1944/45 till 1991/92. Särskild upp-
märksamhet kommer att riktas mot den fristående gymnastiken för kvinnor 
och män.  

Vår avsikt är således att, i två delstudier, speciellt studera den fristående 
gymnastiken, dess innehåll och rörelsegestaltning samt den kunskapssyn 
som har förmedlats. I detta ligger att uppmärksamma hur gymnastikämnet 
har formats och omformats med tiden. Vårt empiriska material har bestått 
av dokument, intervjuutsagor och filmmaterial, i syfte att synliggöra ”det 
skrivna, det talade och det gestaltade”.  

Delstudie ett omfattar en granskning av GCI/GIHs verksamhetsrapporter 
med utgångspunkt tagen i gymnastikämnets innehåll och tidsomfattning 
sedd i relation till gymnastiklärarutbildningen i dess helhet. Granskningen 
av dessa dokument sker utifrån begreppet institution.  

Delstudie två studerar den fristående gymnastikens gestaltning och re-
presentation utifrån ett semiotiskt förhållningssätt, där det betydelsebärande 
i rörelserepresentationen sätts i relation till synen på kropp och kroppsöv-
ning. Utöver ”det skrivna och det gestaltade” har vi via en gemensam inter-
vjustudie sökt få fatt på ”det talade”. Resultaten från intervjustudien redovi-
sas uppdelade i de två delstudierna. I delstudie ett behandlas de intervjuades 
syn på den fristående gymnastikens målsättning, innehåll och karaktär. Del-
studie två fokuserar på lärarutbildarnas utsagor om utformningen av sin un-
dervisning i fristående gymnastik och den kunskap som de ville förmedla. 

Eftersom vårt studerade ämnesområde har kroppsövning i fokus kommer 
begrepp som kön/genus, kvinnlighet/femininitet och manlighet/maskulinitet 
att ha betydelse för vår tolkning av hur gymnastikens innehåll och utform-
ning har förändrats med tiden.  
 

Aspekter på kvalitativ forskning 
Den forskningsansats som vi valt är i huvudsak kvalitativ till sin karaktär 
och form. Ordet kvalitativ antyder att det i den valda ansatsen finns en be-
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toning på process och skapandet av mening. Syftet med ansatsen är att kun-
na gestalta beskaffenheten hos något, i det här fallet gymnastikämnets ut-
veckling och förändring. I begreppet beskaffenhet ligger att belysa innebör-
der, egenskaper, variationer, strukturer och processer. 

Vårt val att använda flera olika typer av datainsamling, ibland kallat tri-
angulering, utgår från vår vilja att säkra en form av både bredd- och djup-
förståelse av det undersökta fenomenet. Trianguleringen blir då ett alterna-
tivt sätt att validera de data vi har samlat in och tolkat. Den kvalitativa 
forskningsansatsen implicerar också den förförståelse som finns hos den 
enskilda forskaren och att den forskning och de metoder man valt styrs och 
påverkas av den interaktiva process som sker mellan forskaren och det un-
dersökta fenomenet, vilken formas av forskarens egen personliga historia 
och livserfarenhet, kön/genus, etnicitet samt kunskap och kompetens inom 
det undersökta området etc. De data som samlats in och den tolkning som 
forskaren ger struktureras även utifrån det ämnesområde och det paradigm, 
som forskarens tillhörighet ger för handen. Vårt val av litteratur, teoretiska 
ansatser, metoder och sätt att analysera data ska således ses i detta ljus och i 
relation till den aktuella forskningsfrågan.244  

Föreliggande avhandling har både en kvantitativ och kvalitativ ansats, 
där tonvikten är lagd vid den senare. Våra centrala forskningsfrågor berör 
ett ämnes beskaffenhet där innehåll, sociala praktiker och rörelsegestaltning 
problematiseras och studeras. 

 

Intervjustudien  

Metod och förhållningssätt 
Intervju är en ofta använd datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning. 
Genom att ställa frågor till en respondent hoppas den som intervjuar att 
fånga in intervjupersonens tankar och hur man vill formulera sig om olika 
företeelser. Liksom i förhållandet till metoder, som t.ex. text- och/eller vi-
suell analys, befinner sig forskaren i ett läge där hon/han behöver ta ställ-
ning till det komplexa och relativt tillrättalagda samspel som uppstår. Inter-
vjuaren vill få en annan person att öppna sig och/eller berätta om saker som 

                                              
244 För en vidare diskussion om kvalitativ forskning se t.ex. Bengt Starrin (1994) ”Om 
distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forskning” i Kvalitativ metod och vetenskaps-
teori, red. Bengt Starrin, Per-Gunnar Svensson (Lund: Studentlitteratur), s. 11–40; Nor-
man K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (1998) “Interpreting Qualitative Materials” in Collec-
ting and Interpreting Qualitative Materials, eds. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln 
(London: Sage), pp. 1–34; Gillian Rose (2001) Visual Methodologies: An Introduction to 
the Interpretation of Visual Materials (London: Sage Publications). 
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man ska dra sig till minnes eller ha åsikt om. Förutom val av sätt att struktu-
rera eller icke strukturera frågeställningarna i intervjun har intervjuaren att 
ta ställning till sitt eget förhållningssätt till respondenterna och deras utsa-
gor.245 Ser vi dem som en grupp som ingår i en specifik kulturell och social 
kontext, vilket i sig ger dem förutsättningar att minnas inom vissa ramar, 
och kanske till och med inom vissa mönster, eller som individer med egna 
individuella minnen? Frågan kan bara besvaras med ett: Det beror på. Det 
beror på huruvida vi utgår från att minnet är en blandning av en individs 
personligt upplevda minne och det kollektiva minne som uppstår genom 
individens tillhörighet i olika kulturella och/eller sociala grupperingar som 
familj, yrke, institutionell organisation, livsåskådning (religiös tillhörighet) 
etc., eller ej. 246  

Minnesforskningen har rötter inom såväl kognitiv psykologisk tradition 
som inom mer humanistiskt inriktade traditioner, där åsikterna om vad som 
konstituerar minnet eller minnesupplevelser delvis går isär. Ett sätt att se på 
minnet är att betrakta det som ett kulturhistoriskt fenomen; ett kulturellt 
medium, som i sig är bärare av både en individs ”egen” livsvärld och den 
större omgivande sociala världen. Detta synsätt utgår från att en människa 
är en varelse som ingår i en materiell, social och historiskt-kulturell kontext 
av agerande och interagerande, dvs. deltagande i en kulturell och social 
praktik. I vårt arbete ser vi det personliga och kollektiva minnet (och glöms-
kan) som något sammanvävt, gestaltat av både individuella känslo-
upplevelser och mer institutionella former av kunskaper, vilka förmedlas 
genom t.ex. texter, media, museer, olika typer av artefakter. Det kollektiva 
minnet, eller det kulturella minnet som Brockmeier väljer att kalla det, inne-
håller följaktligen en stor variation av symboliska och materiellt historiska 
minnen.247  

Om man, som vi antyder, vill ställa sig positiv till ett kulturhistoriskt per-
spektiv på minnet öppnar detta förhållningssätt för ett tänkande om det in-
dividuella minnet som en del i en mer övergripande kulturell diskurs, i vil-
ken berättelsen (det narrativa) kommer att spela en stor roll. Maurice Halb-
wachs menar i sin bok On Collective Memory att varje kultur utformar en 
känsla av sammanhang som grundläggs i en gemensam väv av släktskap.248 

                                              
245 Se vidare Andrea Fontana, James H. Frey (1998) ”Interviewing: The Art of Science” 
in Collecting and Interpreting Qualitative Materials, eds. Norman K. Denzin, Yvonna S. 
Lincoln (Thousands Oaks/London/New York: Sage Publications), pp. 67–72. 
246 Jens Brockmeier (2002) “Introduction: Searching for Cultural Memory”, Culture & 
Psychology 2002:1, pp. 6f. 
247 Se vidare Jens Brockmeier (2002).   
248 Maurice Halbwachs (1992) On Collective Memory (London: University of Chicago 
Press), pp. 111f. 
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De kollektiva minnena skapar en gemensam horisont bestående av en 
”kropp” av tankegemenskap kring såväl sociala historiska värden som tros-
system, självbilder och kunskap.249 I refererad artikel ställer Brockmeier 
frågan om vems minne som åsyftas när man diskuterar minnen över-
gripande. Han menar, som svar på sin egen fråga, att det individuella min-
net endast kan isolera ett moment just nu, i ett annars flödande minnes-
system, som finns närvarande i en persons diskursiva och kulturella mil-
jö/omgivning. Halbwachs menar vidare, att eftersom människor är sociala 
varelser glömmer och minns vi i enlighet med de ramar för minnet som 
konstituerats av den praktik som existerar inom den grupp och det sociala 
sammanhang som respektive individ är en del av. Det sistnämnda innebär i 
praktiken att varje individs minne i sig blir differentierat såtillvida att 
hon/han ingår i en rad från andra personer skilda grupperingar, vilka ger 
olika perspektiv på och upplevelser av vår erfarna verklighet. 

Med hjälp av vad minns vi? Vi minns med hjälp av det verbala och det 
skriftliga språket, och med hjälp av andra semiotiska system och kommuni-
kationsformer. I detta system eller i denna väv av minnen, menar Brockme-
ier, har berättelsen stor inverkan på hur vi minns. Berättelsen kan ge oss 
förmågan att hantera dåtid, nutid och framtid. Vad vi minns kommer därför 
att bestämmas utifrån samspelet mellan den individuella och den sociala 
organiseringen av minnet, där berättelsen ger en språklig, semiotisk och 
performativ (iscensättande) ordning.  

Det är således mot denna bakgrund som intervjustudiens resultat ska lä-
sas. Respondenterna återger i minnesbilder t.ex. sin syn på viktig kunskap 
som de ville och trodde sig förmedla. Det förflutna som de drar sig till min-
nes återges därför, enligt vårt sätt att se det, både som ett eget personligt 
minne och som ett kollektivt minne i en socio-kulturell kontext. Deras min-
nen kommer dock, framförallt i delstudie ett, att lyftas fram och tolkas som 
en del i GCI/GIHs kollektiva historia kring ämnet gymnastik. 

Vi vill, som avslutning på detta avsnitt om intervjun som metod, klarläg-
ga att vår avsikt med intervjustudien i första hand är belysa hur de intervju-
ade tänkte och hur de ville formulera sig om den fristående gymnastiken, 
inte att fastställa hur verkligheten såg ut. 

 

Urval av respondenter 
Urvalet av respondenter har baserats på pensionerade lärarutbildare, vilka 
har tjänstgjort som ordinarie lärare vid GCI/GIH i Stockholm och undervi-

                                              
249 Maurice Halbwachs (1992); Jens Brockmeier (2002), p. 18. 
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sat inom ämnesområdet gymnastik, med mer än fyra års anställning. I inter-
vjustudien har totalt ingått tolv före detta lärarutbildare; elva lärare i gym-
nastikens teori och praktik (sex kvinnor och fem män). I den grupp som har
intervjuats har även en manlig musiklärare, som tjänstgjorde i musikteori
och praktik inom ämnesområdet, medtagits. Det totala urvalet av tjänst-
görande gymnastiklärare under den studerade perioden var 26 personer,
sexton kvinnor och tio män. Elva gymnastiklärare och en musiklärare har
således ingått i studien. Av övriga femton möjliga gymnastiklärare har nio
personer endast varit anställda som vikarier, alternativt inte tjänstgjort mer
än fyra år, fem har avlidit och en person har avböjt att medverka i studien.

Följande schematiska bild visar de tolv intervjuade lärarutbildarnas
tjänstgöringstid inom ämnesområdet gymnastik respektive musik vid läro-
sätet GCI/GIH.

                     1940                  1950                    1960                   1970                  1980                1990                   2000

Kvinnliga        

L. (1952-54)                                 

K. (1951-53)                                  

J. (1948-48)                             

I. (1944-46)                                        

H. (1929-31)                          

G. (1928-30)              

Manliga        

F.                                           

E. (1969-71)                 

D. (1947-48)                              

C. (1956-58)                       

B. (1949-51)                                      

A. (1934-58)                                     

Figur 3. Lärarutbildarnas tjänstgöringstid inom ämnesområdet gymnastik vid lä-

rosätet i Stockholm. Årtalen inom parentes anger studietiden vid GCI respektive

GIH. De ljusa grå fälten visar att respondenten bytt inriktning på sin tjänst.

I vårt urval av lärarutbildare har vi koncentrerat oss på gymnastikområdet
och dess verksamhet och således i detta arbete valt bort andra ämnesföre-
trädare. De två äldsta intervjuade lärarutbildarna, en man och en kvinna,
anställdes båda två år 1944 och kom att verka som metodlärare i gymnastik
fram till 1950 respektive 1958. De övriga intervjuade lärarutbildarna täcker
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åren från 1950 fram till studiens slut, 1992. Noteras kan att åtta av de tolv 
lärarna har varit verksamma i minst två decennier, fyra av dem till och med 
under längre tid. Två av lärarna (en man och en kvinna) bytte under sin an-
ställningstid på GCI/GIH inriktning på sin tjänst. 
 

Intervjuområden 
Intervjustudien har bestått av två intervjuområden, då det visade sig att det 
första intervjuområdet behövde kompletteras med ytterligare frågeställ-
ningar. Det första intervjuområdet innehöll frågeställningar om den fristå-
ende gymnastikens innehåll, mål och förändring:  
 
Frågeområde ett 
 Vilket/vilka var målet/målen med undervisningen i fristående gym-

nastik? 
 Var låg tyngdpunkten vad gäller rörelseträning vid GCI/GIH? 
 Vad karaktäriserade den fristående gymnastiken under utbildningen för 

manliga respektive kvinnliga elever?  
- Influenser och påverkan, varifrån? 
- Vem undervisade de studerande?  
- Din egen utbildning, egen erfarenhet? 

 Vilken omfattning hade den fristående gymnastiken i gymnastik-
/idrottslärarutbildningen? 

 Användes musik i undervisningen och på vilket sätt? Vilken musiktyp? 
 Talade man om kroppsuppfattning och/eller kroppsmedvetenhet och vad 

stod det i så fall för? Användes andra begrepp? 
 
Avsikten med det andra frågeområdet har varit att få de intervjuade att för-
tydliga sig om den kunskap som de ville förmedla i sin undervisning. Dess-
utom ville vi fråga dem om gymnastikämnets status på utbildningen. Fråge-
ställningarna formulerades enligt nedan: 
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Frågeområde två (kompletteringsintervjun) 
 Vilken kunskap ville du med din undervisning förmedla i den fristående 

gymnastiken? Vad såg du som viktig kunskap för manliga respektive 
kvinnliga elever? 

 
 Hur upplevde du att andra lärare och ämnesföreträdare såg på gym-

nastikämnet och er gymnastiklärare? Fördes diskussioner om ämnets 
tidsutrymme? 

 
Dessutom ombads respondenterna, i samband med frågeområde två (komp-
letteringsintervjun), att kommentera de filmsekvenser som valts ut för den 
visuella analysen av den fristående gymnastiken. Respondenterna fick ta del 
av filmsekvenserna under intervjutillfället och följande frågor ställdes innan 
detta skedde: Vet du vem som har komponerat respektive program? Varför 
tror du att just dessa rörelser har valts ut/övats in? Vilka program var mu-
sikbeledsagade? Vet du vem som filmat respektive film? 

 

Genomförande och bearbetning av intervjuerna 

Frågeområde ett 
Intervjuerna i frågeområde ett genomfördes totalt med tolv respondenter. 
Sex kvinnor och tre män intervjuades, varav en kvinnlig lärare deltog ge-
nom att besvara frågeställningarna skriftligt under våren 1997. Ytterligare 
tre manliga lärare intervjuades kring frågeområde ett, vilket genomfördes 
vinterhalvåret 2001–2002. Dessa intervjuer bandades och transkriberades. 

Intervjuerna som genomfördes 1997 tog en och en halv till två timmar. 
Fem av intervjuerna genomfördes på Idrottshögskolan, en skedde per tele-
fon och två utfördes i respektive respondents hem. Tre av intervjuerna ban-
dades inte på grund av att en avböjde, en intervjuades per telefon och en 
valde att besvara våra frågor skriftligt. Vid intervjutillfällena 1997 fördes 
noggranna anteckningar. Vi valde att göra en sammanställning av interv-
juerna med hjälp av anteckningarna, då vi endast hade spelat in sex av in-
tervjuerna på band och dessa var av blandad kvalitet. Sammanställningen av 
respektive intervju sändes till den intervjuade som fick möjlighet att läsa 
igenom, korrigera och ge synpunkter på vår version av hennes/hans utsagor. 
Samtliga av de intervjuade i studien gjorde korrigeringar av vår dokumen-
tation för respektive intervju. Två av lärarutbildarna bad om ett nytt sam-
talstillfälle för att förtydliga sig, vilket vi ställde oss positiva till. Med våra 
intervjuutskrifter har vi försökt registrera hur respondenten minns sin verk-
samhet och hur den intervjuade formar sina egna tankar och ord. En metod 
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att föra noggranna anteckningar i så sammanhängande och så precis språk-
form som möjligt har tidigare framgångsrikt prövats av Gerhard Arfwedson 
och Lars Lundman.250 

 
Frågeområde två 
Intervjuerna från frågeområde två (kompletteringsintervjun) genomfördes 
totalt med tolv respondenter. Varje intervju varade även denna gång mellan 
en och en halv timme och två timmar. Sju av de tolv intervjuerna genom-
fördes på Idrottshögskolan, övriga skedde i respondenternas hem. Elva av 
de tolv intervjuerna spelades in på band och transkriberades därefter. En 
person avböjde bandinspelning och under denna intervju fördes i stället 
noggranna anteckningar. Samtliga frågor från frågeområde två, med ett un-
dantag, redovisas i delstudie två. Den sistnämnda frågeställningen, som 
handlade om hur de intervjuade gymnastiklärarna trodde att övriga lärarna 
på lärosätet såg på dem och deras ämne, redovisas i delstudie ett.  

I vårt arbete har vi studerat hur man på en gymnastiklärarutbildning öva-
de sin kropp och vilken typ av övningar inom ämnet gymnastik som valdes 
ut. Urvalet av övningar och det sätt de övades på har styrts av de samtida 
diskurser som präglade synen på kroppen och rörelseutövandet för respek-
tive tidsepok. Vi vill mena att diskurserna, inte bara har styrt tänkandet, 
utan även hur man har upplevt kroppen och hur man har velat förhålla sig 
till den. De olika diskurserna kan här ses som en social text, en väv som 
omgärdar vårt iscensättande av kommunikation, tänkande och handling.251  

                                              
250 Gerhard Arfwedson (1998) ”Intervjuer och vetenskaplighet” i Intervjumetoder och in-
tervjutolkning: En dialog kring ett kvalitativt alternativ i lärarutbildning och skol-
forskning, red. Gerhard Arfwedson, Per-Johan Ödman. Häften för didaktiska studier 
(Stockholm: HLS Förlag), s. 7–16. Se även Gerhard Arfwedson, Lars Lundman (1984) 
Skolpersonal och skolkoder: Om arbetsplatser i förändring: Slutrapport från forsknings-
projektet Skolan som arbetsplats (Stockholm: Liber).  
251 Se vidare Roger Säljö (1999) ”Kommunikation som arena för handling – lärande i ett 
diskursivt perspektiv” i Textanalys: Introduktion till syftesrelaterad kritik, red. Carl An-
ders Säfström, Leif Östman (Lund: Studentlitteratur), s. 76–94. 
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6. Institutionen gymnastik vid GCI/GIH 
 
   Jane Meckbach 

 
 
 

Delstudiens syfte och frågeställningar 
Avsikten med denna delstudie är att beskriva utvecklingen av gymnastik-
ämnets innehåll, tidsutrymme och legitimitet i lärarutbildningen vid 
GCI/GIH. Detta gör jag genom att studera hur ämnet gymnastik framträder 
i lärosätets dokumentation och i före detta lärarutbildares intervjuutsagor.252 
Det ligger således i denna delstudies fokus att skildra och försöka fånga de 
tankemönster, som varit framträdande i den manliga och kvinnliga friståen-
de gymnastiken. För att kunna få denna förståelse har jag valt att dels 
granska lärosätets årliga redogörelser, dels att intervjua de gymnastiklärare 
och musiklärare som har tjänstgjort vid GCI/GIH från läsåret 1944/45 fram 
till läsåret 1991/92. 

För att nå syftet med delstudien har jag för den utvalda tidsperioden gått 
igenom lärosätets arkiverade dokument (årsredogörelser, studieplaner och 
kursplaner) för samtliga läsår. Källmaterialen har jag valt att benämna 
”verksamhetsrapporter”, från vilka jag har hämtat data om gymnastiklärar-
utbildningens tidsomfång, innehåll och verksamhet. Årsredogörelserna kan 
ses som en offentlig dokumentation av lärosätets mål och inriktning för ut-
bildningen, en pedagogisk text, där kunskap och moral sammanvävts för en 
specifik användning.253 Avsikten med att studera denna dokumentation är 
att få syn på vilka mål och vilket innehåll som betonades inom den friståen-
de gymnastiken.  

Motivet till att genomföra intervjuerna är att på ett kvalitativt sätt komp-
lettera verksamhetsrapporterna avseende den fristående gymnastikens 
innehåll, utveckling, påverkan och förändring. De intervjuade lärarutbildar-
na är enligt min mening såväl kulturbärare (traderar gammal kunskap) som 
medskapare av ny kunskap inom den kroppsövningskultur de har verkat 
inom och som här studeras. Delstudiens mer preciserade syfte har lett fram 
till följande frågeställningar: 

                                              
252 Härefter kommer de att benämnas lärarutbildare. 
253 Se vidare Staffan Selander (1988) Lärobokskunskap: Pedagogisk textanalys med ex-
empel från läroböcker i historia 1841–1985 (Lund: Studentlitteratur), s. 17–21. 
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 Vad har dokumenterats i verksamhetsrapporterna för manliga respektive 
kvinnliga elever när det gäller utbildningens innehåll och tidsomfatt-
ning?  

 
 Vilka begrepp och kategoriseringar har författarna använt i samband 

med gymnastikdokumentationen och då främst den fristående gymnasti-
ken?  

 
 Hur beskriver de kvinnliga och manliga lärarutbildarna sin gymnastik-

undervisning vid lärosätet i termer av mål och innehåll? Varifrån erhöll 
de sina influenser? 

 
 Hur upplevde de kvinnliga och manliga lärarutbildarna att övriga lära-

re/ämnesföreträdare såg på gymnastikämnet och gymnastiklärarna?  
 
Invävt i denna delstudies syfte är också att studera hur de två utbildnings-
praktikerna, den manliga respektive den kvinnliga gymnastiken, utveckla-
des under ett antal decennier samt hur dessa skilda praktiker har formats 
och omformats i samband med att en gemensam utbildning iscensattes. 
Dessutom kommer även denna delstudies resultat att ses i ljuset av ett köns-
/genusteoretiskt perspektiv. 

 

Teoretisk utgångspunkt – en övergripande referensram 
Forskningsfrågan är, som tidigare nämnts, att följa och beskriva ett ämne 
vid en lärarutbildning. Med hjälp av den valda empirin försöker jag förstå 
de mönster som framträder och utifrån begreppet institution kommer jag att 
försöka tolka gymnastikämnets position och förändring i lärarutbildningen 
vid GCI/GIH.  

 

Begreppet institution 
Institutionsbegreppet står för en varaktig, organiserad miljö med intellek-
tuella, ekonomiska eller andra resurser där syftet är att utveckla kunskaper 
som svarar mot egna intressen och ansvarsområden, som en grupp individer 
har gemensamt.254 En institution definieras genom de överenskommelser, 
normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller 

                                              
254 Roger Säljö (1999), s. 87. Se vidare Émile Durkheim (1994) Émile Durkheim on In-
stitutional Analysis, ed. Mark Travgott (Chicago/London: The University Press), pp. 83f.  
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återkommande tanke- och handlingsmönster.255 Inom samhällsvetenskaplig 
forskning har institutionsbegreppet använts som analytiskt redskap för att 
beskriva och förstå såväl formellt inrättade organisationer som mer löst 
sammanhållna eller informella grupper.256  

Begreppet institution bidrar till att belysa både interna och mer externa 
övergripande institutionella diskursiva praktiker som är aktiva i skapandet 
och återskapandet av den tradition och den samhällsordning som prakti-
kerna samtidigt är beroende av.257 När man gymnastiserar, undervisar i, 
talar om eller beskriver gymnastiken i den praktiska verksamheten bildar 
detta tillsammans en diskurs i vilken institutionens tankekollektiv formu-
leras. Institutionen sätter gränser för vad som kan uttryckas i språk och 
handlingar samt hur dessa ska förstås av deltagarna inom och utanför den 
egna institutionen. Varje diskursiv praktik har sina egna regler och normer 
och använder olika begrepp och värdesystem. Gymnastikdiskurserna fortle-
ver således inte fritt i samhället utan de utvecklas och reproduceras av insti-
tutioner. 

Begreppet ger mig möjlighet att förstå den fristående gymnastikens prak-
tik såsom den framträder i dokument och i utsagor som delar i ett större 
sammanhang: i kroppsövningskulturen, inom gymnastiklärarutbildningen 
och i samhället i stort. Institutionsbegreppet används i denna studie som en 
ram, ett analytiskt redskap, för att förstå gymnastikpraktikernas beskrivning 
samt synliggöra de tanke- och handlingsmönster den kvinnliga och manliga 
fristående gymnastiken byggde på. 
 

Hur kan institutioner förstås? 
Institutionsbegreppet finns bland annat beskrivet av forskare som Mary 
Douglas, Ludwig Fleck, Staffan Selander och Roger Säljö.258 Enligt Doug-
las kan institutioner bäst förstås utifrån sociala gruppers tankestilar. Dessa 

                                              
255 Anna-Lena Rostvall, Tore West (2001) Interaktion och kunskapsutveckling: En studie 
av frivillig musikundervisning (diss. Stockholm: KMH Förlaget), s. 14f. 
256 Se vidare Kunskapens trädgårdar: Om institutioner och institutionaliseringar i veten-
skapen och livet (1988) red. Gunnar Boberg, Gunnar Eriksson, Karin Johannisson 
(Stockholm: Atlantis); Sven-Eric Liedman (1997) I skuggan av framtiden: Modernitetens 
idéhistoria (Stockholm: Bonnier Alba); Anna-Lena Rostvall, Tore West (2001). 
257 Roger Säljö (1999), s. 84–89.  
258 Se vidare Mary Douglas (1986) How Institutions Think (London: Routledge); Ludwig 
Fleck (1997) Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till 
läran om tankestil och tankekollektiv (Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag. Sympo-
sion); Staffan Selander (1998) ”Mentalitet och institution” i Hermeneutikens väv: Om ton, 
text och tolkning: en vänbok till Per-Johan Ödman, red. Charles Westin (Stockholm: 
HLS Förlag), s.159–175; Roger Säljö (1999), s. 76–94. 
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organiserar, menar hon, förståelsen av världen i såväl stort som smått ge-
nom att de olika tankestilarna sätter gränser mot ”de andra”.259  

I ett samhällsvetenskapligt perspektiv kan en institution ses som bestå-
ende av normer, konventioner och regler, som strukturerar mänskligt hand-
lande, vilka danas av traditioner i en historisk utveckling och organiserar 
dess mening.260 Institutionen bildar således en socialt sammanhållen ram, 
inom vilken gemensamma tanke- och handlingsmönster kan konkretiseras, 
legitimeras, återskapas och bevaras över tid. Varje institution utvecklar där-
för sitt eget gemensamma språkbruk och sina egna diskursiva praktiker.  
Säljö anser att de institutionella språk som växer fram i olika forsknings-
områden och discipliner kommer att utveckla en begreppsapparat som avvi-
ker från det vardagliga språket.261 Det tankekollektiv och den förståelse-
horisont som utvecklas inom institutionen hjälper individen att strukturera, 
kategorisera och benämna skeenden som pågår, såväl utom som inom insti-
tutionen. Institutionens språkbruk och diskursiva praktik kommer därför att 
påverka tänkandet hos individerna inom institutionen, dvs. påverka vad som 
är möjligt att säga och göra inom institutionens gränser. Jag menar sålunda 
att skilda praktiker inom gymnastiken med specifika och urskiljbara regler 
och överenskommelser kan forma en institution.  

 

Hur tänker en institution? 
Douglas skriver i sin bok How Institutions Think om behovet av en teori om 
den sociala kontrollen av (kognitivt) tänkande.262 Bara idén om att det finns 
en nivå ovanför individens eget tänkande, ett slags överpersonellt kognitivt 
system, kan skapa oro och vrede kring individens fria tänkande och hand-
lande, menar Douglas. Hennes bok ställer på sin spets hur man kan se på 
individens tänkande i relation till ett mer institutionellt tänkande; det kol-
lektiva tänkandet. Om man förutsätter att detta överpersonella system finns, 
kan detta förklara människors tänkande och handlande i olika etiska och 
sociala frågor, där ställningstaganden kring innehåll, uteslutning, solidaritet 
och prioriteringar måste göras. En institution kan inte tänka, resonera av sig 
själv, till detta krävs ett kollektivt tänkande; ett tänkande som står för ett 
antal individers gemensamma minnen bestående av såväl historiska minnen 
(icke personliga) som personliga minnen (egenupplevda). Genom dessa 

                                              
259 Mary Douglas (1986), pp. 9–18.  
260 Se vidare Sven-Eric Liedman (1997); Mary Douglas (1986); Staffan Selander (1998). 
261 Roger Säljö (1999), s. 87f. 
262 Mary Douglas (1986), ”Preface”, p. ix. 
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minnen lever institutionen, skapar och återskapar en personlig och en ge-
mensam förståelsehorisont.  

Redan på 1930-talet beskrev kunskapsteoretikern Ludwik Fleck hur in-
divider påverkar varandras tänkande och bildar ett tankekollektiv. Inom 
institutionens ramar skapas det begreppssystem, språkliga och kroppsliga 
uttryckssätt, som i sig utgör ett tankekollektiv eller, om man så vill, en för-
ståelsehorisont. Fleck beskriver tankekollektivet som bestående av en: 

 
… gemenskap av människor, som utbyter idéer och tankar och står i tanke-
mässig växelverkan med varandra, så har vi därmed definierat bäraren av ett 
tankeområdes historiska utveckling, av en viss mängd vetande och en viss 
kultur, alltså av en särskild tankestil.263 

 
Med detta begrepp visar Fleck på att det system som skapas inom institu-
tionen också avgränsar institutionens möjlighet att förstå skeenden omkring 
sig. I detta ligger alltså en begränsning inte bara av själva handlandet utan 
även av hur individerna som bär upp institutionen kan och får tänka samt 
tolka sina egna handlingar. Han beskriver tankekollektivet som att indivi-
den aldrig, eller nästan aldrig, är medveten om den kollektiva tankestilen. 
Vidare framhåller han att tankekollektivet är en viktig beståndsdel i den 
kunskapsteori som utvecklas inom en vetenskapstradition. Fleck lyfter fram 
att växelverkan mellan gammal och ny kunskap är resultatet av en social 
verksamhet. Den gamla kunskapen påverkar hur den nya uppkommer och 
den nya kunskapen förändrar och ger ny innebörd åt den gamla och kanske 
till och med löser upp gammal kunskap. Han betonar att kunskapen inte är 
en individuell process, utan att kunskapsbeståndet ”når utöver individens 
gränser”.264 Fleck menar därför att kunskapsprocesser är att se som resulta-
tet av en social verksamhet och inte bestående av enskilda individers för-
ändrade uppfattning. Det sociala och det individuella tänkandet står hela 
tiden i ett ömsesidigt förhållande till varandra, eftersom kunskapsprocessen 
bildas av de samverkande individernas tänkande. Fleck understryker den 
sociala gruppens interaktion och hur denna, om den blir varaktig och orga-
niserad, så småningom får en formell struktur, omgärdad av språk (egen 
terminologi) seder och bruk, regler och konventioner. 

Begreppet kollektivt minne, som redan tidigare omnämnts, har många 
beröringspunkter med Flecks begrepp tankestil och tankekollektiv. Det kol-
lektiva minnet betonar minnets roll i skapandet och bibehållandet av en 
grupps och/eller en institutions gränser. En institutions historia bidrar på så 
sätt till att utveckla de begrepp och den språkliga praktik som avgör vad 
                                              
263 Ludwik Fleck (1997), s. 48. 
264 Ibid., s. 48. 
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som är ett riktigt sätt att tänka och att handla. Institutionens individer, i mitt 
fall gymnastiklärarna och musikläraren, påverkar varandra och bildar ett 
tankekollektiv. Detta tankekollektiv sätter ramar för vad som är möjligt för 
individen, inom exempelvis institutionen gymnastik, när det gäller att tänka 
och handla under en viss tidsperiod. 

 

Institutioner utvecklas och erhåller legitimitet 
I skapandet av en institution, menar Douglas, påbörjas en process i vilken 
ingår att kontrollera medlemmarnas minne, i betydelsen att skapa gemen-
samma bilder av händelser, självkännedom och fixa identiteter. I denna 
process måste institutionen rättfärdiga bilden av sin ”image”, dvs. upprätt-
hålla skepnaden av sig själv, vara komplementär, ge kategorier för tänkan-
det och ramar för självuppfattning. En institution består av en, större eller 
mindre, gemensam förståelsehorisont, där individerna tillsammans bildar ett 
gemensamt tankekollektiv ur vilket det utvecklas en språklig och tankemäs-
sig praktik.265 För att en institution skall hållas både levande och intakt, be-
höver den erövra och bibehålla en viss legitimitet, ett tolkningsföreträde 
som rör institutionens verksamhetsområde. Legitimiteten grundas på en 
konstituering i både natur och förnuft. Douglas uttrycker detta i följande 
citat: 

 
Any institution that is going to keep its shape needs to gain legitimacy by 
distinctive grounding in nature and in reason: then it affords to its members 
a set of analogies with which to explore the world and with which to justify 
the naturalness and reasonableness of the instituted rules, and it can keep its 
identifiable continuing form.266 

 

En del i utvecklandet av en institution är dess relation till och legitimitet 
inför omvärlden och omvärldens acceptans av den. Enbart regler eller kon-
ventioner räcker inte för att en stabil institution skall kunna utvecklas. En 
stabiliserande princip för en institution är dess förmåga att förhålla sig till 
omvärlden genom att utveckla ett klassifikationssystem, som möjliggör så-
väl kategoriseringar som ett begreppsligt tänkande, där tankekollektivet och 
den diskursiva praktiken tydliggörs och profilerar sig mot omvärlden. Insti-
tutioner som förlorar sin legitimitet kommer att upplösas. I en tid som ut-
märks av samhällsförändringar kan vissa institutioner vara mer domine-
rande och försöka erövra dem med svagare ställning. Motsvarande kan ock-

                                              
265 Staffan Selander (1998), s. 139–158. Se även Ludwik Fleck (1997), s. 48–58. 
266 Mary Douglas (1986), p. 112. 
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så hända, dvs. när svagare institutioner förlorar delar av sin legitimitet för-
söker de alliera sig med starkare institutioner.267 

Inom en institution utvecklas och reproduceras ett tänkande om vad som 
är möjligt och eftersträvansvärt inom dess ramar. Genom institutiona-
liserade tanke- och handlingsmönster vet individen vad han/hon kan förvän-
ta sig i olika situationer och kan på så sätt möta och jämföra nya idéer eller 
ny information och de förväntningar som följer med dessa. Skolan kan ses 
som en form av institution med sina egna regler, ideologier och handlings-
mönster.268 Gymnastiken är en annan, där traditioner och normer i samband 
med fostran och kroppsövning håller ihop helheten. Inom denna och andra 
institutioner förekommer hela tiden en dragkamp om de skall vidmakthål-
las. Det utövas följaktligen ett tryck såväl inifrån som utifrån. Eftersom det 
personliga och det kollektiva minnet ingår som en viktig beståndsdel i insti-
tutionens tankekollektiv är det viktigt att kontinuerligt underhålla en 
gemensam tankeerfarenhet för att ge styrka och varaktighet åt institutionen. 
Den gemensamma tankeerfarenheten består av en konstruerad ”objektivitet” 
som producerats av människor.  

 

Institutionsbegreppet som förklaringsmodell 
Jag har således använt institutionsbegreppet som ett redskap för att beskriva 
och förstå hur gymnastikpraktikerna har formats och omformats med tiden 
samt vilka synsätt den fristående gymnastiken vilade på. Som tidigare 
nämnts kan institutioner ses som sammanhållna av en social ram där tanke- 
och handlingsmönster konstitueras, ges legitimitet, reproduceras och beva-
ras över tid. Eller enklare uttryckt: begreppet institution kan stå för fasta 
beteenden som bestäms av ett givet normsystem.  

En bakgrundsteckning av hur institutionen gymnastik har vuxit fram se-
dan P H Lings dagar och fram till andra världskrigets slut återfinns i del I. 
Där beskrivs de bärande tankar som legitimerade och omgärdade linggym-
nastiken. När institutionens moral och legitimitet utmanas framkallas, enligt 
Douglas, det hårdaste motståndet och försvaret eftersom alla dess värden, 
ideologier, klassificeringar, teorier och begrepp kommer i gungning.269 Det-
ta skede leder slutligen till en tydlighet kring vad som hålls för heligt, vad 

                                              
267 Se vidare Norman Fairclough (1995) Critical Discourse Analysis: The Critical Study 
of Language (USA: Longman); Sven-Erik Liedman (1997). 
268 Sven-Erik Liedman (1997), s. 51; Gerd B. Arfwedson, Gerhard Arfwedson (2002) Di-
daktik för lärare: En bok om lärares yrke i teori och praktik (Stockholm: HLS Förlag), s. 
110; Roger Säljö (2000) Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv (Stockholm: 
Prisma), s. 155f. 
269 Mary Douglas (1986), pp. 111 ff. 
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som uppbär just denna institution. För institutionen gymnastik skulle det 
”heliga” kunna vara den specifika kroppsträningen, gymnastikklädseln, be-
greppen, gymnastiksalen och redskapen. En del i arbetet blir därför att söka 
efter vad som konstituerade gymnastikens kärna i relation till andra institu-
tioner, t.ex. idrotten. 

Min ambition i denna delstudie är att följa institutionen gymnastik under 
den valda tidsperioden. Vad är det då som produceras och reproduceras 
inom institutionen gymnastik? I en manlig och kvinnlig gymnastikpraktik är 
det exempelvis tänkandet om det innehåll som skall förmedlas. Innehållet 
konstitueras och får sin form genom växelspelet mellan de interna och ex-
terna faktorer, som påverkar institutionens ram. Institutionsbegreppet kan 
visa på hur förhållningssätt till praktiker och förståelsehorisonter samman-
fogas hos gymnastikinstitutionens medlemmar så att behovet av att motive-
ra sina handlingar minskar. I deras dagliga gärning återskapas institutionens 
historia, vilket stärker gränserna mot andra institutioner. 

En viktig del i mitt arbete har varit att rikta uppmärksamheten mot hur 
gymnastikinstitutionen har beskrivits, framställts och legitimerats och hur 
institutionens medlemmar har hanterat vidmakthållandet av den sociala ord-
ning och den praxis som har rått inom gymnastiken. Hur har gränserna för 
det sociala tänkandet och den praktiska verksamheten satts inom institu-
tionen gymnastik vid lärosätet GCI/GIH? Basala frågor kring mål, målsätt-
ning och karaktär på ämnet samt innehåll, tidsutrymme och ämnets status 
avslöjar i ett första skede vad som har tillåtits inom gymnastiken och vad 
som har särskilt gymnastiken från annan kroppsövningskultur.  

 
 

Källkritiska överväganden – metod och urval 

Verksamhetsrapporter 
Verksamhetsrapporterna (källmaterial) består av lärosätets samtliga årsre-
dogörelser, lokala planer, studieplaner och kursplaner för gymnastik-
lärarlinjen (idrottslärarlinjen från 1983) under studiens utvalda tidsperiod. 
Den valda tidsperioden löper från läsåret 1944/45 till 1991/92. Efter en för-
sta genomgång av verksamhetsrapporterna framkom att det vid vissa läsår 
skedde avgörande förändringar av innehållet och/eller tidsomfånget i lärar-
utbildningen. Därför har jag valt att beskriva dessa läsår mer ingående: 
1944/45, 1958/59, 1966/67, 1977/78 och 1986/87. Författarna (förestånda-
re/rektor, lärare och direktionen) till lärosätets dokumentation har använt 
sig av olika begrepp och benämningar av det innehåll, som man ansett vara 
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viktigt att redovisa. Dessa begrepp och kategoriseringar använder jag mig 
av när jag följer GCI/GIHs verksamhet och främst institutionen gymnastik 
under den utvalda perioden.  

Ett analysverktyg som jag har utgått ifrån då jag har velat skapa mig en 
bild av institutionen gymnastiken är tidstilldelningen. Denna berättar om 
hur mycket faktisk undervisningstid som lärarkandidaterna fick i ämnet i 
relation till den totala utbildningstiden eller omfattningen.270 Jag har använt 
tidstilldelningen som ett sätt att belysa den statusmässiga förändringen av 
gymnastikämnets utrymme i utbildningen i relation till övriga ämnen. Ett 
annat för mig intressant analysverktyg har varit de begrepp som använts i 
verksamhetsrapporterna för att beskriva de rörelsekvaliteter och metodiska 
anvisningar som ingått i undervisningen, dvs. vad som har utgjort ämnets 
innehåll. Det tredje analysverktyg jag har använt är när förändringar sker i 
verksamhetsrapporterna, dvs. när nya begrepp eller skeenden synliggörs i 
texten. Jag har inte intresserat mig för den specifika inlärningssituationen 
och samspelet mellan lärare och elev vid lärosätet. Däremot har jag upp-
märksammat vem eller vilka som har undervisat de olika elevgrupperna 
både före och efter samundervisningens införande.  

 

Urval av verksamhetsrapporter 
Det arkiverade material (otryckta källor) som jag har använt mig av är föl-
jande: GCIs Redogörelser för läsåren 1944/45 fram till 1965/66271 samt 
GIHs Redogörelser för högskolans verksamhet från läsåret 1966/67 fram 
till 1979/80.272 Den sista redogörelsen som återfinns i Idrottshögskolans 

                                              
270 I redogörelserna återfinns benämningen elev från studiens start (1994/45) fram till 
läsåret 1971/72. Efter detta återfinns beteckningarna elev och lärarkandidat fram till läs-
året 1976/77. Därefter används benämningarna studerande och elev i redogörelser, kurs-
planer etc. fram till läsåret 1985/86. Läsåret därpå (när utbildningen blir 3-årig) används 
endast begreppet studerande. Samtliga begrepp kommer att användas i denna delstudie. 
Dessutom kommer jag att använda begreppet student. 
271 Redogörelser från läsåren 1944/45 till 1965/66. Redogörelser 0–2, Idrottshögskolans 
arkiv, Stockholm. Föreståndare läsåret 1944/45 var överste Adolf H. Johnsson och under 
tiden juli–sept 1945 överste B. Uggla. T.f. föreståndare läsåret därpå, 1945/46 var major 
N. Hellsten. Kommande läsår, 1946/47 utsågs professor Erik Howhü-Christensen till 
institutets föreståndare, vilket han var fram till läsåret 1955/56. Han efterträddes av gymn. 
dir Paul Högberg. Från och med 1959 blev titeln ändrad till rektor för lärosätet.  
272 Redogörelser från läsåren 1966/67 till 1979/80. Redogörelse 3–6, Idrottshögskolans 
arkiv, Stockholm. Rektor under dessa läsår fram till 1976/77 var gymn. dir. Paul Högberg. 
Till prefekt fr.o.m. läsåret 1977/78 utsågs gymn. dir. och fil. kand. Stina Ljunggren som 
härefter ansvarade för redogörelserna för högskolans verksamhet fram till läsåret 
1979/80. Under denna period var GIH en institution under Högskolan för lärarutbildning 
(HLS) i Stockholm. 
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arkiv är från läsåret 1979/80.273 Därefter består materialet av Samman-
ställningar av studieplaner och kursplaner samt lokala planer för verksam-
hetsåren 1980/81 fram till 1991/92.274 Jag har således gått igenom samtliga 
årsredogörelser mellan läsåren 1944/45 och 1979/80, och därefter varje läs-
års studieplaner och kursplaner samt lokala planer fram till läsåret 1991/92. 
Vid denna genomgång av textmaterialet framträdde förändringar av lärarut-
bildningens innehåll, inriktning eller omfång och dessa skeenden har jag 
valt att särskilt redovisa.  

Som tidigare nämnts startar denna delstudie läsåret 1944/45, ett läsår 
som betecknas som ett märkesår eftersom Kungliga Gymnastiska Central-
institutet flyttade in i nybyggda, tidsenliga lokaler på höjden mellan Stadion 
och Östermalms idrottsplats. GCI-redogörelsen innehåller beskrivningar av 
lärosätets olika verksamheter, en sammanställning av direktionens medlem-
mar, lärare och övriga personal och av de olika utbildningskurser som gavs. 
Den tvååriga gymnastiklärarlinjens innehåll redovisades för manliga res-
pektive kvinnliga elever. I de praktiska ämnena undervisade manliga lärare 
manliga elever och kvinnliga lärare kvinnliga elever. 

Det andra utvalda läsåret 1958/59 motiveras av att det i verksamhets-
rapporten framkommer förändringar av den totala undervisningstiden i 
gymnastiklärarutbildningen. GCI kom fr.o.m. detta läsår inte längre att ha 
något formellt ansvar för sjukgymnastlinjen, som redan tidigare var utloka-
liserad till Karolinska institutet.275 Detta medförde att lärosätet nu endast 
ansvarade för gymnastiklärarlinjen. För första gången sedan kvinnor tilläts 
utbilda sig vid GCI (1864), gavs mer undervisningstid till kvinnorna i jäm-
förelse med de manliga eleverna. 

Det tredje utvalda läsåret, 1966/67, har jag valt dels därför att Kungl. 
Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) efter ett riksdagsbeslut 1/7 1966 bytte 
namn till Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH-S), dels att en 
gymnastiklärarlinje vid Högskolan i Örebro (GIH-Ö) inrättades. En av orsa-

                                              
273 Enligt dåvarande prefekt Stina Ljunggren upphörde dessa läsåret 1979/80, då denna 
form ej längre efterfrågades av HLS (huvudman för GIH-institutionen). 
274 Studieplaner, kursplaner, lokala planer läsåren 1979/80 till 1991/92, Linjenämndens 
protokoll med bilagor, serie A1, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. I den lokala planen 
återfinns stora delar av den dokumentation som tidigare återfanns i redogörelsen vilket 
har gjort att jag anser de olika dokumenten är jämförbara. Prefekt för GIH var Stina 
Ljunggren fram till 1989. Till prefekt utsågs därefter fil. lic. i pedagogik Gustaf Hansson 
Lärarhögskolan och innehade denna befattning den undersökta perioden ut. 
275 GCI bildades genom kunglig förordning 1813. Tidigt gjordes en uppdelning på tre 
avdelningar: en medicinsk, en pedagogisk och en militär institution. Först på 1930-talet 
avskiljdes den militära instruktionskursen, medan den medicinska sjukgymnastlinjen låg 
kvar vid GCI fram till 1959, men undervisningen hade redan den 1 mars 1940 förlagts till 
Karolinska sjukhusets nybyggda lokaler vid Norrbackaområdet. 



 115

kerna till inrättandet av ytterligare en gymnastiklärarutbildning var den sto-
ra bristen på gymnastiklärare under 1960-talet. En statlig utredning tillsattes 
1965, och till ordförande utsågs riksdagsman Henry Allard, med uppgift att 
utarbeta förslag till bland annat en ökad utbildning av gymnastikdirektörer. 
Enligt direktiven skulle ”i första hand övervägas en lokalisering av en ny 
utbildningsanstalt till en ort i Mellansverige utanför de nuvarande universi-
tets- och högskoleenheterna, varvid främst Örebro borde ifrågakomma”.276 
I riktlinjerna ingick också att tillgodose Riksidrottsstyrelsens påvisade be-
hov av att utbilda idrotts- och fritidsledare. Den nya utbildningen idrottslä-
rarlinjen, en studievariant av gymnastiklärarlinjen, skulle förläggas till GIH 
i Stockholm. Årsredogörelsen gavs en ny utformning och den övergripande 
planen för utbildningen blev gemensam för manliga och kvinnliga elever.  

Läsåret 1977/78, mitt fjärde val av läsår, motiveras av att en ny högsko-
lereform infördes från och med den 1/7 1977. Flertalet lärarutbildningar i 
Stockholm inklusive gymnastiklärarlinjen samordnades nu i en och samma 
högskoleenhet – Högskolan för Lärarutbildning (HLS). Högskolereformen 
innebar att nya utbildningsplaner tillskapades för alla utbildningar inom 
universitets- och högskoleväsendet och samtliga poängsattes. Den enda ut-
bildningslinjen i landet med utbildning till gymnastiklärare för tjänstgöring 
vid grundskolans olika stadier och gymnasieskolan var GIH i Stockholm 
jämte GIH i Örebro. Vid GIH i Stockholm infördes samundervisning i alla 
ämnen och en gemensam kursplan fastställdes.  

Skälet till mitt femte och sista val av läsår, 1986/87, är att idrottslärar-
utbildningen, som redan 1983 bytte namn från gymnastik- till idrottslärar-
linje,277 nu blev treårig och kom att omfatta 120 poäng. Inom utbildnings-
linjen kvarstod en alternativ inriktning avsedd för utbildning till tjänst som 
specialidrottslärare med samma poängomfattning.278 Utbildningsplanen för 
idrottslärarutbildningen fastställdes av Universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ) och i denna betonades utbildningens forskningsanknytning på ett 
sätt som inte hade gjorts tidigare. Vidare påtalades att utbildningen till id-

                                              
276 Se vidare Stina Ljunggren (1988), s. 74. 
277 Kursplan och lokal plan 1982/83. Linjenämndens protokoll med bilagor, serie A1, 
Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. Den 1/7 1983 ändrade gymnastiklärarlinjen namn till 
idrottslärarlinjen, enligt riksdagsbeslut vid 82/83 års riksmöte (prop. 1982/83:100). 
Namnbytet var i linje med att ämnet gymnastik i grundskolan började benämnas idrott i 
och med Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80). 
278 Inom linjen finns dessutom en försöksverksamhet med utbildning av lärare i idrott 
och annat ämne (biologi, engelska, kemi och matematik). Utbildningen omfattade 160 
poäng och kom att förläggas till Örebro. 
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rottslärare också skulle kunna förbereda för forskarutbildning inom nämnda 
ämnesområde.279  

Efter detta läsår har jag inte funnit några skäl till att ytterligare utvidga 
mitt urval av specifika år, eftersom innehåll och utformning av idrotts-
lärarutbildningen i text såg likartad ut ända fram till läsåret 1991/92.280 
Nästa stora förändring för lärosätet och dess lärarutbildningar kom först i 
samband med att GIH i Stockholm blev en självständig högskola med ett 
nytt namn, Idrottshögskolan.281 Samtliga utbildningsplaner gjordes då om 
och dessutom infördes ett nytt utbildningsprogram, Hälsopedagogutbild-
ningen. I och med att den nya självständiga högskolan bildades upphörde 
lärosätet GCI/GIH i Stockholm formellt att existera. Detta faktum innebar 
ett naturligt slut för studien.  

 

Intervjustudien – analys och bearbetning 
I denna delstudie kommer utvalda delar av intervjuerna att infogas.282 Uti-
från intervjuutsagorna försöker jag få en bild av gymnastikens mål och in-
nehåll, såsom lärarutbildarna i gymnastik minns dessa. Deras minnen till-
sammans med lärosätets dokumentation av verksamheten kommer fram-
förallt att lyftas fram och tolkas som en del i GCI/GIHs kollektiva minne 
kring ämnet gymnastik.  

I analysfasen har jag valt att bearbeta de manliga och de kvinnliga gym-
nastiklärarnas utsagor var för sig, för att därigenom försöka fånga even-
tuella skiljaktigheter i gymnastikdiskurserna. Genom att tolka intervjuutsa-
gorna, försöker jag få en förståelse av de tankar som framträder. Analysen 
sker i ljuset av det givna teoretiska perspektivet och den givna situatio-
nen.283 Min egen förförståelse av gymnastikens praktik, byggd på mångårig 

                                              
279 Utbildningsplan för idrottslärare med föreskrifter av Universitets- och högskoleämbe-
tet (UHÄ) fastställd 1986-05-29, regnr 411-1124-84, Serie A1A:8, Idrottshögskolans 
arkiv, Stockholm. 
280 Grundskollärarutbildningen 4–9 idrott och ett annat ämne som tillkom läsåret 1988/89 
har medvetet lämnats åt sidan i detta arbete.  
281 Idrottshögskolan inrättades 1/7 1992 och fick i samband med detta en ny logo och ett 
ändrat namn. 
282 Se kapitel 5 för en mer noggrann redogörelse för intervjustudien, urval, bortfall, me-
tod etc. 
283 Se vidare Jan Trost (1997) Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur); Andrea 
Fontana, James H. Frey (1998), pp. 47–78; Ann-Marie Flodin (1998) Sångskatten som 
socialt minne: En pedagogisk studie om en samling skolsånger (diss. Stockholm: HLS 
Förlag); Maurice Halbwachs (1992). 
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erfarenhet som lärare och ledare i gymnastik, kan givetvis påverka bearbet-
ningen av resultaten.284 

Vid intervjuerna rörde sig samtalen med lärarutbildarna om deras mål 
med undervisningen, hur de ville beskriva karaktären på undervisningen i 
fristående gymnastik samt hur rörelseträningen hade utvecklats, påverkats 
och förändrats genom årtiondena. Vidare handlade frågorna om vilka peda-
goger, kolleger eller andra faktorer som hade påverkat dem i deras verk-
samhet. Dessutom skulle lärarutbildarna i minnet återkalla hur stort tids-
utrymme ämnet hade haft och hur andra lärare vid lärosätet såg på dem och 
deras ämne. Gymnastikämnets struktur, innehåll och praxis har en väl in-
övad tradition för vad utövandet består av, hur det skall se ut, var det skall 
tränas, vilken klädsel som skall användas samt vilka mål som finns för själ-
va utövandet. Målet med intervjustudien var således att belysa och tydlig-
göra de tankar som omgärdat gymnastikinstitutionen vid GCI/GIH. 

När jag intervjuade lärarutbildarna tillfrågades de om varifrån de fick in-
fluenser och vad som påverkade deras undervisning inom den fristående 
gymnastiken. Den bakomliggande avsikten med dessa frågor har varit att 
kunna upptäcka vad som valts in och vad som valts bort i undervisningen. 
Jag har strävat efter att fånga det som kännetecknar lärarutbildarnas kollek-
tiva minne, dvs. vad som de tillsammans uttrycker som eftersträvansvärt 
eller viktigt i sin undervisning. Genom att studera hur de talar om gymnas-
tiken i form av termer och uttryck menar jag att man kan få fatt i de tanke-
mönster som har präglat det gemensamma tänkandet inom gymnastik-
praktikerna. De manliga och de kvinnliga gymnastiklärarna och den man-
lige musikläraren har verkat i skilda gymnastikpraktiker (den manliga och 
den kvinnliga) från studiens start och fram till samundervisningens in-
förande. Därefter har de ansvarat för en gymnastikpraktik där både manliga 
och kvinnliga studenter har undervisats tillsammans i ämnet.  

 

Uppläggning av redovisning 
Delstudiens empiri redovisas på följande sätt. De utvalda läsåren delredo-
visas vart och ett för sig utifrån en beskrivning av verksamheten vid 
GCI/GIH och den lärarutbildningen som ges. Redogörelsen är strukturerad 

                                              
284 Jag är väl insatt i den gymnastikträning som bedrevs för flickor/kvinnor från mitten av 
1960-talet på grund av min aktiva tid som kvinnlig tävlingsgymnast, därefter utbildade 
jag mig till gymnastiklärare vid GIH under åren 1970/72. Numera är jag tränare för en 
elittrupp i fristående gymnastik. I den avslutande delen ska jag diskutera hur jag försökt 
att använda denna kunskap på bästa sätt.  
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utifrån: en beskrivning av verksamheten, gymnastikämnets tidstilldelning 
och dess relation till de övriga ämnena. Därefter följer en beskrivning av 
gymnastikämnets innehåll utifrån de begrepp som används för att beskriva 
den fristående gymnastiken och avslutningsvis följer de förändringar och 
skeenden som synliggörs inom gymnastiken. Detta sker med hjälp av verk-
samhetsrapporter och intervjuutsagor. Därpå följer en sammanfattande tolk-
ning av vad som framträder/konstituerar institutionen gymnastik för respek-
tive period. Kapitlet avslutas med en reflektion över delstudiens resultat. 
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7. Verksamhetsrapporter och intervjustudien 
   
  Jane Meckbach 
 
 
 

Inledning 
När delstudien tar sin början var Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet lan-
dets enda lärosäte för utbildning av manliga och kvinnliga gymnastiklärare. 
Gymnastiklärarlinjen omfattade två års studier och utbildningen syftade 
främst till att förse de högre skolformerna (flick- och realskolorna samt lä-
roverken) med gymnastiklärare. Föreståndare vid GCI var överste Adolf 
Johnsson och lärarkåren omfattade medicinare, fysiologer, gymnastiklärare, 
idrottslärare och pedagoger. Elevantalet uppgick till drygt 130, fördelade på 
de två utbildningar som fanns vid institutet: gymnastiklärarlinjen och sjuk-
gymnastlinjen. Utbildningarna vilade på 1934 års stadga angående examina 
vid gymnastiska centralinstitutet.  

GCI flyttade in i nya lokaler, fick en ny forskningsavdelning för fysiolo-
gi och flera nya unga lärare inom gymnastik- och idrottsområdet anställdes 
detta läsår.285 Målet med gymnastiklärarutbildningen var att utbilda lärare 
för skolans behov och att tillmötesgå förändringar i samhället, skolan och 
vetenskapen. I en artikel i Aftonbladet från 1938 med rubriken ”En högsko-
la för fysisk fostran” beskrivs hur statsrådet Engberg tog upp idén om ett 
nytt GCI: 

 
… nu behöver vi inte blott ett gymnastiskt utan även ett idrottsligt centralin-
stitut. 

 
På kullarna vid Stadion skulle vår första högskola för fysisk fostran resas. 
Högskolan skulle bli ett komplement till Lillsved286 och det blivande id-
rottshemmet (vilket inte anges med namn). Engberg uttalade sig vidare om 
att högskolan åter skulle föra Sverige till en ledarplats på den fysiska fost-
rans område.287  

                                              
285 Olle Halldén (1988), s. 61. 
286 Nationalencyklopedin, Tolfte bandet (Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 1993), s. 
301. Fastigheten Lillsved donerades till Svenska Gymnastikförbundet och folkhögskolan 
etablerades 1937. Gymnastik- och idrottsfolkhögskolan har en särskild inriktning på gym-
nastik och breddidrott. En av initiativtagarna till folkhögskolan var Agne Holmström. 
287 Ledare (1938) ”En högskola för fysisk fostran” i Aftonbladet den 19/3 1938. Redaktör 
P. G. Peterson. 
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Stora förväntningar fanns nog på GCI vid denna tidpunkt att bland annat 
utveckla gymnastikämnet och hjälpa lärarkåren i landets skolor. 

 

Läsåret 1944/45 

Beskrivning av verksamheten 
Jag startar min granskning av det arkiverade materialet läsåret 1944/45288, 
dvs. då GCI flyttade till sin nuvarande plats och de två äldsta intervjuade 
lärarutbildare anställdes. Årsredogörelsen från detta läsår innehåller en be-
skrivning av verksamheten under rubrikerna: historik, direktion, lärarkår, 
elevkår, översikt av verksamheten, undervisningens uppdelning, examine-
rade, stipendier och bibliotek. I redogörelsens återfinns en beskrivning av 
den fysiska fostrans utveckling med orden: 

 
Läget mellan tvenne idrottsplatser kan sägas vara signifikant för hela ut-
vecklingen av den fysiska fostran i vårt land: idrottens framträdande som en 
med gymnastiken jämbördig faktor i folkets fysiska fostran.289  

 
Direktionen bestod av bland annat ordföranden, professor E. Abrahamsson, 
och föreståndaren, men ingen lärare fanns representerad. Lärarkåren i gym-
nastik utgjordes av två manliga kaptener och två kvinnliga gymnastik-
direktörer, varav en man och en kvinna ingår i studien. Antalet elever på 
gymnastiklärarlinjen var vid denna tidpunkt totalt 76, fördelade på två års-
kurser med 28 manliga och 48 kvinnliga.290 Undervisningen inom gymnas-
tiklärarlinjen gavs i skilda avdelningar för respektive kön inom samtliga 
praktiska ämnen, men även inom vissa teoretiska ämnen såsom gymnastik 
samt lek och idrott. De manliga eleverna undervisades av manliga lärare 
och de kvinnliga av kvinnliga lärare. Vid institutet fanns även en sjukgym-
nastlinje, vilken inte behandlas i denna redogörelse.291 Undervisningen på 
gymnastiklärarlinjen genomfördes i fyra skilda ”klasser”: den äldre manliga 
kursen (ÄMK), den äldre kvinnliga kursen (ÄKK), den yngre manliga kur-
sen (YMK) och den yngre kvinnliga kursen (YKK), och fördelades på teo-
retiska och praktiska ämnen enligt kommande sammanställning, tabell 1: 

                                              
288 Redogörelse: Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet, GCI. Redogörelse för institutets 
verksamhet under arbetsåret 1944–45, med biträde av GCI:s tf. föreståndare och lärare 
avgiven av dess direktion. Redogörelser 0, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. 
289 Ibid., s. 3. 
290 I redogörelsen framkommer att 4 utländska elever följt undervisningen vid GCI. 
291 Sjukgymnastlinjens undervisning, innehåll och vilka lärare som tjänstgjort återfinns i 
institutets redogörelser.  
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Tabell 1. Ämnen och antal undervisningstimmar läsåret 1944/45 uppdelat på årskurs och kön. 

Teoretiska ämnen  
ÄMK ÄKK YMK YKK 

Fysiologi               108t Fysiologi              108t Fysiologi               64t 
Anatomi                96t 

Fysiologi               64t 
Anatomi                96t 

Gymnastik            166t Gymnastik           160t Gymnastik           155t Gymnastik           176t 
Lek och idrott       188t Lek o idrott            73t Lek o idrott           61t  Lek och idrott        70t 
Psykologi och  
Pedagogik               52t   

Psykologi och  
Pedagogik              52t   

Psykologi och  
Pedagogik              56t 

Psykologi och  
Pedagogik              56t 

Hållningslära          25t Hållningslära         25t Hälsolära               32t 
Samaritlära            16t 

Hälsolära               32t 
Samaritlära            16t 

 
Praktiska ämnen  

ÄMK ÄKK YMK YKK 
Pedagogisk gymn. 319t 
- personlig utbildning 
- undervisning.  Meddelande    

Pedagogisk gymn.323t
- personlig utbildning 
- undervisning. Meddelande   

Pedagogisk gymn.  329t 
- personlig utbildning 
- undervisning.  Meddelande    

Pedagogisk gymn.347t
- personlig utbildning 
-undervisning.  meddelande   

Lek och idrott       375t Lek o idrott          342t Lek och idrott         396t Lek och idrott      360t 
  Röstbehandling        12t Röstbehandling     12t 
 

Vad bestod då de teoretiska och praktiska ämnena av? De teoretiska ämne-
na delgavs studenterna i form av föreläsningar, men också i form av labora-
tiva moment. Inom t.ex. anatomi deltog eleverna vid obduktion av männis-
kolik vid Karolinska sjukhuset. I gymnastikteori förelästes bland annat om 
linggymnastikens principer och dess historia, kroppsövningarnas syfte och 
gymnastikens betydelse för kön och ålder. Man hade också genomgångar av 
dagövningar och det gymnastiska övningsförrådet. Vidare innehöll denna 
del metodik i form av den gymnastiska namnläran292, kommandoövningar 
och metodanvisningar. Inom teoridelen för lek och idrott gavs undervisning 
om den moderna frivilliga idrottsrörelsen, bedömning av olika idrotters 
lämplighet för olika åldrar och kön samt betydelsen av tävling.  

De praktiska ämnena stod för elevernas personliga utbildning inom både 
ämnet gymnastik och ämnet lek och idrott. Inom gymnastiken fick eleverna 
såväl personlig utbildning som utbildning i undervisningens meddelande, 
vilket vi numera skulle benämna metodik och didaktik. Denna undervisning 
var till största delen förlagd till lärosätet och genomfördes av gymnastiklä-
rarna. Praktikverksamhet förekom också med skolelever från Nya Elemen-
tarskolan, Kungsholms och Hedvig Eleonora folkskolor.293 Lärarna i gym-

                                              
292 Vid beskrivning av de gymnastiska övningarna användes en speciell terminologi. Den 
utarbetades på Lings tid och började användas redan 1828. Beskrivningen av den gym-
nastiska övningen bestod av två delar – namn på utgångsläget och namn på själva rörel-
sen. Denna terminologi följer den lingska principen om formbestämdhet eftersom slutlä-
get alltid anges. Exempel: Grenstående (utgångsläget), svikthopp med växelvis knäupp-
dragning under låghopp på stödjande fot (rörelsen). 
293 I redogörelsen framgår inte praktikverksamhetens omfattning i tid eller innehåll. 
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nastik samt idrott och lek ansvarade för undervisningsövningarna med skol-
ungdom. 

 

Fördelning av undervisningstid  
Det totala antalet undervisningstimmar för de två årens studier som förmed-
lades till de manliga kurserna uppgick detta läsår till 2 450 timmar och för 
de kvinnliga något färre, 2 312 timmar. Skillnaden i undervisningstid var att 
de manliga eleverna fick nära 100 timmar mer teoriundervisning än de 
kvinnliga. Även när det gällde de praktiska ämnena fick kvinnliga elever 
betydligt mindre undervisningstid än de manliga. Den stora skillnaden be-
stod bland annat i att undervisning i fäktning endast gavs till de manliga 
eleverna.294 I redogörelsen delades utbildningen upp i teoretiska och prak-
tiska ämnen. De teoretiska ämnena utgjorde cirka 40 procent av den totala 
utbildningen för båda könen. Det kroppsliga tränandet av gymnastik och 
olika idrotter upptog således mer än hälften av utbildningstiden. 

Eftersom fokus ligger på undervisningen inom gymnastikområdet har jag 
studerat timtilldelningen särskilt för detta ämne. De manliga eleverna hade 
under sina två utbildningsår vid denna tidpunkt 969 timmar i gymnastik, 
innehållande såväl teoretiska som praktiska delar. Detta motsvarade 40 pro-
cent av den totala utbildningstiden. De kvinnliga eleverna vid GCI undervi-
sades totalt 1 006 timmar i gymnastik, vilket var 44 procent av den totala 
undervisningstiden. I följande figur illustreras gymnastikämnets tidsmässiga 
andel av den totala undervisningstiden. 

Figur 4. Procentuell undervisningstid i gymnastik i relation till den totala under-
visningstiden läsåret 1944/45. 
 
I följande figur redovisas relationen mellan teori och praktik inom gymnas-
tikämnet under de två studieåren samt den totala undervisningstiden i gym-
nastik. Gymnastikens teori omfattade en tredjedel av den totala gymnastik-
                                              
294 Först 1951 togs fäktningen bort som obligatoriskt undervisningsämne vid GCI. 
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undervisningen. Det framkommer att de kvinnliga eleverna totalt sett hade 
fler timmar i gymnastik, såväl i gymnastikens praktik som teori, än de man-
liga eleverna. 
 

Figur 5. Gymnastikundervisningens innehåll och antal timmar läsåret 1944/45 för, 
de manliga respektive kvinnliga kurserna. 
 

I ämnet lek och idrott ingick för de kvinnliga eleverna även sånglekar, folk-
visedanser och folkdanser, vilket är av intresse eftersom denna form av mu-
sik och rörelse sedermera kom att smälta samman med den fristående gym-
nastiken.295  

Hur såg fördelningen av den totala undervisningstiden ut på den tvååriga 
utbildningen? De manliga elevernas totala undervisningstid, som tidigare 
redovisats, omfattade fler timmar än de kvinnliga elevernas. Vidare förelåg 
det viss skillnad mellan de olika ämnesområdena för respektive kön. I äm-
nesområdet lek och idrott hade de manliga eleverna fler undervisnings-
timmar än de kvinnliga, timmar vilka bland annat bestod av fäktning, värn-
tjänst och friluftsövningar samt brottning. Undervisningstiden för gymnas-
tikämnets praktik, som eleverna hade vid denna tidpunkt, var mindre än 
motsvarande undervisningstid inom ämnesområdet idrott och lek för båda 
könen. De manliga eleverna undervisades 648 timmar i pedagogisk gym-
nastik och 771 timmar i idrott och lek. Motsvarande tidstilldelning för de 
kvinnliga eleverna var 670 i gymnastik respektive 702 i idrott och lek.  

På frågan om hur undervisningstiden fördelades eller vem som bestämde 
de olika momentens tidstilldelning svarade den manlige respondenten A: 

 

                                              
295 Börje Tolgfors (1979) ”Historik över GCI-GIH-utbildningen under den senaste 50-
årsperioden”, Tidskrift i Gymnastik 1979:9, s. 328. Tolgfors framhåller i denna artikel att 
när de kvinnliga eleverna visade upp folkdans vid de årliga uppvisningarna måste halva 
antalet flickor agera pojkar, eftersom de manliga eleverna inte undervisades i folkdans i 
utbildningen till gymnastiklärare. 
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Jag kan nog säga att vi hade aldrig en analyserande diskussion … det var 
mer eller mindre vattentäta skott, undervisningen skulle innehålla ett visst 
timtal … vad ursprunget till det kom ifrån det vet jag inte. Vi skulle ha tolv 
timmar i veckan och man skulle ha undervisningsövningar men det skedde 
utan diskussioner. 

 
Även den kvinnliga respondenten G framhöll att man gjorde det man blev 
ålagd och hon trodde att de som bestämde förmodligen tillhörde direktio-
nen. Tidsfördelningen mellan de olika ämnena kan utifrån dokument och 
utsagor tolkas som att den vilade på den tradition som varit förhärskande 
vid lärosätet under lång tid och att rektor tillsammans med direktionen be-
stämde fördelningen av ämnen och tid. 

 

Gymnastikens innehåll 

Verksamhetsrapporter 
Förutom att jämföra undervisningstid och ämnen har jag gjort en gransk-
ning av det skriftliga material som beskriver innehållet i ämnesområdet 
gymnastik, inom vilket den fristående gymnastiken låg. Jag har sökt efter 
begrepp och beskrivningar av rörelseaktiviteter och metodiska anvisningar. 
Under läsåret 1944/45 går att utläsa att den lingska gymnastikens grund-
principer studerades och utövades. Vidare återfinns kroppsövningarnas syf-
te, namnläran, det gymnastiska övningsförrådet och dagövningarnas upp-
sättning, kommandoövningar och gymnastikens historia. Man använde 
kommendering och genomförde olika dagövningar för både de kvinnliga 
och de manliga eleverna. I gymnastikens praktik, uppdelad på personlig 
utbildning och undervisningens meddelande, kan man utläsa att männen 
bland annat tränade för elitmärket av första graden och att de kvinnliga ele-
verna arbetade med att förbättra sin personliga färdighet, där smidighet, 
behärskning och formrenhet betonades vid utförandet. De manliga eleverna 
övade sig också i de dagövningar som innehöll lämpliga rörelser för 
skolungdom och vuxen ungdom. De kvinnliga eleverna gick också igenom 
”lämpligt rörelseförråd” för skolåldern och dessutom ”avpassade rörelser” 
för äldre och nybörjare inom motionsgymnastik. I redogörelsen framkom-
mer att kraven på de kvinnliga eleverna ökade under det andra året:  

 
 … uppövande av den personliga färdigheten med ökad fordran på smidig-
het, kraft och frigjordhet vid rörelsernas utförande. 

 
När det gäller undervisningens meddelande beskrevs den som att GCI-ele-
verna fick pedagogiska råd och anvisningar för t.ex. hur gymnastik-
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undervisning skulle genomföras, hur instruktion skulle ges, hur man rättade 
fel, hur man hanterade gymnastikredskapen samt genomgång och träning i 
”kommandot”, dvs. hur man skulle beledsaga de fristående övningarna. 

 
Intervjuutsagor 
Denna period, i mitten av 1940-talet, belyses i intervjustudien av en av de 
manliga gymnastiklärarna, respondent A, och en av de kvinnliga, respon-
dent G, som båda tjänstgjorde som metodlärare i gymnastik från läsåret 
1944/45. Den manlige gymnastikläraren framhöll att målet med den fristå-
ende gymnastiken för de manliga eleverna under 1940-talet var: 
 

… att träna korrektiv gymnastik utifrån Lings principer […] ge en harmo-
nisk och funktionell träning av hela kroppen […] övning av muskulatur och 
ledrörelser. 

 
Målet var att behärska sin kropp och med detta menade han att man skulle 
veta var man hade extremiteterna. En av lärarnas uppgifter var att rätta den 
felaktiga rörelsen och hållningen för att förhindra uppkomsten av orätt trä-
ning. Han beskrev hur man använde sig av dagövningar i undervisningen 
och de bestod av: 

 
… inledningsvarv, A-varv, B-varv samt ett avslutningsvarv. Övningarna 
skulle utföras i de tre planen: sagittalt, horisontalt och frontalt.  

 
Vidare talade han om att hållningsgymnastiken betonades redan i början av 
1930-talet, då läkarna upptäckte dålig hållning och slapphet hos den unga 
generationen. Dålig hållning kunde enligt dåtidens läkare resultera i bröst-
kyfos. Gymnastikträningen, menade han, skulle vara personlighetsdanande 
och påverka kroppens fysiska status och vidare framhöll han att: 

 
… gymnasten skulle bygga upp kroppen för det vardagliga livet […] trä-
ningen skedde med isolerade muskulära övningar […] bålträning var ett vik-
tigt inslag. 

 
Han påtalade att rephoppsövningar och gymnastik med bollar under 1940-
talet infördes för såväl manliga som kvinnliga elever. Jag tyder hans utsagor 
som att en väsentlig del av målsättningen med rörelseträningen för de man-
liga eleverna var fokuserad mot en hållningsinriktad träning och en träning 
som inriktades mot en korrektiv gymnastik. Man sökte även utveckla krop-
pen via rörelseträning för att ge en allsidig och funktionell träning av hela 
kroppen. Målsättningen var att vara personlighetsdanande i bemärkelsen att 
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åstadkomma en god hållning, motverka slapphet och stärka karaktären via 
kroppslig träning. 

Den kvinnliga respondenten G anställdes vid GCI 1944. Hon menar, att 
hon tillsammans med sin kvinnliga kollega bröt mot den konservativa an-
dan, mot gängse metodik och övningsförråd, som då var förhärskande inom 
kvinnogymnastiken vid lärosätet. Hon menar, att hon under denna period 
hade svårt att särskilja den fristående gymnastiken från redskapsgym-
nastiken, men att hon under sin egen utbildningstid uppfattade att den fri-
stående gymnastikens betoning var att påverka kroppen och hela män-
niskan. Ett fulländat utförande eftersträvades. Hon arbetade också med den-
na målsättning när hon blev gymnastiklärare vid GCI. Den kvinnliga fristå-
ende gymnastiken från mitten av 1940-talet och framåt innehöll enligt hen-
ne: 

 
… naturliga och totala rörelser […] men samtidigt dominerade hållnings-
gymnastiken. 

 
Hon påpekade att man inom kvinnogymnastiken framförallt betonade att 
man skulle: 

 
… uppöva en rörelsekänsla genom grundläggande övningar och att behärska 
kroppen. 

 
När hon svarade på frågan om vad som karakteriserade den fristående gym-
nastiken gjorde hon det med ord som: 

 
… grundläggande övningar avsåg att uppöva rörelsekänsla och kroppsbe-
härskning utifrån ett funktionellt rörelsesätt. 

 
Hon underströk den kvinnliga fristående gymnastikens estetiska värde och 
menade att man sedan en längre tid hade brutit med den traditionella stela 
linggymnastiken, en mjukare linje eftersträvades. Hon framhöll att den fri-
stående gymnastiken vid GCI under hennes ledning beledsagades av musik 
såväl via pianist som på grammofonmusik i form av kammarmusik. Medel 
fanns inte att anställa någon pianist på heltid. Hon påpekade att gymnas-
terna angav rytmen i själva utövandet när de framförde sin gymnastik.  

 

Förändringar och skeenden 

Verksamhetsrapporter 
I årsredogörelsen för det läsår som därefter följde (1945/46), återfanns inte 
reglerna för kommendering för de kvinnliga eleverna vid utbildning i gym-
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nastikens teori eller praktik. Helt nytt var att rytmikundervisning infördes 
för den yngre kvinnliga kursen med en specialutbildad, extern lärare. Ytter-
ligare ett läsår senare infördes musikteori med en extern musiklärare. Även 
detta moment gavs enkom till de kvinnliga eleverna. Att det nya momentet 
rytmik kom in i undervisningen resulterade i att en rytmiklärare fanns läs-
året 1949/50 för undervisning av de kvinnliga kurserna.296 I början av 1950-
talet betonades i den skriftliga dokumentationen, att den fysiska fostran gav 
en ”social och psykologisk belysning” samt att eleverna även studerade lek-
teorier. Den praktiska gymnastikundervisningen för de manliga eleverna 
verkar ha fortsatt som tidigare år. Däremot återfanns i texten nya inslag för 
de kvinnliga eleverna. De fick prova på handredskapen boll och käglor. 
Grammofonmusiken gjorde entré, vilket medförde att de kvinnliga eleverna 
började göra egna elevprogram till musik. I mitten av 1950-talet fick de 
även utbildning i pojkgymnastik av manlig lärare samt kurser i barn- och 
hållningsgymnastik.  

 
Intervjuutsagor 
Utsagorna från respondenterna om influenser på sin undervisning visar 
bland annat på tidiga internationella kontakter. På frågan varifrån respon-
dent A påverkades i sin lärargärning lyfte han fram sina studieresor till 
framförallt USA och Tyskland, bland annat tillsammans med Maja Carl-
qvist och Sofiaflickorna. Han menade att den danske gymnastikpedagogen 
Niels Bukhs tänjningsbetonade friståendeövningar redan på 1930-talet hade 
påverkat den frivilliga gymnastiken och kom att påverka även honom.297 
Sedermera införde en manlig kollega till respondenten prestationsövningar i 
utbildningen, inspirerad av den manliga tävlingsgymnastiken. Musiken var 
inte obligatorisk för de manliga eleverna, utan fanns om den undervisande 
läraren behärskade ett instrument. Den tidigare läraren Oswald Holmberg 
spelade piano och den samtida kollegan spelade dragspel. Han framhöll 
vidare att: 

 
… de kvinnliga elevernas uttrycksgymnastik övades ej av de manliga gym-
nasterna. 

 

                                              
296 Läsåret 1949/50 undervisades de kvinnliga eleverna av Karin Fredga i rytmik. Från 
och med läsåret 1950/51 fram till läsåret 1958/59 undervisade Kaija-Leena Bergérus de 
kvinnliga eleverna i rytmik. Maggie Gripenberg undervisade också i rytmik mellan läs-
åren 1954/55 till 1957/58 och dessutom Lilian Runestam läsåret 1957/58.  
297 Se avhandlingens kapitel 3 Gymnastik som kroppsövning, under rubriken …för män. 
Se även Erik Westergren (1968), s. 20–22.   
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Denna uttrycksgymnastik, menade han, stod för högre andliga värden. 
Gymnastiken, rörelserna, skulle uttrycka något med grace enligt den inter-
vjuade. Han talade mycket och gärna om kvinnogymnastiken, som han me-
nade framförallt påverkades av Maja Carlqvists idéer och metoder för skol-
gymnastikens utformning. Han framhöll att de manliga gymnastiklärarna 
influerades av, och i sin egen rörelseträning infogade, den danska mer elas-
tiska gymnastiken. Ytterligare ett påpekande var den betydelse en karisma-
tisk, dynamisk ledargestalt hade för att skapa förnyelse och för att upprätt-
hålla den manliga fristående gymnastiken. Skolans behov nämndes inte ex-
plicit. 

Den kvinnliga respondenten G framhöll att hon och hennes kvinnliga lä-
rarkollega påverkades från olika håll. De följde med tidens anda och de nya 
idéer som kom. Gymnastiklärarinnan berättade att hon efter sin utbildning 
reste på studieresor till bland annat Tyskland, Frankrike, England och USA. 
I Tyskland kom hon i kontakt med de tyska pedagogerna Rudolf Bode och 
Hinrich Medau. Hon besökte ett antal gymnastikinstitut under sina utlands-
vistelser och det var särskilt de pedagogiska tankegångarna om skolunder-
visning för barn, som intresserade henne. Vidare framkom att hon deltog 
som hjälpledare till Maja Carlqvists trupp, Sofiaflickorna, när de gjorde en 
av sina resor till USA 1939. I USA stannade hon i drygt två månader och 
kom där i kontakt med amerikansk pedagogik och gymnastik. Vidare beto-
nade hon mötet med den amerikanska gymnastikledaren Gladys Andrews 
som deltog i Lingiaden 1949. I slutet av den intervjuades anställningsperiod 
kom improvisationsmoment in som en del i den fristående gymnastikunder-
visningen. Sammanfattningsvis menade respondenten, att hon främst hade 
påverkats av Maja Carlqvists skolgymnastik samt av tyska och amerikanska 
pedagoger. Dessutom framhöll hon de många internationella kontakter, som 
hon dragit lärdom av i sitt pedagogiska arbete. 
 

Sammanfattande tolkning av institutionen gymnastik          
läsåret 1944/45 
Institutionen gymnastik var vid studiens start en väl sammanhållen och 
stark institution som vilade på en historisk tradition och legitimerades ut-
ifrån linggymnastiken. Av dokument och utsagor framgår dock att de 
kvinnliga och de manliga eleverna vid GCI i mitten av 1940-talet utbildades 
inom två skilda gymnastikpraktiker. Undervisningen gavs i åtskilda under-
visningsgrupper där manliga eleverna utbildades av manliga gymnastiklära-
re och de kvinnliga av kvinnliga gymnastiklärare.  
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Institutionens medlemmar, de fyra gymnastiklärarna, ansvarade tillsam-
mans för nära hälften av elevernas totala undervisningstid (40 procent för 
de manliga eleverna och 44 procent för de kvinnliga). I gymnastiken för de 
båda könen ingick gymnastikens teori, pedagogisk gymnastik och metodik i 
redskapsgymnastik och fristående gymnastik samt så kallade undervis-
ningsövningar. Gymnastiklärarna ansvarade således för elevernas teoretiska 
och kroppsliga skolning i ämnet gymnastik och dessutom för professionsut-
bildningen av de blivande gymnastiklärarna för samhällets högre skolfor-
mer. I läroverket gavs undervisning i gymnastik som bland annat skulle bi-
dra till elevernas allsidiga kroppsutveckling, bidra till god hållning och vara 
karaktärsdanande och disciplinerande.298 

Av min analys av de manliga intervjuutsagorna framgår att den manliga 
fristående gymnastiken stod för en fysisk fostran utifrån de lingska tradi-
tionerna, där gymnastiken skulle ge en harmonisk och funktionell träning av 
hela kroppen. Målet var att behärska sin kropp och nå en god hållning. En 
intressant iakttagelse är att vid denna tidpunkt genomförde flera av lärarut-
bildarna resor och studiebesök utomlands och skaffade sig erfarenheter som 
de sedan försökte implementera i undervisningen. Min tolkning av de 
kvinnliga intervjuutsagorna visar att den kvinnliga fristående gymnastiken 
befann sig i en brytningstid. Det framkommer i utsagorna kring målet med 
undervisningen att de naturliga och totala rörelserna betonades samtidigt 
som hållningsgymnastiken dominerade. Här framkommer att det i rörelse-
träningen fanns motsägelsefulla mål; att disciplinera kroppen samtidigt som 
man ville utveckla en mer naturlig rörelseträning. De nya momenten rytmik 
och musikteori samt pianobeledsagning av de fristående rörelserna medför-
de att karaktären på gymnastiken hade börjat förändras. De kvinnliga ele-
verna hade mer undervisning i gymnastik än sina manliga kamrater, vilket 
jag tolkar som att den kvinnliga gymnastikdiskursen i den kvinnliga utbild-
ningen var tydligare och ansågs vara mer betydelsefull än den manliga id-
rottsdiskursen.  
 

Läsåret 1958/59 

Beskrivning av verksamheten 
Läsåret 1958/59 beskrivs närmare på grund av att undervisningstiden för de 
studerande då förändrades, och för att GCI blev en renodlad lärarutbild-

                                              
298 Se vidare Kungl. Maj:ts kungörelse den 29 juni 1928 angående undervisningsplaner 
för rikets allmänna läroverk (SFS 252/1928); Kungl. Maj:ts kungörelse den 17 mars 
1933 angående timplaner för rikets allmänna läroverk (SFS 110/1933). 



 130 

ningsinstitution.299 Läsåret innan (1957/58) var det sista som sjukgymnast-
linjen fanns kvar vid lärosätet och denna omorganisation ledde fram till att 
GCI nu endast svarade för utbildning av gymnastiklärare.300 Fem av respon-
denterna som ingår i intervjustudien var verksamma lärare detta läsår.301 
Därutöver undervisade ytterligare en manlig lärare i gymnastikämnet. En 
rytmiklärarinna undervisade de manliga eleverna.302 Det totala antalet ele-
ver vid GCI var 148 och av dessa hade elva utländskt medborgarskap. Un-
dervisningen redovisas nu i årsredogörelsen med de manliga kurserna först 
och därefter de kvinnliga: yngre manliga (YMK) och äldre manliga kursen 
(ÄMK) samt yngre kvinnliga (YKK) och äldre kvinnliga kursen (ÄKK), 
enligt nedanstående sammanställning: 

 
Tabell 2. Ämnen och antal undervisningstimmar läsåret 1958/59 uppdelat på årskurs och kön. 

Teoretiska ämnen 
YMK ÄMK YKK ÄKK 

Fysiologi                64t 
Anatomi                 96t 

Fysiologi              108t Fysiologi               64t 
Anatomi                96t 

Fysiologi              108t 

Gymnastik            156t Gymnastik           150t Gymnastik           189t Gymnastik           159t 
Lek och idrott         65t Lek o idrott            95t Lek o idrott            95t  Lek och idrott      110t 
Psyk. pedagogik      82t Psyk. pedagogik 56t Psyk.  pedagogik   82t Psyk.  pedagogik   56t 
 Hälsolära               20t 

Hållningslära         25t 
 
 

Hälsolära               20t 
Hållningslära         25t 

 
Praktiska ämnen 

YMK ÄMK YKK ÄKK 
Pedagogisk gymn. 252t 
- personlig utbildning 
- undervisning.  Meddelande    

Pedagogisk gymn.310t
- personlig utbildning 
- undervisning. meddelande   

Pedagogisk gymn. 257t 
- personlig utbildning 
- undervisning.  meddelande      

Pedagogisk gymn.330t
- personlig utbildning 
-undervisning.  Meddelande   

Lek och idrott       390t Lek o idrott          365t Lek och idrott         338t Lek och idrott      318t 
Röstbehandling       12t  Röstbehandling        12t  

 
Ingen märkbar förändring gällande ämnesinnehåll för kvinnliga eller man-
liga elever hade ägt rum från studiens start.303  

 

                                              
299 Redogörelse: Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet, GCI. Redogörelse för institutets 
verksamhet under arbetsåret 1958–59 med biträde av GCI:s t.f. föreståndare och lärare 
avgiven av dess direktion. Redogörelser 1, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. 
300 Föreståndare var gymnastikdirektör Paul Högberg. 
301 En av de manliga gymnastiklärarna hade nu gått över till att undervisa i ämnet psyko-
logi och pedagogik. Den manlige musikläraren undervisade de kvinnliga eleverna fr.o.m. 
läsåret 1957/58. 
302 Rytmiklärarinnan Kaija-Leena Bergérus undervisade de manliga eleverna från och 
med läsåret 1958/59 till läsåret 1964/65.  
303 Samaritlära är ett ämne som inte längre återfinns i undervisningen av gymnastiklärare.  
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Fördelning av undervisningstid  
Undervisningstiden för samtliga elever vid gymnastiklärarlinjen hade totalt 
sett minskat med 20 procent för de manliga eleverna och med 14 procent 
för de kvinnliga i jämförelse med läsåret 1944/45. Varför detta sker är svårt 
att uttala sig om. Den lärarledda undervisningstiden för manliga elever detta 
läsår var 2 246 timmar och den största delen av nedskärningen stod de prak-
tiska ämnena för. Även inom de teoretiska ämnena skedde en minskning 
med drygt 100 undervisningstimmar, där framförallt teoriundervisningen 
inom lek och idrott stod för den största timreduceringen. I de praktiska de-
larna var det framför allt gymnastiken som hade beskurits, med 120 timmar. 
För de kvinnliga eleverna var den totala undervisningstiden detta läsår 2 
259 timmar, en reducering med 56 timmar. Nedanstående figur visar inne-
hållet i den tvååriga gymnastiklärarutbildningen för de manliga och kvinn-
liga kurserna utifrån de tre rubrikerna; gymnastik (teori och praktik), idrott 
(teori och praktik) samt övrig teoriundervisning (fysiologi, anatomi, psyko-
logi och pedagogik, hälsolära). 
 

Figur 6. Total undervisningstid uppdelad i olika ämnesområden för manlig och 
kvinnlig kurs läsåret 1958/59. 
 
Tidstilldelningen hade för de kvinnliga eleverna ökat inom de teoretiska 
delarna, men dragits ner inom gymnastikens praktik. Värt att notera är att 
de kvinnliga eleverna för första gången har mer total undervisningstid än de 
manliga. En försiktig förklaring skulle kunna vara att gymnastiklärarutbild-
ningen för manliga och kvinnliga eleverna börjar närma sig varandra. 

Undervisningstiden i gymnastikens teori och praktik hade reducerats nå-
got i jämförelse med läsåret 1944/45, men ämnet hade fortfarande en stark 
position i utbildningen. Gymnastikundervisningen för de manliga eleverna 
omfattade totalt 868 timmar, en reducering i jämförelse med 1944/45, men 
utgjorde 39 procent av den totala undervisningstiden. För de kvinnliga ele-
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verna bestod gymnastikundervisningen av 935 timmar, vilket motsvarade 
42 procent av den totala undervisningstiden. 

Figur 7. Procentuell undervisningstid i gymnastik i relation till den totala under-
visningstiden läsåret 1958/59. 

 
De manliga eleverna hade 47 fler undervisningstimmar i idrott än i gymnas-
tik. För de kvinnliga eleverna gavs 74 fler timmar i gymnastik än i idrott. 

Flera av gymnastiklärarna vittnade om att det inte fördes några diskus-
sioner angående tidsfördelningen mellan ämnena, utan som den kvinnliga 
respondenten I uttryckte det: 

 
… man tog hand om den undervisning man blev tilldelad. 

 
En av de manliga respondenterna, B, menade att under en lång period då 
han började arbeta och rätt många år framöver: 

 
… så var det en statisk situation när det gällde timfördelning och det var lik-
som givet att gymnastiken skulle vara tolv timmar i veckan, vi undervisade 
ju på lördagar och på den tiden var det minst två timmar gymnastik per dag. 

 
 

Gymnastikens innehåll 

Verksamhetsrapporter 
I årsredogörelsen framgår att den teoretiska och praktiska gymnastiken var 
snarlik den som var aktuell vid studiens start. Det som nu skrivs fram inom 
teoridelen är att den manliga yngre kursen hade undervisning i musikteori 
och litteratur som berörde ”circuit training”. De båda manliga kurserna hade 
nu rytmik. De kvinnliga elevernas undervisning i musikteori innehöll block-
flöjtspel och trumövningar på tamburin. Vidare verkade man ha föreläst om 
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Labans rörelseanalysteori.304 För de manliga eleverna inom gymnastikens 
praktik går att läsa att den personliga träningen innehöll: 
 

… uppövande av personlig färdighet […] genomgång av rörelseförråd […] 
gymnastiktävling […] kurs i rytmik […] passande övningar för olika skol-
åldrar. 

 
För de kvinnliga eleverna i första årskursen nämns uppövande av den per-
sonliga färdigheten i fristående gymnastik till musik och fristående gym-
nastik med bollar och hopprep. För den äldre kvinnliga kursen återfinns inte 
längre någon rytmikundervisning, däremot: 

 
Uppövande av personlig rörelsekänsla och prestationsförmågan, rörelseför-
råd för olika skolåldrar […] gymnastik med handredskap […] musikaliska 
formen, sammanställa gymnastikprogram till grammofonmusik, kurs i pojk-
gymnastik (manlig lärare), kurs i hållningsgymnastik. 

 
I den praktiska delen av gymnastikundervisningen betonades för såväl de 
manliga som de kvinnliga eleverna vikten av att öva den personliga färdig-
heten i såväl redskapsgymnastik som fristående gymnastik.  

 
Intervjuutsagor 
Respondent A menade att den nya träningsformen ”circuit training” som 
infördes på 1950-talet kom att förändra målsättningen med den manliga 
fristående gymnastiken. En systematisk träning av kroppen med bland annat 
styrke- och konditionsträning var målet. Den manlige respondenten B ansåg 
att i slutet av 1950-talet, då han anställdes, hade målet i jämförelse med 
hans egen utbildningstid förändrats för den manliga fristående gymnastiken. 
Det nya var: 

 
… en systematisk kroppsträning och en allmän koordinationsträning. 

 
Vidare menade han att de manliga elevernas träning hade med koordina-
tionskunnande att göra och att de skulle vara medvetna om kroppens an-
vändning. Han återkom till vikten av en systematisk färdighetsträning för 
att eleverna skulle bli rörelsemedvetna och att detta har varit ett ledmotiv 
under alla hans undervisningsår. När han undervisade i fristående gym-
nastik använde han musik vid vissa moment, t.ex. löpning. Han betonade att 
det fanns ett motstånd bland manliga gymnastiklärare och -tränare, när det 
                                              
304 Flera av de kvinnliga respondenterna deltog i Labankurser som genomfördes i Lon-
don. 
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gällde att införa musik till manlig fristående gymnastik, då det ansågs 
kvinnligt. Men den kvinnliga rytmikläraren, som de manliga lärarna samar-
betade med, hade en förmåga att finna passande rörelser för de manliga ele-
verna där musik och rörelser harmonierade och inte utmanade. 

Den manlige respondenten F, som vid denna tidpunkt endast undervisade 
de kvinnliga eleverna i musikteori och musikpraktik, talade om att musik-
teorin gavs som föreläsning i stor undervisningsgrupp, men att musik-
praktiken gavs i mindre grupper. Att det endast var de kvinnliga eleverna 
som undervisades i musik vid denna tidpunkt, kan enligt min tolkning ha 
berott på att karaktären (formen) på den kvinnliga fristående gymnastiken i 
hög grad skilde sig från den manliga. Respondenten F uttryckte det så här: 

 
Jag tror att det var så här att karaktären på rörelserna skilde sig åt naturligt-
vis […] och det fanns en tradition på kvinnosidan att använda sig av pianist. 
 

De kvinnliga gymnastiklärarna som tjänstgjorde detta läsår betecknas med 
bokstäverna H och I. Målen för den fristående gymnastiken formulerade 
respondent H på följande sätt: 

 
… att lära ut ett rörelsesätt med minst möjliga spänning […] växling mellan 
spänning och avspänning […] att rörliggöra kroppens alla leder […] att ge 
känsla för form […] först med formkänsla kommer skönheten i rörelsen 
fram. 

 
Hon framhöll att eleverna skulle lära sig att alltid vara medvetna om var 
exempelvis armar och ben befann sig. Först då kunde man uppleva och få 
känsla för form för själva kroppsrörelsen; man erfor då det sköna i själva 
rörelseutförandet. Hon menade att tyngdpunkten i rörelseträningen säkert 
var densamma för lärare i idrott, som för lärare i gymnastik. Hon uttryckte 
det med följande ord: 

 
… spänst, vilket givetvis är mest fråga om fötter och ben […] styrka, där gi-
vetvis redskapsgymnastik ger mer, kan dock även tränas i fristående gym-
nastik […] god hållning […] träning i vanliga arbetsställningar ute i li-
vet…att sitta rätt […] att undvika spänning i axlar i intellektuellt arbete […] 
att hindra ensidighet. 

 
Vidare påpekade hon att kommandot försvann till förmån för vanlig sam-
talston och att musiken blev en del i det nya sättet att påbörja rörelserna. 

Respondent I gav som svar på frågeställningen om den fristående gym-
nastikens tyngdpunkt och målsättning, att hon under sin verksamma tid un-
der 1950-talet gav de kvinnliga eleverna undervisning i rytmisk gymnastik. 
Hon påpekade att målet med undervisningen var att: 
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… ge rörelseglädje, utveckla rörlighet och koordinationsträning […] ta ut 
rörelsen till rörelsegränsen […] det skulle kännas skönt. 

 
Vidare talade hon om att de manliga eleverna erhöll undervisning i rytmik 
av en kvinnlig gymnastikledare. Det hände också, sade hon, att den manlige 
gymnastikläraren spelade dragspel till elevernas dagövningar i mattgym-
nastik och till fristående gymnastikövningar. Respondent F framhöll att han 
och rytmiklärarinnan hade ett bra utbyte och att de kom att samarbeta. Re-
spondent I gav inget klart svar på var tyngdpunkten i rörelseträningen låg i 
slutet av 1950-talet, mer än att det rörde sig om en rytmisk gymnastik, men 
framhöll att när rörelser och musik alltmer förenades i början av 1960-talet 
blev trenden: 

 
… att man skulle utveckla rörelserna och det gällde endast de kvinnliga ele-
verna och då framförallt i samarbetet med musiken. 

 
Respondent J, som inte tjänstgjorde just detta läsår, men undervisat tidigare 
i början av 1950-talet, menade att den kvinnliga fristående gymnastiken 
förändrades bland annat under inflytande av finsk kvinnogymnastik via 
Hilma Jalkanen och tysk kvinnogymnastik via Bode och Medau. Hon påpe-
kade att: 

 
… upplevelsen av träningen var viktig […] en allsidig träning och att åter-
uppväcka den rörelseglädje som de flesta barn besitter. 

 
Hon menade, liksom de övriga kvinnliga gymnastiklärarna, att musiken 
började styra rörelsevalet. Hon framhöll att hennes undervisning var påver-
kad av Ernst Idla305 och hans gymnastik, där rörelseträning och rörelse-
upplevelse inifrån kroppen och finmotoriskt uttagna rörelser stod i centrum. 
Tyngdpunkten låg även i att: 

 
… rörelserna bedrevs i nära symbios med specialkomponerad musik. 

 
När de kvinnliga gymnastiklärarna undervisade i fristående gymnastik hade 
de pianisten Märta Melin till sin hjälp när de komponerade sina fristående-
program. En annan del i undervisningen var proven, som de kvinnliga ele-
verna utsattes för. De kvinnliga gymnastiklärarna menade att dessa moti-
verade till en intensifiering av träningen, ofta med förbättrad rörelsemed-
vetenhet som resultat.  

                                              
305 Se vidare Ernst Idla (1967) Rörelse och rytm: Lek och träning med boll (Stockholm: 
Bonnier).  
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Förändringar och skeenden 

Verksamhetsberättelser 
I årsredogörelsen för läsåret 1959/60 redovisas ett nytt teoretiskt ämne – 
Kroppsövningarnas speciella teori – för de äldre kurserna. I denna kurs in-
gick bland annat läroplanens krav på gymnastikämnet i skolan, inlärnings-
teori, metodisk stegring för olika färdigheter och tillämpning av aktivitets-
pedagogik. I början av 1960-talet beskrivs i dokumentationen att de kvinn-
liga eleverna undervisades i ”improvisationsövningar”, ett begrepp som inte 
använts tidigare. För de kvinnliga eleverna infördes också praktiskt musice-
rande. De kvinnliga kurserna skulle leda studiekamrater i skoldagövningar 
och program till grammofonmusik eller bandad musik. Dessutom redovisas 
att man genomförde flera studiebesök: Folksams företagsgymnastik, Ope-
rabalettens elevskola, Balettakademien, olika skolor och gymnastikföre-
ningar var exempel på organisationer som fick besök. För de manliga ele-
verna tillkommer läsåret 1962/63 en kurs i musikteori och begreppen form, 
rytm och avspänning skrivs fram för första gången i redogörelsen. 

 
Intervjuutsagor 
Den manliga respondenten B som var gymnast i unga år menade att den 
frivilliga gymnastiken påverkade honom mycket i hans roll som lärarutbil-
dare: 

 
… alla lärare vid GCI har haft ett genuint förhållande med den frivilliga 
verksamheten. 

 
Hans lärare under den egna utbildningstiden vid GCI, Klas Thoresson, an-
sågs vara en uppstickare mot gängse normer och den formella ling-
gymnastiken. Thoresson var involverad i tävlingsgymnastik och hade på så 
sätt nära samarbete med en tongivande ledare för tävlingsgymnastik, Erik 
Lindén, en stark profil i Örebrogymnasterna, Sveriges då mest framgångsri-
ka gymnastikförening. Beträffande sin egen utbildning ansåg respondent B 
att rörelserna inom den fristående delen då bestod lite mindre av P H Lings 
ställningsgymnastik. Han trodde att lärarna vid GCI bland annat fick sin 
inspiration via föreningsgymnastiken och via Niels Bukhs gymnastik. Den 
danska gymnastiken, menade han, stod för ett nytänkande.  

När han i början av 1960-talet arbetade som gymnastiklärare vid GCI 
med den fristående gymnastiken, gjorde grammofonmusiken entré och för-
ändrade rörelseutförandet. Vidare framhöll han att man började arbeta med 
kreativa moment under denna period. Han var parallellt med sin lärargär-
ning tränare för bland annat SGFs elittrupp, en framgångsrik gymnastikfö-
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rening i Stockholm. De personer som betydde mycket för honom var hans 
gymnastiklärare på GCI, de manliga och kvinnliga kollegerna samt rytmik-
ledarinnan Bergérus och dansaren Mengarelli. En annan inspirationskälla 
var de uppvisningar och resor som han var med om inom den frivilliga 
verksamheten. Här menade han, att han kunde fånga upp nya trender och få 
inspiration till att utveckla gymnastiken på GCI. Han genomförde uppvis-
ningsresor utomlands med sin förening tillsammans med Sofiaflickorna.  

Även respondent C hade Klas Thoresson som lärare under sin utbild-
ningstid och menade att redan då fick han möta fristående gymnastik till 
musik. Det som påverkade honom och hans manliga kolleger var: 

 
… influenserna kom naturligtvis från den kvinnliga gymnastiken och för vår 
del var det Kaija-Leena Bergérus, som med hjälp av en pianist undervisade 
oss.  
 

Han betonade vidare begreppet rytmik och menade att rytmiken kom att 
spela en ganska viktig roll i den fristående gymnastiken. Den kvinnliga re-
spondenten H ansåg att den manliga fristående gymnastiken vid denna tid 
var starkt influerad av den danska rörelsegymnastiken. Hon lyfte fram att 
kollegan Thoresson arbetade rytmiskt på ett fint sätt. En annan person som 
hon framhöll var eleven och örebrogymnasten Erik Lindén, som hon mena-
de påverkade hela gymnastiklärarkåren vid GCI, något som även den man-
lige respondent B anförde. I fråga om den kvinnliga fristående gymnastiken 
betonade respondent H om sig själv att den dansträning som hon deltog i, 
såväl klassisk som modern dans, kom att påverka hennes undervisning när 
det gällde rörelseformens betydelse och att rörelserna skulle ”komma in-
ifrån kroppen”. Hon påpekade att det tog henne flera år innan hon förstod 
vad som menades med att rörelsen skulle komma inifrån, sedan var ”pro-
blemet löst”. 

 
… det är endast genom praktik som man lär ut sånt och därför talade jag 
aldrig särskilt mycket om det. 

 
Vidare beskriver hon att under de första åren hon tjänstgjorde vid GCI be-
stod elevernas undervisningstid av cirka 50 procent gymnastik och 50 pro-
cent idrott, men så småningom ökade idrotten på gymnastikens bekostnad. 
Inom gymnastiken gick hälften till fristående gymnastik och hälften till red-
skapsgymnastik. Enligt respondenten var hon den som redan hösten 1950 
införde elevprogram för de kvinnliga eleverna, dvs. de skulle göra egna 
program till grammofonmusik. På det sättet menade hon att eleverna påver-
kade såväl henne som varandra.  
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Respondent I fick via gymnastikläger på Malmahed kontakt med den 
finska gymnastikledarinnan Hilma Jalkanen och hennes gymnastik, där rö-
relserna utgick från ”centralpunkten”. Vidare inspirerades hon av Medau- 
gymnastiken, och den menade hon, 

 
… bar med sig bollgymnastik, kroppsmedvetenhet och en ny modern peda-
gogik […] att finna ut själv. 

 

Sammanfattande tolkning av institutionen gymnastik          
läsåret 1958/59 
Det som framträder av dokument och utsagor är att gymnastiklärar-
utbildningen inte har förändrats nämnvärt sedan läsåret 1944/45. Institu-
tionen gymnastik har kvar sitt tolkningsföreträde inom sitt verksamhets-
område: gymnastikens teori, den pedagogiska gymnastiken och lärarprofes-
sionsutbildningen. Det som bland annat legitimerar institutionen är dess 
tidstilldelning. Vid denna tidpunkt har en viss nedskärning skett för såväl de 
manliga eleverna som de kvinnliga. De två gymnastikpraktikerna existerar 
fortfarande sida vid sida. Den fysiologiska forskningen verkar ha påverkat 
den manliga gymnastikundervisningen, då en ny form för träning av kon-
dition och muskelstyrka, cirkelträning, hade införts i den manliga gym-
nastikundervisning. Vidare framgår att de förändringar som fördes in i den 
manliga gymnastiken hämtade sin näring från den kvinnliga gymnastiken. 
De manliga gymnastiklärarna blev inspirerade av sina kvinnliga kolleger 
och deras förebilder, men de aktade sig noga för att rörelserna skulle bli 
feminiserade. Det omvända förhållandet tycks inte ha gällt. Vad gäller den 
kvinnliga fristående gymnastiken så framgår såväl av dokument som interv-
juutsagor, att den fortsätter att utvecklas med bland annat nya handredskap 
och en rytmisk gymnastik. Det sistnämnda tolkar jag som att de kvinnliga 
gymnastiklärarna tagit över rytmikundervisningen från den tidigare extra 
anställda ledarinnan och utvecklat den till egen rytmisk gymnastik med 
hjälp av musikbeledsagningen.  
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Läsåret 1966/67 

Beskrivning av verksamheten 
Mitt tredje nedslag är läsåret 1966/67306 då lärosätet bytte namn från GCI 
till GIH. I Örebro inrättades, som tidigare nämnts, en ”systerinstitution” 
med likartad gymnastiklärarlinje. Direktionen benämndes Styrelsen för 
Gymnastik- och idrottshögskolorna och lärarrepresentationen utökades till 
två personer från vardera högskolan. Styrelsens ordförande var riksdagsman 
Henry Allard, rektor för GIH-S var Paul Högberg och för GIH-Ö Börje 
Tolgfors.307 Det inarbetade emblemet för GCI fördes dock över till den nya 
högskolan, GIH. Antalet elever vid GIH i Stockholm var detta läsår totalt 
304, varav 155 kvinnliga och 149 manliga fördelat på de två årskurserna, 
vilket ansågs vara maximum med det antal lokaler som stod till förfogan-
de.308 Totalt undervisade elva lärare vid denna tidpunkt i gymnastik (fem 
kvinnliga och fem manliga gymnastiklärare och en musiklärare) vid lä-
rosätet varav sju har ingått i intervjustudien. Utbildningen var nu gemensam 
för båda könen och vilade på 1963 års kursplan för gymnastik-
lärarutbildningen och omfattade fortfarande två års studier. Tillkomsten av 
den nya Gymnastik- och idrottshögskolan i Örebro medförde att det utar-
betades en gemensam stadga för de båda högskolorna. Den benämndes 
Kungl. Maj:ts stadga för Gymnastik- och idrottshögskolorna och utkom 
1967. GIH i Stockholm och Örebro skulle enligt denna stadga nu utbilda 
gymnastiklärare och Stockholm dessutom en variant av studiegången, som 
kom att kallas idrottslärarutbildning (med förankring i specialidrotts-
förbunden). Skillnaden mellan de båda varianterna var att idrottslärarnas 
utbildning innehöll mindre gymnastik och metodik, som ersattes av utbild-
ning i den enskilde elevens aktuella specialgren, och till detta knöts ett spe-
cialarbete knutet till denna grens verksamhet. De elever som genomgått 
idrottslärarlinjen fick samma behörighet till tjänster inom skolväsendet som 
gymnastiklärarlinjens elever.309 Den tvååriga utbildningen innehöll detta 
läsår följande teoretiska och praktiska ämnen fördelade på yngre respektive 
äldre kurs vilket visas i tabell 3: 

 
                                              
306 Redogörelse: Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm, GIH, Redogörelse för 
högskolans verksamhet under arbetsåret 1966–1967. Med biträde av GCI:s rektor och 
lärare avgiven av dess styrelse. Redogörelser 3, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. 
307 Jag kommer inte att redogöra för verksamheten vid GIH i Örebro. 
308 I redogörelsen framkommer att det är andra året i rad som utbildningen har bedrivits 
med 300 elever. 
309 Stina Ljunggren (1988), s. 92. Vid grundskolans införande 1962 blev grundskolans 
högstadium och gymnasieskolans avnämare för gymnastiklärarutbildningen. 
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Tabell 3. Den tvååriga gymnastiklärarutbildningen läsåret 1966/67.

Teoretiska ämnen – 505 timmar Yngre kurs Äldre kurs

Anatomi (96 t) 96 t

Fysiologi (165 t) 85 t 80 t

Psykologi o pedagogik (175 t) 85 t 90 t

Hälsolära (32 t) 32 t

Samaritlära (12 t) 12 t

Kroppsövningarnas historia (25 t) 25 t

Praktiska ämnen – 1 446 t (manliga)  1 505 t (kvinnliga) YMK ÄMK YKK ÄKK

Gymnastik (595 t ma) (610 t kv) 297 t 298 t 282 t 328 t

Musik med röstvård (35 t ma) (120 t kv) 35 t 120 t

Idrott (816 t ma) (775 t kv) 816 t 775 t

Det framkommer inte i redogörelsen hur undervisningstidens delades upp
inom idrottsämnena och musik med röstvård för respektive årskurs. I tabel-
len framkommer att kvinnliga och manliga elever i de teoretiska ämnena
gavs en identisk utbildning. I de praktiska ämnena fanns fortfarande skill-
nader i undervisningstid mellan de kvinnliga och de manliga eleverna. I
redogörelsen framgår vilken litteratur som var kopplad till respektive kurs,
dessutom överkurslitteratur för högre betyg i gymnastikteori. Samunder-
visning gavs i de teoretiska ämnena, däremot var undervisningen åtskild i
gymnastik, idrott och musik med röstvård. Eleverna var fortfarande uppde-
lade i manliga respektive kvinnliga kurser (klasser).310 Vem som ansvarade
för undervisningsövningarna med skolungdom, numera benämnda praktik,
framgår inte i årsredogörelsen.311

Fördelning av undervisningstid

I redogörelsen framgår att den totala lärarledda undervisningstiden detta
läsår för de manliga eleverna var 1 951 timmar och för de kvinnliga 2 010

                                               
310 Ibid., s. 84. Undervisningen i gymnastik, idrott och metodik genomfördes som klass-
undervisning fram till 1970-talet. Varje klass disponerade en lärare i gymnastik och en
lärare i idrott, vilka var och en skulle täcka hela ämnesområdet. Gymnastiklärarna under-
visade i fristående gymnastik och redskapsgymnastik, såväl teoretiskt som praktiskt, samt
i metodik. Idrottslärarna svarade för alla förekommande idrottsgrenar inklusive bollspel.
311 Olle Ljunggren (1988) ”Praktikutbildningen” i Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet –
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1963–1988: Festskrift med anledning av
institutet/högskolans 175-åriga tillvaro, red. Olle Halldén (Stockholm: GIH), s. 117. Där
framgår att under 1960-talet hade metodiklärarna i gymnastik tolv timmars handledning
per vecka, medan idrottslärarna hade sex timmar per vecka.
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timmar.312 Undervisningstiden hade således från studiens start (1944/45) 
sänkts drastiskt för båda könen. För de manliga eleverna med nära 500 
timmar (499) och för de kvinnliga med drygt 300 timmar (302). Gymnastik-
lärarutbildningen var nu för första gången i GCI/GIHs historia gemensam 
för de manliga och kvinnliga eleverna beträffande innehåll och undervis-
ningstid i de teoretiska ämnena (505 timmar). Värt att notera är att teoriun-
dervisningen i gymnastik och idrott nu hade upphört och helt ersatts av äm-
net kroppsövningarnas historia. Skälet till den gemensamma tidstilldelning-
en i teoriämnena var förmodligen att den nu gavs i samundervisnings-
grupper och detta motiverades kanske av kostnadsskäl, då det blev billigare 
att samla hela årskursen till storföreläsningar. I jämförelse med studiens 
startår har de teoretiska ämnenas tidstilldelning kraftigt dragits ned. Dessa 
utgjorde läsåret 1966/67 endast cirka 26 procent av den totala utbildningsti-
den för båda könen jämfört med cirka 50 procent läsåret 1944/45. 

I de praktiska kurserna skilde sig undervisningstid och innehåll fortfaran-
de åt för män och kvinnor. Inom ämnet gymnastik fick de manliga eleverna 
595 timmar och de kvinnliga 610 timmar. Undervisningstiden i gymnasti-
ken hade sedan läsåret 1944/45 klart reducerats och ämnet återfanns nu en-
dast inom de praktiska kurserna. Ett nytt ämne hade inrättats, ”musik med 
röstvård”. I detta ämne gavs undervisning till de kvinnliga eleverna med en 
omfattning av 120 timmar och till de manliga med 35 timmar. Detta nya 
ämne omfattade såväl musikteori som musikpraktik. I idrott skilde sig un-
dervisningstid och innehåll åt mellan de kvinnliga (775 timmar) och manli-
ga eleverna (816 timmar). Till exempel var de stora bollspelen fotboll, 
handboll, bandy och ishockey obetydliga grenar för kvinnliga elever, och 
undervisning i brottning fick endast manliga elever. I de flesta idrottsgrenar 
gavs kvinnliga elever mindre undervisningstid än sina manliga studie-
kamrater. Undantag var simning, orientering och folkdans. Idrottsunder-
visningen motsvarade 42 procent för de manliga och 39 procent för de 
kvinnliga eleverna av den totala utbildningstiden. Både manliga och kvinn-
liga elever erhöll nu mer undervisningstid i idrott än i gymnastik.  

                                              
312 I redogörelsen framgår inte omfattning eller tid för praktikutbildningen. Se vidare 
Börje Tolgfors (1980) ”Historik över GCI-GIH-utbildningen under den senaste 50-
årsperioden: forts. fr. nr 10 1979 i Tidskrift i Gymnastik 1980:2, s. 71–76. Tolgfors gör en 
jämförelse mellan gamla timplaner och studieplaner från 60-talet med förslag för kom-
mande utbildningar såväl ettämnes- som tvåämneslärarutbildningen. Där framkommer att 
hela utbildningen för manlig kurs 67/68 omfattar 2 330 timmar och för kvinnlig kurs 
66/67 2 252 timmar. I texten återfinns dock summan 2 230 timmar för båda kurserna för 
läsåret 1966/67. Se även Stina Ljunggren (1988), s. 84–85. Där redovisar hon utifrån 
kursplanerna omfattningen av den totala gymnastiklärarutbildningen. För 1963 års kurs-
plan omfattade utbildningen 2 250 timmar för manliga och kvinnliga elever. 
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Följande figur illustrerar fördelningen mellan de teoretiska ämnena och 
de praktiska ämnena (gymnastik och idrott) för manliga och kvinnliga ele-
ver. Jag har valt att föra samman undervisningstiden för gymnastik och mu-
sik, då den senare innehöll en praktisk del som var nära förenad med den 
fristående gymnastiken. Staplarna visar antal undervisningstimmar över två 
år fördelat på ämnesområde samt total undervisningstid. 

 

Figur 8. Undervisningstid inom olika ämnesområden läsåret 1966/67. 
 
Även detta läsår hade de kvinnliga eleverna totalt sett mer undervisningstid 
än de manliga. I relation till den totala undervisningstiden hade de manliga 
eleverna något mer undervisningstid i gymnastik än de kvinnliga, men i det 
nya musikämnet gällde det motsatta. Inom idrottsundervisningen fick de 
manliga eleverna fortfarande mer tid än de kvinnliga. Nedanstående figur 
visar undervisningstiden i gymnastik i förhållande till övrig undervisnings-
tid. 

 
Figur 9. Procentuell undervisningstid i gymnastik i relation till den totala under-
visningstiden läsåret 1966/67. 
 
Gymnastiklärarutbildningens lärarledda undervisningstid hade successivt 
minskat i relation till antalet timmar vid studiens start, läsåret 1944/45. De 
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teoretiska studiernas omfång hade kraftigt reducerats medan den kroppsliga 
praktiken (gymnastik, musik med röstvård och idrott) hade ökat i relation 
till utbildningens omfattningen och utgjorde nu cirka 75 procent. Vid läsåret 
1944/45 omfattade de praktiska kurserna cirka 60 procent av den totala ut-
bildningen. Gymnastiken hade förlorat sin självklara position, medan id-
rottsundervisningen procentuellt sett hade behållit sitt utrymme i jämförelse 
med tidigare läsår. Värt att notera är, att detta läsår fick de kvinnliga elever-
na mer undervisningstid i idrott än i gymnastik.  

I nedanstående tabell visas total undervisningstid, teoretiska och praktis-
ka ämnen i procent samt antalet undervisningstimmar i ämnena gymnastik 
och idrott för de tre utvalda läsåren 1944/45, 1958/59 och 1966/67. Under 
de två första läsåren var gymnastik och idrott både ett teoretiskt och ett 
praktiskt ämne. Under det sista läsåret var ämnena endast praktiska. 
 
Tabell 4. Undervisningsinnehåll för läsåren 1944/45, 1958/59 och 1966/67. 
 

Läsår Total und. tid Teori Praktik Gymnastik Idrott 

 Manl. Kvinnl. Manl. Kvinnl. Manl. Kvinnl. Manl. Kvinnl. Manl. Kvinnl. 

1944/45 2 450 2 312 42% 41% 58% 59% 969 1 006 1 090 845

1958/59 2 246 2 259 41% 44% 59% 56% 868 935 915 861

1966/67 1 951 2 010 26% 25% 74% 75% 630 700 816 775

  
Samtliga respondenter menade att när idrotterna började breda ut sig och 
ville få mer tid i utbildningen fick gymnastiken ge avkall på sitt utrymme. 
Flera respondenter menade, att GIH-rektorns gedigna idrottsintresse hade 
stor betydelse för tilldelningen av tid till olika ämnen. Bland annat hade han 
ett brinnande intresse för skidåkning. En respondent, I, utryckte sig, då hon 
tillfrågades om huruvida det fördes diskussioner om timfördelningen mellan 
de olika ämnena, på följande sätt: 

 
… vi förde diskussioner på kollegiet men det hände ju att han sa – jag hör 
vad ni säger men jag tänker inte framföra det i styrelsen. Han var mycket 
dominerande. Men vi var inte direkt oeniga utan … vad man kunde tycka 
ibland var att vissa ämnen var överrepresenterade, till exempel att man varje 
år skulle vara i fjällen i 14 dagar. 

 

Gymnastikens innehåll 

Verksamhetsrapporter 
I årsredogörelsen redovisades nu den gemensamma kursplanen för manliga 
och kvinnliga elever. De olika ämnenas moment redovisades och delades 



 144 

upp för respektive årskurs; yngre kurs och äldre kurs. Gymnastikämnet 
skrevs i nya rubriker; för yngre kursen allmän metodik, speciell metodik och 
undervisningsmetodik och för äldre kursen teori, allmän metodik och speci-
ell metodik. Vissa gymnastikmoment var endast till för manliga respektive 
kvinnliga elever. Som exempel kan lyftas fram att jazzgymnastik endast var 
till för de kvinnliga kurserna. Den gemensamma kursplaneskrivningen in-
nebar att de manliga och kvinnliga undervisningsgrupperna delade en 
gemensam och delvis ny terminologi, vad gällde principer för styrke- och 
rörlighetsträning, rörelseskolning/rörelsesätt, rörelseanalys, färdighets-
träning och ergonomi. Inom den speciella metodiken fanns upptaget att 
GIH-eleverna skulle skapa lektionsprogram för olika åldrar och skolformer. 
Dessutom skulle de göra program för frivilliga grupper såsom motions- och 
husmorsgymnastik, kontors- (paus-) gymnastik, pensionärsgymnastik, 
gymnastik för rörelsehindrade, syn- och hörselskadade. I kursplanen fram-
går att den fristående gymnastiken innehöll handredskapen hopprep och 
bollar under första kursåret samt två bollar, käglor och tunnband för äldre 
kursen. Det går inte att utläsa om innehållet i gymnastikundervisningen 
skilde sig åt inom allmän metodik för de manliga respektive kvinnliga ele-
verna. Enligt det skrivna dokumentet var nu instruktioner för kommender-
ing borta även för de manliga eleverna. Det framgår vidare av dokumenten 
att endast de kvinnliga eleverna genomförde elevarbeten i form av kvinnlig 
gymnastik till musik. Under rubriken skrivningar, prov specificerades nog-
grant hur betygsättning skedde i kroppsövningarnas allmänna teori och me-
todik samt i gymnastikens olika delar. Om den praktiska färdigheten gäl-
lande gymnastiken står att läsa: 

 
Vid bedömning av lärarkandidaternas praktiska färdighet tas hänsyn till 
samtliga moment, som ingår i ämnet. I fristående gymnastik bedöms rörel-
sesätt, form och spänst, i redskapsgymnastik bedöms form, teknik, styrka 
och spänst. 
 
Bedömning sker dels vid gymnastiklektionerna, dels vid särskilda prov och 
tävlingar, varvid minst två lärare är närvarande. Efter första året ges endast 
betyget GODKÄND eller ICKE GODKÄND. Under andra året utdelas gra-
derade betyg i de olika avsnitten. 

 
I det nya ämnet musik med röstvård fick de kvinnliga eleverna 120 timmars 
undervisning och i denna kurs skulle de också genomföra och redovisa egna 
elevarbeten. Kursen innehöll såväl teori som praktik, där praktiken innebar 
att man arbetade med rytmiska övningar till musik eller rytmdiktat och 
dansrytmer. Motsvarande tid för denna kurs för de manliga eleverna var 
endast 35 timmar och här ingick musikteori, musikpraktik och röstvård. 
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Musikpraktiken bestod av utformning av rörelseserier i form av dag-
övningar i samarbete med musiker/pianist. De kvinnliga eleverna övade 
således i samverkan mellan musik och rörelse, vilket förmodligen ansågs 
viktigt i skapandet av kvinnlig fristående gymnastik. 

 
Intervjuutsagor 
Respondent B menade att den manliga fristående gymnastiken började för-
ändras. Han betonade att för de manliga eleverna var det den allmänna rö-
relseskolningen och koordinationsträningen som man arbetade med. Nya 
moment började dock smyga sig in under 1960-talet såsom: 

 
… arbete med kreativa moment som skulle spegla känslor och personlig-
hetsbearbetande […] och rörelser som speglade känslor. 

 
Han framhöll att pianobeledsagning av rörelser, där rörelserna stod i cent-
rum och pianomusiken förstärkte, betonade och följde rörelserna, började 
lida mot sitt slut för de kvinnliga eleverna i takt med att rullbandspelaren 
kom in i undervisningen. Ibland använde han bandad musik när han under-
visade sina manliga elever. 

Respondent C beskrev målet för den manliga fristående gymnastiken 
med ord som att rörelseskolningen var viktig, och att det som skulle åstad-
kommas med denna träning var:  

 
… styrka, rörlighet och koordinationsträning […] begreppet koordinations-
träning diskuterades […] om det överhuvudtaget hade något värde. 

 
Han betonade också att det är lätt att göra en efterkonstruktion som inte 
stämmer med verkligheten, men försökte minnas så gott han kunde. Vidare 
nämnde han att ett av målen med undervisningen i fristående gymnastik var 
rörelseskolningen, och han framhöll att detta begrepp var föremål för per-
sonliga tolkningar. Respondenten menade att för hans del kom begreppet 
rörelseerfarenhet att i viss mån ersätta rörelseskolning. Han betonade dock 
att: 

 
… min personliga uppfattning är då som nu att gymnastik i allmänhet och 
då även fristående gymnastik ger ”rörelseerfarenhet”, som individen kan 
överföra och ha nytta av i vardagslivet. 

 
Den fristående gymnastiken, menade han, skulle ge en viss rumsorientering 
och en förmåga att hålla reda på armar och ben. Han påpekade att det som 
var nytt under hans tid som lärare var att den manliga fristående gym-
nastiken också utfördes till musik. Lärarkollegorna stimulerade varandra till 



 146 

att utveckla ämnesområdet. Alla manliga elever fick vid den här tiden göra 
egna motionsprogram till musik. Han berättade vidare om gymnastik till 
musik att: 

 
… i början sprang vi till schottis och gjorde majaövningar313 till vals, men 
ganska snart byttes musiken till modernare rytmer. 

 
Respondent D menade att målet med den manliga fristående gymnastiken 
var att eleverna skulle bli rörelsemedvetna och att rörelsekvalitet stod i 
centrum: 

 
… man hade från början mycket strikta krav på hur rörelserna skulle utföras 
[…] man skulle använda kraft och schwung och det skulle vara sträckta 
fingrar och armbågar […] det skulle vara kvalité. 

 
Han menade att gymnastiken svarade för det mesta av rörelseträningen, då 
den var allsidigt tränande. Eleverna skulle kunna beskriva rörelserna både i 
skrift och i tal, så att de kommande skoleleverna skulle begripa hur de skul-
le utföra övningarna. Musik till gymnastik använde han på följande sätt: 

 
… det började med att vi hade musik att springa till, det var ju det enklaste 
man kunde gå eller springa […] man kunde springa lätt som dun och tungt 
och stampa […] det var mest fyrtakt, vals och så […] till schottis och polka 
går det fint att förflytta sig. 

 
Respondenten F framhöll musikens roll och betydelsen av samverkan mel-
lan musik och gymnastik. Denna del av undervisningen utvecklades starkt 
under 1960-talet, menade han. De manliga eleverna erhöll både musikteori 
och musikpraktik, men inte alls i samma omfattning som de kvinnliga. Ar-
betssättet med de kvinnliga eleverna beskrev han som att: 

 
… då kunde jag vara så tydlig så att jag gjorde test med alla som kom hit, 
träffade dem individuellt och på grund av deras kunskaper och rytmuppfatt-
ningsförmåga så delade jag in dem i tre eller fyra grupper. Jag kunde driva 
det musikpraktiska på lite olika nivåer och det var väldigt givande. 

 
Vidare framhöll han att undervisningen kändes meningsfull. De kvinnliga 
kurserna delade han in i fyra grupper med sju-åtta elever utifrån deras indi-
viduella kunskapsnivå och undervisningen kunde se ut på följande sätt: 

 

                                              
313 För beskrivning av majaövning se avhandlingens kapitel 9, Visuella analyser och in-
tervjuer. 
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Vi hade då som regel en teoritimme i veckan och en praktiktimme per grupp 
[…] man kan säga att det fanns fyra timmar per kurs […] och sen mötte jag 
dem nere i gymnastiksalen också. 

 
Han lyfte även fram handredskapens betydelse inom den fristående gym-
nastiken, där bollen, käglan och tamburinen kunde användas i olika rörelse-
moment. Vid frågan om målet med undervisningen i rytmik, musik och mu-
sikpraktik i relation till att eleverna skulle bli lärare i skolan betonade han 
att: 

 
… vi trodde väl att ämnet skulle ha så mycket plats i skolan så att man kun-
de för de kvinnliga eleverna, för flickorna driva någonting som kunde ut-
veckla deras personlighet. 

 
Den kvinnliga respondenten K påtalade att ledorden för den fristående 
gymnastiken under 1960-talet var grundskolning och ett naturligt rörelse-
sätt. De kvinnliga eleverna hade friståendegymnastik vid tre tillfällen i 
veckan.  

Enligt gymnastiklärarinnan gjorde eleverna egna rörelsekompositioner 
och till dessa komponerades musik av musikläraren. Rörelsen var utgångs-
punkten och musiken skulle förstärka rörelseupplevelsen. Hon påpekade att 
undervisningen i den kvinnliga fristående gymnastiken delvis låg på ett för 
högt plan och att de årliga uppvisningarna tog mycket tid samtidigt som hon 
lyfte fram att: 

 
… den praktiska skickligheten gav dock en värdefull rörelsemedvetenhet 
och en god blick för rörelseutförandet. 

 
Respondent H påpekade musikens oerhörda kraft, hur den gav henne inspi-
ration att skapa program i sin undervisning och för att få de kvinnliga ele-
verna att känna rörelseglädje. Målet med den fristående gymnastiken var 
framförallt att lära ut ett rörelsesätt med minsta möjliga anspänning och att 
få eleverna att bli medvetna om kroppens rörlighet. Under 1960-talet arbe-
tade hon mycket med improvisationsövningar. De elevarbeten som gjordes 
var berikande både för henne som lärare och framförallt för de kvinnliga 
eleverna, trodde hon. 

Respondent I påminde sig att under 1960-talet var hennes undervisning i 
den fristående gymnastiken starkt påverkad av den finska kvinnogym-
nastiken, Medau- och Idla-gymnastiken. Målsättningen med den kvinnliga 
fristående gymnastiken var: 
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… att rörelserna skulle upplevas inifrån, finmotoriska uttagna rörelser som 
bedrevs i nära symbios med specialkomponerad musik. 

 
Hon berättade att de kvinnliga gymnastiklärarna arbetade med rörelseskol-
ning i cirka 60 minuter per dag tillsammans med de kvinnliga eleverna.  

 

Förändringar och skeenden 

Verksamhetsrapporter 
En ny kursplan för gymnastik- och idrottslärarutbildningarna kom 1968, 
men den innehöll ytterst få förändringar i jämförelse med kursplanen från 
1963. I redogörelsen för läsåret 1969/70 omnämns för första gången att två 
elevrepresentanter fanns med i högskolans styrelse. Den övergripande ru-
briceringen för gymnastiken förändrades och den nya rubriken var – teori 
och speciell metodik och praktik. Det går inte att utläsa i redogörelserna om 
den fristående gymnastiken var olika för kvinnliga och manliga elever. I 
andra årskursen, under gymnastikens teori, tog man upp ”gymnastiska 
strömningar och utveckling i modern tid”. Lektioner gavs också om den 
frivilliga gymnastikrörelsens organisation, arbetsuppgifter, märkesprov, 
domarkursutbildning i gymnastik, med mera. Den speciella metodikens och 
praktikens innehåll bestod av: principer för rörelseskolning, rörelsesätt och 
rörelseanalys. Undervisningen innehöll fristående gymnastik utan hand-
redskap, fristående gymnastik med handredskapen käglor, tunnband, hopp-
rep och bollar. Dessutom framhölls att lärarkandidaterna förevisades lek-
tionsprogram för skolans olika åldersstadier; grundskola, gymnasium, fack-
skola samt specialklasser.  

I redogörelsen framgår dock tydligt att det är skillnad på kravnivån mel-
lan de kvinnliga och manliga eleverna. De kvinnliga hade till uppgift att 
genomföra elevarbeten, dvs. komponera rörelseserier med musikackom-
panjemang samt skapa program för frivilliga grupper: motions-, husmors,- 
kontors-, och pausgymnastik, pensionärsgymnastik och gymnastik för rörel-
sehindrade. I kursplanen för läsåret 1969/70 uttrycktes kravnivån för de 
kvinnliga lärarkandidaternas program (inga krav återfanns för de manliga) 
enligt nedan.314 
 

                                              
314 Redogörelse: Gymnastik- och idrottshögskolans i Stockholm, GIH. Redogörelse för 
högskolans verksamhet under arbetsåret 1969–70: Med biträde av GIH:s rektor och lärare 
avgiven av dess styrelse. Redogörelser 3, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. 
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Till gymnastikens teori sammanförs resultaten av båda årens prov i kropps-
övningarnas allmänna teori och metodik samt gymnastikens speciella teori 
och metodik. Hänsyn tages även till kunskaperna i musikteori. I detta ingår 
även resultat av de elevarbeten, som lärarkandidaterna skall utföra under 
andra året och som består i att komponera och instruera ett fristående pro-
gram till musik. För de kvinnliga lärarkandidaterna gäller därvid följande 
bestämmelser: 

- övningarna skall anpassas till högstadium, gymnasium eller frivilliga 
avdelningar,  

- programmet bör vara en sluten enhet med anknytning till musikalisk 
form,  

- programmet kompletteras under musikpraktiklektionerna med musi-
kalisk beledsagning. 

 
Varje lärarkandidat skall: 

- presentera sitt program för sin musikpraktikgrupp (under 
musikpraktiklektion,  

- instruera och öva sin musikpraktikgrupp, 
- visa upp sitt arbete med och utan musikackompagnemang för hela 

kursen, 
- ge detaljerad instruktion med kursen under max 30 min (program, 

komposition och instruktion bedöms. 
 
Vid sidan av det tidigare innehållet i fristående gymnastik och musik/rytmik 
började man i mitten av 1970-talet föra in ”dansens utveckling i modern 
tid”, detta gällde dock endast de kvinnliga eleverna. I redogörelsen för läs-
året 1971/72 framgår att två stormöten hade organiserats varvid gymnastik-
lärarlinjens utbildning, undervisningens innehåll och genomförande disku-
terades. En redovisning av ett projekt med inriktning mot samundervisning i 
de praktiska ämnena återfinns i redogörelsen för läsåret 1975/76. Utvärde-
ringen av projektet visade att lärarkandidaterna ansåg att vissa grenar var 
lämpliga att bedriva med blandade klasser. Majoriteten av de manliga ele-
verna ansåg att de stora bollspelen skulle bedrivas i avdelningar uppdelade 
efter kön. De kvinnliga eleverna ansåg detsamma när det gällde den fristå-
ende gymnastiken.315 

I årsredogörelsen för läsåret 1974/75 står att läsa att lärarkollegiet i 
Stockholm tillsammans med kollegerna i Örebro vid flera tillfällen hade 
diskuterat lärarutbildningskommitténs förslag till en förändrad gymnastik-

                                              
315 Ralph Lindgren, Stina Ljunggren (1977) Gymnastiklärarkandidatens syn på sin ut-
bildning (Stockholm: Pedagogiska inst., Lärarhögskolan/GIH). Projektet samunder-
visning i gymnastik genomfördes och utvärderades av Stina Ljunggren och Ralph Lind-
gren, läsåret 1975/76. Under flera år hade samundervisning bedrivits i teoretiska ämnen 
och i vissa praktiska ämnen som skidåkning, friluftsliv och dans i gymnastik-
lärarutbildningen vid GIH. 
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lärarutbildning.316 Förslaget resulterade i att en försöksverksamhet med två-
ämnesutbildning (idrott och annat ämne) skulle förläggas till GIH i Örebro, 
och för GIH i Stockholm innebar beslutet en nedskärning av antalet stude-
rande.  

 
Intervjuutsagor 
Hur hade innehållet i gymnastikundervisningen påverkats av de förändring-
ar som hade skett vid högskolan? Vilken påverkan och vilka influenser lyfte 
lärarutbildarna fram när vi talade om denna tidsperiod? Den manlige re-
spondenten C framhöll att influenserna kom från kvinnogymnastiken och 
att: 

 
… begreppet rytmik kom ju att spela en viktig roll i det här sammanhanget. 

 
Respondent B menade också han, att kvinnogymnastiken och de kvinnliga 
gymnastiklärarna vid GCI påverkade hans undervisning. Respondent I 
framhöll att under 1970-talet kom det krav på fastställda kursplaner i re-
spektive ämne vid GIH. Tidigare hade det rått stor frihet för den under-
visande läraren. Kursplanearbetet kom att påverka gymnastikinnehållet till 
viss del, menade hon.  

Från början var respondent K, som gymnast, påverkad av den rytmiska 
gymnastiken genom gymnastikledarinnan Caj Delden317 och således indi-
rekt av Greta Adrians318 gymnastik. Under hennes egen utbildningstid var 
hennes lärare en stor inspirationskälla med musikbeledsagning och betoning 
på ett naturligt rörelsesätt med totala rörelser. Från trupptävlingsgymnasti-
ken gav Kaija-Leena Bergérus inspiration. Vidare räknade hon upp ett antal 
rörelsepedagoger som inspirerat henne under hela hennes yrkesverksamma 
tid. Hon framhöll att undervisningen i fristående gymnastik även påverka-
des av engelska och amerikanska gästlärare som undervisade dels på Balett-
akademien, dels på det egna lärosätet i föreningen GCI/GIHs regi: 

 

                                              
316 Regeringen tillsatte en grupp sakkunniga – lärarutbildningskommittén. Ett omfattande 
utredningsarbete rörande utbildning av lärare i så kallade övningsämnen gjordes. Rektor 
Paul Högberg utsågs att representera ämnet idrott. Betänkandet lades fram 1972 och i 
förslaget för gymnastiklärarutbildningen framgick att i en lärartjänst där övningsämne 
ingick skulle omfatta minst två ämnen. För vidare diskussion om ettämneslärar- och två-
ämneslärarutbildning se Inger Karlefors (2002), s. 45–48. 
317 Caj Delden var under många år gymnastikledarinna för gymnastikföreningen Hus-
qvarna GF. 
318 Se vidare Olle Åhs (1989), och avhandlingens kapitel 3, Gymnastik som kropps-
övning. 
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… jazz och fridans påverkade rörelseförrådet och även naturligtvis musikva-
let […] improvisationsövningar och drama utifrån Rudolf Labans teorier 
kom att förändra arbetssättet i viss utsträckning. 

 
Respondent I menade att under 1970-talet kom jazzdansen. Dansläraren 
Michael Frankenstein anlitades regelbundet för denna nya form av dans.  

När respondent L anställdes i slutet av 1960-talet gjorde hon reflexionen 
att små förändringar hade skett sedan den tid då hon själv genomgick ut-
bildningen. Successivt lyftes nya handredskap in såsom tamburin, korta och 
långa band samt tunnband. En pianist ansåg hon vara en väldig tillgång i 
undervisningen i den fristående gymnastiken. Hon menade att hon tidigt 
hade blivit påverkad av Jalkanens kvinnogymnastik och sin egen gym-
nastikträning under Ernst Idlas ledning. Senare kom hon att inspireras av 
Monika Beckmans jazzgymnastik. På 1970-talet kom impulserna från Stor-
britannien och Educational Dance som byggde på Labans rörelseteorier. I 
början av 1970-talet undervisade hon de manliga eleverna i rörelseträning 
för flickor i form av skolprogram och den manlige kollegan hade de kvinn-
liga eleverna, som skulle lära sig motsvarande, dvs. rörelseträning för poj-
kar. Skolprogrammen bestod av ett slags cirkelträning innehållande styrka 
och kondition varvat med rörelseträning (fristående gymnastik). Syftet med 
dessa skolprogram var att flickor och pojkar i skolan skulle kunna undervi-
sas tillsammans. Under slutet av 1970-talet menade hon att den fristående 
gymnastiken kom att: 

 
… svänga över till att handla om hälsoträning, tidigare hade fysiologerna 
ensamma svarat för tränings- och hälsoaspekterna […] nu skulle rörelseträ-
ningen ge effekt […] styrka och kondition. 

 
Respondent K framhöll att 1970-talet byggde på den tidigare under-
visningen med grundskolning och totala övningar och att den personliga 
färdigheten var viktig. De kvinnliga eleverna skulle träna sig i att bemästra 
de olika rörelseövningar som skulle utföras. Grammofonmusiken kom att 
användas allt mer och pianobeledsagningen upphörde helt i och med pianis-
ten Märta Melins pensionering 1976. Hon menade vidare att den kvinnliga 
fristående gymnastiken: 

 
… blev mer dansant, man vävde in fler rörelser och förflyttningar […] gym-
nastiken kom att ändra form i och med Labans teorier och dramaundervis-
ningen […] den fristående gymnastiken blev mer uttrycksgymnastik, mer 
kreativitet kom in samtidigt som rörelsekvalitén bedömdes. 
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Respondent J betonade att de kvinnliga gymnastiklärarna arbetade med rö-
relseskolning, jazzdans och motionsgymnastik inom den kvinnliga fristå-
ende gymnastiken under hela 1970-talet. Hon menade att den kvinnliga fri-
stående gymnastiken fram till 1977 innehöll olika rörelseteman, eget rörel-
seskapande, Labanrytmiken, jazzövningar, rörelseskolning, hållning och 
balans. Hon beskrev gymnastikutövandet i form av gång, löpning, böjning, 
sträckning, genomböljningar, total ryggavslappning och ryggupprullning 
och totala rörelser.  

Respondent L påpekade att hon var gymnast under Ernst Idlas ledning i 
tio år, vilket influerade hennes undervisning och tänkandet om den kvinn-
liga fristående gymnastiken. Hon menade vidare att hennes egen tid som 
gymnast i SGFs elittrupp, Tora Amylongs skolgymnastik och Maja Carl-
qvists Sofiaflickor påverkade henne. Vidare gick hon under 1960- och 70-
talet ett stort antal kurser för nationella och internationella danspedagoger. 
Hon påpekade att i hennes undervisning var: 

 
… sinnligheten och upplevelsen viktiga. 

 

Sammanfattande tolkning av institutionen gymnastik          
läsåret 1966/67 
Institutionen gymnastik har nu förlorat sin tidigare så självklara dominans 
som teoretisk och kroppslig praktik i gymnastiklärarutbildningen. Detta går 
att utläsa av tidsreduceringen i ämnet och av den förändring av innehåll och 
utformning som skett. Gymnastikämnet vilar inte längre på linggymnas-
tikens teori eller praktik, utan har sökt andra vägar. Den manliga gym-
nastikdiskursen har tagit till sig ett tänkande om träning av den manliga 
kroppen, där de nyare fysiologiska forskningsrönen gällande den aeroba 
träningen och träning av muskler och leder mer är tidigare står i fokus. Den 
kvinnliga gymnastiken har med hjälp av musik, rytmik och de nya handred-
skapen funnit nya grundvalar för den kvinnliga fristående gymnastiken. I 
gymnastikämnet finns vid denna tidsperiod fortsatt två skilda diskurser; en 
kvinnlig och en manlig. 

Lärarutbildningens teoretiska tidstilldelning hade dragits ner med 50 pro-
cent i jämförelse med läsåret 1944/45. Procentuellt sett har en utökning av 
de praktiska ämnena däremot skett. Hur kan detta tolkas? Min reflektion 
blir att teoretiska kunskaper inte lika självklart utgör ett viktigt innehåll i 
gymnastiklärarutbildningen, utan att en kroppslig praktik förespråkades där 
ett lärande/tränande av främst olika idrotter förordades. Men vilken kropps-
lig praktik var det som gällde? Gymnastiklärarnas tidigare så självklara 
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tolkningsföreträde när det gällde kroppslig skolning (fristående gymnastik 
och redskapsgymnastik) har nu urholkats och idrottens status och position i 
gymnastiklärarutbildningen blir allt tydligare. Med idrottens inträde i lärar-
utbildningen reducerades det teoretiska inslaget. 

GIH utbildade nu gymnastiklärare till grundskolans högstadium och 
gymnasieskolan. Nya kursplaner gällde för grundskolan (Lgr 62) och för 
gymnasieskolan (Lgy 65). Gymnastikämnets målsättning för de båda skol-
formerna blev betydligt bredare än tidigare och gymnastik blir ett moment 
bland andra idrotter. I Lgr 62 framkommer att gymnastikens målsättning 
bland annat ska byggas på rörelseglädje och rörelsefrihet. Den fristående 
gymnastiken omnämns och den ”bör utgöras av rörelser utan större krav på 
formbestämdhet, likformigt utförande och samtidighet”.319 Målsättning med 
gymnastikundervisningen i gymnasieskolan skulle vara konditionsbefräm-
jande och allsidig.320 I Lgy 65 anges att vissa aktiviteter passar bättre för 
endera könet; t.ex. vad gäller den fristående gymnastiken med eller utan 
musik skulle denna rörelseform lämpa sig i flickornas gymnastik.321 

Av intervjuutsagorna gällande den manliga fristående gymnastiken fram-
går att rörelseskolning sågs som ett viktigt mål och i detta lades styrka, rör-
lighet och koordinationsträning. Gymnastiklärarnas utsagor vittnade om att 
de till viss del hade olika synsätt på rörelseträningens mål. Samsyn åter-
fanns dock i utsagorna om gymnastikträningen, att de manliga eleverna 
skulle bli medvetna om kroppens användning och funktion. De kvinnliga 
gymnastiklärarnas utsagor går att tolka som att det rådde en enighet om den 
kvinnliga fristående gymnastikens mål och karaktär. Ledord som att ge rö-
relseglädje, utveckla rörlighet, rörelsemedvetenhet och rörelseträning i 
symbios med musikbeledsagning går att finna hos samtliga respondenter. 
Jag tolkar utsagorna som att den kvinnliga fristående gymnastiken med mu-
sikens hjälp gavs en ny ”rörelsegivare”.322 En mer rytmisk, dansant fristå-
endegymnastik hade tagit form. 

                                              
319 Läroplan för grundskolan, Lgr 62, s. 344. 
320 Läroplan för gymnasiet, Lgy 65, s. 763. 
321 Ibid., s. 763. 
322 Rörelsegivaren före musikbeledsagningen var kommandot. När kommandot togs bort 
kom rörelsen att startas och avslutas med hjälp av någon form av röstbeledsagning. När 
pianist så småningom började följa rörelsen var det i början endast som stöd, men musi-
ken blev alltmer viktig och rörelserna skapades i symbios med den. Musiken tog över och 
”talade om” när rörelsen skulle starta, betonas och avslutas. 
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Läsåret 1977/78 

Beskrivning av verksamheten 
Det fjärde läsår jag valt att närmare studera är 1977/78, då GIH upphörde 
att vara en självständig högskola.323 Flertalet lärarutbildningar i Stockholm, 
inklusive gymnastiklärarlinjen, samordnades i en högskoleenhet – Hög-
skolan för lärarutbildning i Stockholm, HLS. Nyordningen innebar att ett 
femtontal arbetsenheter kom att ingå i den nya högskolan. Till prefekt för 
GIH-institutionen utsågs gymnastikdirektör Stina Ljunggren.324 Högskole-
reformen medförde också att den fysiologiska institutionen i administrativt 
avseende avskildes från GIH och bildade en egen institution under Karo-
linska institutet, benämnd Fysiologen III. En ny utbildningsplan tillskapa-
des och alla utbildningar inom universitets- och högskoleväsendet poäng-
sattes med hänsyn till utbildning och de enskilda momentens omfattning. 
Gymnastiklärarutbildningen bestod härefter av 80 poäng. GIH i Stockholm 
(GIH-S) blev således en allmän utbildningslinje vid HLS, som tillsammans 
med GIH i Örebro (GIH-Ö) utgjorde de enda utbildningslinjerna i landet 
med utbildning till gymnastiklärare.  

Vid GIH-S infördes samundervisning i samtliga ämnen, vilket var helt 
nytt, och en gemensam kursplan fastställdes. Sammansättningen av ”klas-
ser” bestod nu av lika många kvinnliga som manliga studerande. Vid lä-
rosätet studerade cirka 250 studenter, varav sju studerande kompletterade 
sin utländska examen.325 Utbildningens innehåll skulle relateras till läropla-
nen och till andra planer som var aktuella för de skolformer, vilka de stude-
rande som utbildade lärare kunde komma att tjänstgöra inom.326 Vid denna 
tidpunkt tjänstgjorde åtta gymnastiklärare och en musiklärare, varav sex 
ingår i intervjustudien.  

                                              
323 Redogörelse: Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, GIH. Redogörelse för 
högskolans verksamhet under arbetsåret 1977–78. Redogörelser 6, Idrottshögskolans 
arkiv, Stockholm. Riksdagen hade vid 1976/77 års riksmöte (prop 1976/77:59, s. 299; 
UbU 1976/77:20, s. 116; rskr 1976/77:246) beslutat att fr.o.m. 1977–07–01 skulle det 
inrättas en allmän utbildningslinje med benämningen gymnastiklärarlinjen, omfattande 80 
poäng. 
324 Det yttersta ledningsansvaret för GCI/GIH tilldelades genom detta beslut för första 
gången en kvinna. 
325 I redogörelsen för högskolans verksamhet läsåret 1976/77 framkommer att man ut-
ifrån ett riksdagsbeslut från hösten 1975 genomförde en neddragning av 25 studenter. 
Detta medförde att två lärartjänster (en i gymnastikens metodik och en i idrottens meto-
dik) drogs in.  
326 Se vidare Stina Ljunggren (1988), s. 92. Gymnastiklärarutbildningens ansvarsområde 
vidgades i och med 1977 års högskolereform till att avse den obligatoriska skolans alla 
stadier och gymnasieskolans alla linjer. 
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Den reguljära utbildningen delades fr.o.m. läsåret 1977/78 in i fem områ-
den enligt följande:327 

 
Tabell 5. Poängfördelning i gymnastiklärarutbildningen för läsåret 1977/78. 
I Idrott (32p)   Musik, rytmik, dans (4p), Gymnastik och grund-

träning (8p), Bollspel (7p), Fri idrott (3p), Frilufts-
liv (3p), Simning (2p), Vinteridrott (5p) 

II Naturvetenskapliga ämnen (19p)     Humanbiologi (15p), Medicinsk orientering (4p) 

III Beteendevetenskapliga ämnen (6p) Psykologi (2p), Sociologi, idrotten och samhället 
(3p), Kommunikation (1p). 

IV Praktisk-pedagogisk utbildning (19p)   
(PPU)  

Pedagogik (6p) Praktik, samhällsinriktad praktik 
(7p) Metodik (6p) 

V Valfri fördjupad kurs (4p)  
 

Den praktisk-pedagogiska-delen (PPU) och den valfria kursen hade inte ti-
digare funnits i lärarutbildningen. En viss valfrihet erbjöds således de stu-
derande. I den nya PPU delen återfanns såväl teoretiska studier som praktik 
i skola och samhälle. Förutom årsredogörelsen återfinns detta läsår en lokal 
plan för gymnastiklärarlinjen, vilken fastställdes av den interimistiska linje-
nämnden för gymnastiklärarlinjen.328 Detta läsår gjordes en första upp-
vaktning till regeringen om en förlängd utbildning för gymnastiklärarlinjen. 
 

Fördelning av undervisningstid  
I årsredogörelsen framkommer att varje ämnesområde omfattade ett visst 
antal poäng av den totala utbildningens 80 poäng. Inom varje kursområde 
fördelades därefter poängen till varje enskilt ämne. I kurs- och timplanen 
återfanns läsåret 1977/78 en fördelning av kursernas poäng i schema-
bundna, ej schemabundna och studerandetimmar. För första gången åter-
fanns ”ej schemabundna timmar”, i dagligt tal benämnt självstudietid. Ut-
bildningens 80 poäng motsvarade enligt timplanen 3 200 studerandetimmar 
varav undervisningstiden stod för 2 179 timmar. En intressant iakttagelse är 
att de studerande nu förväntades att studera och träna/öva på egen hand un-
der drygt en tredjedel av utbildningstiden. I jämförelse med läsåret 1966/67 
hade den totala lärarledda undervisningstiden utökats med cirka 10 procent.  

                                              
327 Redogörelse; Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, GIH. Redogörelse för 
högskolans verksamhet under arbetsåret 1977–78 och lokal plan för gymnastiklärarlinjen. 
Redogörelser 6, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm.  
328 Linjenämndens protokoll med bilagor: Lokal plan för gymnastiklärarlinjen. Serie 
A1A:1, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. 
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Den kroppsliga praktiken, gymnastik och idrott, innefattades nu i ett be-
grepp ”idrott”, som omfattade 32 poäng och utgjorde cirka 40 procent av 
den totala utbildningen. Den praktisk-pedagogiska utbildningen motsvarade 
24 procent av utbildningen. Tidstilldelningen för detta nya område hade 
”tagits” från de kroppsliga praktikerna, där främst gymnastikämnet reduce-
rats. I det ”gamla” gymnastikämnet ingick gymnastikens teori och under-
visningens meddelande vilket man till viss del kan tolka har flyttats över till 
det nya ämnet metodik inom den praktisk-pedagogiska utbildningen. Helt 
nytt i gymnastiklärarutbildningen var dessutom att lärarkandidaterna er-
bjöds en valfri fördjupad kurs, vilken motsvarade 5 procent av den totala 
utbildningstiden. En student kan således välja att fördjupa sig i exempelvis 
gymnastik. 

Gymnastik var inte längre ett eget ämnesområde utan hade fogats in un-
der ämnesrubriken idrott. Även det före detta ämnet musik med röstvård 
hade placerats in under idrott, givits en ny kursrubricering musik, rytmik 
och dans (4 poäng) och fått ett utökat innehåll med bland annat rytmisk 
gymnastik och dans. I denna kurs undervisade musikläraren och de kvinn-
liga gymnastiklärarna. Kursen gymnastik och grundträning (8 poäng) inne-
fattade såväl fristående gymnastik som redskapsgymnastik. Gymnastiken 
omfattade härefter två kurser och dessa utgjorde 12 poäng, motsvarande 15 
procent, av den totala utbildningstiden för båda könen. Följande figur visar 
gymnastikens procentuella utrymme i den totala utbildningen. 
 

 
Figur 10. Procentuell undervisningstid i gymnastik i relation till den totala under-
visningstiden läsåret 1977/78. 
 
Gymnastiken hade vid denna tidpunkt fått ett ännu mindre undervisnings-
utrymme. Övriga idrotter hade också tidsmässigt reducerats i jämförelse 
med tidigare läsår, men inte lika mycket som gymnastiken.  

Kvinnliga och manliga studerande

Gymnastik
15%

Övriga 
ämnen
85%
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Gymnastiklärarutbildningens teoriundervisning bestod från läsåret 
1977/78 dels av ämnesstudier i naturvetenskap och beteendevetenskap, dels 
av teoriundervisning inom ämnesområdet praktisk pedagogisk undervisning 
i form av pedagogik och metodik.329 Den totala teoriundervisningens ut-
rymme motsvarade cirka 46 procent och utbildningen hade således i och 
med denna nya studieordning blivit mer teoretiserad. Ämnesområdet idrott, 
den kroppsliga praktiken, stod för 40 procent, vilket var en kraftig reducer-
ing i jämförelse med läsåret 1966/67. Idrott utgjorde då cirka 75 procent av 
den totala utbildningstiden. Nya moment kom under denna period in i ut-
bildningen. Förändringarna bottnar troligtvis i nya direktiv för gymnastik-
lärarutbildningen och i ökad studentmedverkan i planering och genom-
förande av utbildningen.  

Respondent B menade att debatten var intensiv mellan kollegerna på 
GIH och att den var nödvändig att föra vid denna tidpunkt. Han uttryckte 
sig på följande sätt: 

 
… överallt där det fanns gott om timmar och poäng där var det väl som man 
först började nagga […] och det är väl naturligt, men man måste vara försik-
tig naturligtvis när man tar bort, om man tar bort värdefulla saker är det ju 
inte bra, men samtidigt måste man vara öppen för att det äger rum en ut-
veckling både inom skolan och utom skolan och man måste anpassa utbild-
ningen här så att den följer med tiden, när man tar in nya moment som är bra 
och som är motiverade att dom får ta plats och kanske andra gamla får mins-
ka ner så […] det måste ske en utveckling bara. 

 

Innehåll i ämnesområdet gymnastik 

Verksamhetsrapporter 
Efter att samundervisningen hade genomförts återfanns inga skillnader i 
kursplanen eller i den lokala planen vad gäller utbildningsmoment för res-
pektive kön. Gymnastikämnet omfattade vid denna tidpunkt, som tidigare 
nämnts, två områden; musik, rytmik och dans samt gymnastik och grund-
träning. I kursplanen för kursen musik, rytmik, dans (4 poäng) framkommer 
att man delade in kursen i tre delar och följande anvisningar gavs: 

 
Musik; kännedom om musikens uttrycksformer. Förståelse för och insikt i 
musiken som konstform. Allmän musiklära. Formlära med lyssnarträning. 
Musikhistorisk orientering. 

                                              
329 Om metodik var ett teoretiskt ämne eller inte vid denna tidpunkt går inte att utläsa av 
kursplaner eller annan dokumenterad text från GIH. Ansvarig för metodikundervisningen 
vid denna tidpunkt var gymnastiklärarna (intervjustudien). 
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Rytmik; musik- och rytminstrument som hjälpmedel i dansen och gymnasti-
ken. Utformning och analys av elevuppgifter. Samverkan rörelse–musik och 
andra uttrycksformer. Rytmiska övningar i anslutning till improvisation.  
Dans; Svenska och utländska danser och danstraditioner. Sånglekar. Säll-
skapsdans. Jazzdans. Improvisation och skapande dramatik.330 

 

Denna del av gymnastikämnet utgick från musikens teori där rörelser (fri-
stående övningar) skulle samverka med musiken och rytmen. Vidare omfat-
tade ämnet improvisationsövningar, dramaövningar och olika danser. 

I gymnastikämnets andra område ingick såväl fristående gymnastik som 
redskapsgymnastik, dessutom hade lek tillfogats. I kursplanen redovisades 
(Gymnastik och grundträning. Lek, 8 poäng) ämnets innehåll på följande 
sätt: 
  

Tillämpning av principerna för styrke-, konditions-, rörlighets- och koordi-
nationsträning. Arbetsteknik. Lek. Fristående rörelser med och utan hand-
redskap. Rörelseimprovisation. Redskapsgymnastik. Riktlinjer för övnings-
förrådets anpassning till olika åldrar och syften. Lektionsmodeller. Organi-
sation. Fysisk träning utanför skolan. 331 
 

I kursplanen för detta område framträdde en ny betoning av en mer fysiolo-
gisk träning av kroppen. I gymnastikundervisningen hade det alltid givits 
metodiska anvisningar och undervisningsövningar för skolbarn. Dessa mo-
ment återfanns alltjämt i form av lektionsmodeller och organisation av 
gymnastiken, vilket inte fanns inom övriga idrottskurser. Till detta bör 
nämnas att metodiken inom den praktiskt pedagogiska utbildningen genom-
fördes av gymnastiklärarna (ej idrottslärarna).  

 
Intervjuutsagor 
Den manlige respondenten B betonade att när samgymnastiken infördes 
1977 kom musiken att spela en stor roll både för manliga och kvinnliga ele-
ver. Målet var att rörelserna skulle anpassas till musiken och när han de-
monstrerade skolprogram fanns alltid musiken med som ett viktigt redskap. 
Han påpekade att när: 

 
… musik kom in i gymnastikundervisningen […] ledde till att snart hade 
varenda gymnastiksal en egen bandspelare. 

 

                                              
330 Linjenämndens protokoll med bilagor: Lokal plan för gymnastiklärarlinjen. Serie 
A1A:1, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. Utdrag ur kursplan för gymnastiklärarlinjen. 
331 Ibid. 
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Ett nytt begrepp, uppvärmningsgymnastik, började nu användas av gymnas-
tiklärarna. Detta stod för en form av friståendeövningar till musik och kom 
att användas främst av de manliga gymnastiklärarna inom redskaps-
gymnastiken, menade respondent B. Vidare framhöll han att runt 1978 kom 
temat ”Rör på kroppen” och detta medförde dålig kvalitet på rörelse-
utförandet: 

 
… slarviga rörelser, det spelade ingen roll hur man gjorde en övning utan 
det viktigaste var att man rörde på sig […] ledaren för en motionsgrupp kas-
tade om rörelserna mycket ofta, ibland byte vid varje åtta […] ett dåligt rö-
relsemedvetande utgjorde träningen under denna period. 

 
Han menade att de funktionella och estetiska rörelserna var borta samt att 
upplevelsen av rörelsen och skönhetskänslan var försvunnen. Denne gym-
nastiklärare påpekade att i och med samundervisningens införande kom de 
manliga lärarna att ägna sig åt redskapsgymnastiken och den fristående 
gymnastiken undervisades av de kvinnliga lärarna. Detta, menade han, be-
rodde på att den manliga fristående gymnastiken hade släpat efter och inte 
utvecklats lika mycket som den kvinnliga. 

 
De kvinnliga kanske har mer läggning åt kreativitet och visar känslor […] 
de kvinnliga kollegerna var duktigare inom fristående gymnastik. 

 
Under denna tid menade han att elevmedverkan mer och mer gjorde sig gäl-
lande i undervisningen. Med hjälp av elevernas fantasi och kreativitet kom 
den fristående gymnastiken att förändras. 

Respondent C uttalade sig inte specifikt om rörelseträningen under denna 
period, eftersom han påpekade att redskapsgymnastiken hade börjat ta över-
hand för hans del. Han menade att under 1970-talet var den manliga fristå-
ende gymnastiken en liten del av undervisningen och redskapsgymnastiken 
hade tagit större utrymme. Han uttalade i samband med samundervis-
ningens genomförande att: 

 
… det var lite skönt att slippa den fristående delen. 

 
Respondent D påpekade att när samundervisningen kom så hade han alltid 
fristående gymnastik som uppvärmning, men undervisade också själv till-
sammans med musikläraren vid GIH och sina kvinnliga kolleger. Men: 

 
… när jag inte räckte till […] tog mina kvinnliga kolleger lektioner från mig 
i fristående gymnastik […] så tog jag lektioner i styrketräning och så. 
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De kvinnliga respondenterna I, J, K och L samt respondent F, som alla un-
dervisade i den nya kursen musik, rytmik och dans, uttalade sig om den fri-
stående gymnastiken på följande sätt. Samtliga menade att efter 1977 för-
ändrades undervisningen i den fristående gymnastiken och rörelseskolning 
via handredskap försvann. Respondent I beskrev förändringen med att rö-
relseträningen till musik bestod av mindre koordinationsträning och kortare 
rörelsekombinationer, och att jazzgymnastiken tog en alltmer framträdande 
plats. 

Om den nya kursen musik, rytmik och dans (rytmiken), berättade hon vi-
dare, att när denna kurs gjordes till ett självständigt ämnesområde innebar 
det något helt nytt. Hon uttryckte de manliga elevernas förväntningar och 
inställning till det självständiga ämnet rytmik med ord som: 

 
… vad är det här för jävla nys. 

 
Hon tyckte att det med rytmikens hjälp gick att arbeta vidare med rörelse-
skolning, men nu i ny form. Motionsgymnastiken blev en form av rörelse 
till musik, som gick att utveckla i de blandade undervisningsgrupperna och 
undervisningen inriktades mot enklare rörelser. Respondent F uttryckte sig 
så här när det gällde blandklasser: 

 
… vi var lite tveksamma om det var bra eller ej […] vi som ville någonting 
med kvinnogymnastiken vi tyckte kanske att det var en broms […] vi ville 
att killarna skulle utveckla sig. 

 
Den fristående gymnastikens mål och innehåll förändrades efter samunder-
visningens införande, menade hon, och påpekade att de var tvungna att an-
passa sig efter den förändrade situationen: 

 
Vi kunde inte begära av det manliga könet med sin bristande tradition på rö-
relsesidan att de skulle kunna gå mot det målet på något sätt alltså […] utan 
vi var tvungna att se var fanns dom? Vad gjorde dom? 

 
Vidare menade hon att det inte rådde avsaknad av fantasi hos de manliga 
eleverna, utan enbart att rörelsetraditionen inom den manliga fristående 
gymnastiken inte var lika utvecklad som inom den kvinnliga. Hon började 
vid denna tid införa musikanalys i en mycket förenklad form som en metod 
vid rörelsekomposition.  

 
… vi började införa det här med att de skulle välja musik och göra rörelser 
till det […] och därav växte då det här med musikanalys […] och jag tyckte 
att när de väl började lyssna på det här […] dom fick en mall. 
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Även respondent J betonade att gymnastiken förändrades för såväl de man-
liga som de kvinnliga eleverna. Hon menade att den manliga gymnastiken 
mjukades upp i de könsblandade grupperna. Vidare påtalade hon att med 
samundervisningens införande tog de kvinnliga lärarna i princip över all 
fristående träning och förändringen bestod i att: 

 
… rörelserna blev förenklade utifrån ett kvinnligt synsätt […] den rena 
kvinnliga fristående gymnastiken upphörde […] pianobeledsagningen av rö-
relserna ersattes av musik inspelad på grammofonskiva eller band. 

 
Hon betonade att en allsidig träning med motionsaktivitet som huvudsyfte 
var det rådande mottot och att de finmotoriska kvaliteterna försvann i och 
med samundervisningen. Hon menade att målet i rörelseträningen med 
könsblandade grupper innebar att de kvinnliga lärarna fick göra avkall på 
sin gymnastikundervisning och att den anpassades till de tvåkönade grup-
perna. 

Respondent K framhöll att samundervisningen, som innebar att de kvinn-
liga lärarna blev undervisarna inom den fristående gymnastiken, medförde 
att: 

 
… rörelserna blev enklare […] mer styrka och konditionstränande […] rö-
relseförrådet ändrade karaktär och mer anpassade till skolgymnastiken. 

 
Hon ansåg att eleverna gavs större möjlighet till eget skapande med en 
kreativ utveckling genom rörelse och drama improvisationer.  

Den kvinnliga respondenten L ansåg att brytpunkten inom den kvinnliga 
fristående gymnastiken kom 1977: 

 
… handredskapen försvann, man förde in enklare rörelser, mer motions-
betonade övningar. 

 
Hon påpekade att under hela 1970-talet hade den kvinnliga fristående gym-
nastiken med hjälp av bland annat jazzdansen utvecklats i samklang med 
musiken: 

 
… när jazzdansen kom med stampar, klappar, fingerknäppningar, axel och 
höftrörelser, flexade händer och fötter, contraction-release, försvann alla ta-
bun då det gäller användandet av musik. 

 
Hon framhöll att undervisningen i jazzgymnastik var ett populärt inslag för 
såväl de manliga som de kvinnliga eleverna och att denna form av rörelse 
till musik passade bra i blandade undervisningsgrupper. Vidare menade hon 
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att den estetiska, rytmiska gymnastiken uppskattades av elever med en bak-
grund i gymnastiken och dansen, men kanske inte av elever med en annan 
idrottslig färdighet. De sistnämnda kunde känna sig klumpiga och löjliga 
och tyckte att ämnet hade för stort utrymme i utbildningen.  

Flera av de kvinnliga respondenterna betonade att GIH-lärarnas utbild-
ning inom drama i mitten av 1970-talet kom att påverka deras sätt att se på 
rörelseträning. Efter ett par års prövande på de kvinnliga kursernas friståen-
de lektioner infördes ett nytt moment – pedagogiskt drama – från läsåret 
1977/78.  
 

Förändringar och skeenden 

Verksamhetsrapporter 
Läsåret 1979/80 omfattade utbildningsplanen som tidigare 80 poäng, dvs. 
fyra terminers utbildning, men poängfördelningen i kursplanen justerades 
med att de naturvetenskapliga teoretiska ämnena reducerades med en poäng 
och denna gavs till idrott (härefter 33 poäng). Gymnastiken fortsatte att om-
fatta 12 poäng. I flera redogörelser framgår att det hade förts diskussioner 
om att förlänga gymnastiklärarutbildningen. I juni 1979 föreslog linje-
nämnden ett års förlängning av utbildningen till 120 poäng.332 Läsåret 
1979/80 skrevs den sista årsredogörelsen i den form som varit gängse sedan 
mycket lång tid i GCI/GIHs verksamhet.333  

För läsåret 1980/81 finns i linjenämndens protokoll ett dokument, där ar-
gument för återinförandet av en fristående Idrottshögskola, i likhet med vad 
som varit fallet i nära 170 år. Där står att läsa om GIHs goda förutsättningar 
att bilda en Idrottshögskola och de sammanfattande motiven var: 334  

 
- att landet behöver en Idrottshögskola med uppgift att utveckla o sprida kun-

skaper på områden som berör motorisk utveckling, idrott o friskvård i försko-
la, skola o samhälle, 

                                              
332 UHÄ anslöt sig (dec. 1979) i sitt yttrande över LUT-utredningen till GIHs förslag. 
Utbildningsstrukturförslaget syftade till att skapa en öppen högskoleenhet med en sam-
manhållen, allmän utbildningslinje för blivande idrottslärare, i enlighet med att ämnet 
gymnastik i den nya läroplanen för grundskolan benämns idrott kommer utbildningen att 
få namnet idrottslärarutbildning. 
333 Därefter återfinns en kortare redovisning av GIHs verksamhet i Högskolan för lärar-
utbildnings (HLS) verksamhetsberättelser samt arkiverade studieplaner, kursplaner och 
lokala planer i Idrottshögskolans arkiv.  
334 ”Gymnastik- och idrottshögskolans organisation och verksamhet”, i Linjenämndens 
protokoll med bilagor, daterat 1980–11–02, Serie A1A:2, Idrottshögskolans arkiv, Stock-
holm.  
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- att det är angeläget att åtgärder snarast vidtages för att GIH i Stockholm får en 
sådan organisation att den ger utrymme för en gynnsam utveckling av ovan 
nämnda uppgifter, 

- att GIH:s öppenhet gentemot samhället o idrottsrörelsen understöds o främjas 
genom ett fruktbärande samarbete i utbildningsfrågor, 

- att utvecklingsarbete o forskning inom idrottsliga områden bör kunna ske i 
intim samverkan mellan lärarutbildningen o folkrörelseidrotten o komma båda 
till godo, 

- att regionstyrelserna i Stockholm o Örebro bär ett riksansvar för gymnastik-
lärarutbildningen i landet, 

- att det är en riksangelägenhet att regionstyrelsen i Stockholm tar huvud-
ansvaret för utvecklingen av ämnet idrott o idrottsledarutbildningen på hög-
skolenivå. GIH i Stockholm har förutsättningar att som självständig Idrotts-
högskola fullgöra dessa uppgifter. 

I studieplanen från läsåret 1980/81 framkommer att lärarkandidaternas tota-
la lärarledda undervisning i timmar utgjorde 2 420 timmar och i jämförelse 
med läsåret 1944/45 var detta snarlikt vad GCI-eleverna då erhöll (2 450 för 
manliga och 2 312 för kvinnliga studenter). Den elevtid (självstudietid) som 
finns beräknad uppgår till 981 timmar.335 

I kursplanen hade rubriken gymnastik med grundträning ändrats till gym-
nastik, rörelseteknik och lek. Den fristående gymnastiken återfanns som 
tidigare inom detta ämnesområde och innehöll följande: improvisation och 
pedagogiskt drama, grundläggande rörelseskolning, rörelseskolning i fristå-
ende gymnastik, fristående övningar utan och med handredskap (boll, käg-
lor, hopprep, band, tunnband), programtydning, sammansättning av enkla 
rörelsekombinationer och rörelseserier. I kursplanen var musik, rytmik, dans 
nu uppdelad i två moment. I delmomentet musik och rytmik (2,5 poäng) 
framgick bland annat att undervisningsmålet var att lära studenterna att på 
lämpligt sätt utnyttja musiken som hjälpmedel i dansen och gymnastiken. 
Rytmikdelen omfattade såväl kreativa moment som analysuppgifter. Syftet 
var vidare att frigöra och utveckla individuella uttrycksmöjligheter inom 
ramen för improvisation och dramatiserande verksamhet. I delmomentet 
dans (1,5 poäng) betonades att eleven skulle bli förtrogen med svenska och 
internationella danser och danstraditioner.  

I HLS verksamhetsrapport från läsåret 1982/83 framgår att den korta ut-
bildningstiden för gymnastiklinjen var problematisk och att besparings-
effekterna hade medfört att lärartätheten hade beskurits kraftigt. Att möjlig-
heten till forskning var begränsad kommenterades, vilket kunde ses mot den 

                                              
335 Undervisningstätheten varierade mellan olika ämnen från 19 till 38 lärarledda timmar 
per poäng. De idrottsliga ämnena gavs mellan 34 och 38 lärarledda timmar, inom de na-
turvetenskapliga ämnena 19 och de beteendevetenskapliga 26. 
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bakgrund att det inte fanns någon fakultetstillhörighet för idrottsämnet i 
Sverige.  

Den 1 juli 1983 ändrade gymnastiklärarlinjen namn och benämndes hä-
danefter idrottslärarlinjen. Utbildningen fortsatte att vara identisk med den 
tidigare gymnastiklärarlinjen. Flera verksamhetsberättelser under följande 
år påtalade att lärartimmarna blev allt färre, bland annat minskades fjällut-
bildningen med 25 procent. I verksamhetsberättelsen från läsåret 1984/85 
framgår att antalet sökande till de 195 idrottslärarplatserna i Stockholm och 
Örebro var drygt 3 000. I avvaktan på att utbildningen skulle förlängas hade 
arbetet med en förändrad utbildningsplan påbörjats. Underlaget för plane-
ringen var utbildningsministerns utlåtande rörande behovet av en förlängd 
idrottslärarutbildning: förlängning av den praktiska pedagogiska utbild-
ningen med 20 poäng, förstärkning av ämnesstudierna, fördjupade studier 
och ökad tid för självstudier.  

 
Intervjuutsagor 
Respondent B klagade över att under denna tid sänktes kraven på hur rörel-
serna skulle utföras i såväl elevprogrammen som när man tränade olika öv-
ningar. Hälsovågen medförde, menade han, att man inom den fristående 
gymnastiken började: 

 
… jobba lite mer slafsigt. 

 
Respondent E vill minnas att den fristående gymnastik som han förmedlade 
vid denna tidpunkt var i form av uppvärmning inför redskapsgymnastiken. 
Både respondent E och B omtalade hur den fristående gymnastiken kom att 
förändras under de kvinnliga lärarnas ledning av de mixade undervisnings-
grupperna. Respondent B lyfte fram detta med ord som:  
 

… att det funktionella och estetiska rörelseutslaget var borta […] upplevel-
sen av rörelserna och skönhetskänslan var försvunnen.  
 

Han lyfte här in nya begrepp i relation till den manliga gymnastiken, då han 
i sina tidigare utsagor inte hade talat om den estetiska dimensionen. En 
tolkning kan vara att i den estetiska dimensionen lade han värdet av kor-
rekthet och systematik och att detta i sig gav en skönhetsupplevelse. Re-
spondent C uttalade sig inte specifikt om förändringarna i rörelseträningen. 
En tolkning av de uteblivna utsagorna kan vara att han de facto hade lämnat 
GIH innan han började se några förändringar av rörelseträningen. Respon-
dent D påpekade att de kvinnliga kollegerna mer eller mindre tog över den 
fristående gymnastikundervisningen tillsammans med musikläraren.  
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Respondenten L betonade att den stora överraskningen med sam-
undervisningen var det som skedde i rytmikämnet. De manliga eleverna 
hade inte något tidigare inbyggt övningsförråd varför: 

 
… deras program blev mer personliga, ibland lite tafatta, ofta humoristiska, 
tyvärr även med sexuella anspelningar utan finess. Men definitivt annor-
lunda. Detta stimulerade flickornas fantasi och plötsligt började även de att 
experimentera, fantisera, utgå från sin känsla i musiken, skapa. Underbart! 

 
Hon nämnde att det inte var helt lätt att införa Educational Dance i rytmik-
ämnet. Det var svårt att motivera eleverna för denna träning eftersom de 
saknade erfarenhet av improvisation och kreativitet från sin egen skol-
gymnastik. Vidare påtalade hon att många av eleverna vid GIH dessutom 
var tävlingsmänniskor och vana att strikt följa sin tränares instruktioner, 
vilket innebar, som hon uttryckte det: 
 

… att de var mera motiverade för prestationer än för improvisationer. Vi lä-
rare hade inte heller erfarenhet eller bra metodik för denna undervisning, 
vana som vi var att visa och instruera.  

 
Flera av de kvinnliga respondenterna menade att det kändes svårt att göra 
avkall på den rörelsekvalitet, som de kvinnliga gymnastiklärarna strävat 
efter i många år, i samband med undervisningen av de kvinnliga eleverna. 
Vidare menade respondent L att: 
 

… bland de manliga eleverna fanns ingen eller liten erfarenhet av gymnastik 
till musik och de kallade i princip all gymnastik till musik för husmorsgym-
nastik. 

 
Hon poängterade att det nya sättet att lägga schema innebar att den kontinu-
erliga träningen försvann. Detta menade hon påverkade rörelseträningen 
negativt, eftersom denna måste ske kontinuerligt för att rörelserna skulle 
”innerveras”.  
 

Sammanfattande tolkning av institutionen gymnastik          
läsåret 1977/78  
Gymnastikinstitutionens tidigare så dominerande ställning och tolknings-
företräde i utbildningen av gymnastiklärare hade nu klart marginaliserats på 
grund av såväl utominstitutionella som inominstitutionella faktorer. Dels 
hade utbildningen av gymnastiklärare genom inordningen styrts upp från 
riksdagen under HLS, dels hade innehållet i lärarutbildningen förändrats. 
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Den tvååriga gymnastiklärarutbildningen hade blivit mer teoretiserad i jäm-
förelse med läsåret 1966/67, nya ämnen hade tillkommit, idrottens praktik 
var nu dominerande och samundervisning i samtliga ämnen hade införts.  

Vidare hade institutionens tidigare så självklara position i utbildningen 
av gymnastiklärare, där lärosätets gymnastiklärare hade det övergripande 
ansvaret att leda den metodiska utbildningen, förändrats radikalt under 
1970- och -80-talet. Gymnastiklärarlinjen bytte namn till idrottslärarlinjen, 
gymnastikämnet i skolan bytte namn till idrott, gymnastikdirektörstiteln 
försvann i och med högskolereformen och ämnet gymnastik upphörde som 
eget ämne i idrottslärarutbildningen och sorterades in under rubriken idrott. 
Det sistnämnda kan tolkas som att den starkare institutionen idrott nu erhål-
lit tolkningsföreträde när det gällde den kroppsliga praktiken i idrottslärar-
utbildningen. 

Gymnastiken hade från att ha varit uppdelad i två skilda gymnastik-
praktiker och legitimerats utifrån en manlig och en kvinnlig gymnastik-
diskurs med olika mål, innehåll och fokus sammanförts till en ny, gemen-
sam gymnastikpraktik. Det rådande genuskontraktet kom med denna ny-
ordning att ifrågasättas. Undervisningsgrupperna var nu könsblandade. 
Ämnets tidigare kärna (gymnastikens teori, redskapsgymnastiken och den 
fristående gymnastiken) återfanns inte längre, utan hade nu delats upp i två 
kurser som vilade på olika grundvalar. Gymnastiken var uppdelad i två oli-
ka områden: en med betoning på musik, rörelse och dans, den andra med 
betoning på rörelseträning utifrån ett fysiologiskt tänkande om träning av 
kroppen i redskap eller som fristående övningar. Gymnastiken sökte nya 
vägar för att erhålla legitimitet. 

De utominstitutionella faktorer som påverkade institutionen gymnastik 
fanns också i den jämlikhetsdebatt som pågick i samhället. Kvinnor och 
män skulle vara jämställda och få rätt till samma utbildning. Lärar-
utbildningens avnämare var nu hela grundskolan och gymnasieskolans alla 
linjer. Ämnet i grundskolan bytte namn till idrott i och med Lgr 80 och må-
let för undervisningen blev än vidare än tidigare. För första gången skrivs 
kursplanen utan uppdelning på kön. Gymnastik är som tidigare ett av kurs-
planens moment och i målet för undervisningen framgår att eleverna ska 
”lära känna grundformer för rörelse och tillägna sig ett funktionellt rörelse-
sätt. De skall få möjlighet att uppleva rytm, att i rörelse uttrycka känslor och 
sinnesstämningar samt att utveckla sin självtillit och skapande förmåga.”336 

De manliga gymnastiklärarna lämnade mer eller mindre över under-
visningen i rörelser till musik till sina kvinnliga kolleger. De kvinnliga lä-

                                              
336 Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Allmän del (1980), s. 90. 
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rarna konfronterades för första gången med manliga elever inom ”sitt un-
dervisningsområde”. Detta väckte både oro och nyfikenhet och man var 
som kvinnlig gymnastiklärare tvungen att omvärdera sitt ämnesinnehåll och 
dess mål. Min tolkning av utsagorna visar att det nya målet med den ge-
mensamma undervisningen var att den skulle vara hälsobefrämjande och att 
de tidigare kvinnliga rörelsekvaliteterna tonades ner. Rörelserna blev för-
enklade för att passa båda könen, med lägre krav på koordinerade rörelser 
och kortare kombinationer av rörelsesekvenser. De kvinnliga lärarna gjorde 
avkall på sin tidigare utvecklade kvinnogymnastik när de försökte anpassa 
sin undervisning till de tvåkönade grupperna. De manliga lärarna tog sig an 
redskapsgymnastiken. Vad innebar denna nyordning för institutionen gym-
nastik? Det är alldeles uppenbart att denna institution ytterligare försvagats 
och att legitimiteten ifrågasattes såväl inom lärarutbildningen som hos av-
nämare. Nu sökte man nya vägar för att bli erkänd. När idrotten tog allt mer 
utrymme i utbildningen var det främst idrottens praktik som delgavs de stu-
derande. Den svagare institutionen gymnastik kan tolkas som att den nu 
lierade sig med den allt starkare institutionen idrott.  

Det självklara ansvaret för ”skolträningen” av lärarkandidaterna i form 
av metoder, arbetssätt, organisering av verksamheten i gymnastiksalen, att 
träna sig i att leda barn och ungdomar hade under hela institutets historia 
främst vilat på gymnastiklärarna. Gymnastikens teori och praktik hade 
minskat i status, men fortfarande var det gymnastiklärarna som hade ansva-
ret för den skolanpassade delen, metodikundervisningen och praktik-
besöken. Idrottslärarna och övriga lärare vid lärosätet tog inte vid denna 
tidpunkt något ansvar för den delen. En berättigad fråga är här om intresset 
för en skolanpassad undervisning härmed minskade i utbildningen av gym-
nastiklärare. 

 

Läsåret 1986/87 

Beskrivning av verksamheten 
Läsåret 1986/87 har jag valt att särskilt belysa eftersom utbildningen då 
hade förlängts med 40 poäng och kom att omfatta tre år, 120 poäng.337 
Gymnastiklärarutbildningen hade alltsedan 1934 varit tvåårig och nu drygt 
50 år senare utökades den till att bli treårig med en mer akademisk studie-

                                              
337 Linjenämndens protokoll med bilagor: Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Hög-
skolan för lärarutbildning i Stockholm. Kursplan och lokal plan för idrottslärarlinjen, 
1986/89. Serie A1A:8, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. 
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gång.338 Utbildningen benämndes sedan 1983, som tidigare redovisats, id-
rottslärarlinjen. Utbildningsplanen fastställdes av universitets- och högsko-
leämbetet och där beskrevs syftet med idrottslärarutbildning: 
 

Utbildningen på idrottslärarlinjen skall grunda sig på ett vetenskapligt för-
hållningssätt och beprövad erfarenhet. På grundval av de kunskaper och fär-
digheter samt den kritiska skolning som de studerande förvärvar under ut-
bildningen skall de studerande efter avslutad utbildning kunna medverka till 
att förverkliga skolans mål enligt gällande läroplaner [---] Idrotten som kul-
turfaktor, karaktäriserad av sin mångfald av utbud, skall belysas i ett brett 
samhällsperspektiv. Dess framväxt, ideologiska bakgrund och organisation 
skall utgöra en grund för de studerandes kunskap om idrotten som folkrörel-
se [---] Utbildningen skall anknyta till aktuell forskning inom ämnesområ-
dena idrott, beteendevetenskap och humanbiologi. Den skall också förbere-
da för forskarutbildning inom nämnda ämnesområden.339  
 

Ord som gymnastiklärare, gymnastik eller fristående gymnastik återfinns 
inte längre i dokumenten. Inom gymnastikområdet tjänstgjorde totalt åtta 
gymnastiklärare och en musiklärare varav sex ingår i studien. Antalet stude-
rande uppgick till cirka 200 stycken.340 Studiegången var upplagd som och 
efterliknade andra akademiska studier, med grundkurser (i idrott, humanbi-
ologi och idrottspedagogik) samt fortsättnings- och fördjupningskurser. Den 
nya och utökade idrottslärarutbildningens utbildningsplan innehöll nu fem 
områden (humanbiologi, pedagogik, idrott, praktik och tillvalskurs).341 I 
utbildningsplanen framgår att ämnet idrott (ämnesutbildningen) omfattade 
60 poäng (pedagogik, psykologi och sociologi, fysiologi, anatomi, biome-
kanik och medicinsk orientering, träningslära, allmän metodik, idrott och 
friluftsliv, musik, rytmik, rörelse och dans, ergonomi samt specialarbete). 
Den förlängda utbildningen medförde att kurserna inom idrott utökades till 
att omfatta totalt 40 poäng mot tidigare 33 poäng läsåret 1980/81 (32 poäng 
läsåret 1977/78). Övriga kurser som utökades i poängomfattning var de na-
                                              
338 Före 1934 omfattade gymnastiklärarlinjen tre år för de manliga och två år för de 
kvinnliga studerandena inklusive en sjukgymnastutbildning. Se avhandlingens kapitel 2 
Gymnastiklärarutbildningen vid GCI/GIH under rubriken Lärosätets självbild. 
339 Linjenämndens protokoll med bilagor: Utbildningsplan för idrottslärarlinjen med fö-
reskrifter av universitets- och högskoleämbetet; fastställd 1986–05–29. Serie A1A:8, 
Idrottshögskolans arkiv, Stockholm, s. 2–4. 
340 Stina Ljunggren (1988), s. 79f. Från mitten av 1970-talet var studerandeantalet 250 
stycken, från 1982 utvidgades antalet och fram till i slutet av 1980-talet var dimensione-
ringen 300. En första nedskärningen av antalet studenter kom 1986 för att följas av ytter-
ligare nedskärningar året därpå. Läsåret 1987/88 var antalet endast 185 stycken. Dimen-
sioneringen ökar ånyo läsåret 1988/89 till 265 studenter. 
341 Linjenämndens protokoll med bilagor: Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Hög-
skolan för lärarutbildning i Stockholm. Kursplan och lokal plan för idrottslärarlinjen, 
1986/89. Serie A1A:8, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. 
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turvetenskapliga ämnena med 2 poäng, vilka härefter benämndes human-
biologi. Vidare utökades de beteendevetenskapliga ämnena med 8 poäng 
och kallades fortsättningsvis pedagogik. I ämnet pedagogik återfanns 1 po-
äng pedagogiskt drama. Denna undervisning genomfördes inte av pedago-
giklärarna utan av de kvinnliga gymnastiklärarna. Praktiken och metodiken 
utökades med 7 poäng. Den tidigare valfria fördjupningskursen om 4 poäng 
utökades och omvandlades till en tillvalskurs på 20 poäng. Vilket ger den 
studerande möjlighet till att viss del forma sin egen profil. 

Den nya treåriga idrottslärarutbildningens innehåll utgick från två utbild-
ningsområden: ämnesutbildning och verksamhetsinriktad utbildning. Kurs-
planen skrevs enligt följande:342 

 
Ämneskurserna A–C står för (A. Pedagogik-skola-idrott 4 p, B. Humanbio-
logi, träningslära, ergonomi och medicinsk orientering 20 p, C. Träningslära 
och grundträning 4 p) Totalt 28 poäng.  

 
Ämneskurserna D–G står för följande ämnesområden (D. Bollspel 8 p, E. 
Orientering, simning, skidåkning, skridskoåkning och friluftsliv 11 p, F. 
Redskapsgymnastik och fri idrott 6 p, G. Rytmik, rörelse och dans 7 p). To-
talt 32 poäng.  

 
L. Tillvalskurs med specialarbete omfattande 20 poäng.  

 
Verksamhetsinriktade kurser H–K står för följande (H. Pedagogik: Idrottslä-
rarens arbete 10 p, I. Metodik 10 p, K. Skolpraktik och samhällsinriktad 
praktik 20 p). Totalt 40 poäng. 

 
Den utökade verksamhetsinriktade utbildningen med teoretiska högskole-
förlagda studier och handledd lärarpraktik i ungdomsskolan kan ses som en 
professionalisering av lärarutbildningen.  

Ämneskurserna (D–G) innehöll de kroppsliga praktikerna och i kurspla-
nen under rubriken idrott återfinns en övergripande kursbeskrivning av syf-
tet för de fyra ämneskurserna. Undervisningen inriktades mot analys av de 
olika ämnesområdenas gemensamma karaktär, inbördes sammanhang och 
ursprungliga funktioner. Genom att samla ämnena i ”idrottsområden” skulle 
det ges möjligheter till fördjupade kunskaper som sedan samlades i en me-
todik, vilken skulle utvecklas i samspel med grundskolans och gymnasie-
skolans läroplaner. Metodiken skulle utgöra en syntes av historiska, kultu-
rella kunskaper och av tekniskt funktionella erfarenheter. Kurserna syftade 
till att ge kunskaper om, förståelse för och färdigheter i de idrottsliga ämne-

                                              
342 Ibid. 
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na. Den grundläggande personliga färdigheten betonades också, vilken sågs 
som ett medel till att öka förståelsen för innehållet.  

 

Fördelning av undervisningstid 
Idrottslärarutbildningen omfattade nu 120 poäng. En stor förändring i jäm-
förelse med den tidigare tvååriga utbildningen var en utvidgning av de teo-
retiska ämnena, en utökad skolförlagd praktik och den valfria kurs om 20 
poäng som de studerande erbjöds. Det går inte att utläsa hur många under-
visningstimmar de studerande totalt sett förvärvade för de tre studieåren. 
Däremot framgår av ett dokument över lärartimmar för läsåret 1986/87 hur 
många lärarledda undervisningstimmar studenterna skulle erhålla i respek-
tive ämne. De båda gymnastikområdena tilldelades 18 undervisningstimmar 
per poäng.343 Det var nära nog en halvering av undervisningstiden i jämfö-
relse med läsåret 1977/78 då den lärarledda undervisningen bestod av 33 
timmar per poäng. 

Gymnastiken delades nu in i två delkurser; rytmik, rörelse och dans (7 
poäng) och redskapsgymnastik och fri idrott (6 poäng, varav redskaps-
gymnastiken stod för 4 poäng). Gymnastikens elva poäng motsvarar detta 
läsår cirka 9 procent av den totala utbildningen på 120 poäng, vilket fram-
kommer i nedanstående figur. 

 
Figur 11. Procentuell undervisningstid i gymnastik i relation till den totala under-
visningstiden läsåret 1986/87. 
 

Gymnastikens tidstilldelning i jämförelse med läsåret 1944/45 hade minskat 
väsentligt i utbildningen. Vid studiens start fick eleverna nära 1 000 under-
visningstimmar i gymnastik och nu drygt 40 år senare omfattade de två 
gymnastikkurserna endast 154 lärarledda undervisningstimmar. Utbildning-

                                              
343 Linjenämndens protokoll med bilagor: Lärartimmar 1986–87, undertecknat Bolling. 
Serie A1A:8, Idrottshögskolans arkiv, Stockholm. 
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en i ämnesområdet idrott, den kroppsliga praktiken, omfattade nu 32 poäng 
(cirka 27 procent) av den totala utbildningen. De olika idrotterna stod för 
cirka 18 procent, vilket innebar att de upptog mer än dubbelt så stort ut-
rymme i utbildningen som med gymnastiken. 

Den valfrihet som de studerande erbjöds utgjordes av den enskildes val 
mellan olika kurser inom ämnesområdena. Denna 20-poängskurs (tillvals-
kurs) visas i nedanstående tabell. 

 
Tabell 6. Tillvalskursens valmöjligheter i kursplan 1986-89. 

Alternativ A: Alternativ B: (fortsättningskurs 21–40 p)
- fortsättning på ämneskurser 10 p - specialundervisning 10 p 
- forts. vissa idrottsliga ämnesområden 10 p - idrottspedagogik 10 p 

Samt specialarbete 10 p - specialidrott (endast SIL) 10 p 
 Samt specialarbete 10 p 
 
En kraftig utökning av den studerandes valfrihet i jämförelse med läsåret 
1977/78 hade skett i och med den treåriga utbildningen. Man kan konstatera 
att den enskilde studenten nu kunde specialisera sig i ett ämnesområde, i 
exempelvis gymnastik. Om han/hon gjorde detta val innebar det att gym-
nastikutbildning utgjorde 31 poäng, cirka 37 procent, av den totala idrottslä-
rarutbildningens omfattning. I tillvalskursen ingick ett specialarbete och 
omfattade tio poäng. En akademisering av idrottslärarutbildningen hade 
skett, vilket var helt i linje med övriga högskoleutbildningar. Vid en jämfö-
relse av den tvååriga gymnastiklärarutbildningen från läsåret 1977/78 med 
den treåriga idrottslärarutbildning som startade läsåret 1986/87 framträder 
följande bild.  
 
Tabell 7. Undervisningsinnehåll för läsåren 1977/78 och 1986/87. 

Läsår Utbildning

2 år 
Teori 

natvet/beteendevet. 

Praktiska ämnen 

Gymnastik     idrott 

PPU 

pedagogik/metodik praktik 

Valfri för-

djupning 

1977/78 80 p 25 p (19/6) 12 p 20 p 12 p (6/6) 7 p 4 p 

  31% 40% 24% 5% 
 

Läsår Utbildning

3 år 

Teori 

pedagogik/human-
biologi/träningslära 

Praktiska ämnen 

Bollspel/friluftsliv/reds-
kapsgymnastik, friidrott 
/rytmik, rörelse, dans 

PPU 

pedagogik/ metodik/praktik 

Tillvalskurs 

1986/87 120 p  28 p (4/20/4) 32 p (8/11/6/7) 40 p (10/10/20) 20 p 
 

 23% 27% 33% 17% 
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I tabellen framgår att det främst är den skolförlagda praktiken och den val-
bara tillvalskursen innehållande ett specialarbete som har utvidgats. Man 
kan vidare konstatera att idrottslärarutbildningen nu innehöll mer teoretiska 
studier än tidigare och att den kroppsliga praktiken hade minskat i jämförel-
se med de tidigare studerade läsåren. De teoretiska studierna omfattade dels 
teoriämnena pedagogik, humanbiologi och träningslära, dels teoretiska stu-
dier inom det praktisk-pedagogiska området och slutligen ett specialarbete 
som återfanns inom tillvalskursen. Vad innebar denna nyordning, att läsa 
och skriva om i stället för att praktisera och lära med kroppen? Det är up-
penbart att utbildningen till idrottslärare ej längre vilade på gymnastikens 
innehåll. Gymnastikens fortsatta tidsreducering i den treåriga utbildningen 
visar på att dess legitimitet som kroppsliga praktik nu rejält urholkats.  

En av respondenterna, B, uttrycker gymnastikens nedskärning på följan-
de sätt: 

 
… och sen har det vart en utveckling i våra skolor och skolgymnastiken där 
gymnastiken också har fått flytta på sig från att ha haft väldig stor del utav 
undervisningen […] har kommit in nya idrotter […] och när det minskat i 
våra skolor ligger det nära till hands att omvärdera den här. 

 
En annan av respondenterna framhöll att gymnastiken sågs som en för-
övning till all annan kroppsträning. Respondenterna B, D, J, K och L påta-
lade dock gymnastikens egenart och betydelsen för barns och ungdomars 
motoriska utveckling och lyfte fram oron för att ämnet skulle utarmas helt 
eller försvinna. Följande utsaga belyser detta: 

 
… nu börjar gymnastiken ha en nästan tynande, försvinnande liten bit och 
då måste man ju på nytt ta upp diskussionen och fråga sig hur liten ska biten 
vara, hur viktig är den, vad ska den ha för uppgift, är det okey att man t.ex. 
skulle minska ner ännu mer eller slopa den, vad är det som gör gymnastiken 
speciell så att säga. 

 
Gymnastiklärarna påtalade också förändringarna med praktikorganisationen 
och praktikbesöken som förutom gymnastiklärarna även idrottslärarna nu 
skulle ansvara för.  

 

Innehåll i ämnesområdet gymnastik 

Verksamhetsrapporter 
De tidigare gymnastikområdena hade ändrat namn och karaktär i samband 
med den nya kursplanen från 1986/87. Det tidigare kursområdet gymnastik, 
rörelseteknik och lek hade, förutom att ämneskursen förlorat den fristående 
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gymnastiken, bytt namn och fått en ren inriktning mot redskapsgymnastik 
och dessutom hade fri idrott infogats i denna nya ämneskurs.  

Den fristående gymnastiken var dels borta som begrepp i kursplanen, 
dels försvunnen från den tidigare gymnastikkursen. Men i det nya området 
rytmik, rörelse och dans kom delar av den fristående gymnastiken att ingå, 
vilket förmodligen motiverade utökningen av poäng (från 4 poäng till 7). 
Helt nytt var däremot begreppet rörelse, vilket bestod av övningar till mu-
sik dvs. det som tidigare benämnts fristående gymnastik. Musik, nämndes 
inte längre som ett fristående moment i titeln till ämneskursen, men i under-
visningen ingick såväl musikteori som musikpraktik med rörelseövningar 
till musik. Hur såg då innehållet ut när det gällde den fristående gym-
nastiken? 

Innehållet i ämneskursen Rytmik, rörelse och dans var uppdelat i tre oli-
ka moment i likhet med vad som fanns beskrivet redan i 1980/81 års kurs-
plan, med undantaget att den fristående gymnastiken hade flyttats hit. I den 
första delen musik, rytmik (2,5 poäng) syftade innehållet till att ge kunska-
per om musikens elementära teori, ge den studerande möjlighet att uppleva 
rytm och rörelse samt uppleva känslor och sinnesstämningar. Dessutom 
ingick att arbeta med principer för rörelseutveckling, rörelsekomposition, 
rörelse i samverkan med ljud/musik, text, bild och färg samt improvisa-
tionsövningar. I den andra delen, rörelse (2,5 poäng) beskrevs hur rörelse 
har till uppgift att ge den studerande en god kroppsuppfattning och rörelse-
teknik, ett rikligt rörelseförråd samt kunskap om rörelse som motionsform 
för olika grupper i samhället. I undervisningen ingick dessutom information 
om rörelse som konstform och kännedom om rörelsens (den fristående 
gymnastikens) utveckling genom tiderna, och i denna del ingick övningar 
såväl med som utan handredskap. I den tredje delen, dans (2 poäng), be-
skrevs syftet i termer av att ge den studerande förståelsen för dansens bety-
delse inom olika kulturer, kunskaper och färdigheter i svenska och utländs-
ka danser och danstraditioner samt kännedom om dansens möjligheter till 
rekreation.344 Av denna genomgång framgår att fristående gymnastik hade 
givits en ny benämning – rörelse. 

 
Intervjuutsagor 
Lärarutbildarna säger att perioden med samundervisning och förlängningen 
av idrottslärarutbildningen ledde till att gymnastikämnet förändrades i såväl 

                                              
344 Dansundervisningen hade sedan denna del infördes vid lärosätet givits och gavs allt-
jämt vid denna tidpunkt av en av institutets kvinnliga idrottslärare, dvs. ej av gymnastik-
lärare. 
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omfattning som karaktär. Respondent B framhöll att han vid denna tidpunkt 
endast undervisade i redskapsgymnastik, men att han hade: 

 
 … fristående gymnastik som uppvärmning inför redskapsträningen.  

 
Respondent J betonade att undervisningen i fristående gymnastik förändra-
des under åren då hon hade blandkurser: 

 
… förändrade gjorde jag […] det smög ju sig på en alltså […] framförallt 
var det att smyga på gossarna att det kanske kan vara skönt och nyttigt även 
om det inte ser vackert ut. 

  
Hennes mål med undervisningen var att de skulle tycka om att röra på sig, 
att de skulle uppleva rörelseglädje och att var och en skulle utvecklas ut-
ifrån sin egen förmåga. Hon framhöll glädjen i att ha blandklasser med ord 
som: 

 
… det är så mycket roligare att ha samundervisning, det tycker jag […] det 
är klart att det var en utmaning, många killar men… 

 
Respondent F beskrev utvecklingen från det att rytmiken fick en plattform i 
gymnastiklärarutbildningen till att relationen musik och rörelse utvecklades 
på framförallt den kvinnliga sidan. Nya begrepp infördes och förändringar i 
den fristående gymnastiken beskrev han med ord som: 

 
Vi kallade det för musik och rörelse […] eller musik å ena sidan och gym-
nastik och sedan ersattes ju gymnastik med begreppet rörelse. 

 
Inom den kvinnliga fristående gymnastiken hade man under lång tid använt 
begreppet musik och rörelse. Han framhöll att just musikens påverkan i rö-
relseutförandet skapade: 

 
… ett slags lyhördhet för musikens roll i och till rörelse […] inte bara till rö-
relse utan i rörelse. 

 
Angående begreppet rörelse betonade han det samarbete och de diskus-
sioner som fördes mellan Danshögskolan, Musikhögskolan och GIH under 
Skolöverstyrelsens ledning vid framtagande av nya kursplaner för grund-
skolan. Han menade att diskussionen hade en gemensam utgångspunkt i att 
människan skulle röra sig. Perspektiven från de tre högskolorna skiftade; 
utifrån ett träningsmässigt, ett estetiskt eller en pedagogisk idé om inlärning 
via musik och rörelse. Han menade att: 
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Vi var ganska samstämmiga i det hela […] så det var individens uppfattning 
av musik, förtydligad i rörelsen så att säga, det var en utgångspunkt […] Vi 
kanske såg till det fysiologiska lite mer och Danshögskolan såg till det este-
tiska och de andra till det pedagogiska […] Det är ju egentligen begreppet 
movement på engelska […] alla de böcker vi läste […] rörelse […] och där-
för blev det det. 

 
Den kvinnliga respondenten Ks mål med den fristående gymnastik som ut-
fördes under rörelsetimmarna blev att: 

 
 … ge eleverna en skolning i grundövningar som också bedömdes samt ett 
rörelseförråd för skolbruk. 

 
Nästan hela undervisningen i fristående gymnastik blev fokuserad på öv-
ningsförråd för pojkar och flickor i skolan, menade hon. 1980-talet var de 
stora trendernas genombrott med bland annat work-out. I sin undervisning 
genomförde hon prov i fristående gymnastik i samtliga klasser så sent som 
1989. Hennes övergripande mål var: 

 
… grundskolning och en rörelsekänsla för de övningar som utfördes. 

 
Hon betonade att de manliga eleverna utvecklades av undervisningen i ryt-
mik och att de: 

 
… ej var rädda att göra bort sig i programkompositionen och pedagogiskt 
drama-undervisningen. 

 
Även respondent L underströk att work-out-träningen med de nya rörelser-
na påverkade målet för den fristående gymnastiken.  

 
… hälsoaspekten som motiv för rörelseträning förstärktes allt mer […] rö-
relseskolningen försvann i stort sett. 

 
Respondenten genomförde en studie med en kollega, där de jämförde de 
nya motionsformerna med traditionell svensk motionsgymnastik. De kom 
fram till att övningsförrådet var nästan detsamma, det som skilde var ord-
ningsföljd på övningar, antal repetitioner och användandet av musik och 
musikens tempo. Med de nya motionsformerna och samundervisningen på-
pekade hon att rörelseträningen: 

 
… fick en könlös karaktär. 
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Förändringar och skeenden 

Verksamhetsrapporter och intervjuutsagor 
I textmaterialet kan utläsas att det man arbetade med var motionsgymnastik 
i olika former, dans och rörelse till musik. Dessa moment genomsyrar tex-
terna under hela 1980-talet och framåt. Inför läsåret 1988/89 hade en ge-
nomgående förändring av all lärarutbildning inom grundskolan skett.345  

Idrottslärarutbildningen genomgår endast mindre förändringar från läs-
året 1986/87 och fram till tidpunkten jag har valt för att avsluta studien, 
1992. En gemensam utbildning för båda könen medförde modifieringar av 
rytmik, rörelse och dansinnehåll. Det framgår dels i kursplanerna, men dels 
också i lärarutbildarnas utsagor. I utsagorna från de kvinnliga gymnastik-
lärarna om vad som påverkat dem i deras undervisning framträder deras 
öppenhet att ta till sig nyheter och omforma sin undervisning. Flera av re-
spondenterna framhöll studenternas möjlighet till eget skapande genom rö-
relse- och dramaimprovisationer. Undervisningen i drama blev ett nytt sätt 
att se på rörelsens möjlighet, skilt från den fysiska hälsobefrämjande inrikt-
ningen av rörelseträningen. Med undervisning i jazzdans gick det att arbeta 
vidare med rörelseskolning i blandade grupper, men i nya former. Samun-
dervisningen innebar att de kvinnliga gymnastiklärarna sökte sig till nya 
områden, där de kunde söka nya influenser och kunskaper för att kunna ut-
veckla sin undervisning. Under denna period kom den fristående gym-
nastiken att benämnas rörelse, en förändring av begreppet som sannolikt 
hade att göra med de olika utvecklingsarbeten som bedrevs både inom och 
utanför lärosätet. 
 

Sammanfattande tolkning av institutionen gymnastik          
läsåret 1986/87  
Idrottslärarutbildningen akademiserades och förlängdes till att omfatta tre år 
fr.o.m. läsåret 1986/87. De teoretiska ämnena utökades, skolpraktiken lika-
så och en än större möjlighet för den enskilde studenten till egen för-
djupning erbjöds. Gymnastik var inte längre ett eget ämne utan ingick sedan 
tidigare i ämnesområdet idrott. De 11 poäng som gymnastikens två kurser 
utgjorde motsvarade cirka 9 procent av idrottslärarutbildningen. Institu-

                                              
345 Vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (HLS) startar detta läsår en specialise-
ring till tvåämneslärare med ämneskombination idrott 60 poäng och ett annat ämne 40 
poäng (svenska, engelska, hemspråk eller matematik). Ytterligare studier i ämnet svenska 
5 poäng och en valfri ämnesfördjupning i ett av ämnena med en omfattning av 15 poäng 
samt praktisk pedagogisk utbildning 40 poäng. Idrottsstudierna var förlagda till GIH. Jag 
ämnar inte redovisa denna studievariant. 
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tionen gymnastiks allt svagare position i idrottslärarutbildningen är nu ett 
faktum. Lieringen med den starkare institutionen idrott har inneburit att 
gymnastikämnets tidstilldelning än mer reducerats. Gymnastiklärarnas egna 
arena sen lång tid tillbaka i GCI/GIHs historia ”att lära ur gymnastikämnet” 
var nu en delad angelägenhet. Hur kroppsövningsämnet skulle förankras i 
skolan var nu inte längre deras speciella angelägenhet, utan alla metodiklä-
rare vid GIH skulle medverka i denna del i idrottslärarutbildningen. 

Gymnastikämnets kärna hade omformats och nu söktes nya vägar för att 
legitimera det. Orsakerna till detta, menar jag, står att finna i den förändrade 
undervisningsformen (samundervisning) och uppdelningen av ämnet i två 
gymnastikområden, samt inte minst genom idrottens och bollspelens intåg 
och ökade krav på teoretisk utbildning. De kvinnliga lärarna, tillsammans 
med musikläraren, undervisade i rytmik, rörelse och dans och de manliga 
endast inom redskapsgymnastik. Redskapsgymnastiken hade dessutom sla-
gits samman med fri idrott, vilket kan tolkas som en förändrad syn på 
kroppslig träning av grundfärdigheter. Ämnets uppdelning och lärarnas 
ställningstagande att undervisa i var sitt område tolkar jag som att en stor 
osäkerhet förelåg om vilken väg gymnastiken skulle ta i den alltmer domi-
nerande idrottsdiskursen.  

I gymnasieskolan ändrades namnet till idrott i och med den reviderade 
kursplanen från 1987.346 Idrottsämnet omfattade fem huvudområden: trä-
ningslära, friluftsaktiviteter, idrottsaktiviteter, rörelse, rytm och dans samt 
ergonomi. Målsättningen med ämnet hade nu utökats och den kondi-
tionsbefrämjande delen i ämnet lyftes särskilt fram. Gymnastik återfanns 
inte längre som ett moment, men noterbart är att rörelse, rytm och dans 
skrivs fram som ett eget område.  

Samgymnastikdiskursen innebar ett tänkande om en gymnastik som pas-
sade både könen. En träning av en könsneutral kropp där träningseffekten 
av kondition och muskler var viktig. Det tidigare funktionella och estetiska 
rörelseutslaget betonades allt mindre. Betoningen på den enskilda rörelsens 
utförande, precision och skönhet var försvunnen. 1980-talets målsättning 
för rörelseträningen låg i dess hälsobefrämjande mål. Det gällde bara att 
röra på kroppen och det spelade ingen roll hur man utförde rörelserna. Rö-
relseträningen innehöll träning av kroppen i form av motionsgymnastik med 
målsättning att träna hela kroppen utifrån ett fysiologiskt perspektiv, med 
enkla könsneutrala rörelser där musiken och musikindelningen hjälpte till 
att organisera rörelseträningen.  

                                              
346 Kursplan för ämnet idrott i gymnasieskolan (SFS 1987:75–76). Denna kursplan ersat-
te den tidigare kursplanen i gymnastik från 1970.  
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Den tidigare manliga fristående gymnastiken, som stod för en korrektiv 
och personlighetsdanande gymnastik, återfanns inte längre. Den kvinnliga 
fristående gymnastiken, som stod för en rytmisk, dynamisk, dansant och 
estetisk gymnastik har nu utmönstrats.  
 

Reflektion och slutsatser av det skrivna och det talade 

Institutionen gymnastik 
Med utgångspunkt i årsredogörelserna för verksamheten vid GCI/GIH, lo-
kala planer, studieplaner och kursplaner samt intervjuer med före detta lära-
re vid lärosätet har jag undersökt den manliga och den kvinnliga fristående 
gymnastiken under tidsperioden 1944/45 till 1991/92. Jag har använt insti-
tutionsbegreppet som teoretisk referensram för att kunna placera in resulta-
ten i ett vidare sammanhang. Den beskrivning som finns dokumenterad om 
den kvinnliga och manliga fristående gymnastiken förstås således som ge-
staltningar av de många gånger underförstådda regler, normer, ideal och 
värden som vuxit fram och fått sin legitimitet i institutionen gymnastik. Till 
detta har jag även fogat intervjuutsagor som ytterligare grund för min ana-
lys. Institutioner utgörs av en sorts nätverk där återkommande tankar och 
handlingar bildar överenskommelser och mönster. Tanke- och handlings-
mönster som delas av flera individer är en följd av ett tankekollektiv och 
utgör en institution. I första hand har jag fokuserat de utvalda läsåren 
1944/45, 1958/59, 1966/67, 1977/78 och 1986/87, men analyser och slutsat-
ser är givetvis också påverkade av skeendet mellan de olika nedslagen.  

Institutionen gymnastik återfinns således vid lärosätet GCI/GIH och in-
går som en del i lärarutbildningen. I institutionen gymnastik finns såväl in-
stitutionens medlemmar och deras tankekollektiv som den utbildnings-
praktik som genomförs. Gymnastikdiskurserna svävar inte fritt utan repro-
duceras av institutionen där kunskaper utvecklas, vilka svarar mot egna in-
tressen och ansvarsområden, i detta fall att rätt utbilda kroppen. Att under-
söka den fristående gymnastiken, som från början var uppdelad i en manlig 
och kvinnlig gymnastikundervisning och som senare sammansmälte till en 
gemensam form av gymnastik, hjälper mig att följa institutionens utveck-
ling avseende vilken kunskap som ansågs viktig. Jag har via lärosätets verk-
samhetsrapporter följt ämnet under nära 50 år och främst studerat tidstill-
delningen för gymnastikundervisningen samt begrepp och beskrivningar av 
den fristående gymnastiken. Till detta har intervjuutsagorna från de före 
detta lärarutbildarna fogats för att få syn på de tankar, idéer och den praxis 
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som gymnastikdiskurserna vilade på, dvs. den språkliga praktik som legiti-
merat ämnet.  

 

Gymnastikens roll i lärarutbildningen 
Vid studiens start (1944/45) visar det sig att gymnastiken gavs ett mycket 
stort utrymme, vilket måste tolkas som att kunskapsområdet bedömdes vara 
av stor vikt. Gymnastiken var vid denna tidpunkt uppdelad i såväl ett teore-
tiskt som ett praktiskt ämne. Praktiken omfattade fristående gymnastik och 
redskapsgymnastik. Omfattningen av undervisning i gymnastik läsåret 
1944/45 motsvarade 41 procent av den totala undervisningstiden för de 
manliga eleverna och 44 procent för de kvinnliga.  

Under den studerade perioden finner jag att gymnastikundervisningen i 
relation till den totala utbildningstiden har minskat drastiskt. En första iakt-
tagelse är att det skedde en ytterst liten förändring i tid för båda könen mel-
lan åren 1944/45 och åren 1958/59. En större förändring av tidstilldelningen 
kan avläsas läsåret 1966/67, då gymnastiken utgjorde 32 procent av den 
totala undervisningstiden för de manliga eleverna och 35 procent för de 
kvinnliga. Gymnastiklärarutbildningen innehöll både teoretiska och prak-
tiska ämnen, men vid denna tidpunkt återfanns inte längre gymnastiken som 
ett teoretiskt ämne. Gymnastikens omfattning och utrymme hade skurits 
ned, den hade förlorat sin teoretiska förankring och inom gymnastik-
praktiken (redskapsgymnastik och fristående gymnastik) hade ett nytt kun-
skapsområde tagit form – musikteori och musikpraktik. Inom det sist-
nämnda området fick främst de kvinnliga studenterna mycket under-
visningstid. De manliga studenterna hade endast 22 timmar musikpraktik 
jämfört med kvinnornas 120 timmar. De kvinnliga lärarstudenterna ansågs 
uppenbarligen behöva specifik kunskap för att kunna utöva, behärska och 
förstå den kvinnliga fristående gymnastiken.  

Drygt tio år senare infördes fullt ut gemensamma kursplaner, vilket med-
förde en dramatisk reducering av gymnastiken i tid. Kvar fanns endast ett 
utrymme på 15 procent i gymnastik för båda könen. Gymnastik återfanns 
inte i kursplanen 1977/78 som eget ämne utan fanns inom ämnesområdet 
idrott. Detta kan tolkas som att den nu svagare institutionen gymnastik bör-
jade associera sig med den starkare institutionen idrott. Nämnas kan, att en 
viss valfrihet för den enskilde studenten av välja exempelvis gymnastik av 
en omfattning av fyra poäng, har tillkommit i gymnastiklärarutbildningen. 

Vid den treåriga utbildningens genomförande, läsåret 1986/87, hade tids-
omfånget för ämnesområdet gymnastik ytterligare reducerats och motsvarar 
inte mer än 9 procent av den totala idrottslärarutbildningen. Den tidigare 
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redskapsgymnastiken (gymnastik med grundträning) var inte längre ett eget 
ämne, utan var sammanslagen med fri idrott. Ett nytt tänkande om grund-
träning av kroppen hade utvecklats. Benämningen musik, rytmik och dans 
var utbytt till rytmik, rörelse och dans. Denna gymnastikform hade utökats i 
jämförelse med läsåret 1977/78 och omfattade nästan dubbelt så mycket tid 
som redskapsgymnastiken. Det nya begreppet rörelse stod för friståendeöv-
ningar till musik och omfattade alla nya former av fristående gymnastik. 
Den fristående gymnastiken hade innehållsmässigt förändrats från en man-
lig respektive en kvinnlig variant, vilande på linggymnastiken och för kvin-
nornas del också på en speciellt utvecklad kvinnogymnastik, till en mer mo-
tionsinriktad rörelseträning till musik som legitimerades utifrån fysiologiska 
rön.  

Inga förändringar av kursplanens innehåll, ämnesomfång eller benäm-
ningar går att finna från läsåret 1986/87 fram till läsåret 1991/92. I nedan-
stående figur visas gymnastikens omfattning uttryckt i procent av den totala 
gymnastik/idrottslärarutbildningens omfattning för respektive läsår som 
noggrannare har studerats. 
 

 
Figur 12. Gymnastikens utrymme uttryckt i procent av den totala undervisnings-
tiden läsåren 1944/45 till 1986/87.  
 
Undervisningstimmarna inom ämnesområdet gymnastik för en studerande 
hade kontinuerligt reducerats från läsåret 1944/45 till 1991/92. Vid studiens 
start, läsåret 1944/45, var det faktiska antalet undervisningstimmar i gym-
nastik för de manliga studenterna 996 och för de kvinnliga 1 006. För läs-
året 1958/59 hade timtalet minskat och undervisningen i gymnastikämnet 
var 877 timmar för de manliga studenterna och 935 för de kvinnliga. Hösten 
1977 genomfördes en omorganisation. Den tvååriga utbildningen omfattade 
80 poäng och samundervisning infördes. Gymnastiken omfattade 12 poäng 
och i undervisningstid hade såväl manliga som kvinnliga studenter 405 
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timmar, dvs. cirka 33 undervisningstimmar per poäng. Läsåret 1986/87, när 
den treåriga utbildningen genomfördes, erhöll studenterna 198 lärarledda 
undervisningstimmar i de två gymnastikkurserna (11 poäng). Under de 
kommande läsåren drogs undervisningstätheten ner allt mer och läsåret 
1991/92 gavs 14 lärartimmar per poäng, dvs. gymnastikundervisningen om-
fattade bara 154 timmar.347 I denna sammanställning har jag inte tagit hän-
syn till den utökade valfrihet (tillvalskurs, 20 poäng) som den enskilde stu-
denten kunde göra i form av att specialisera sig inom ett ämne från och med 
läsåret 1986/87. Om en student valde att fördjupa sig inom ämnet gymnas-
tik kunde han/hon totalt studera ämnet med en omfattning av 31 poäng (de 
obligatoriska gymnastikkurserna, 11 poäng, och tillvalskursen 20 poäng), 
vilket motsvarade cirka 37 procent av den totala idrottslärarutbildningen. 

Översikten i nedanstående figur visar på förändringen i antalet lärarledda 
undervisningstimmar för området gymnastik för den undersökta perioden. 
Y-axeln visar antal undervisningstimmar och x-axeln visar de utvalda läs-
åren och slutåret. Värt att notera är, att det inte med säkerhet går att beräkna 
den totala lärarledda undervisningstiden för en student från slutet av 1970-
talet och framåt då, bland annat i de valfria kurserna inte framgår vilken 
undervisningstilldelning som rådde, ej heller hur beräkning av tid för prak-
tik och projekt/specialarbete gick till. 
 

 
Figur 13. Lärarledd undervisningstid i antal timmar i ämnet gymnastik läsåren 
1944/45 till 1991/92. 
 
Den tvååriga gymnastiklärarutbildningen vid studiens start omfattade cirka 
1 000 undervisningstimmar i gymnastik att jämföra med den treåriga id-
rottslärarutbildningen som endast omfattade 154 lärarledda undervisnings-

                                              
347 Schema och ramplaner: Läsårsschema 1991/92. Serie F3A:1 Idrottshögskolans arkiv, 
Stockholm. 
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timmar i ämnet. Gymnastiken hade successivt tidsmässigt reducerats till 
förmån för annan kroppslig träning såsom bollsport, friluftsliv och övriga 
idrotter. Även nyinrättade områden (praktisk-pedagogisk-utbildning och 
valfria kurser) krävde tid. Jag kan konstatera att utvecklingen inom idrotts-
lärarutbildningen sportifierades i likhet med utvecklingen i samhället i öv-
rigt. Med sportifiering menar jag hur olika idrotter hämtades från idrotts-
rörelsen med fastställda regler för utförande, gradvis kom att etableras och 
spridas och därmed minska utrymmet för gymnastik, lek och spontan idrott. 

Institutionen gymnastik försvagades under den studerade tidsperioden i 
jämförelse med den allt starkare institutionen idrott, som kom att få en stark 
legitimitet inom den kroppsliga praktiken. Gymnastiken hade en lång histo-
ria på lärosätet, men utsattes från 1960-talet och framåt för kraftig konkur-
rens av idrotter som med tiden öppnades för såväl män som kvinnor. Jag 
vill påstå, utifrån min genomgång av tidstilldelningen för ämnet gymnastik, 
att ämnesområdet tappade sin tidigare självklara plats och legitimitet som 
den form av kroppsövning som bäst ansågs kunna dana och bilda kroppen 
och karaktären. Institutionen gymnastik fråntogs monopolet att vara den 
kroppsövningspraktik, som bäst tillgodosåg människans förmodade behov 
av rörelse- och karaktärsbildning. 

Institutionen gymnastik utmanades även av andra utvecklingstendenser 
inom lärosätet. Gymnastiken hade, förutom att idrotterna pockade på utrym-
me inom den kroppsliga praktiken, beskurits på tidsutrymme då nyord-
ningar och nya ämnen skulle in i utbildningen. När det praktisk-pedagogis-
ka ämnesblocket infördes var det inte längre gymnastiklärarnas ansvar att 
förbereda lärarkandidaterna i skolämnet, dess metodik och ledarförmåga. 
Tidigare hade denna undervisning legat inom gymnastikämnet. Även lärare 
som undervisade inom pedagogik och idrott kom att bli delaktiga i denna 
utbildning. Idrottslärarutbildningen hade i slutet av min undersökta period 
blivit allt mer teoretiserad och den kroppsliga praktiken hade allt mer tving-
ats lämna ifrån sig utrymme till teoretiska studier om den praktik man skul-
le undervisa i. 

Det fanns även andra faktorer som påverkade gymnastikinstitutionens 
legitimitet under den studerade perioden. Jag tänker då närmast på hur 
andra kolleger och ämnesgrupper (andra institutioner) såg på gymnastik-
ämnet och dess undervisande lärare. När denna fråga ställdes till responden-
terna var de till en början mycket försiktiga i sina svar och menade att man 
fick skilja på person och ämnesgrupp. Flera av gymnastiklärarna påpekade 
att de höll ihop och att man inte kritiserade varandras undervisning. Nedan-
stående utsagor förmedlar en bild av de svar som gavs på frågeställningen: 
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Ja, men det var en svår fråga […] var man gymnastiklärare var man på ett 
sätt dömd till Jehenna. För blev man gymnastiklärare här under 40-talet un-
der genombrottet för idrottsundervisningen i skolan […] genom det fysiska 
ingreppet på gymnastikundervisningen […] överhuvudtaget genom Howhü-
Christensen […] blev det väldigt lätt att gymnastiken fick en något stereotyp 
bedömning. (manlig respondent) 

 
Från början var det skarpa gränser gymnastiklärare och resten här de kalla-
des idrottslärare resten […] vissa friktioner men i alla fall man höll på sitt 
väldigt mycket […] men i och med att vi blev några stycken som undervisa-
de på både och så tror jag att det hjälpte till att överbrygga […] jag tror att 
en sån som rektor kom att svänga rätt mycket från att ha varit rätt ironisk 
och nedvärderande för gymnastiken […] fick han rätt stor respekt för gym-
nastiken med åren och det arbete vi gjorde här. (manlig respondent) 

 
… vågar inte vara så kategorisk om hur fysiologerna såg på oss […] dels så 
fanns det en viss gräns emellan teori och praktik här på skolan […] när vi 
hade våra träffar och vi gjorde saker och ting så var det ofta vi praktiklärare 
och metodiklärare som umgicks. (kvinnlig respondent) 

 
… suveräna jag kan inte komma ihåg nånsin att jag inte trodde att jag inte 
kunde […] ja vi var suveräna på våra områden. (kvinnlig respondent) 

 
… det måste vi ta i omgångar […] och så var det ju fysiologerna som låg 
här uppe och de tyckte nog inte att det var så mycket med oss […] och lika-
så våra manliga kolleger de såg inte upp till oss på något sätt […] men sen 
blev de snällare och snällare och vi vassare och vassare.  
 (kvinnlig respondent) 

 
… jag tror att fysiologer och pedagoger är väldigt långt ifrån det vi håller på 
med […] fysiologerna var väl som idrottslärarna de behövde ju inte ta an-
svar för läreriet för det låg så uppenbarligen någon annanstans 
 (manlig respondent) 

 
En annan respondent framhåller att fysiologerna stödde gymnastiken därför 
att den gav mycket motion, men de brydde sig inte om i vilken form gym-
nastiken gavs. Föreståndaren för GCI under 1940-talet Erik Howhü-
Christensen, tillika professor i fysiologi, lär ha påtalat vikten av den empi-
riska erfarenheten och han betonade att gymnastiklärarna inte skulle känna 
sig underlägsna. Om pedagogerna som ämnesgrupp uttryckte man sig som 
att de ”var mänskliga”.  

En av respondenterna skojade lite om relationen mellan idrottslärarna 
och gymnastiklärarna och menade att skillnaden var att ”gymnastiklärarna 
kunde gymnastik också”. Skälet till denna kommentar var att flera av gym-
nastiklärarna även undervisade inom vinteridrotterna, såsom skidåkning 
utför och på tur. De manliga gymnastiklärarna menade att det gav en viss 
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status när man gick in och undervisade inom idrottsområdet. I vissa svar 
från de kvinnliga gymnastiklärarna kan man ana att de uppfattade att de 
manliga idrottslärarna ”flöt ovanför” gymnastikämnet och de kvinnliga 
gymnastiklärarna. De var ett så kallat ”kattrakande om timmar” där förstå-
else inte alltid fanns för varandras undervisning. En illustration av den upp-
givenhet som en av gymnastiklärarna kände för gymnastikämnets margina-
lisering är dennes sätt att kommentera lärosätets namnbyte från Gymnastis-
ka Centralinstitutet till Gymnastik- och Idrottshögskolan till nuvarande Id-
rottshögskolan. Gymnastiken hade på så sätt menade han, nedgraderats och 
blivit till en förövning för andra idrotter. 

Min tolkning av respondenternas utsagor är att institutionens medlem-
mar, gymnastiklärargruppen, fick vara mycket aktiva för att kunna bibehålla 
respekt och erkännande efter 1960-talet, dels då det gällde ämnets tids-
omfång och plats i relation till övriga ämnen, dels i relation till andra lärar-
kolleger.  

 

Nyckelord i de tankemönster som framträder inom gymnastiken 

Verksamhetsdokument 
De tankemönster som framträder i analysen av dokument och utsagor 
kommer till uttryck i de begrepp och facktermer, och det tal om rörelsekva-
liteter som har legitimerat den kvinnliga respektive den manliga fristående 
gymnastiken. Såväl den kvinnliga som den manliga gymnastikpraktiken 
innehöll läsåret 1944/45 gymnastikens teori, fristående gymnastik och red-
skapsgymnastik samt vilade på den lingska traditionen och dess grund-
filosofi. 

De bilder av gymnastikdiskurserna som framträder med hjälp av verk-
samhetsrapporterna beskrivs i det följande. Låt mig starta med den manliga 
fristående gymnastiken, där begrepp som ”dagövningar, kommandoövning-
ar och namnlära” nämns under gymnastikens teori och metodik vid studiens 
start. Gymnastikundervisningens praktik beskrevs i termer av ”dagövning, 
elitmärke av första graden och uppövande av personlig färdighet, undervis-
ningsövningar med skolungdom och troppar/avdelningar”. Dessutom åter-
fanns begrepp som ”rörelser avpassade för olika skolåldrar och undervis-
ningens meddelande”. I början av 1950-talet omnämns att gymnastiktävling 
är en del av kursinnehållet i gymnastikens praktik. Beskrivningarna och 
benämningarna ser i stort sett likartade ut ända fram till läsåret 1958/59, då 
ett nytt begrepp och ämne fördes in, nämligen musiklära och rytmik. Läs-
året därpå fanns begreppet ”circuit training” för första gången. Läsåret 
1962/63 nämndes för den yngre manliga kursen för första gången begrep-
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pen form, rytm och avspänning. I övrigt ser innehållsbeskrivningarna iden-
tiskt lika ut ända fram till läsåret 1966/67, då kommandot tas bort ur årsre-
dogörelsen.  

I de kvinnliga kursernas redogörelser från läsåret 1944/45 nämndes, för-
utom ”kommendering, dagövningar och gymnastikens grundprinciper” i 
gymnastikens teori, att de kvinnliga studenterna inom gymnastikens praktik 
övade ”smidighet, behärskning och formrenhet”. Dessutom övades under-
visningens meddelande för såväl flickor som pojkar. Gymnastiken skulle 
även innehålla en träning av ”personlig färdighet och ökad fordran, smidig-
het och kraft/frigjordhet”. Reglerna för kommendering försvann ur texten 
redan 1945/46 och ett nytt sätt att undervisa den fristående gymnastiken 
hade således trätt i kraft. Nya begrepp uppträder i textmaterialet såsom ryt-
mik och musikteori samt rörelsekänsla och prestationsförmåga, vilket jag 
tolkat som att nya mål och vägar för legitimering av ämnet börjar ta form. 
Boll och kägla var nya handredskap som fördes in i undervisningen. Gym-
nastikprogram till grammofonmusik och egna elevprogram omnämndes 
läsåret 1952/53. I slutet av 1950-talet nämndes ”hållningsgymnastiken” sär-
skilt, ett begrepp som inte hade funnits med i texterna under de tidigare 
åren. Inom gymnastikens teori beskrevs att Labans rörelseteorier var en del 
av undervisningen. Samma år arbetade studenterna med blockflöjt och 
trumövningar. Fram till läsåret 1966/67 fanns praktiskt musicerande i tex-
ten, bland annat som kurs i trumning och tamburin. Dessa nya begrepp och 
nymodigheter som infördes i den kvinnliga gymnastiken pekar på att den 
kvinnliga fristående gymnastiken under denna tidsperiod befann sig i ett 
starkt utvecklingsskede. 

När kursplanerna 1966/67 blir gemensamma för män och kvinnor åter-
fanns inte gymnastik som ett teoretiskt ämne, utan det definierades från och 
med nu som ett praktiskt ämne. Gymnastiken legitimerades inte längre av 
den traditionella linggymnastiken. Den manliga gymnastiken hade suc-
cessivt anpassats till de nyare fysiologiska forskningsrönen där den aeroba 
kapaciteten betonades. Den kvinnliga gymnastiken hade via musik och ryt-
mik funnit en ny inspirationskälla i olika rytm- och dansformer. Gym-
nastikens innehåll beskrevs mer i termer som rörlighetsträning, rörelse-
skolning såsom form, avspänning, arbetssätt och schwung. Trots att kurs-
planen skulle vara gemensam omnämndes speciellt jazzteknik och musik 
för de kvinnliga studenterna.  

Samundervisning infördes läsåret 1977/78. I kursplanen återfanns inte 
gymnastiken längre som ett eget ämne utan inom ämnesområdet idrott. 
Gymnastiken var dessutom uppdelad i två delkurser. Detta kan tolkas som 
att institutionen gymnastik hade förlorat sin tidigare självklara legitimitet 
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vad gäller kroppslig praktik. Den institutionella förändringen att dela upp 
gymnastikområdet i två delar kan tolkas som att man sökte finna nya vägar 
för att legitimera sin verksamhet. Innehållet i det nya området musik, ryt-
mik och dans beskrevs i termer av teoretisk undervisning i musik, samver-
kan mellan rörelse och musik, rytmiska övningar och improvisation. Den 
fristående gymnastiken, vilken återfanns inom det andra gymnastikområdet 
tillsammans med grundträning, utövades med och utan handredskap samt 
som tillämpning av principer för styrke-, rörlighets- och konditionsträning.  

Läsåret 1986/87 förlängdes utbildningen till att omfatta tre års högskole-
studier. En inominstitutionell förändring inom institutionen gymnastik hade 
skett och ämnesområdet rytmik, rörelse och dans omfattade all form av rö-
relse till musik. Begreppet fristående gymnastik går inte längre att finna i 
kursplanen utan har ersatts av begreppet rörelse. Värt att notera är att Ling 
talade om rörelse utan maskineri när han menade fristående gymnastik, så 
begreppet rörelse har således återuppstått. Redskapsgymnastiken beskrevs 
nu tillsammans med fri idrott, vilket kan tolkas som att man sökte nya vägar 
att legitimera kroppslig praktik i och genom träning med redskap. Gymnas-
tikundervisningen (ej redskap) för båda könen beskrevs i termer av: kun-
skaper om musikens elementära teori, principer för rörelseskolning, impro-
visationsövningar, utveckla ett rikt rörelseförråd, kunskap om rörelse som 
motionsform, ge förståelse för dansen betydelse inom olika kulturer.  

Gymnastikinstitutionens tilltagande försvagning visade sig dels i upp-
delningen i två nya områden, som vilade på olika värden (en mer rytmisk 
och motionstränande fristående gymnastik samt en mer prestationsinriktad 
redskapsgymnastik), dels i att de manliga gymnastiklärarna nu avvisat den 
ena formen av gymnastik och endast undervisar inom redskapsgymnastiken. 
Min tolkning blir att gymnastikinstitutionen under den studerade perioden 
förlorade stora delar av sin legitimitet och tvingades, eller valde, att alliera 
sig med den starkare institutionen idrott. Institutionen idrott har med hjälp 
av samhällsförändringar, och med en växande idrottsrörelse och en tillta-
gande sportifieringsprocess, blivit den mest dominerande institutionen vid 
GIH när det gäller tolkningsföreträdet av den kroppsliga praktiken. 

 
Intervjuutsagor 
I intervjustudien framträder skilt från verksamhetsrapporternas beskrivning 
andra bilder av den manliga gymnastikdiskursen. De manliga gymnastik-
lärarna framhåller att målet med rörelseträningen för de manliga studenter-
na, vid studiens start, var en hållningsinriktad övning av kroppen samt att 
bedriva en korrektiv gymnastik. Man sökte utveckling via en rörelseträning 
som skulle ge en allsidig och funktionell träning av hela kroppen. Målet 
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var, som jag har tolkat det, att lära sig behärska sin kropp. Den fristående 
gymnastikens målsättning var att kroppens fysiska status skulle uppövas 
och att vara personlighetsdanande. Rörelserna inom den fristående gymnas-
tiken mjukades successivt upp och bestod med tiden allt mindre av Lings 
ställningsgymnastik. Förändringen bestod i att rörelserna utfördes med 
tänjningar och eftertänjningar, vilket ledde till ett mer elastiskt rörelseom-
fång. Även rytmen i rörelsen började betonas. Framförallt eftersträvades en 
systematisk kroppsträning och en rörelsemedvetenhet i den undervisning 
som gavs. Musikbeledsagning var inte obligatoriskt för manliga studerande, 
utan förekom i de fall där den undervisande läraren behärskade ett instru-
ment. 

I slutet av 1950-talet började en träning av allmän koordination att beto-
nas. Ytterligare ett nytt mål var allmän konditions- och styrketräning. I slu-
tet av 1960-talet kom även manliga studerande att möta undervisnings-
moment, där musik användes. Till det sistnämnda momentet användes of-
tast inhyrda kvinnliga pedagoger. Vidare infördes motionsbetonade fristå-
ende program till musik.  

De manliga respondenterna har i sina utsagor förmedlat, att den stora 
förändringen av målsättningen i undervisningen kom i samband med sam-
undervisningens genomförande 1977, då den fristående gymnastiken helt 
kom att förändras och då särskilt för de manliga studenterna. Dels var det 
de kvinnliga gymnastiklärarna som tillsammans med musikläraren tog över 
denna del av undervisningen, dels fick musiken en mycket mer framträdan-
de roll. Rörelserna anpassades till musiken, och det var inte som tidigare då 
en pianist hade följt och förstärkt den givna fristående övningen. De manli-
ga lärarna hade endast en mycket liten del kvar av fristående gymnastik, 
vilken bestod av uppvärmningsövningar till musik inom redskapsgymnasti-
ken. En av de manliga gymnastiklärarna uttryckte att målet med den nya 
fristående gymnastiken för båda könen var att röra på kroppen och att det 
inte spelade någon roll hur man utförde rörelserna – en fysiologisk trä-
ningsaspekt framhölls således. Rörelsekvaliteten var i och för sig ett syfte, 
men framförallt betonades träningseffekten. Det funktionella och estetiskt 
tilltalande fick mindre betydelse. En manlig lärarutbildare menade att det 
till och med var helt borta. 

Vad säger de kvinnliga gymnastiklärarna om den kvinnliga fristående 
gymnastiken? Målet med rörelseträningen för de kvinnliga eleverna under 
1940-talet var att uppöva en rörelsekänsla genom grundläggande övningar 
och dessutom att öva upp kroppsbehärskning utifrån ett funktionellt rörel-
sesätt. Detta skedde genom en gymnastik med totala rörelser där hela krop-
pen var engagerad i rörelseutförandet. Den kvinnliga fristående gym-
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nastiken hade sedan en längre tid brutit med den traditionella stela linggym-
nastiken och en mjukare linje framhölls. Den fristående gymnastiken hade i 
sig ett estetiskt värde, menade den kvinnliga gymnastikläraren som under-
visade vid denna tidpunkt. 

Rörelseträningen inom den kvinnliga gymnastiken under 1950-talet stod 
för en personlig färdighetsträning, där man genom en grundskolning av 
rörelser strävade efter ett perfekt utförande av rörelsen. Rörelseteknik och 
korrekthet betonas av samtliga respondenter. Rörelseträningen skulle även 
upplevas inifrån och rörelseglädje skulle eftersträvas. Ledorden var bland 
annat att lära ut ett rörelsesätt med minsta möjliga anspänning, att rörlig-
göra kroppens alla leder samt att ge en känsla för form. Elevprogram till 
grammofonmusik infördes för de kvinnliga eleverna redan år 1950. 

Under 1960-talet fortsätter gymnastiklärarna att framhålla grund-
skolningens betydelse med s.k. totala övningar; schwung, genomböljningar 
och förflyttningar. Kvaliteten och rörelsekänslan framhålls. Det hävdas att 
ju mer färdighet de kvinnliga eleverna tillägnar sig, ju mer rörelseglädje 
kommer de att känna. Vikten av finmotorisk träning, där övningar med 
handredskap ingick, betonades också. Nya handredskap som tunnband samt 
långa och korta band infördes. Pianomusik kom att beledsaga den kvinnliga 
fristående gymnastiken. Musiken skulle utgå från rörelserna, följa och för-
stärka dem. Rörelseträningen och rytmiserandet var det primära i undervis-
ningen. Under 1960-talet kom även dansen och dansanta moment att påver-
ka rörelseträningen. Jazzgymnastiken infördes i slutet av 1960-talet och 
med den följde även den kommersiella musiken. De kvinnliga gymnastiklä-
rarna framhöll att ytterligare ett mål med undervisningen för de kvinnliga 
eleverna var att skapa egna rörelseprogram till musik. De menade dess-
utom, att målsättningen inom den kvinnliga fristående gymnastiken var att 
uppöva rörelsekänsla, finmotorisk känsla och genomarbetning av hela 
kroppen. Vidare kan innebörden i utsagorna tolkas som att man arbetade 
med att utforska kroppens rörelsemöjligheter, finna kroppsupplevelser och 
rörelseglädje i utförandet, vilket skulle leda till rörelsekvalitet och kropps-
behärskning. Flera av de kvinnliga respondenterna betonar i sina intervju-
svar att de kvinnliga elevernas utförande av rörelser både bedömdes och 
betygsattes.  

I början av 1970-talet menar gymnastiklärarna att den kvinnliga friståen-
de gymnastiken kom att påverkas och ändra form alltmer utifrån Labans 
rörelseteorier och den begynnande dramaundervisningen. I den kvinnliga 
fristående gymnastiken kom fler och fler kreativa moment att föras in. Även 
de kvinnliga lärarutbildarna menade att målet med rörelseträningen föränd-
rades när samundervisningen infördes. Den fristående gymnastiken fick då 
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en motionsbetonad karaktär, handredskapen försvann mer eller mindre och 
ersattes av hantlar, gummislangar och järnstänger. Gymnastiken förenkla-
des till stora, enkla och mer styrkebetonade rörelser. I den fristående gym-
nastiken/rörelseträningen lades vikten nu vid uppvärmningsövningar, dans 
och enkla rörelseserier.  

De kvinnliga gymnastiklärarna tog sig an och utvecklade en rörelse-
träning, som skulle passa både de manliga och de kvinnliga studenterna vid 
GIH. Gymnastiken med sin rörelseträning kom under 1980-talet att betona 
en allsidig träning med inslag av motionsaktiviteter. Enligt de kvinnliga 
respondenternas utsagor fick detta återverkningar på rörelseskolningen, som 
alltmer kom att försvinna. Rörelseträning i form av samarbetsövningar i 
konditionssyfte infördes. Målet med rörelseträningen till musik för de 
kvinnliga gymnastiklärarna var fortfarande att gymnastikformen skulle ge 
en grundträning och rörelseskolning, men man betonade hälsoträningen – 
rörelsernas effekt utifrån ett styrke- och konditionsperspektiv. De nya mo-
tionstrenderna (jazz, work-out och aerobics) infördes successivt.  

Såväl den manliga som den kvinnliga gymnastikdiskursen upphörde i 
och med samundervisningens genomförande. En manlig gymnastik som 
under lång tid hade stått för en allsidig och funktionell träning av den man-
liga kroppen och en kvinnlig gymnastik som hade stått för skönhet, mjukhet 
och estetik försvann. En ny gymnastikdiskurs tog form, ett tänkande om 
kroppslig träning som skulle passa båda könen, en gymnastik som genom-
fördes med stora och enkla rörelser som utfördes till musik, med ett mo-
tionsgivande syfte. Rörelseträningen fick en könlös karaktär.  

Inom rytmikämnet blev pedagogiskt drama och kreativitetsövningar vik-
tiga moment. Min tolkning av detta förhållande är att de kvinnliga gymnas-
tiklärarna genom rytmikämnet och undervisningen inom pedagogiskt drama 
kunde bibehålla en del av den tidigare kvinnliga fristående gymnastikens 
mål att arbeta med rörelseuttryck och känslor.  

 

Några avslutande tankar  

I ljuset av ett köns-/genusteoretiskt perspektiv 
När studien startar läsåret 1944/45 vilade gymnastiklärarutbildningen på två 
tydligt åtskilda utbildningar; en manlig och en kvinnlig lärarutbildning. 
Detta gällde för all undervisning vid lärosätet. Den manliga och den kvinn-
liga gymnastikdiskursen byggde på ett tänkande om en tudelning av mäns 
och kvinnors olika biologiska och psykologiska förutsättningar. Detta isär-
hållande bottnade i dåtidens syn på könens skilda ”talanger”, dvs. kvinnans 
och mannens skilda fysisk och psyke. Utbildningen inom skolor och univer-
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sitet hade utvecklats utifrån föreställningen ”om kön som placerade kvinnan 
som natur och mannen som kultur”, enligt Ingegerd Tallberg Broman.348 
Undervisningen vid GCI skedde följdriktigt i könssegregerade grupper: 
flickor för sig och pojkar för sig, kvinnliga lärare för sig och manliga lärare 
för sig.  

Även skolningen och innehållet i gymnastikutbildningen vid GCI vilade 
också på särskiljandets logik. Den manliga gymnastiken förmedlade bilder 
av aktivitet, rationalitet och kraft. Den kvinnliga gymnastiken stod för gra-
ce, mjukhet och rytm. Den manliga och den kvinnliga gymnastikunder-
visningen hölls distinkt isär fram till samundervisningens införande. Detta 
går att utläsa av de begrepp som respektive lärargrupp uttrycker sig med. 
Detsamma gäller för texten i verksamhetsrapporterna. De kvinnliga och 
manliga studerandena undervisades efter samgymnastikens införande ge-
mensamt och båda könen skulle behandlas lika. En likhetsideologi kom att 
råda vid GCI där könsneutraliteten bland annat visade sig i kursplane-
skrivandet, dvs. de kvinnliga och manliga eleverna beskrevs med de neutra-
la begreppen lärarkandidat eller den studerande.  

Gymnastikdiskurserna hålls över lång tid samman i relation till idrotts-
diskursen i lärarutbildningen. Ledorden som konstituerar gymnastikens 
kärna handlade främst om formbestämda övningar, färdighetsträning, skol-
ning av kroppsrörelser och rörelsekvalitet. Prestationsdimensionen som 
framträder inom den idrottsliga diskursen har blivit överordnad den kvalita-
tiva dimensionen, dvs. hur rörelserna utförs. Målet i de flesta idrottsgrenar 
är att göra mål, springa snabbast, lyfta tyngst, hoppa högst etc. Hur målet 
görs, hur löpningen, lyftet och hoppet ser ut är för de flesta av sekundär be-
tydelse.  

När samundervisningen infördes inträdde ett nytt skede inom gymnastik-
diskursen. De manliga gymnastiklärarna lämnade i princip ifrån sig en vik-
tig del av gymnastiken – den fristående gymnastiken, eller som Ling skulle 
ha uttryckt det, rörelser utan maskineri. Den fristående gymnastiken var en 
av grundpelarna i lärarutbildningen och skolningen av den manliga kroppen 
alltsedan lärosätets start. Undervisningen i fristående gymnastik kom häref-
ter att genomföras av de kvinnliga gymnastiklärarna, medan de manliga 
ägnade sig åt redskapsgymnastiken. Detta tolkar jag som att den fristående 
gymnastiken inte längre var manligt ”laddad” i relation till den allt starkare 
institutionen idrott, där idrott vilade på attributen prestation, tävling och 
konkurrens. Däremot kan man göra den tolkningen att när redskaps-
gymnastiken lierade sig med friidrotten var det på grund av att det i dessa 
                                              
348 Ingegerd Tallberg Broman (2002) Pedagogiskt arbete och kön: Med historiska och 
nutida exempel. Lund: Studentlitteratur, s. 33. 



 191

båda moment krävdes en mer prestationsinriktad träning än i den mer mo-
tionsbetonade och dansanta rörelseträningen. Redskapsgymnastik krävde 
både mod, styrka och teknik.  

Den tidigare genusordningen (isärhållandet), när kvinnliga lärare under-
visade kvinnliga elever och manliga lärare undervisade manliga elever sam-
tidigt som man i respektive undervisningsform bejakade sin kvinnlighet 
respektive sin manlighet, var nu bruten. Med samundervisningens genom-
förande, gymnastikämnets nya indelning och de manliga gymnastiklärarnas 
val att endast undervisa inom redskapsgymnastik kom nya genusgränser att 
sättas. Sådana genusgränser är oftast viktiga att vidmakthålla. Om man äg-
nar sig åt ”fel” ämnen, ”fel” form av gymnastik eller ”fel” form av fysisk 
aktivitet kan man i andras ögon förlora sin manlighet eller kvinnlighet.349 
 
Legitimeringsfrågan i institutionen gymnastik 
I de förändringar över tid som min studie behandlar har jag kunnat iaktta att 
gymnastikpraktikernas ”kärna” tunnats ut och att ett nytt innehåll och nya 
begrepp har kommit in, som inte på samma tydliga sätt som förut har av-
gränsat gymnastiken från de övriga idrotterna. Jag tänker då på de allmänna 
begreppen hälsa, motion och träning. Anpassningen av gymnastiken till den 
allmänna idrotten tror jag har att göra med att gymnastikämnets legitimitet 
med tiden urholkades. Legitimiteten för ett ämnesområde på en lärarutbild-
ning, menar jag, kan utläsas av det tidsutrymme som tilldelas ämnet. I min 
genomgång har jag sett att det inte alltid har varit så lätt att spåra hur, när 
och var beslut om tidstilldelning tagits. Lärarutbildarna, under studiens tre 
första decennier, beskriver också att man förhöll sig relativ passiv till de 
beslut som fattades av rektor och direktion. Legitimiteten för ett ämne kan 
också ses ur ett köns-/genusperspektiv. De manliga gymnastiklärarna valde 
bort att undervisa i den form av gymnastik som innehöll rytmik och rörelse 
till musik när samundervisning infördes. De valde bort att vara med om att 
utveckla en gymnastik som skulle kunna lämpa sig för både manliga och 
kvinnliga lärarstuderande. Vad innebar det för institutionen gymnastik att 
männen endast tog hand om redskapsgymnastiken och sökte sig mot det 
mer traditionellt manliga idrottsområdet? Analysen i kapitlet visar att det 
var de kvinnliga lärarutbildarna som utvecklade, provade och formade den 
nya gymnastikdiskursen. Institutionen gymnastik hade förmodligen helt 
förlorat sin legitimitet och upplösts om inte institutionens kvinnliga med-
lemmar funnit nya sätt att förankra, förändra och utveckla den fristående 
gymnastiken. 

                                              
349 Ibid., s. 29f. 
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Lärosätet GCI/GIH och dess legitimering 
Kampen om tidstilldelningen mellan de teoretiska och praktiska ämnena, 
och mellan de praktiska ämnena internt, tar fart under 1970-talet. Jag tror 
att flera faktorer har påverkat denna utveckling, bland annat den politiska 
miljön, formella statliga beslut, idrottsrörelsens tolkningsföreträde, gymnas-
tikens underordning, rektorers personliga förhållningssätt till kroppsöv-
ningskulturen samt olika forskningsrön, främst från den framväxande fysio-
logiska forskning som var knuten till GIH. Gymnastiklärarutbildningens 
relation till den akademiska ämnestraditionen har en lång historia. Redan 
1910 författades ett förslag om en kombinerad gymnastisk-filosofisk exa-
men som skulle innebära att såväl magister- som licentiatexamen skulle 
kunna avläggas vid GCI. Oppositionen från universiteten var stark mot det-
ta förslag. Universiteten var rädda för att denna examen skulle få ett otill-
räckligt vetenskapligt innehåll och därför avrådde man bestämt en samman-
koppling mellan akademisk och gymnastisk utbildning. I flera omgångar i 
början 1900-talet framlades olika förslag till en kombinationsexamina i teo-
retiska ämnen och gymnastik.350 Av detta blev intet, GCI kom endast att bli 
ett lärosäte för utbildning av gymnastiklärare. Först 1977, i samband med 
högskolereformen, har formuleringar kring att all högskoleutbildning skall 
vila på en vetenskaplig grund vunnit slutligt gehör också i relation till ut-
bildningen av gymnastiklärare. Jag har inte i verksamhetsrapporterna kun-
nat läsa ut hur lärosätet hanterade detta från nämnda år och fram till läsåret 
1986/87. I samband med att utbildningen förlängdes till att omfatta tre år 
påtalades (återigen) behovet av att utbildningen inom idrottsområdet skulle 
forskningsanknytas. Den slutsats som jag har dragit är att den kroppsliga 
praktiken har svårt att hävda sin legitimitet i förhållande till vetenskapliga 
perspektiv och forskningsanknytning. Så även på detta område kan man 
säga att gymnastiken i sällskap med övriga idrottsämnen på högskolan har 
haft problem att hävda sin position. 

Den samhälleliga legitimiteten av en utbildning kan också utläsas i de 
förtroendeuppdrag som ett lärosäte förvärvar. GCI har historiskt sett haft 
ansvar för inspektion av gymnastikutbildningen vid lärarseminarier, skol-
undervisningens utformning och utformandet av gymnastikbyggnader samt 
för viss litteratur för kroppsövningsämnet. I de genomgångna verksamhets-

                                              
350 Karin Ljungwaldh (1963b) ”G.C.I:s organisation 1913–1965” i Kungliga Gymnastis-
ka Centralinstitutet 1913-1963: Festskrift med anledning av institutets 150-åriga tillvaro, 
red. Karin Ljungwaldh (Stockholm), s. 7–24. Ljungwald menade att utbildningen vid GCI 
från 1900-talets början inte ansågs motsvara tidens krav på en gymnastiklärare. Inte 
mindre än sex olika kommittéer utarbetade förslag till omorganisation av institutet under 
1900-talets början. 
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rapporterna från läsåret 1944/45 till 1991/92 har jag inte funnit att statliga 
myndigheter har givit GCI/GIH denna typ av förtroendeuppdrag. Till-
komsten av Skolöverstyrelsen, Universitet- och högskoleämbetet och Skol-
verket visar på att staten har tagit över delar av detta ansvar. Fler aktörer än 
GCI/GIH har således under tidsperioden fått ansvar för att hantera frågor 
som rör den fysiska fostrans område. 

 
Tradering av kunskap 
Det som man inte kan utläsa av verksamhetsrapporter eller via utsagor är 
hur gammal och ny kunskap bidrog till utvecklingen av ämnet. Vidare går 
det inte att synliggöra hur man från institutionens sida såg på behovet av att 
utforska gymnastikämnet. Eller som en av respondenterna uttryckte sig be-
träffande vår fokus på gymnastiken i lärarutbildningen ”vad bra att ni tar 
hand om vårt ämne, vi andra har ju bara gjort gymnastik”.  

Rekryteringsbasen för gymnastiklärare till utbildningen har, såsom jag 
har uppfattat det, varit så smal att den i vissa lägen har förhindrat ämnets 
utveckling och att ny kunskap har utvecklats. Till detta har utbildningstradi-
tionerna bidragit. Det har funnits en rädsla för att viss ny kunskap skulle 
innebära att viktiga egenskaper hos institutionen gymnastik skulle utarmas. 
Styrkan har varit att den ”gamla” kunskapen inom gymnastikinstitutionen 
vilat på en väl genomarbetad systematik och metodik samt på en hög kom-
petens hos gymnastiklärarna. Man har också förvaltat en tradition inom en 
rörelsekultur som har haft stor påverkan på kroppslig bildning i flera be-
märkelser, bland annat känslan för stil och kvalitet. Med hjälp av den gamla 
kunskapen har, i vissa lägen, ny innebörd kunnat ges åt ny och ibland oprö-
vad kunskap. Motionsgymnastiken i dess nya form är ett exempel på detta.  

Den förändring av gymnastikinnehållet som jag studerat är exempel på 
en kunskapsprocess, där resultaten inte enbart varit beroende av enskilda 
individer, utan också gruppens interaktion inom institutionen gymnastik. I 
de fall där delar av gymnastikämnets innehåll inte har hittat en ny funge-
rande struktur har dessa delar med tiden försvunnit. Den manliga fristående 
gymnastiken hamnade i detta läge. Den kvinnliga fristående gymnastiken 
hittade, som jag tidigare har beskrivet, en delvis förändrad struktur anpas-
sad till de nya förhållanden som omgärdade den. 
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8. Bilder av den fristående gymnastiken –
gestaltning och rörelserepresentation        

 
 Suzanne Lundvall 

 
 

 

Syfte och frågeställningar  
Delstudiens syfte är att beskriva den fristående gymnastikens utformning 
(gestaltning) och utifrån ett semiotiskt förhållningssätt tolka det betydelse-
bärande (representationen) som framträder samt sätta denna tolkning i rela-
tion till samtidens syn på kropp och kroppsövningskultur. Ytterligare ett 
syfte är att undersöka hur de före detta lärarutbildarna351 beskriver den kun-
skap de ville förmedla i sin undervisning och vad de såg som viktig kun-
skap. Delstudiens syfte utmynnar i följande frågeställningar: 
 
• Hur gestaltas den manliga och kvinnliga fristående gymnastiken i det 

utvalda filmmaterialet? (visuell analys; innehåll och komposition) 
 
• Hur framträder det betydelsebärande i den fristående gymnastikens rö-

relserepresentation och hur kan detta relateras till samtidens syn på 
kropp och kroppsövning? (tolkning och värdering av rörelserepresenta-
tionen) 

 
Vidare kommer genom intervjuer nedanstående frågeställningar att belysas: 

 
• Vilken kunskap ville man (som lärare) förmedla med sin undervisning i 

fristående gymnastik? Vad såg man som viktig kunskap för manliga re-
spektive kvinnliga elever?352 

 
Därtill ingår de frågor till lärarutbildarna som knyter an till den visuella 

analysen av filmmaterialet: Vet du vem som har komponerat respektive 

                                              
351 Hädanefter endast benämnda lärarutbildarna. 
352 I delstudien används begreppen elev, lärarkandidat och student. Begreppet elev har 
använts i samband med kompletteringsintervjun och i analysen av filmerna fram till 1985 
års filmmaterial. Se vidare avhandlingens kapitel 6, Institutionen gymnastik vid GCI/GIH, 
under rubriken Urval av verksamhetsrapporter. 
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program? Varför tror du att just dessa rörelser har valts ut/övats in? Vilka 
program var musikbeledsagade? Vet du vem som filmat respektive film? 
Som underlag för min studie har jag valt att dels använda mig av ett film-
material med ett antal gymnastikuppvisningar från lärosätets uppvisningar, 
dels intervjuutsagor från elva lärarutbildare i gymnastik och en i musik. 
Filmmaterialet baseras på filmer som funnits tillgängliga på GIHs bibliotek. 
Delstudien illustreras med hjälp av en CD-rom som finns bifogad till av-
handlingen. Intervjuutsagorna handlar dels om filmmaterialet, dels också 
om lärarutbildarnas tänkande om sin praktik. De intervjuade lärarutbildarna 
var, utifrån mitt synsätt, tydliga ledargestalter för den rörelseskolning som 
bedrevs, och det är därför av intresse att undersöka hur dessa ledare tänkte 
kring denna undervisning.   

Vid sidan av mitt empiriska material har jag gått igenom samtliga num-
mer av Tidskrift i Gymnastik (TiG)353 mellan åren 1944 och 1992, i avsikt 
att sätta mig in i rådande tidsanda och hur denna kom till uttryck inom den 
fristående gymnastiken. På detta sätt har jag även kunnat uppmärksamma 
hur GCI/GIHs uppvisningar blev recenserade. Genomgången av TiG ska i 
det här sammanhanget inte ses som en del av min empiri, utan utgör fram-
förallt ett stöd för min analys och tolkning av filmmaterial och intervjuutsa-
gor. Även denna delstudies resultat kommer att tolkas i ljuset av ett köns-
/genusteoretiskt perspektiv. 

 

Några inledande ord  

Varför en visuell analys? 
Vilken förståelse av rörelserepresentationen kan en visuell analys ge? Hur 
kan rörelser läsas? Vad är rörelsetecken? Hur skapas de? Vad står de för? 
Jag försöker med mitt val av den visuella analysen som metod uppmärk-
samma relationer, likheter och olikheter i de rörelser som gestaltas av de 
manliga och kvinnliga studenterna. Utifrån mitt filmmaterial kan jag ställa 
mig frågor som: Hur skapas det estetiska uttrycket? Vad händer med rörel-
se- och kroppsuttrycket när klädsel ändras, när uppställningar och formatio-
ner förändras, när musik sätts till rörelser, när kvinnor och män gymnastise-
rar tillsammans? Jag vill mena att svaren på dessa frågor bör kunna erhållas 
genom att en rörelsegestaltning observeras systematiskt. Kroppsbilder, 
klädsel och blickar bildar också tecken som bidrar till att vi kan uppfatta 
både den kroppsliga gestaltningen och intentionaliteten i en rörelse. Teck-
                                              
353 Tidskrift i Gymnastik bytte, som tidigare nämnts, namn till Tidskrift i Gymnastik & 
Idrott 1984. Förkortningen TiG kom dock att kvarstå. 
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nen kan ge svar på frågor som: Vad skulle gymnastikdiskursen vid 
GCI/GIH, innehålla på 1940-talet, 1950-talet osv. och hur kan vi förstå de 
uttryck som skolades fram?  

Frågan varför den fristående gymnastiken framställs på det sätt som sker, 
kräver ett bredare underlag än bara de tecken som filmsekvenserna kan ge. 
Här kommer den historiska och kulturella fakticiteten in som en viktig del i 
en semiotisk process. Ett analysarbete utifrån ett semiotiskt förhållningssätt 
blir således beroende av ett flertal källor och/eller diskurser, som kan bidra 
till att ge infallsvinklar och perspektiv. När dessa sammanförs kan de till-
sammans skapa en förståelse för det vi ser, en förståelse som innehåller mer 
än det ”givna”, det som vi direkt kan läsa med blotta ögat. 

 
Estetisk reflexivitet 
Det ligger en estetisk lärprocess i att visuellt analysera ett material, där 
åskådaren varseblir det han/hon ser. Begreppet estetisk reflexivitet kan här 
användas för att tydliggöra hur en förmåga att bedöma och reflektera över 
olika kulturella uttrycks innehåll och substans, kan utvecklas genom de vär-
deranden som en estetisk verksamhet frambringar. Vi ”tvingas” till att bli 
reflekterande och självreflekterande i det att vi blir berörda av det vi ser och 
behöver ta ställning till våra egna och andras reaktioner. Vad är det vi stöter 
bort, tilltalas av, står likgiltiga inför? Vem påverkar oss i våra val av vad 
som är vackert, fult, maskulint, feminint, äkta, ytligt eller djupt? Ett värde-
rande moment inträder som gör att åskådaren inte helt lätt kan stå neutral 
och oberörd av det som förevisas. Jag vill mena att det är just här den este-
tiska reflexiviteten kan lämna ett bidrag i processen att förstå den rörelse-
representation som kommuniceras och framträder.354  

 

Den semiotiska ansatsen 

Teoretisk utgångspunkt 
Inom kroppsövningskulturen finns ett rikt utvecklat språk kring kroppen 
som ett fysiskt fenomen. Begrepp som effekt, energi, metabola processer, 
slaggprodukter, kemisk miljö, hävstänger och kraftmoment är termer som 
ramar in den aktiva tränande kroppen och även motsatsen – den inaktiva 
kroppen. Ett välutvecklat språk och en gedigen forskning finns kring män-
niskokroppens prestations- och anpassningsförmåga till olika kravprofiler, 
                                              
354 Se vidare Kirsten Drotner (1996). Föreläsningsanteckningar Karin Becker Performing 
knowledge – kunskap genom gestaltning 2000-03-21. Föreläsning i samband med konfe-
rensen ”Gränssnitt: fyra dagar om gestaltning och vetande” 21/3–24/3, 2000. Konstfack: 
Institutionen för bildpedagogik. 
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skaderisker etc. – men var finns dokumentationen av det symboliska språket 
som omger och, i viss mån, också skapar kroppsövningskulturen?355 Det är 
detta ”språk”, med en bestämd sammanhållen uppsättning betydelseenheter, 
som jag kommer att försöka hitta och med ett semiotiskt förhållningssätt har 
för avsikt att närma mig när jag studerar den fristående gymnastiken.  

Semiotiken omnämns ofta som läran om teckens betydelse, vilken kan ge 
modeller för hur tecken och teckenskapande kan tolkas och sättas in i ett 
större kulturellt sammanhang. Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg beskri-
ver semiotiken som vetenskapen om tecken och den betydelse de lagrar och 
överbringar.356 Semiotikens utgångspunkt är således tecknet; ett tecken som 
står för något mer än sig självt. Denna teoretiska utgångspunkt kan öppna, 
menar jag, för samtal kring den symboliskt rörelsemässiga och icke verbala 
kommunikationen inom kroppsövningskulturen. (Det sistnämnda som jag 
anser ingår i en idrottslärares och tränares arbete). Här är viktigt att fram-
hålla att det inte finns någon motsägelse i att en rörelse värdemässigt upp-
fattas som bra från syreupptagningssynpunkt och samtidigt ges en ut-
trycksmässig tolkning som t.ex. kraftfull, maskulin eller avspänd.  

Den första delstudien, baserad på årsredogörelser om institutets verk-
samhet och inriktning på ämnesstudierna i gymnastik, saknar da-
ta/informationer som kan belysa de rörelseuttryck som kom att gestaltas i 
den praktik som undervisningen konkret utmynnade i. Jag försöker således 
genom tolkningen av bilderna och de därtill inflikade intervjuutsagorna att 
öka uppmärksamheten kring det betydelsebärande som framträder. Min av-
sikt har alltså inte varit att försöka förklara den fristående gymnastikens 
uppbyggnad och innehåll, utan fokus har legat på att förstå och synliggöra 
de tecken och teckensystem som framträder och den betydelse dessa ger 
den rörelserepresentation som kan avläsas i de filmsekvenser som valts ut.  

 

Semiotisk terminologi 

Representation 
Ett centralt begrepp inom semiotiken är ordet representation, vars grundbe-
tydelse är att något tilldelas en betydelse, dvs. står för något. Semiotiken har 
för avsikt att hantera hur mening skapas och hur olika kulturella betydelser 
kommuniceras mellan människor. Konkret sker detta genom att man (semi-

                                              
355 Redan i slutet av 1800-talet myntades metaforer som ”kroppen som motor”. Se t.ex. 
Jens Ljunggren (1999), s. 251. 
356 Se vidare Kurt Aspelin, Bengt A. Lundberg (1976) ”Det semiotiska rummet” i Tecken 
och tydning: Till konsternas semiotik, red. Kurt Aspelin, Bengt A. Lundberg (Stockholm: 
Pan/Norstedts), s. 7–18. 
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otikerna) studerar och analyserar olika teckensystem, dels utifrån det en-
skilda tecknet, dels med utgångspunkt från hur de olika tecknen och tecken-
systemen kan relateras till varandra.357 

I boken Representation: Cultural Representations and Signifying Practi-
ces ger bland annat Stuart Hall, forskare inom Cultural Studies, sin syn på 
hur ett representationssystem är uppbyggt och fungerar. Tecknen betecknar 
något konkret samtidigt som de sätts in i ett språkligt och mentalt begrepps-
liggörande, dvs. i en symbolisk representationsform.358 Betydelsen i ett 
tecken grundas således på relationen mellan uttryck/representation och det 
representerade fenomenet, dvs. hur ett bord kan förstås/användas och själva 
ordet bord. Möjligheten att uppfatta och tolka denna relation är kulturellt 
inlärd. I detta representationssystem blir det språkets uppgift att organisera 
både det betecknade och det betecknande i olika relationer, och sätta dessa i 
ett kulturellt och historiskt sammanhang.359  

Kroppshållningen kan vara ett exempel på ett tecken vars representation 
är beroende av den idé, form och funktion som kommer att tilldelas detta 
tecken. Hållningen har en ursprunglig funktion, att muskulärt ge skelettet 
stadga och hålla kroppen upprätt, men den kan sedan laddas med olika sym-
boliska innebörder efter idé och form. En kroppshållning kan uttrycka vilje-
styrka, stolthet, självständighet och/eller skolas fram för att ge bäraren 
förutsättningar för ett visst rörelsesätt. Den raka hållningen i den klassiska 
baletten har både ett till gestaltning ”uppåtsträvande” syfte och syftet att 
underlätta dansarens arbete med utåtvridna höfter och ben. Den militära 
hållningen har andra förtecken och en annan funktion: att inge mod och re-
spekt samt ge beredskap för handling. Betydelsen av att inta eller skola 
fram en hållning uppstår följaktligen i relationen mellan idén om kropps-
hållningen, dess form och funktion och representationssystemet i den speci-
fika kulturella och historiska kontexten. 

I en kultur sker en tolkning och omtolkning av den representation som 
finns för att ”bästa och mesta” kommunikation ska kunna ske. Ett sätt att 
förstå denna representationsprocess är att försöka definiera vad som ingår i 
processen, dvs. hur delarna i systemet ger form åt det betydelsebärande. De 
sociala konventioner som varje kultur utarbetar för att ett representations-
system ska fungera, vilar i sin tur på att en form av kodsystem finns till-
gängligt inom respektive språk/kultur. Koden i sig består av regler och kon-
                                              
357 André Jansson (2002) Mediekultur och samhälle: En introduktion till kulturteoretiska 
perspektiv inom medie- och kommunikationsvetenskapen (Lund: Studentlitteratur), s. 55. 
358 Stuart Hall (1997) “The Work of Representations”, in Representation: Cultural Rep-
resentations and Signifying Practices, ed. Stuart Hall (London: Sage Publications), pp. 
16–19. 
359 André Jansson (2002), s. 56–60. Se även Stuart Hall (1997), pp. 16–64.  
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ventioner som gör att språket i vid mening kan fungera som kommunika-
tionsmedel.360 Den semiotiska analysen eftersträvar därför att synliggöra 
utifrån vilka regler och kriterier som betydelsen etableras och kommunice-
ras.361 

 
Tecken och det betydelsebärande 
Jag vill alltså framhålla att kroppsövningskulturen har ett system för hur 
rörelsetecken och kroppsbilder, medvetet eller omedvetet, ges betydelser, 
tolkningar och värderingar, vilka bygger på klassificerings- och organisa-
tionsprocesser av det betydelsebärande. Ett villkor för en praktiks iscensätt-
ning är att begrepp, idéer och känslor de facto kan representeras och för-
kroppsligas i en symbolisk form. Betydelsen eller det meningsbärande som 
uppstår eller skapas sker enligt detta synsätt i en dialog mellan utövare och 
betraktare. Semiotikern Roland Barthes, som har ägnat sig åt att studera hur 
man kan man ”läsa” vår samtida kultur, formulerar den semiotiska frågan 
genom att fundera över hur detta fenomen ska förstås. Vi kan alltså läsa en 
bild, men vi behöver ytterligare referenser för att förstå den betydelse som 
bilden representerar.362 Den semiotiska utgångspunkten bidrar med en me-
tod och ett antal redskap genom vilka vi kan få insikt i hur olika praktiker 
representeras och framställs. Jan-Gunnar Sjölin, professor i konstvetenskap, 
använder sig av begreppen uttryck och innehåll för att tydliggöra semioti-
kens något svårfångade teckenbeskrivningar. Han menar att uttryck och 
innehåll är aspekter av vår perception, (förnimmelseförmåga) och vår sin-
nesrörelse (varseblivning) och inte enbart aspekter av abstrakta teoretiska 
spekulationer. (Jämför de engelska begreppen feeling och emotion).363 
Formen bör därför uppmärksammas och kommer, enligt Sjölin, att få en 
övergripande innebörd inom teckenläran, som den som hanterar relationer 

                                              
360 Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg (1976) s. 285. 
361 Se vidare till exempel André Jansson (2002); Stuart Hall (1997), pp. 15–64; Kurt 
Aspelin, Bengt A. Lundberg (1976), s. 7–18; Roland Barthes (1976) ”Bildernas retorik” i 
Tecken och tydning: Till konsternas semiotik, red. Kurt Aspelin, Bengt A. Lundberg 
(Stockholm: Pan/Norstedts), s. 114–130; Yuri M. Lothman (1976) ”Tre texter om kons-
tens semiotik” i Tecken och tydning: Till konsternas semiotik, red. Kurt Aspelin, Bengt A. 
Lundberg (Stockholm: Pan/Norstedts), s. 44–59. Texterna av Barthes och Lothman är 
valda av Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg; Yuri M. Lothman (1990) Universe of 
Mind: A Semiotic Theory of Culture (London: Tauris), pp. 123–150, pp. 217–220. 
362 Se vidare Roland Barthes (1976), s. 114–130; Stuart Hall (1997). 
363 Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg (1976), s. 16f. Aspelin och Lundberg gör jämfö-
relser mellan olika förekommande begrepp inom semiotiken och sätter likhetstecken mel-
lan betecknande, uttryck och signifikant. Betecknat likställs med innehåll och signifikat. 
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och oppositioner.364 Charles Sanders Peirce, en av förgrundsgestalterna 
inom semiotiken, menade att iakttagelse och beskrivning av omvärlden sker 
genom översättningar av en viss typ av tecken till en annan. Han beskrev 
detta genom att använda sig av beteckningarna ikon, index och symbol i 
syfte att klargöra ett teckens uppbyggnad och relation. Det ikoniska talar 
om tecknens likhet med tecknets grundstruktur (tecknet självt), det symbo-
liska om det symboliska (godtyckliga) sambandet mellan det betecknade 
och det som är betecknat. Det indexikala handlar om relationen mellan 
tecknen vars betydelse kan sägas vara nedärvd (förankrad).365  
 
Teckenskaparen 
Hur framställs det betydelsebärande för den fristående gymnastiken över 
den tidsperiod jag följer? Vari ligger dess betydelsebärande element? Hur 
kan man beskriva de rörelsetecken som kan uppfattas och hur an-
vänds/skapas dessa för att realisera en mening, en betydelse? Enligt bland 
annat Günther Kress och Theo van Leeuwen är skapandet av tecknet bero-
ende av det sammanhang det sätts in i och den kulturella, sociala och psy-
kologiska historia som teckenskaparen är en del av. Teckenskaparen ger en 
mening, låter tecknen bli betydelsebärande och uttrycker sedan detta på ett 
semiotiskt sätt.366 Vem är då teckenskaparen? Ett exempel på teckenskapare 
är en person som arbetar med reklam. Denna person behöver förhålla sig till 
både en produkt och en tänkt köpare. Teckenskaparen är däremot inte lika 
lätt urskiljbar inom kroppsövningsområdet eller inom olika utbildningsinsti-
tutioner. Här positionerar sig inte teckenskaparen/na som motsvarande per-
son gör inom t.ex. det konstnärliga fältet, som koreograf, kompositör eller 
konstnär. Ett skäl kan vara att man inom kroppsövningskulturen och utbild-
ningsväsendet är ovan att tänka i banor av att man är med och formar en 
gestaltning av en idé eller flera idéer och att man dessutom ingår i ett större 
representationssystem.  

                                              
364 Jan-Gunnar Sjölin (1993) ”Grundläggande om tolkning och betydelsebildning” i Att 
tolka bilder: Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 
1850 till i dag, red. Jan-Gunnar Sjölin (Lund: Studentlitteratur), s. 13–45. 
365 Charles S. Peirce (1990) Pragmatism och kosmologi (Göteborg: Daidalos), s. 18–36. 
Peirce skrev tidigt om semiotikens fenomenologi och om hur vår tillvaro styrs och påver-
kas av tecken och teckensystem. Han kom att kalla sin filosofi pragmatismen och menar 
att den fogar samman det varseblivna och handlingslogik, i syfte att minska glappet mel-
lan medveten och omedveten handling, mellan natur och kultur.  
366 Gunther Kress, Theo van Leeuwen (1996) Reading Images: The Grammar of Visual 
Design (London/New York: Routledge). Se även Interpreting Visual Culture: Explora-
tions in the Hermeneutics of the Visual (1999), eds. Ian Heywood, Barry Sandywell 
(London/New York: Routledge); Stuart Hall (1997). 
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En person som skapar ett fristående program i gymnastik har säkerligen 
haft en tydlig idé om det som ska framställas (produceras) samt i vilken 
form och i vilket sammanhang det skall ske. Men hur reglerna och kriterier-
na, bakom den valda skolningen och utformningen av övningarna/rö-
relserna, är formulerade, framträder inte med automatik i den färdiga pro-
dukten. Jag vill påstå, utifrån mitt inifrånperspektiv inom gymnastiken, att 
motivet till teckenskapandet inom kroppsövningskulturen vanligen inte har 
problematiserats eller värderats utifrån flera perspektiv än ur ett presta- 
tions-, aktivitets- och/eller nyttighetsperspektiv, trots att flera betydelse-
system samverkar när man (som betraktare) visuellt möter kroppsövnings-
kulturen.367  

 
Tolkningens natur 
Jag använder mig i mitt arbete av ett semiotiskt förhållningssätt för hur vi-
suell representation kan läsas och hur den kan tolkas, dvs. ges betydelser. 
Man kan tala om att se och att bli seende (to see and to be seeing), där se-
endet handlar om hur man systematiskt kan vidga seendet och förmågan att 
läsa av det vi ser (tolkningens komplexitet).368 En kritik mot semiotiken är 
att den som teoretisk modell stannar på en beskrivande nivå, där analyser 
utifrån ett maktperspektiv inte tas med, dvs. frågan om hur makt produceras 
och reproduceras. Som argument mot detta kan man göra gällande att det 
som framskrivs som meningsbärande i en tolkningsprocess oftast sätts in i 
ett historiskt-kulturellt sammanhang. Tolkningen borde därför kunna bli 
såväl kritisk som reflekterande till sin natur, utifrån såväl ett mikro- som ett 
makroperspektiv (individ- och samhällsperspektiv). 

En annan aspekt på semiotiken som förklaringsmodell är att varje kultur 
har sitt eget tolkningssystem, vilket medför att det inträder en form av kul-
turell relativism av/i den tolkning som framträder. I tolkningsarbetet ligger i 
botten en kunskapsteoretisk frågeställning. Hur ska detta läsas? Valet av 
tolkningsmodell blir på så sätt avgörande för den vetenskapliga grundsyn 
som kommer att genomsyra tolkning och värdering, dvs. attityden till det 
givna. Min avsikt i denna delstudie har därför varit att så noggrant som 
möjligt redovisa hur kriterierna och urvalet av dessa har tagits fram samt 

                                              
367 Se vidare om kroppens estetik i t.ex. Thomas Johansson (1997), s. 170–194; Mike 
Featherstone (1991) ”The Body In Consumer Culture”, in The Body. Social Process and 
Culture Theory, eds. M. Featherstone, M. Hepworth, B.S. Turner (London: Sage Publica-
tions), pp. 170–196. 
368 Nicholas Davey (1999) ”The hermeneutics of seeing” in Interpreting Visual Culture: 
Explorations in the Hermeneutics of the Visual (1999), eds. Ian Heywood, Barry Sandy-
well (London: Routledge), pp. 3–29. 
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utifrån vilka historiska och sociokulturella referensramar tolkningen har 
skett. Tolkningen (och värderingen) blir också kodad utifrån min bak-
grundskunskap om den fristående gymnastiken och den sociokulturella mil-
jön som jag är del av. Vad vi ser, och hur vi ser det, handlar till stor del om 
att vi lär oss att se, precis som vi lär oss att tala.369 När man studerar en bild 
mottar man på samma gång ett perceptuellt och ett kulturellt meddelande. 
Den visuella analysen och det tolkningsarbete som följer, blir därför en 
form av dialog med betraktaren. Tolkningen kommer att vandra mellan bil-
dernas fakticitet, dvs. deras historiskt-kulturellt givna betydelser, och den 
innebörd de tilldelas. En grundtanke inom semiotiken är, enligt Sjölin, att 
uttryck och innehåll bestäms av vad man relaterar till. Uttrycket i bilden är 
det som lätt uppfattas som det givna, och här menar Sjölin, att det är just 
detta givna som bör göras till föremål för tolkning. 370 

I mitt arbete med de valda filmsekvenserna har framförallt anglosaxiska 
teorier och metoder kring visuell gestaltning haft stort inflytande på mitt 
sätt att ställa frågor till materialet.371 Det har också varit viktigt för mig att 
förhålla mig till problematiken kring hur en tolkning kan ”rättfärdigas”, då 
detta i hög grad påverkar delstudiens möjligheter att bidra med kunskap. I 
arbetet med att tolka bilder och deras innehåll ligger implicit att det inte är 
bildens/filmsekvensens ”sanna” natur i någon objektiv mening som be-
skrivs. Det är en tolkning (en översättning) av en bilds uttryck och innehåll 
samt dess relation till andra bilder samt kulturella och sociala praktiker som 
lyfts fram. Tolkningen får karaktären av en slags ”preferred meaning”, 

                                              
369 Gert Nordström (1996) ”Det närvarande i frånvaron” i Begriplighet och förståelse: 
Texter om det kommunikativa samspelet, red. Mohamed Chaib (Lund: Studentlitteratur), 
s. 58–66. Se vidare Begriplighet och förståelse: Texter om det kommunikativa samspelet 
(1996) red. Mohamed Chaib (Lund: Studentlitteratur). 
370 Jan-Gunnar Sjölin (1993) ”Olika modeller för tolkning” i Att tolka bilder: Bildtolk-
ningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, red. 
Jan-Gunnar Sjölin (Lund: Studentlitteratur), s. 46–77; Jan-Gunnar Sjölin (1993) ”Tolk-
ningens olika nivåer” i Att tolka bilder: Bildtolkningens teori och praktik med exempel på 
tolkningar av bilder från 1850 till i dag, red. Jan-Gunnar Sjölin (Lund: Studentlitteratur), 
s. 78–118; Jan-Gunnar Sjölin (1993) ”Tolkningens olika grunder” i Att tolka bilder: Bild-
tolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, 
red. Jan-Gunnar Sjölin (Lund: Studentlitteratur), s. 119–165; Jan-Gunnar Sjölin (1993) 
”Tolkningen av sammansatta betydelser” i Att tolka bilder: Bildtolkningens teori och 
praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag, red. Jan-Gunnar Sjölin 
(Lund: Studentlitteratur), s. 166–194. Se även Sven Dunér (1991) Bilden och det verkli-
ga: Om konst, filosofi och trädgårdar (Stockholm: Gidlunds förlag). 
371 Se vidare Gillian Rose (2001), pp. 1–99; Michael S. Ball, Gregory W. H. Smith 
(1992) Analyzing Visual Data (London: Sage Publications); Interpreting Visual Culture: 
Explorations in the Hermeneutics of the Visual (1999); Collecting and Interpreting 
Qualitative Materials (1998), eds. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln (London: Sage 
Publications). 
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(mest föredragen eller gynnade betydelse), ett begrepp som används inom 
Cultural Studies.372  

 
Looking carefully at images, then, entails, among other things, thinking 
about how they offer very particular visions of social categories such as 
class, gender, race, sexuality, able-bodiedness and so on […] writers on vis-
ual cultures, among others, are concerned not only how images look, but 
how they are looked at. That is, they argue that what is important about im-
ages is not simply the image itself, but how it is seen by particular spectators 
who look in particular ways.373 

 
Att gå in i en visuell analys av gestaltningen av den fristående gymnastiken 
för män och kvinnor innebär att det som framträder positionerar mig och 
läsaren som åskådare. Jag/vi måste förhålla oss till det som framträder. Vem 
värderar bilden och vilken är relationen mellan bilden och betraktaren? Ge-
nusaspekten på detta förhållningssätt framstår tydligt när man studerar re-
klam, veckotidningar eller andra former av media. Den visuella represen-
tation som framträder i de utvalda filmsekvenserna bör ses som en del i en 
bredare, mer övergripande kulturell konstruktion, vilken i sig inkluderar en 
köns/genusordning. Det ofta förekommande uttrycket ”men act and women 
appear” har uppkommit efter att en rad studier av olika former av visuell 
representation har genomförts.374 Inom kroppsövningsområdet kommer 
bland annat synen på kroppen (apparansen, gestalten), utövandet med dess 
inbyggda regler (karaktären på utövandet), klädsel m.m. samt samhällets 
utformning (kön/genusordning) att bidra till det som jag uppfattar som en 
representation. 

Avslutningsvis är således valet av teoretiska utgångspunkter för delstudi-
en betingat av viljan att undersöka den komplexa koden av det som ska ”lä-
sas av och bli förstått” i den rörelserepresentation som förevisas. Min studie 
av ett antal filmsekvenser kommer alltså förenklat att handla om: Hur fram-
träder (representeras) gestaltningen av den fristående gymnastiken och hur 
kan det vi ser begripas? För att analys- och tolkningsprocesserna ska bli 
transparenta följer nedan en metoddel där kriterier och tillvägagångssätt att 
redovisas.  
 

                                              
372 Gillian Rose (2001), pp. 92–96, pp. 192–194; Stuart Hall (1997) “The Spectacle of 
the Other” in Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, ed. 
Stuart hall (London: Sage publications), pp. 228–238. 
373 Ibid., pp. 11f. 
374 John Berger (1972), p. 47.  
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Metod, genomförande och urval  

Visuell analys – val av utgångspunkter och aspekter 
I en visuell analys utgår analysen från samtliga eller några av följande över-
gripande utgångspunkter (sites):375 

 
- Hur har det som spelats in filmats och var har det gjorts (the site of 

production)? 
- Vad innehåller bilden i form av uttryck och innehåll? (the image) 
- Vilka är målgrupperna för bilden? (the audiences) 

 
Dessa utgångspunkter spaltas därefter upp för att kunna tydliggöra kriteri-
erna för en mer finmaskig analys och tolkning av det mest troliga budskapet 
för bilden. I metodlitteraturen talas om olika modaliteter, dvs. aspekter på 
hur det visuella framträder. Dessa aspekter innehåller tekniska, innehållsli-
ga och sociala komponenter. I analysarbetet väljer därför forskaren tidigt 
vilka utgångspunkter (sites) och vilka aspekter (modalities) i den visuella 
analysen som förefaller mest intressanta och värdefulla att uppehålla sig vid 
inför den kommande tolkningen. 376 

I mitt val av filmmaterial har det funnits mycket liten tillgång till teknis-
ka fakta kring filminspelningarna, som t.ex. val av filmutrustning, filmtek-
niska val, ljussättning, kameraplacering, redigeringsstrategier etc. (site of 
production). Filmerna är troligtvis inte inspelade av professionella filmare, 
då varken namn på person eller produktionsbolag finns angivna i filmerna 
(undantaget en). Därför menar jag att de bör betraktas som ett slags doku-
mentation och inte som producerade för någon tydlig målgrupp. Detta gör 
att det vore missvisande att lägga allt för stor vikt vid filmkamerans placer-
ing, perspektivval, ljussättning etc. Däremot finns det i materialvalet, en 
mängd ingående bilder av den fristående gymnastik som är i fokus för av-
handlingen. De innehållsliga och kompositionsmässiga aspekterna av film-
materialet kommer därför i mitt arbete att vara centrala för analysen och 
tolkningen av bildernas rörelsegestaltning.377  

Sammanfattningsvis är det yttersta målet med min visuella analys av den 
fristående gymnastiken, att få fram en helhetsbild av rörelsegestaltningen 
och dess representation såsom den framträder i de utvalda filmsekvenserna. 
Rose får sammanfatta och avsluta detta stycke om visuell analys och meto-
dologi: 

                                              
375 Gillian Rose (2001) pp. 16–32. 
376 Ibid., pp. 16–32. 
377 Ibid., pp. 53–68. 
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Semiology offers a box full of analytical tools for taking apart an image and 
tracing how it works in a broader system of meaning.378 

 

Semiotisk diskursanalys 
Den visuella analysen av mitt filmmaterial, och de intervjuutsagor jag har 
att hantera i delstudien, har jag valt att tolka med hjälp av en diskursanalys, 
som utgår från mitt semiotiska förhållningssätt. Den semiotiska diskursana-
lysen innebär att jag, genom att ha kännedom om de ingående rörelseteck-
nen och de olika diskursernas mönster (betydelsesystem), försöker relatera 
dessa till varandra samt undersöka deras ordning i förhållande till varandra. 
Syftet med analysen blir därför att få syn på möjliga alternativa tolkningar 
och/eller vilka konsekvenser över tid en viss tolkning får för det betydelse-
bärande i rörelserepresentationen och i utsagorna.379 

Begreppet diskurs använder jag utifrån betydelsen att diskursen står för 
”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av värl-
den)”.380 Diskursen, i bemärkelsen våra utsagor och vårt sätt att handla, 
konstruerar enligt detta synsätt mönster som människan följer i olika sociala 
domäner. I del I omnämns diskurser som gymnastikdiskurs, idrottsdiskurs, 
hälso- och hygiendiskurs etc., vilka jag kommer att förhålla mig till i min 
diskursanalys av det som framträder i det samlade materialet. Därtill har jag 
gått igenom samtliga årgångar av TiG, mellan 1944 och 1992, med avsikt 
att fånga upp ytterligare aspekter på rörelsegestaltning, diskurser och det 
sammanhang uppvisningarna förekom i. 

 

Genomförandet av den visuella analysen 
Jag har framförallt inriktat mig på tre nivåer i studiet av min empiri: den 
ikoniska (beskrivande), den symboliska (något står för något) och den in-
dexikala (relationen mellan tecknen).381 Genomförandet av den visuella 
analysen av filmmaterialet har startat med att jag har gjort en beskrivning 

                                              
378 Ibid., p. 69. 
379 Peter K. Manning, Betsy Cullum-Swan (1998) ”Narrative, Content, and Semiotic 
Analysis” in Collecting and Interpreting Qualitative Materials, eds. Norman K. Denzin, 
Yvonne S. Lincoln (London: Sages Publications), pp. 246–273. 
380 Marianne Winther Jørgensen, Louise Philips (2000) Diskursanalys som teori och 
metod (Lund: Studentlitteratur), s. 7. Se även Staffan Selander, Theo van Leeuwen (1999) 
”Vad gör en text?” i Textanalys: Introduktion till syftesrelaterad kritik, red. Carl Anders 
Säfström, Leif Östman (Lund: Studentlitteratur), s. 177–203; Roger Säljö (1999), s. 76–
94. 
381 För metoder av visuell analys se Gillian Rose (2001), pp.78f; Roland Barthes (1976), 
s. 114–130; Gunter Kress, Theo van Leeuwen (1996). 
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av de rörelsetecken som framträder i filmmaterialet. Därefter har de ingåen-
de tecknens relationer, bibetydelser och/eller associativa betydelseområden 
ingått i analysen och tolkningen av rörelserepresentationen. Mina slutsatser 
har på så sätt byggts upp stegvis, från en beskrivning och analys till en tolk-
ning och värdering av materialet.  

 
Bildernas innehåll och komposition  
De innehållsliga och kompositionsmässiga aspekterna i filmmaterialet ger 
mig underlaget till den (ikoniska) beskrivningen av filmmaterialet. Jag stu-
derar här särskilt rörelsegestaltningen (bildens/filmsekvensens faktiska in-
nehåll) och bildens uttryck och fokus. Förenklat uttryckt: Hur och vad görs i 
filmsekvenserna, dvs. vilka är rörelsetecknen och hur framträder dessa?  

När jag har utformat kriterierna för genomgången av filmsekvensernas 
faktiska innehåll och komposition har jag haft dansforskaren Lena Ham-
mergrens avhandling, Form och mening i dansen – En studie av stilbegrep-
pet med en stilanalys av Mary Wigmans och Birgit Åkessons solodanser 
som inspirationskälla.382 Hennes avhandling, och överhuvudtaget dansvärl-
dens kunskap och tradition kring rörelseanalyser, har varit till stor hjälp i 
mitt arbete med att studera kroppar i rörelse, dvs. hur rörelsernas form 
framställs (den fysiska framtoningen), hur den innehållsliga aspekten (rörel-
sevokabulär, rörelsekvaliteter och relationen mellan rörelserna) ser ut samt 
hur den funktionsmässiga och/eller handlingsmässiga framtoningen av rö-
relsetecknen sker.383 Beskrivningen av filmmaterialets innehåll och kompo-
sition har studerats utifrån: 
 
• Rumsfaktorer 

Hur är rörelserna och eventuell rörelsekoreografi organiserad i rummet, 
i termer av det personliga och generella rummet?384 

• Karaktärsfaktorer 
Vilka rörelser utför gymnasterna och hur utför de rörelserna, dvs. vilka 
rörelsevokabulärer och rörelsekvaliteter (betoningar, flyt, tyngdpunkt) 

                                              
382 Lena Hammergren (1991), s. 19–35, s. 67–170. Hammargren arbetar utifrån en bild-
analys av filminspelningar med de två koreografernas solodanser. Se även Rudolf von 
Laban (1975). 
383 Idem. 
384 Med det personliga rummet menas i danssammanhang ett rörelseutförande som tar sin 
utgångspunkt i kroppens möjligheter att göra rörelser i olika plan; horisontellt, sagittalt, 
vertikalt osv. Med det generella rummet avses rörelser som sker genom en förflyttning i 
rummet, där rummets yta eller rymd på något sätt utnyttjas. Ett annat begrepp som också 
används för det generella rummet är kinesphere. 
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framträder? Vad är signifikant i sammansättningen av rörelserna (rörel-
seuttryck, övergångar, koreografi)? 

• Tids- och rytmaspekter 
Hur rytmiseras rörelserna? Används musik och/eller rytmiserande i nå-
gon annan form? 

 
Att läsa kroppsbilder 
I ett arbete som handlar om en visuell analys av rörelser, gestaltning och 
representation är det lätt att gripas av rörelserna och deras uttryck och inne-
håll. Men den gestaltning som framträder är också beroende av de kroppar 
och den syn på kroppen som träder fram via den rörelseskolning som till-
lämpas. En del i den innehållsliga analysen har därför varit att också upp-
märksamma de olika kroppsbilder som framträder och deras betydelse för 
hur helheten i representationen kan tolkas. En referens i detta arbete har 
varit hur synen på kroppsideal och kroppsbilder i relation till kroppsövning 
har skildrats från slutet av 1800-talet och framåt. (Se del I, kapitel 4.) Paral-
lellt med detta har den rent kroppsliga framtoningen i filmmaterialet, inklu-
sive klädsel, ansiktsuttryck och hårstilar, bidragit som underlag för min 
tolkning. 385 

I den genomgångna litteraturen har framförallt fem olika typer av 
kroppsbilder framträtt; bilden av den manlige linggymnasten och den 
kvinnliga gymnasten inom kvinnogymnastiken, den manlige idrottaren samt 
bilden av (eller texten om) den senmoderna kroppen och den sinnliga krop-
pen. Bilden av den manliga linggymnastens kropp karakteriseras av en 
kroppshållning, där kroppen skulle utstråla resning, viljestyrka, mod, kon-
troll samt allsidighet och harmoni. Gymnasten skulle behärska övningarna 
och därmed sin kropp. I detta låg att motverka det motsatta – kroppsliga 
hållningsfel, svaghet, ensidighet – en oestetisk kropp.386 Den kvinnliga 
gymnastkroppen karakteriseras av smidighet, skönhet, grace och rytm. Det 
var kännetecken som kunde förbindas med kvinnans inneboende själsliga 
egenskaper och som kunde uttryckas rent kroppsligen. Mellan skönhet och 
sundhet sattes likhetstecken.387 Bilden av den manlige idrottarens kropp 
synliggörs genom påtaglig styrka (muskler), en mesomorf kropp betonas, 
                                              
385 Se vidare Gillian Rose (2001), pp. 75–77. Vanliga kriterier i studiet av hur kroppen 
framträder (the representations of bodies) är ålder, kön, etnicitet, hår, kroppsligt utseende 
och längd. Vidare, sätt att uttrycka sig, ögonkontakt (blick) samt eventuell kroppslig akti-
vitet, i vilken ingår t.ex. beröring.   
386 Se vidare Jens Ljunggren (1999), s. 130–154; Gerd von der Lippe (1997), s. 68–72, s. 
189 f.; Per Henrik Ling (1979). 
387 Se vidare Elli Björkstén (1918), s. 39–40; Gerd von der Lippe (1997), s. 72–75, 
s.168–180. 
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där bland annat hållningen är av underordnad betydelse eftersom kropps-
hållningens form ska relateras till det mest effektiva idrottsutövandet. (Den 
feminina idrottarens kropp är mer osynlig och framträder inte på motsva-
rande sätt i litteraturgenomgången).388 Den senmoderna kroppen; represen-
teras av uttryck för ungdomlighet, hälsa, otvungen livskänsla, livfullhet. 
Kroppen ses som ett projekt i människans (individuella) identitetsbyggan-
de.389 Den sinnliga kroppen eller den existentiella, dvs. den utvidgade sy-
nen på kroppen/kroppsbilden framställs något oartikulerat i den valda litte-
raturen. Kroppen ses som en källa till upplevelse genom och i rörelse, där 
upplevelsen av rörelsen (och dess uttryck) och inte bara rörelsens funktion 
poängteras.390 
 

Urval 
Mitt urval av filmsekvenser har baserats på filmer från lärosätets årliga 
uppvisningar, där manliga och kvinnliga GCI- och GIH-elever utför fristå-
ende gymnastik. Enligt årsredogörelsen för läsåret 1944/45 benämns upp-
visningarna som ”årliga”. Uppvisningarna gavs med något års avbrott fram 
till 1976. Därefter synes uppvisningarna har omformats till Öppet Hus. Nå-
gon systematisk dokumentering av uppvisningarna/Öppet Hus i årsredogö-
relserna har inte gått att finna.391  

Innan jag beslutade mig för det specifika urvalet av filmer gick jag ige-
nom det filmmaterial med anknytning till gymnastik och GCI/GIH, som 
Riksidrottsmuseet och Statens ljud- och bildarkiv kunde tillhandahålla. 
Filmklippen jag fann bestod av diverse sekvenser med gymnastik och idrott. 
Materialet var i och för sig upplysande och intressant, men belyste inte, 

                                              
388 Se vidare Karin Johannisson (1997), s. 251f; Sean Nixon ”Exhibiting Masculinity” in 
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, ed. Stuart Hall (Lon-
don: Sage Publications), pp. 293–304; Nina Waaler Loland (1999), paper III Some con-
tradictions and Tensions in Elite Sportsmens´s Attitudes. Towards their Bodies, pp. 2–20; 
Gerd Von der Lippe (1997), s. 75–79, s. 259 f. 
389 Thomas Ziehe (1989), s. 24–33. Se vidare Mike Featherstone (1994), s. 105-128. 
390 Johan Borghäll (1989), s. 37–40, s. 75ff; Liv Duesund (1996), s. 137–155. 
391 I de tidiga årsredogörelserna fram till 1979/80 dokumenteras uppvisningarna spora-
diskt: 1944/45,1954/55, 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60, 1969/70, 1973/74, 1979/80. 
Därefter försvinner denna rapportering och jag kan ej med säkerhet fastslå att uppvis-
ningar eller demonstrationer förekom. Vid två tillfällen under 1950-talet kallades uppvis-
ningarna för demonstrationer, 1958/59 och 1959/60. Den tidigaste dokumentationen av 
ett Öppet Hus är från 1978. Under den studerade perioden återfinns recensioner i TiG av 
uppvisningarna/Öppet Hus från åren 1953–57, 1960, 1965, 1968, 1970, 1974, 1976, 1978 
(Öppet Hus), 1980 (invigning av idrottshall) samt 1988 (uppvisning i samband med 175 
års jubileum). Uppvisningarna/demonstrationerna/Öppet Hus lades i princip alltid på 
läsårets vårtermin. 
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med två undantag, den fristående gymnastiken i relation till gymnastik-
lärarutbildningen.392 De två undantagen bestod dels av ett inslag i pro-
grammet Sportdags, som handlade om hur man blir gymnastiklärare, dels 
visades i programmet Idrottsmagasinet bilder från undervisningen vid GIH 
och en intervju med dåvarande rektorn Stina Ljunggren om GIHs samun-
dervisning och intagningsregler. 393 Jag har gjort bedömningen att de två 
undantagen och det övriga funna materialet ej var relevanta för inriktningen 
på delstudien, varför dessa har valts bort. Det filmmaterial som jag slutligen 
valde att göra en visuell analys av har bestått av samtliga filminspelningar 
från uppvisningar med GCI/GIH-elever/studenter mellan läsåren 1944/45 
och 1991/92, vilka har funnits tillgängliga på GIHs bibliotek394: 
 
- Gymnastikuppvisning av GCI elever på GCI år 1949. Total speltid 5 

minuter 45 sekunder.  
- Gymnastikuppvisning av GCI elever på GCI år 1953. Total speltid 7 

minuter 15 sekunder. 
- Gymnastikuppvisningar med anledning av Gymnastiska Central Institi-

tutets 150 årsjubileum. Total speltid 28 minuter 30 sekunder.  
- GIH-uppvisning i Eriksdalshallen 1970. Total speltid 2 timmar 9 minu-

ter. 
- Öppet Hus på GIH 1985. Total speltid 2 timmar 23 minuter. 
 
Mitt val att använda av rörliga bilder för den visuella analysen har inneburit 
att jag valt bort stillbilder. Motivet till detta är att de rörliga bilderna ger 
mig en möjlighet att avläsa rörelsernas tempo, rytmisering, betoning, vänd-

                                              
392 GCI:s historia – Arvet från Ling, 1963 (Stockholm: IHs bibliotek); Jubileumsgala 
Ling 150 år: Sv. GF 85 år, 1989 (Stockholm: IHs bibliotek); Kvinnogymnastikens utveck-
ling från 1912–1989. Sammanställd av Britt Gunnarson, Jane Nilsson Gangnebien 
(Meckbach), Suzanne Söderström (Lundvall) (1997) (privat ägo); Laban ”Gymnastics 
with the Principals Compliment” (Stockholm: IHs bibliotek); Lingiaden (Stockholm: IHs 
bibliotek); Svenska Gymnastikförbundets 75 års-jubileum, 1979 (Stockholm: IHs biblio-
tek); Idrott för länge sedan: Utbildningsradion (Stockholm: Riksidrottsmuseet); SFs 
journalfilm: Kavalkad II (Stockholm: Riksidrottsmuseet); SFs journalfilm från OS i 
Stockholm 1912 (Stockholm: Riksidrottsmuseet); SFs journalfilm från OS Berlin 1936 
(Stockholm: Riksidrottsmuseet); SFs journalfilm från Lingiaden 1949 (Stockholm: Riks-
idrottsmuseet). Gymnastik: Diverse gymnastikupptagningar (Stockholm: Statens ljud- 
och bildarkiv); Första Lingiaden 1939 (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv). 
393 Sportdags, del 8: Hur blir man gymnastiklärare? 1974-10-29 (Stockholm: Statens 
ljud- och bildarkiv) samt Idrottsmagasinet: Nu kommer tjejerna 1979-06-26 (Stockholm: 
Statens ljud- och bildarkiv).  
394 Swedish Rapsody, 1982 (Stockholm: IHs bibliotek). Denna film har jag valt bort då 
uppvisningen som gavs förkom i ett helt annat sammanhang än de övriga utvalda filmer-
na. 
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ningar, förflyttningar etc., kvaliteter som i ett rörelsesammanhang är av vikt 
när uttryck och innehåll ska avläsas. Urvalet av respektive filmsekvens och 
längden på varje del har styrts av studiens syfte samt av tillgängligheten på 
relevant bildmaterial. I flera fall har jag klippt ihop och sammanställt ett 
urval av rörelsesekvenser från respektive filmmaterial. I resultatredovis-
ningen finns beskrivet, där så varit fallet, de särskilda skäl som har styrt 
urvalet av respektive rörelsesekvens. 

Dessutom har följande varit vägledande för mitt slutgiltiga urval av film-
sekvenser: 
- Filmerna ska inte ha filmats under normal undervisningstid. 
- Filmsekvenserna ska ha en sådan omfattning i tid att betraktaren har 

möjlighet att analysera rörelsen (övningen) eller rörelsesekvensen. In-
nehållet skall också kunna relateras till fristående gymnastik, därför har 
t.ex. folkdans inte tagits med i analysen. 

- Individuella program har inte tagits med i urvalet av filmsekvenser. Det-
ta motiveras av att den fristående gymnastikens grundtanke var att den 
skulle utföras av ett flertal gymnaster i grupp. Jag har även velat undvi-
ka att få med program med individuella (elit) gymnaster.  

 
Vem som har filmat respektive film har varit omöjligt att fastställa på grund 
av att denna information inte har funnits tillgänglig på filmerna eller i de 
fodral som filmerna har förvarats i. GIHs bibliotek har inte heller erhållit 
eller dokumenterat dessa uppgifter. Ett undantag finns och det är 1963 års 
film, där filmarens namn finns angivet i filmtexten.395  
 

Intervjustudien 
Intervjustudien har tidigare beskrivits i del II, kapitel 5. I denna delstudie 
redovisas endast resultat från frågeområde två, den så kallade komplette-
ringsintervjun. Från denna redovisas frågeställningarna:  

 
• Vilken kunskap ville man (som lärare) förmedla med sin undervisning i 

fristående gymnastik? Vad såg man som viktig kunskap för manliga re-
spektive kvinnliga elever? 

 

                                              
395 Gymnastikuppvisningar med anledning av Gymnastiska Central Institiutets150 år 
jubileum (1963), (Stockholm IHs bibliotek). Ansvarig för filminspelningen var Staffan 
Brundell, gymnastikdirektör. Brundell var verksam vid institutionen för fysiologi vid 
GCI, som tekniker, fotograf och instrumentmakare.  
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Därtill ingår de frågor till lärarutbildarna som knyter an till filmmaterialet: 
Vet du vem som har komponerat respektive program? Varför tror du att just 
dessa rörelser har valts ut/övats in? Vilka program var musikbeledsagade? 
Vet du vem som filmat respektive film? 
 
Analys och tolkning av intervjuerna 
I denna delstudie har respondenternas utsagor bearbetats utifrån den tidigare 
beskrivna diskursanalysen. I bearbetning av respondenternas utsagor har 
dessa jämförts. Likheter och olikheter i svaren har uppmärksammats i syfte 
att finna mönster ”över tid” och/eller ”över kön” i materialet. I resultatde-
len, i den löpande texten, redovisas kortare och längre citat, vilka har till 
uppgift att förtydliga den tolkning av utsagorna som jag slutligen funnit 
mest rimlig och relevant. 
 

Uppläggning av redovisning 
Redovisningen av empirin är upplagd på så sätt att varje uppvisning delre-
dovisas utifrån en beskrivning och analys av de innehållsliga och komposi-
tionsmässiga aspekterna i filmmaterialet. Därefter följer en interfoliering av 
resultaten från den del av intervjustudien, som kan relateras till filmmateria-
let. Respektive delredovisning slutförs sedan med en sammanfattande tolk-
ning (och värdering) av det betydelsebärande i den rörelserepresentation 
som kan uppfattas.  

Först behandlas filmmaterialet med manlig fristående gymnastik från 
åren 1949, 1953, 1963 och 1970. Därefter följer redovisningen av de kvinn-
liga elevernas program, för motsvarande år. Den visuella analysen av vi-
deoupptagningarna från Öppet Hus 1985 redovisas sammantaget för de 
båda könen, eftersom rörelseprogrammen inte längre var könsuppdelade. 
Mitt val att redovisa de manliga och kvinnliga filmsekvenserna efter var-
andra beror på att jag har velat följa en ”resa” i taget, dvs. få möjlighet att 
över tid visuellt kunna följa en diskurs i taget. De köns-/genusteoretiska 
aspekterna har jag sedan skrivit fram genom parallella jämförelser i analys 
och tolkning av respektive filmmaterial. På den bifogade CD-romskivan 
finns möjlighet att se filmsekvenserna av den manliga respektive den kvinn-
liga fristående gymnastiken i den ordning man själv önskar.  

Därefter följer en genomgång av intervjustudiens resultat vilken behand-
lar lärarutbildarnas syn på den kunskap de ville förmedla med sin undervis-
ning. Redovisningen avslutas med ”Rörelserepresentationen i ljuset av ett 
köns-/genusteoretiskt perspektiv”, som sammanfattar tolkningen och värde-
ringen av delstudiens empiri.  
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9. Visuella analyser och intervjuer 
 
 Suzanne Lundvall 
 
 
 

Inledning 

Varför gymnastikuppvisningar och för vilka? 
I syfte att sätta filmmaterialet i ett sammanhang vill jag inleda med att åter-
ge lärarutbildarnas och TiG-recensenternas syn på uppvisningarna, och på 
varför de överhuvudtaget genomfördes, samt ge några exempel på för vilka 
eleverna/studenterna uppträdde. 

Samtliga tillfrågade lärarutbildare menar att uppvisningarna var ett ansik-
te utåt för GCI/GIH. Lärarutbildarna lyfter fram den uppmärksamhet som 
press och utländska gäster gav uppvisningarna. Det fanns ett intresse av att 
man visade upp den rörelsekultur som bedrevs vid lärosätet. Intresset kom 
bland annat från kolleger vid nordiska och tyska högskolor, från handledare 
och från gymnastiklärarkåren.396 Meningen med uppvisningarna diskutera-
des aldrig, menar respondenten A (man). De fanns där av tradition. Re-
spondent H (kvinna) kommenterar att uppvisningarna var nyttiga för trä-
ningens skull. Samtliga respondenter påtalar dock att uppvisningarna och 
förberedelserna inför dessa tog mycket tid. Man verkar vara lite splittrad i 
sin syn på om detta var odelat positivt. Likväl betonar de att det fanns ett 
både internt och externt värde i att samlas kring en uppvisning. Det inre 
värdet bestod bland annat av att man kunde ta sig samman gemensamt. (Det 
yttre bestod av det ovan nämnda.) En manlig lärarutbildare, respondent F, 
förklarar också att utan den fristående delen hade man väldigt lite att visa 
upp av uppvisningskaraktär. Han förtydligar behovet av den fristående 
gymnastiken vid uppvisningarna genom att påpeka: 
 

Inte åkte man ut och visade upp fysiologiska saker! 
 
Karl Erik Sjölin, som recenserade fem uppvisningar i TiG mellan åren 
1953-1960, menade redan i början av 1950-talet att man behövde väga ge-
nomförandet mot att eventuellt ställa in uppvisningarna. Han kommer dock 
                                              
396 Uppvisningarna refererades, som tidigare nämnts, i gymnastiklärarkårens facktidskrift 
Tidskrift i Gymnastik, och fanns även några enstaka gånger omnämnda i Dagens Nyheter 
(1963-05-03, 1953-03-08) och Svenska Dagbladet (1944-12-08).  (Sigtuna: Sigtunastif-
telsens bibliotek och klipparkiv). 
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fram till att uppvisningarna gav information om vad som var på ingående 
och GCIs ståndpunkter beträffande skolundervisningen. Dessutom sade 
uppvisningarna något om kvaliteten på de blivande kollegerna.397 Så sent 
som vid Öppet Hus 1978 kommenterar recensenterna i TiG värdet av att 
GIH visar upp sig.398 

Uppvisningarna verkar alltså ha funnits med i GCI/GIHs verksamhet av 
”gammal hävd och tradition”. Bland åskådarna kunde, under 1950-talet och 
första hälften av 1960-talet, representanter för regeringen och GCIs direk-
tionen ses. I en recension från 1965 i TiG kommenteras särskilt att ingen 
kunglighet och ingen representant från direktionen syntes på läktaren.399 
Med tiden ändrade uppvisningarna karaktär och övergick, som tidigare an-
tytts, under slutet av 1970-talet till så kallade Öppet Hus. De ”Öppna Hu-
sen” gav en inblick i en mindre regisserad verksamhet än den som tidigare 
visats upp i uppvisningsform. Ett par av lärarutbildarna valde att kalla det 
nya för ”demonstrationer” Eftersom flera av lärarutbildarna ifrågasatte tiden 
som lades ned på träningen inför uppvisningarna, framgår det som troligt att 
”Öppet Hus”-verksamheten bättre passade lärosätets, med tiden, ändrade 
inriktning på studieuppläggning och innehåll.  

Ser man till utrymmet i det filmmaterial som finns bevarat (den totala 
filmtiden) kan man konstatera att den fristående gymnastiken i flera av de 
tidiga filmerna (1949, 1953, 1963) verkar ha fått representera lärosätet och 
dess rörelsekultur. Då jag har svårt att bedöma om filmerna har dokumente-
rat hela eller delar av en uppvisning eller ett Öppet Hus skall detta läsas 
med en viss försiktighet. Jag kan inte heller med säkerhet uttala mig om hur 
tiden till framträdanden med manlig respektive kvinnlig fristående gymnas-
tik fördelades. Vem eller vilka som tog besluten för vad som visuellt skulle 
visas upp av GCI/GIHs rörelsekultur efterfrågades inte i intervjuerna. Där-
emot kommenterar lärarutbildarna att det fanns en given ordning att det all-
tid var den äldre kursen (manliga och kvinnliga) som framträdde med den 
fristående gymnastiken. Uppvisningarna gavs under den studerade perioden 
företrädesvis på GCI/GIH. Förutom på lärosätet gavs vissa år uppvisningar i 

                                              
397 Karl Erik Sjölin (1953) ”Årets GCI-uppvisningar”, Tidskrift i Gymnastik. 1953:4, s. 
76ff; Karl Erik Sjölin (1955) ”Årets GCI uppvisningar”, Tidskrift i Gymnastik. 1955:3, s. 
64–68. 
398 Jan König (1978) ”Öppet Hus på GIH”, Tidskrift i Gymnastik. 1978:6, s. 203ff. Sven 
Karlsson (1978) ”Öppet Hus på GIH”, Tidskrift i Gymnastik. 1978:6, s. 213-215. 
399 Observer (1965) ”Årets GCI uppvisningar”, Tidskrift i Gymnastik. 1965:6, s. 214–
217. 
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Kungliga Tennishallen, i Eriksdalshallen och någon enstaka gång i idrotts-
hallar på Lidingö.400  
 

Den manliga fristående gymnastiken 

GCI-uppvisningen 1949  

Beskrivning av innehåll och komposition 
Filmen från 1949 består av omväxlande korta klipp (20-25 sekunder) och 
mycket korta klipp (>5 sekunder) med fristående gymnastik varvat med red-
skapsgymnastik, övningar med medicinboll, sjömansdans samt övningar 
med skolbarn. Sekvensen som innehåller manlig fristående gymnastik är på 
1 minut och 4 sekunder och visar ett antal manliga elever klädda i mörka 
shorts och vita linnen med s.k. hoppskor på fötterna (tunna gymnastikskor). 
Den korta svart/vita sekvensen inleds med att eleverna parvis, med spänstig 
löpning springer runt i salen. Efter ett klipp i filmen är de organiserade på 
”led utryckta”, stående i luckorna401. Gymnasterna står uppställda en och 
en. Ingen ledare syns i bilden och åskådarna är placerade på stolar framför 
gymnasterna på gymnastiksalsgolvet.  

Bild 1. Manlig fristående gymnastik, GCI-uppvisning 1949 

 
Vi ser bilder av unga kortklippta män med ungdomliga, vältränade (masku-
lina) kroppar filmade snett bakifrån. Filmaren fokuserar på att få med hel-

                                              
400 Vid genomgången i TiG mellan åren 1944-1992 framkommer, i de fall uppvisningar-
na recenseras, de platser som uppvisningarna förlades på. Den sista uppvisningen i Kung-
liga Tennishallen verkar ha genomförts 1976. Eriksdalshallen finns omnämnd så sent som 
i recensionen från 1974. 
401 Termen ”på led utryckta” eller ”utryckta på led” beskriver hur gymnasterna snabbt 
organiserar sig från stående på ett led till växelvis stående, där varje gymnast är placerad 
så att han/hon ej blir skymd eller skyms. 
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heten i de rörelser som visas, i bemärkelsen att hela eller stora delar av 
kroppen syns i bild. Hela den gymnastiserande avdelningen kommer inte 
med i bilden, dock tillräckligt många för att betraktaren ska kunna se gym-
nasternas placering i förhållande till varandra. I några sekvenser syns en 
enskild manlig elev. Någon speciell ljussättning i samband med inspelning-
en av de fristående rörelserna kan inte uppfattas. Det ljus som finns är det 
som kommer från fönster och lampor i gymnastiksalen. Trots att filmaren 
vid ett par tillfällen filmar ”från golvet” alldeles invid några av gymnasterna 
nås/tas ingen ögonkontakt. Gymnasternas blickar är riktade snett framåt 
nedåt. Gymnasterna har sinsemellan ingen ögon- eller beröringskontakt. 
Ansiktsuttrycken är koncentrerade och samlade. 

Den rörelsegestaltning som jag möter består av väl inövade fristående 
övningar, utförda med en rak, uppsträckt hållning. Vi ser löpning runt i sa-
len, major402 med armcirkling bakåt-runt, major med dubbelarmpendling 
samt steg åt sidan med sidböjning över sträckt ben. Armarna är raka med 
samlade händer i de olika övningarna. De styrkebetonade övningar som 
finns med på bildsekvensen är vippsittande403 samt armböjning och sträck-
ning som följs av tänjning. Därefter vidtar fyrfota benväxling med svikt. 
Rörelserna är formbestämda, med en tydlig start- och slutpunkt. Innan en ny 
övning påbörjas görs ett kort uppehåll, en paus, kanske för att användas till 
korrigering av hållning och balans. Samma gymnastiska övning upprepas 
ett par gånger, därefter avslutas övningen och nästa tar vid. 

Det vi ser i gymnastiksekvenserna är en rörelsekultur (gymnastik), som 
framställs strikt organiserad i led och på linjer. Formen för rörelserna är 
bestämd, sluten och stringent. De manliga gymnasterna utför i det närmaste 
exakt samma rörelse under exakt samma tidsutdräkt. Rörelserna synes inte 
bygga på någon medveten rörelsekoreografi i meningen att rörelsen i rum-
met har för avsikt att skapa nya former, kontraster eller någon interaktion 
mellan gymnaster eller grupper av gymnaster. Vidare sker inga rörelser i 
det generella rummet med förflyttningar eller riktningsförändringar, förut-
om när man skall ta sig från en utgångsställning till en annan. Detta sker i 
förhållande till det personliga rummet, när rörelserna utförs på olika nivåer 
                                              
402 Major är en beteckning på en rörelse som lär ha skapats av Maja Carlqvist, Sofia-
flickornas ledare. Rörelsen är en dynamisk pendlingsrörelse som utförs stående med sam-
lade ben, där armarna pendlar parallellt uppifrån - nedåt – bakåt och åter - under knäef-
tergift. Armpendlingen kan kombineras med tänjningar, utfall, låghopp etc. Se vidare CD-
rom. 
403 Vippsittande är en övning där gymnasten från liggande på rygg, raklång med samlade 
raka ben, sätter sig upp i vinkelsittande. (Se bild ovan) Armarna hålls sträckta och paral-
lella ovanför huvudet under lyft- och sänkfas. För en inblick i gymnastisk terminologi 
hänvisas till häften i gymnastikterminologi på Idrottshögskolans bibliotek exempelvis 
Stig Lindevall (1999) Gymnastikterminologi (Stockholm: Idrottshögskolan). 
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och i olika plan. I denna filmsekvens, som är en svart/vit stumfilm, anges 
troligtvis rytmen i rörelsen av rörelserna själva. Dessa ser ut att vara väl 
inövade, troligtvis via kommendering, ett tillvägagångssätt som anger såväl 
start, slut som tempo för övningen. I bilden ser man ett förhållandevis jämnt 
tempo i de utförda rörelserna. 

 
Intervjuutsagor 
De intervjuade lärarutbildarna är övertygade om att det var den bortgångne 
kollegan Klas Thoresson, som sammanställt rörelseprogrammet för den äld-
re manliga kursen. Den manlige respondenten A är helt säker på sitt svar 
eftersom han vid detta tillfälle ansvarade för den yngre manliga kursen och 
enligt traditionen var det inte ”yngre kursens” uppgift att framföra denna 
typ av rörelseprogram. Han framhåller vidare att programmet var det när-
maste man kom ”rytm som rörelse” inom den manliga gymnastiken på den 
tiden. Gymnastikrörelserna framfördes sannolikt utan musik, menar respon-
denten. På frågan varför just dessa rörelser valts ut, svarar han, att det var 
viktigt att visa att det var möjligt att träna kroppsstyrkan utan redskap och 
att denna var möjlig att träna ”överallt”. Respondent B (man) menar vidare 
att övningarna eller rörelserna var mycket tidstypiska; utförda på komman-
do och ”statiska”404 till sitt utförande. När samundervisningen infördes un-
der 1970-talet försvann dessa övningar. En annan av de manliga responden-
terna (F) talar allmänt om hur övningarna och ledningssättet för hur övning-
arna skulle läras in och utföras fördes över från en dynamisk och duktig 
lärare till en annan, dvs. man skolades in i kunskapsområdet. Han konstate-
rar dock att männen aldrig tog in det fria dansmomentet. Han uttrycker detta 
på följande sätt: 
 

Ni vet det fanns ju traditioner … Branting var ju med i musikaliska akade-
min som ledamot ... det fria dansmomentet har männen aldrig tagit in … 
samma rörelser i över 100 år … (skratt) […] Var har de sin fantasi? 

 
Den kvinnliga respondenten H kommenterade spontant de manliga gymnas-
ternas utförande med orden:  

 
… det där är bra. 

 
Respondenten K (kvinna) förstärker bilden av den kvalitet i rörelseutföran-
det som förevisas. Hon menar att ”nog” kunde de manliga eleverna en hel 

                                              
404 Beteckningen ”statiska” syftar på gymnastikövningar som, till skillnad från de dyna-
miska, inte innehöll tänjningar eller töjningar. 
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del rörelser, kanske fler än de kunde uppvisa senare. Styrkeövningar som 
vippsittande och tänjningar var något som karakteriserade den manliga 
gymnastiken, framhåller hon. Den kvinnliga respondenten L kommenterar 
också mängden styrkebetonade rörelser som förevisas, något som hon på-
pekar aldrig förkom i de kvinnliga friståendeprogrammen. Respondent I 
skönjer det Buhkska rörelsesättet med kraftfulla pendlingar och tänjningar. 
 
Tolkning och värdering  
Organiseringen av gymnasterna utsträckta på led, som termen heter på gym-
nastikspråk, verkar ha för avsikt att synliggöra värdet av att visa upp 
korrekta, väl inarbetade och samfällt utövade gymnastiska övningar, där 
varje gymnast själv ansvarar för och utför de övningar som har fastställts av 
läraren. Det betecknande för rörelsernas symboliska och estetiska framto-
ning förefaller bygga på rörelsernas renhet och på exaktheten i takt och 
rytm. Den stilmässiga renodlingen av den fristående gymnastiken ger skäl 
att använda ordet estetisk. Stilmässigt påminner gestaltningen om motsva-
rande estetik som återfinns inom arkitekturen från 1930-talet, vilken repre-
senterades av en stramt hållen, enkel funktionalism.  

Men hur kan man tolka rörelsetecknen, gymnastikövningarna; den rak-
ryggade hållningen, den taktfasta regelbundna rytmen som rörelserna utförs 
med, de samlade sträckta händerna, icke-blickarna? Återfinns rester från 
den s.k. ”åtbördsläran”, som beskrivs i del I? Här tänker jag på Nyblaeus 
ord om hållningens betydelse för att uttrycka beredskap, det uppåtlyftade 
bröstets betydelse för känslan av stolthet, de cirkulära rörelsernas sinnliga 
uttryck etc.405 Den strama, givaktliknande, stående positionen som ”impor-
terats” från militärpedagogiken hade, enligt bland annat Jens Ljunggren, en 
stark symbolisk laddning. Gymnastikens effektivitet skulle kunna utläsas av 
dess ordning, i ordets bokstavliga bemärkelse, och systematik. Det är inte 
en estetisk gymnastik jag ser, vars syfte är att uttrycka en känsla, utan en 
gymnastik som har ett syfte, en ”rörelseverkan” för varje övning.406 I det 
formbestämda ligger anspelningen på ett rationellt system, där varje öv-
nings ansträngningsgrad och effekt går att beräkna. Formen verkar ha haft 
dubbla syften att uppfylla, den ger läraren och gymnasten möjligheten att 
arbeta metodiskt samtidigt som den är ett pedagogiskt hjälpmedel, ställ-
ningar och övningar synes lätta att ”ange” och kontrollera. Det formbe-
stämda skapar ordning och reda.  

                                              
405 Gustaf Nyblaeus (1882), s. 8–12. 
406 Jens Ljunggren (1999), s. 150f. 
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Den manliga gymnastiken i filmsekvenserna innehåller funktionella öv-
ningar, framförda under disciplinerade former och med god hållning. Här-
vid stannar uttrycket. Känslan eller övningarnas egenvärde verkar ligga i 
samstämmigheten, i formen och i den enhetlighet med vilken rörelserna 
utförs. Därtill utförs de med god kvalitet, enligt de förebilder som fanns. 
Hur kunde den goda kvaliteten bedömas? Intrycket blir att det fanns tydliga, 
distinkta värdeskalor som avgjorde om utförandet var korrekt eller ej, det 
sistnämnda i enlighet med modernismens estetik. Är rörelserna rytmiska 
eller är det upprepandet av dem som framkallar den rytmiska känslan? 
Rytm i relation till gymnastiska rörelser kunde enligt en artikel från 1940-
talets mitt definieras på flera sätt.407 Rörelser som upprepades i följd, med 
eller utan avbrott och nytt kommando, kunde återspegla rytm. Ett annat sätt 
att utföra rytmiska rörelser på var att genomföra de gymnastiska rörelserna 
oavbrutet, som en följd av rörelser med jämnt flyt, avrundade och inte ryck-
iga, eller kantiga utan behärskade för att ge uttryck åt inneboende kraft. 
Slutligen påtalas också ett tredje förhållningssätt – rytm som ett naturligt 
rörelsesätt, med minsta möjliga anspänning, utfört med hela kroppen, med 
genomböljande rörelser och god hållning. Det jag ser i filmsekvenserna 
tycker jag passar väl in i den första definitionen av rytm i relation till gym-
nastiska rörelser; rytm som ett upprepande av övningar, med eller utan paus 
eller avbrott. Den säkerhet och det upprepandet som eleverna framför sina 
övningar med skapar en trygg och förutsägbar ram runt utförandet, eleverna 
behärskar det de ska framföra inför sin publik. 

Vad är med och skapar bildens/rörelsernas uttryck? När jag betraktar 
filmsekvenserna infinner sig ett intryck av mönster. Till detta bidrar, förut-
om de gymnastiska övningarna, givetvis de tecken som betonar elevernas 
homogena kroppsbild; hållningen och de likartade, slanka kropparna med 
sina väldefinierade linjer, de kortklippta frisyrerna och de samtränade blick-
arna eller snarare icke-blickarna. Eleverna ingår en och en i ett större kol-
lektiv och system med en fast organisation (uppställning). Rörelserna och 
kropparna bildar en enhet, där de ingående tecknen arbetar som oberoende 
objekt, utan behov av att söka stöd eller kontakt med någon annan gymnast 
eller åskådare. 

De fristående program som visas upp kan tolkas som den perfekta iscen-
sättningen av ett tankekollektiv där gymnastiken, med de rätta övningarna 
och ett disciplininärt förhållningssätt (där även krav på renlighet för kropp 
och klädsel ingick), kunde bidra till att stärka och fostra, en för samtiden 
ideal manlig kropp, till nytta för det egna jaget och kanske framförallt till 
                                              
407 Anna-Lisa Näsmark (1944) ”Om begreppet rytm”, Tidskrift i Gymnastik. 1944:3, s. 
59–61. 
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nytta för något ovanför/utanför individen. Rörelserepresentationen som 
förmedlas stämmer väl överens med den bild av en stark, disciplinerad 
kropp, som dominerade synen på den ideala manliga kroppen i slutet av 
1940-talet.408 Den fysiska fostran sågs i detta perspektiv som en rationell 
investering. 

Det betydelsebärande (innebörden) som framstår i filmsekvensen är vär-
det av att förevisa denna rena, friska och väldisciplinerade ungdomliga 
manskropp. Bildernas innehåll och komposition lyfter fram en kroppslig 
iscensättning av den hygien- och hälsodiskurs som genomsyrade samhällets 
syn på kropp och kroppsövning, en syn som också låg till grund för legiti-
meringen av gymnastikämnet i folkskola och läroverk. Det svenska samhäl-
let var vid denna tid i ett skede där man redan hade lagt upp de politiska 
strategierna för det nya folkhemmet med sikte på att medborgarnas hälsa 
och välstånd, oavsett klasstillhörighet och ekonomiska förutsättningar, skul-
le garanteras. I byggandet av detta folkhem spelade staten, och i förläng-
ningen GCI, en betydelsefull roll i det att man gav direktiv för hur utbild-
ningen inom kroppsövning och hygien skulle bedrivas.409  

Konsekvenserna av den framväxande idrottsdiskursen inom kroppsöv-
ningsområdet går inte att utläsa i filmmaterialet. Vid denna tid har den id-
rottsliga diskursen bara delvis vunnit mark inom skolgymnastiken, även om 
man kan utläsa att det i studieplanen för enhetsskolan från år 1952 (som 
skrevs under 1950) återfinns resonemang om vikten av att pojkarna övade 
både färdighetsgymnastik och idrott, som t.ex. prestationsbetonade spel. 
Fortfarande betonas dock i ämnets målsättning att ämnet bland annat ska 
verka för allsidig kroppslig utveckling och god hållning samt ge härdning 
för att öka elevernas motståndskraft. 410 

Intervjuutsagorna från respektive tillfälle när respondenterna såg filmse-
kvenserna, stannar vid korta kommentarer om utförandet och om vem som 
kan ha skapat programmet. En respondent påpekar att de är statiska och 
utförda på kommando, en annan kommenterar däremot att övningarna har 
drag av det Buhkska rörelsesättet. På frågan om varför just dessa rörelser 
valts ut, ges svar som syftar på övningarnas funktion och på kvaliteten i 
utförandet. Varför-frågan lämnas på ett sätt obesvarad. Kanske var svaret på 
denna fråga självklart för respondenterna. Det fanns en avsikt bakom varje 
övning, en rörelseprincip och verkan.  

                                              
408 Se del I, kapitel 4 Kulturen i kroppen. 
409 Se vidare Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995). 
410 Olle Halldén (1952), s. 35–36.  
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GCI-uppvisningen 1953 

Beskrivning av innehåll och komposition 
Denna film i svart/vitt, innehåller kvinnlig och manlig fristående gymnastik 
varvad med redskapsgymnastik (plint, hoppbord, barr). Den manliga fristå-
ende gymnastiken på filmen är på totalt 50 sekunder. Jag har då utelämnat 
en kort sekvens med fristående gymnastik, som är på mindre än fem sekun-
der. 

Vi får i filmklippet möta en grupp manliga elever, uppställda på utryckta 
led framför ett antal åskådare, vilka sitter på samma nivå som gymnasterna i 
gymnastiksalen. Filmaren har också denna gång till att börja med filmat den 
manliga gymnastiktruppen snett bakifrån, något ovanifrån. Några direkta 
närbilder finns ej. De manliga gymnasterna är klädda i vita, långa elastiska 
byxor med vita åtsittande linnen och vita gymnastikskor. Några enstaka 
elever bär mörka shorts och vita linnen. Även denna gång ser vi bilden av 
kortklippta, ungdomliga, i längd och storlek likartade och vältränade mans-
kroppar. Vi hamnar någonstans i ett fristående gymnastikprogram där de 
manliga eleverna utför sidutfall under armpendling och balanseringsöv-
ningen våghalvstående.411 

I den längre filmsekvensen ser vi manliga elever iklädda mörka shorts 
och vita linnen. De är barfota. Den manlige gymnastikläraren skymtar i öv-
re hörnet av bildrutan bredvid publiken. Gymnasterna utför tänjning i 
grenstående med armcirkling framför kroppen, stående sidböjning, våghalv-
stående, major med låghopp i pendlingsfasen och eftertänjning med armar-
na ovanför huvudet, fyrfota genomhopp till sittande med raka samlade ben. 
Därpå följer styrkebetonade övningar med vippsittande med tänjning framåt 
över raka ben med en påföljande vändning till magliggande med ett ben 
sträckt bakåt. Därefter vidtar grenstående med dubbelarmpendling från sida 
till sida som övergår till tänjning framåt i grenstående med raka ben. Ele-
verna gör en bakåtböjning och går ned till knäsittande, som följs av en rull-
ning upp över vristerna till stående.412  

Rörelserna utförs med elastiska tänjningar och dynamisk kraft. Rörelse-
sekvenserna flyter i varandra även om en antydan till balanserings- och 

                                              
411 Våghalvstående är en gymnastikterm som betyder att utövaren balanserar på ett ben 
med det andra benet sträckt bakåt i vågplanet eller höjt över vågplanet (horisontalplanet). 
Beroende på rörlighet kan det ben som lyfts i det närmaste lyftas mot spagat. Armarnas 
position kan varieras med ofta hålls dessa rakt ut åt sidan för balansens och formens skull. 
Se bild från 1953 års uppvisning. 
412 Fyrfota genomhopp betecknar hur gymnasten står framåtlutad med händer och fötter i 
golvkontakt (fyrfotastående) och utför ett hopp mellan och genom armarna med gruppe-
rade (böjd eller raka) ben. 
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hållningspaus, före övergången till nästa rörelse, skymtas. Övningarna upp-
repas inte längre lika många gånger som i filmsekvenserna från 1949. 

Bild 2. Manlig fristående gymnastik, GCI-uppvisning 1953. 

 
Även i denna filmsekvens ser vi en gymnastik, strikt organiserad i led och 
på linjer. Rörelserna utförs, i likhet med 1949 års uppvisning, med exakthet 
och stringens, med genomsträckta armar men med något lösare händer och 
samlade fingrar. Formen för den manliga fristående gymnastiken är oför-
ändrad, gymnasterna utför exakt likartade rörelser, under den fastställda 
tidsutdräkten. Inga rörelser sker i det generella rummet med förflyttningar 
eller riktningsförändringar för att skapa form eller rörelsedynamik i pro-
grammet. Nivåförändringarna sker, som i tidigare års filmsekvens, i det per-
sonliga rummet när gymnasten ska byta utgångsställning eller övning. Inom 
en och samma rörelseserie visas övningar som innehåller både nivå- och 
riktningsändring, men med litet utslag i det generella rummet. Rörelserna i 
sig anslår rytm och takt. Förmodligen är rörelserna och rörelseserierna även 
här inövade via ledningssättet kommendering. Tempot är förhållandevis 
jämnt i de utförda rörelsesekvenserna, men inslag av vissa tempoväxlingar 
finns, dock utan att kontrasterande verkan erhålles. 

 
Intervjuutsagor 
Respondent A framhåller återigen att det är kollegan Klas Thoresson som är 
upphovsman till rörelseprogrammet, vilket för övrigt de övriga manliga lä-
rarutbildarna instämmer i. Liksom i 1949 års filmklipp är det den äldre kur-
sens manliga elever som utför det fristående programmet. Respondenten A 
är tveksam till om det utförs till musik, men han påpekar samtidigt att mu-
siken kom in i gymnastiken vid GCI någon gång mellan 1950 och 1952. 
När det gäller rörelseurvalet är rörelserna tidstypiska – de fanns både på 
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GCI och utanför, som respondenterna uttrycker det. Respondent C tvekar 
inte i sitt svar om övningarnas ursprung och tidstypiska drag: 

 
Ja, det är Klas Thoressons övningar … men det tog vi över allihop när vi 
körde truppfristående … i Skellefteå körde vi de här övningarna och det var 
långt innan vi började på GCI. Det var ju allmänt kända övningar alltså 

 
Den kvinnliga respondenten H instämmer i att Thoresson ligger bakom pro-
grammet och hon betonar att han var mycket musikalisk. Respondent G 
kommenterar det manliga gymnastikprogrammet med att konstatera att de 
kvinnliga eleverna inte hade så många golvövningar som de manliga och att 
det inte förekom några styrkeövningar alls i de kvinnliga elevernas friståen-
de övningar.  

I det nummer av TiG som recenserar uppvisningen omnämns denna med 
blandad kritik. Det är det manliga programmet som kommenteras i kritiska 
ordalag. Det var inte som respondenterna trodde Klas Thoresson som stod 
för programmet utan en vikarie, gymnasten Erik Lindén, som hade fått an-
svaret för elevgruppens fristående program. Här går således uppgifterna isär 
om vem som ansvarade för programmet. Det utfördes enligt skribenten, till-
sammans med grammofonmusik. Skribenten var inte nöjd med utförandet 
och sammansättningen av rörelserna, och inte heller med att grammofon-
musik användes. Recensenten menade att eleverna i skolan skulle hinna 
tröttna på färdiginspelade skivor. Programmet beskrivs som intensivt man-
ligt.413  

 
Tolkning och värdering 
Det estetiska rörelseutslaget känns igen från filmsekvensen 1949. Det har ju 
också bara gått fyra år sedan den förra inspelningen. Estetiken bygger fort-
farande på de rena, strama rörelserna och på exaktheten i takt och rytm samt 
på bilden av den friska, starka, kontrollerade kroppen. Varje gymnast an-
svarar själv och utför, utan inblandning av någon annan, de övningar som 
har fastställts av och inövats tillsammans med läraren. Respondenternas 
utsagor ger inga nya ingångar till det som förevisas, utan påminner om de 
utsagor som gavs kring 1949 års film. 

Det betydelsebärande (innebörden) i den fristående gymnastik som ge-
staltas är bilden av hur gymnastikens systematiska övningar blir redskapet 
att skapa uttrycken av en stark, frisk, disciplinerad, ungdomlig, manlig 
kropp med god hållning, ingående i ett större kollektiv. Jag söker alternativa 
tolkningar till den kroppsbild och de gymnastiska uttryck som förmedlas, 

                                              
413 Karl Erik Sjölin (1953), s. 78–81. 
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men menar att den konnotativa (associativa, symboliska) betydelsen i den 
rörelserepresentation som framträder stämmer väl överens med symboliken 
som förmedlas i 1949 års film, och att den även kan relateras till de omgi-
vande diskurser som tidigare omnämnts.  
 

GCI-uppvisningen1963 

Beskrivning av innehåll och komposition 
Filmsekvensen är i färg och det enda förekommande manliga fristående 
programmet är totalt sex minuter långt. Från detta program har jag valt att 
analysera ett par olika rörelsedelar som tillsammans bildar en sekvens som 
omfattar 3 minuter och 59 sekunder. Mitt skäl till att välja ut ett par olika 
rörelsedelar grundas på att rörelserna upprepas ett så stort antal gånger, att 
det finns gott om tid att uppfatta dem. Jag gjorde samtidigt bedömningen att 
det fanns ett värde i analysera ett par olika rörelsedelar: tänjningar, styrke-
övningar samt cirkulationstränande övningar. 

De manliga eleverna är klädda i mörka långa gymnastikdamasker, i vit 
pikétröja med krage och har vita gymnastikskor på fötterna. De uppför sitt 
program utanför en av gymnastiksalarna på GCIs gräsmatta, där dagsljuset 
fungerar som ljussättning. Eleverna är filmade snett framifrån och endast 
delar av den stora gruppen kommer med i bild. De gymnastiserar återigen 
utan att man kan se att det eftersträvas någon ögonkontakt mellan kameran 
och gymnasterna. Det förekommer också vissa närbilder på ett par av dem. 
I närbilderna finns möjlighet att se elevernas ansiktsuttryck. De är, som i de 
tidigare filmsekvenser från 1949 och 1953, samlade och koncentrerade på 
utförandet. 

Bild 3. Manlig fristående gymnastik, GCI-uppvisning 1963. 
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Eleverna är återigen placerade på utryckta led och linjer. I programmet åter-
finns de välbekanta rörlighets- och styrkebetonade rörelserna såsom gren-
stående med armpendling framåt–i kors–utåt och major med eftertänjning 
och låghopp, schwungrörelser i grenstående med dubbel armpendling från 
sida till sida och med påföljande vändning, som följs av nedgång till fyrfo-
tastående. Därefter följer benväxling med tänjning, vippsittande med påföl-
jande tänjning framåt med raka ben. Vidare visas från ryggliggande vippsit-
tande, och ryggliggande med benföring till skulderstående med benväxling 
och en övning där eleverna står kräftfyrfota och utför en långsam tänjning i 
axelpartiet Här finns även övningar där eleverna ligger på magen och utför 
en ryggböjning bakåt med sträckta armar, därpå följer armböjning och 
sträckning med tänjning bakåt samt benväxling i fyrfotastående. Dessutom 
förevisas cirkulationstränande övningar som olika former av svikthopp med 
tänjning i grenstående samt svikthopp med koordinerade armrörelser. Inga 
förflyttningar i det generella rummet syns. Man ser många upprepningar av 
samma rörelsesekvens. ”Vältajmade” stora, totala rörelser med avspända 
arm- och schwungrörelser. 414 Programmet som förevisas är pianobeledsa-
gat. Med detta menas att en pianist följer och betonar övningens igångsät-
tande, tempo och slut samt pauseringen mellan övningarna. Pianisten arbe-
tar sålunda inte utifrån musikalisk form eller tema, utan följer och förstärker 
den givna rörelsen eller rörelsesekvensen.  

 
Intervjuutsagor 
Fem av tolv lärarutbildare kommenterar programmets ”avspändhet” och 
den rytm som gymnasterna förmedlar i rörelserna. Under denna tid hade 
gymnastikledaren Kaija-Leena Bergérus lett kortare kurser i rytmik för de 
manliga eleverna i undervisningen i fristående gymnastik.415 Detta har läm-
nat spår i den manliga fristående gymnastiken, menar bland annat två av de 
kvinnliga lärarutbildarna, I och H. De ser en förändring; borta är de anspän-
da och strama rörelserna. Eleverna har nu börjat lyssna till musiken och tar 

                                              
414 Totala rörelser står för att rörelserna engagerar stora muskelgrupper som inkluderan-
de både ben- och armrörelser. De är dynamiska till sin karaktär. Rörelserna kan innehålla 
både pendling med armarna och/eller cirkelrörelser med armarna samtidigt som man ar-
betar med svikt (knäeftergift) i benen och fäller kroppen i/åt olika plan. 
415 Se vidare Lisbeth Adrian (1953) ”Gymnastikstudier i Finland”, Tidskrift i Gymnastik 
1953:1, s. 6–9; Karl Erik Sjölin (1953), s. 76–81. Kaija-Leena Bergérus verksamhet vid 
GCI omnämns redan 1953 i TiG i samband med en ”för-uppvisning” inför årets uppvis-
ning och då i samband med att den kvinnliga gymnastiken diskuteras. I den sistnämnda 
artikeln kommenteras att hon bidrog till att råda bot på den ”brist som länge rått i utbild-
ningen av de kvinnliga gymnasterna”. GCIs rytmiska gymnastik hade länge släpat efter, 
konstaterade Sjölin i sin recension av föruppvisningen. 
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ut rörelserna till rörelsegränsen, menar flera av de kvinnliga respondenter-
na. Även de manliga lärarna kommenterar hur fint eleverna arbetar tillsam-
mans med musiken. På en följdfråga från mig till en av dessa lärare, om 
detta kunde sägas vara ett manligt motionsprogram, svarar den tillfrågade 
att programmet mer bör ses som en ”uppvärmning”. Han utvecklade sitt 
svar med att beskriva hur den fristående gymnastiken användes som upp-
värmning innan annan verksamhet på lektioner i den vanliga skolan skulle 
ta vid. En av de manliga lärarutbildarna (F) kommenterar det han ser med 
orden: 
 

[…] det var som två världar (den kvinnliga och manliga gymnastiken, min 
anmärkning)… och aldrig möttes de! Här finns mycket att fundera över teo-
retiskt och praktiskt … 

 
Då TiG inte gav någon recension av uppvisningen har jag sökt i Svenska 
Gymnastikförbundets dåvarande officiella tidskrift Gymnastikledaren. Där 
återfinns en recension av Olof Kihlmark, förbundets generalsekreterare. 
Recensionen rör den uppvisning som gavs i Kungliga Tennishallen och inte 
den som återfinns på filmen från jubileet, men programmet är enligt pro-
grambladet detsamma. Han skriver om det manliga programmet att det var 
en ”ganska kraftig och rytmiskt tilltalande gymnastik” och hälsade utveck-
lingen mot det mer rytmiska arbetssättet med glädje, även om en del av det 
som förevisades troligen var lite för krångligt för de vanliga motionsavdel-
ningarna (inom förbundets verksamhet). Överlag var han positiv till den 
gymnastik som visades upp.416 

 
Tolkning och värdering 
Det signifikanta i rörelserepresentationen är återigen att de manliga utstrålar 
fysisk styrka och kontroll i själva gymnastikutövandet. Trots en något för-
ändrad gymnastikklädsel (ej kroppsnära linnen) framhävs kroppsbilden med 
den vältränade kroppen, de raka linjerna och den raka hållningen. Vidare 
kan man uppfatta en fortsatt exakthet och stringens i rörelseutförandet, men 
med en något mjukare, rytmisk framtoning, troligtvis påverkad av den mu-
sik som beledsagar övningarna. Gymnastiken som gestaltas kan fortfarande 
betecknas som estetisk i sin stilmässigt renodlade form, och det är också 
formen i sig som skapar uttrycket. Rörlighets- och tänjningsövningarna är 
mycket lika dem i de två tidigare filmmaterialen från 1949 och 1953. Efter-
                                              
416 Olof Kihlmark (1963) ”GCIs 150 årsjubileum”, Gymnastikledaren 1963:4, s. 95f. Se 
även ”Program för Kungl. Gymnastiska Centralinstitutets jubileumsfest den 11 maj 1963 
med anledning av 150-årsjubiléet i närvaro av Deres Majestäter Konung Gustav VI Adolf 
och Drottning Louise”, Tidskrift i Gymnastik 1963:7, s. 252–254.  
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som filmerna från dessa år inte innehöll cirkulationstränande övningar kan 
jag inte uttala mig om huruvida dessa också är likartade. 

Vad innebär det musikaliska ”intrånget” i den manliga gymnastiken? 
Vilken roll kom musiken att spela? Låg det i musikens roll att göra de gym-
nastiska rörelserna mer avspända, ”roligare” och mer moderna? Musiken 
blir i detta sammanhang en teckenskapande aktör, den mjukar upp och ska-
par rytm och rörelseflyt. Här skulle den andra definitionen av rytm i relation 
till gymnastiska rörelser, som beskrevs i den tidigare omnämnda artikeln 
från 1940-talet, fungera bra för att åskådliggöra gestaltandet av rytm och 
rörelse; rörelser som utförs oavbrutet, i en följd med jämnt flyt, avrundade 
och inte ryckiga eller kantiga, utan behärskade för att ge uttryck åt innebo-
ende kraft.417 Det gymnastiskt rytmiska utförandet för tankarna till automa-
tiserade rörelser, vilket också fanns med i det gymnastiska synsättet på 
rytm.418 

”Lättheten” och mjukheten som finns gestaltad i rörelserna skapas dock 
till stor del av den rytm som musikbeledsagningen ger. Borta är korriger-
ingspausen innan nästa övning tar vid. Borta är delvis också känslan av att 
övningarna staplas på varandra. Frågan om varför musiken släpptes in, eller 
började (på allvar) nyttjas, kan möjligtvis besvaras med att just särskiljandet 
av kvinnlig och manlig motionsgymnastik inte längre behövde upprätthållas 
genom att musiken hölls utanför. Att det dock fanns bestämda uppfattningar 
om hur den manliga fristående gymnastiken skulle utföras, vad den fick och 
inte fick innehålla, kan exemplifieras med ett citat från recensionen av 1958 
års GCI-uppvisning. Om den manliga fristående gymnastiken skriver recen-
senten att det nu ”smakade lite feminint om en del rörelser”.419 Balansen 
eller brytpunkten för maskulint och feminint var uppenbarligen ett ämne för 
observation.420 Intervjuutsagorna kring detta fristående program utmärks 
dock av positiva omdömen; utförandet av den gymnastik som visas upp är 
bra – utförandet är utan anmärkning och samarbetet mellan musik och rö-
relse fungerar väl. Både manliga och kvinnliga respondenter är överens.  

Trots att nya uttryck dyker upp i rörelsegestaltningen blir ändå min tolk-
ning av det betydelsebärande för den manliga gymnastiken vid denna tid-
punkt, att den fortsätter att gestaltas med och genom en disciplinerad kropp, 
där den enskilde gymnasten ser ut att ta ansvar för rörelsernas korrekta och 
funktionella utförande. Rörelserepresentationen som framstår kan, trots det 
                                              
417 Anna-Lisa Näsmark (1944), s. 59–61. 
418 Erik Westergren (1958), s. 206-217. 
419 Karl Erik Sjölin (1958) ”Årets GCI-uppvisningar”, Tidskrift i Gymnastik 1958:4, s. 
85–89. 
420 Se exempelvis Cecilia Olsson (2000), s. 197–200; Sean Nixon (1997), pp.296–301 
om den ständigt pågående diskussionen om maskulint – feminint. 



 227

ovannämnda, fortfarande uppfattas som att individen är en del i ett homo-
gent kollektiv, men där lättheten och rytmen i de formbestämda övningarna 
gör att den disciplinerade kroppen ser mindre kontrollerad ut och mer ”fylld 
av egen vilja” till rörelse. Detta intryck förstärks av att gymnastikprogram-
met utförs utomhus.  

Under denna tid skulle motionsgymnastiken göras tillgänglig för både 
män och kvinnor genom en TV-sänd programserie: ”Nu ska vi bli spänsti-
ga”. Programmet, som i dagligt tal kallades ”Träna med TV”, innehöll en-
kel motionsgymnastik till musik. Det kan vara intressant att ta upp denna 
programserie tillsammans med tolkningen av den manliga fristående gym-
nastikens rörelserepresentation, eftersom ledarna för denna nationella mo-
tionsträning, som producerades av det statliga bolaget Sveriges Radio, var 
två journalister som arbetade på TV; Bengt Bedrup och Nils Erik Baeh-
rendtz. Gymnastikövningar i radio hade förekommit redan trettio år tidigare 
och letts av en militär och GCI-utbildad lärare, Bertil Uggla. 1963 hade så-
ledes den svenska gymnastikens representanter; GCI och Svenska Gymnas-
tikförbundet, ersatts av nya företrädare. 421 

I skolans styrdokument (i Lgr 62 och i Kursplanen för gymnasiet 1960) 
för ämnet gymnastik med lek och idrott fanns ännu inte vid denna tid direk-
tiv om musik eller särskild rytmisk träning i pojkarnas gymnastikundervis-
ning. Detta skulle få vänta ytterligare några år. Men däremot betonas den 
estetiska fostran, oavsett kön.422  

Olsson menar att den tidigare så dominerande hälso- och hygiendiskuren 
i slutet av 1950-talet började tonas ned i betydelse. Hälso- och livsstilsfrå-
gor fanns inte längre i fokus i de statliga utredningarna.423 Kanske kan 
ovanstående företeelser bidra till tolkningen att gymnastikämnet, förutom 
att nya representanter började förmedla gymnastikövningar i TV, vid denna 
tid fick ett utrymme att utvecklas och/eller förändras utan att de tidigare 
diskurserna kring korrektiv gymnastik, hälsa och hygien dominerade. 

 

                                              
421 Oswald Holmberg (1947) ”Bertil Ugglas gymnastiska övning”, Tidskrift i Gymnastik 
1947:1, s. 15–20. Bertil Uggla höll under 17 säsonger, med start 1929, morgongymnastik 
i radio. Uggla var utbildad vid GCI, militär och utsågs 1945 till föreståndare vid GCI.  
Den första programserien med Träna med TV genomfördes hösten 1963, och följdes se-
nare av två ytterligare, 1964 och 1975. Se vidare Träna med TV: Nu ska vi bli spänstiga, 
1963–64, Träna med TV, 1968, Träna med TV, 1975 (Stockholm: Statens ljud- och 
bildarkiv. Den kompletta SVT katalogen); Olle Kihlmark (1963) ”Träna med TV”, Gym-
nastikledaren 1963:8, s. 213–214. 
422 Läroplan för grundskolan, Lgr 62, s. 346. 
423 Ulf Olsson (1999), s. 69–75. 



 228 

GIH–uppvisningen 1970  

Beskrivning av innehåll och komposition 
Ett manligt fristående gymnastikprogram finns inspelat på denna film, som i 
övrigt innehåller ett brett spektrum av redskapsövningar, kvinnlig fristående 
gymnastik, folkdanser, skolelever med improvisationsövningar samt exem-
pel på grundträning inom friidrott, minitennis och volleyboll samt kondi-
tions- och styrkeövningar. Tiden för det manliga fristående programmet är 
sex minuter och från detta har jag gjort ett urval om tre rörelsedelar om to-
talt 2 minut och 17 sekunder. Motivet till att jag valt de tre delarna är att de 
representerar olika delar i programmet, som i sig innehåller långa upprep-
ningar av samma rörelse. Filmen är professionellt filmad i den meningen att 
man har filmat rörelserna från olika perspektiv, med olika vinklar samt, i 
vissa avsnitt, i redigeringen lagt bilder på varandra. 

Uppvisningen ges detta år i Eriksdalshallen i Stockholm. I filmsekvensen 
som innehåller den fristående gymnastiken är eleverna klädda i batikfärgade 
T-shirts och korta byxor och har vita, mjuka, tunna gymnastikskor på föt-
terna. För fullsatta läktare i Eriksdalshallen visar de manliga GIH-eleverna 
ett program bestående av olika former av låghopp. De utförs med benkick 
framåt med handklapp under benet och framför kroppen, följt av benkickar 
snett i kors framför kroppen. Därefter följer i filmsekvensen låghopp med 
knäuppdragningar, där armarna under knäuppdragningen trycks nedåt längs 
med kroppen med raka armar och vinklade (flexade) händer. Man ser vidare 
återigen benkickar med handklapp under benet, framför kroppen och över 
huvudet, vilka följs av ett avsnitt med traditionella ”major”. I den tredje 
delen rör sig eleverna åt sidan under löpning med korsgångssteg, joggar 
framåt och bakåt samt utför en slags kedjelöpning tre och tre. Filmsekven-
sen avslutas med en ”följa-John”- övning, där en gruppledare vinkar fram 
en elev i taget för att tillsammans med denne stimulera till att jogga på stäl-
let under intensivt fotarbete (skipping).424 Det som visas är flera olika typer 
av uppställningar: på led i två grupper, tre och tre på linje samt smågrupper 
i rörelse. Rörelserna är i jämförelse med tidigare filmsekvenser (1949, 
1953, 1963) oexakta, oprecisa hos eleverna som utför programmet. Jag ser 
elever som har flera olika typer av kroppshållning: ledig, rak, hoppsjunken 
hållning. De har svårt att rytmiskt förhålla sig till varandra och till de krav 
rörelsen ställer på koordination. Av den tidigare gestaltade rakryggade håll-
ningen och den korrektiva gymnastiken finns mycket lite kvar i de rörelser 

                                              
424 Skipping är en friidrottsterm och är en form av löpskolning, som består av jogging på 
stället eller under rörelse, utfört med ett kraftfullt, intensivt fotarbete med låga knälyft. 



 229

som förevisas. Utförandet av de gymnastiska rörelserna skiljer sig från de 
tidigare filmsekvenserna. 

Bild 4. Manlig fristående gymnastik, GIH-elever i Eriksdalshallen 1970 

 
Det jag återfinner är inte längre de givna, kontrollerade, formbestämda 
gymnastikövningarna, utan cirkulationsbefrämjande friare övningar med 
förflyttningar, det sistnämnda något helt nytt. Övningarna följer på varandra 
och har otydliga rörelsestarter, övergångar och rörelseslut. I detta program 
finns inga golvövningar och inga nivåförändringar, ej heller några styrke-
övningar. De neutrala koncentrerade ansiktsuttrycken, med icke-blickarna, 
finns dock kvar. 

 
Intervjuutsagor 
I intervjuerna berättade de manliga respondenterna hur de kvinnliga lärarna 
gick in och undervisade i delar av den fristående gymnastiken för de manli-
ga eleverna. Man hade under denna tid fortfarande Kaija-Leena Bergéus 
som gästlärare, som hade i uppdrag att skola de manliga eleverna till mer 
rytmiska, följsamma rörelser i den fristående gymnastiken.  

När det fristående programmet från 1970 kommer fram i bild på TV-
skärmen tystnar flera av respondenterna, ingen av dem verkar riktigt veta 
hur man ska förhålla sig till programmet. Samtliga tillfrågade konstaterar att 
detta nog är ett elevprogram. Eller som respondent D säger: 

 
… ja, ingen av oss skulle släppa ifrån oss ett sådant program. 
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Borta är ”uppvisningsglansen”, samstämmigheten. En av de kvinnliga lä-
rarutbildarna kommenterar filmsekvensen med orden 

 
det kan inte ha varit roligt att visa upp det här…tappert av dem att ställa 
upp. 

 
I recensionen i TiG lyfter recensenten fram att uppvisningen innehöll 

mycket som kunde engagera ”dagens skolungdom”. Han pekar bland annat 
på lek- och kampövningar och på det manliga fristående programmet.425 
Det finns här en uppenbar skillnad mellan respondenternas kommentarer 
om programmet och recensentens positiva omdöme.   
 
Tolkning och värdering 
Hur ska den rörelserepresentation som framträder förstås? Det vi kan upp-
märksamma i filmsekvenserna är det markanta inslaget av en ”ny” manlig 
fristående gymnastik i form av konditionsträning med inslag av koordinati-
va, jazzinspirerade rörelser. Programmet utförs med enbart stående rörelser, 
men med olika förflyttningar i det generella rummet. Rörelserna har med all 
säkerhet utförts till populärmusik, ett nytt inslag. Varför nu 1970? Det går 
att skönja att den eller de som skapat programmet har haft en viss inspira-
tion från jazzgymnastiken eller jazzdansen. Jazzdansen kom i slutet av 
1960-talet till Sverige, främst med svarta manliga dansare som Charles Mo-
ore, Graham Tainton m.fl. Jazzdansens rörelserepertoar innehöll inte bara 
”uppåtsträvande” rörelser, med rak rygg och sträckta armar, ben och vrister, 
utan tvärtom kontrasterande rörelser med nya kroppsvinklar för både bål, 
huvud, armar och händer (som exempelvis flexade händer). 

Utsagorna kring programmet är få, och man vill inte riktigt ”kännas vid” 
det som visas. Kommentarer kommer i stället upp kring andra program från 
tidigare uppvisningar, då de manliga lärarna, lämnat den korrektiva ”gamla” 
gymnastiken och prövat nya grepp med övningsval, klädsel och musikval, 
något som krävde ett visst mått av mod. Kanske kan utsagorna tillsammans 
med den positiva recensionen tolkas som att ”det nya”, övertrumfade ”det 
gamla” oavsett utförande, vilket kan tolkas som att man befann sig i ett

                                              
425 Tore Gren (1970) ”GIH:s-elevuppvisningar”, Tidskrift i Gymnastik 1970:8/9, s. 279–
280; Se Inga Henricsson (1968) ”Våruppvisning av GIH elever”, Tidskrift i Gymnastik 
1968:6/7, s. 277–279. Redan två år innan, på GIH-uppvisningen 1968, framkommer att 
jazziga rörelser och spexiga kläder som blommiga shorts förekommit i ett av de manliga 
elevarbetena. Bland annat kommenteras att förflyttningar i sidled funnits med i program-
met. De kvinnliga fristående programmen beröms med ord som att de gav en konstnärlig 
upplevelse.  
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skede, där den tidigare gymnastiken, med dess formbestämdhet, inte sågs 
som lika självklar och oersättlig.  

Trenderna som prövades under 1960-talet, med den blandade motions-
gymnastiken, jazzgymnastiken och de manliga jazzdansarna, skapade tro-
ligtvis en öppning som gjorde det möjligt även för manliga elever att utföra 
jazzdansrelaterade hand- och armrörelser tillsammans med de ”traditionellt” 
manliga cirkulationsbefrämjande övningarna till musik. Populärmusiken, 
som jag utgår från fanns till programmet, måste också ha bidragit till de 
förändrade rörelserna. Att inte ha ”personlig” musikbeledsagning till öv-
ningarna medförde att det blev musiken och inte rörelserna själva som styr-
de start, slut och övergångar. I ett förproducerat musikstycke, som inte är 
skapat för att beledsaga gymnastikövningar, finns inga ”korrigeringspauser” 
inlagda. Musiken kan också ha påverkat upplösningen av leden, dvs. för-
flyttningarna som utförs för första gången i filmmaterialet. 

Kroppsbilden som framträder antyder även den en förändring. Enhetlig-
heten, skapad av den raka hållningen och linjerna, är nedtonad. Klädseln, 
den förändrade kroppshållningen, de olika frisyrerna bidrar till en uppluck-
ring av bilden av den disciplinerade och, i viss mån, stilmässigt renodlade 
manliga gymnastkroppen. Fler individuella ”kroppsvarianter” träder fram. 
Kanske kan man ana idrottens utbredning under 60-talet och hur detta bör-
jar avspeglas i ”idrottsmannens kropp” med en tyngre och grövre muskula-
tur, en kropp som ägnat sig mindre åt systematisk träning av smidighet och 
koordination och mer åt annan form av träning. 

Det som jag ser framträda i de nya rörelsetecknen är ett friare förhåll-
ningssätt till kropp och träning. Varje individ ”löser” sitt eget rörelse-
utförande, där fokus ligger på en kropp i ständig rörelse, en träning som 
strävar efter att ge en träningseffekt på kroppens cirkulationssystem. Den 
traditionella ”lingska rörelsekulturen” med de formbestämda, konstruerade 
övningarna visas inte längre fram. Om denna träning fortfarande bedrivs på 
undervisningstid går inte att utröna av bilderna, men budskapet blir att den 
gamla rörelsekulturen inte längre är legitim, och/eller intressant, att visa 
upp, för ett lärosäte som sedan tre år tillbaka bytt namn: från GCI till GIH 
(Gymnastik- och idrottshögskolan). Gymnastikens begynnande underord-
ning och/eller inordning inom idrotten kan anas.  

Hur ser skolans styrdokument ut vid denna tid? Finns något mönster som 
visar på likhet eller olikhet i synsättet på kroppsövningen? Det finns, menar 
jag, ett likartat tänkande bakom gestaltningen av det fristående program jag 
studerat och inriktningen på skolans styrdokument. Lgy 70 lyfter i sin text 
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fram vikten av regelbunden konditionsträning.426 I texten vilar man på re-
kommendationer från fysiologihåll om minst tre övningstillfällen i veckan. 
Lgr 69 lyfter i sin tur fram behovet av att ta hänsyn till individens särskilda 
förutsättningar.427 Fostransbegreppet, som i sig antyder ett disciplinärt för-
hållningssätt till kroppsövning, har i denna läroplan tagits bort. För första 
gången berörs inte bara flickorna av texten om att utveckla ett rytmiskt rö-
relsesätt. I förarbetet till kursplanen fanns förslag om att gymnastik skulle 
ersättas med orden rörelse och rörelseimprovisation. Rörelseformuleringen 
kom dock aldrig med i den slutliga skrivningen.428  

Min slutsats blir att både skolans gymnastikämne och den fristående 
gymnastiken för männen påverkades av de vetenskapliga rönen inom fysio-
login, vilket också lämnar avtryck i filmmaterialet. Statens intresse för upp-
lysning, folkhälsoarbete och livsstilsfrågor var fortfarande (sedan 1950-
talet) nedtonat i relation till 1930- och -40-talets hälso- och hygien-
diskurs.429 Rörelserepresentationen verkar således helt följdriktigt ha läm-
nat den traditionella gymnastiska rörelsekulturen, vars byggstenar definitivt 
börjat ersättas av annat rörelseinnehåll och uttryck. 

 

Sammanfattande tolkning av den manliga rörelserepresentatio-
nen i filmsekvenserna från - 49, -53, -63 och -70 
Att ge en beskrivning, tolkning och värdering av det som på något sätt 
kommuniceras visuellt via ett antal filmsekvenser är en svår uppgift, fylld 
av överväganden. Det jag har att ta ställning till är något som troligtvis valts 
ut för att det för GCI/GIH var viktigt att visa upp just denna form av ut-
övande av den manliga fristående gymnastiken. Vari ligger då värdet i det 
vi ser och hur ska vi läsa dess uttryck, innehåll och innebörd? Vi möter en 
rörelsekultur, en manlig gymnastikdiskurs, som i högsta grad var levande 
vid lärosätet under 1940-, -50- och -60-talet. Detta avspeglas såväl i delstu-
die Is genomgång av tidstilldelning till ämnet gymnastik, som i intervjuerna 
med lärarutbildarna och i filmsekvenserna. Mycket tid har lagts ned för att 
skola in rörelserna, i syfte att få fram det rätta rörelseutförandet och ut-
trycket. Gymnastikens form och mening i de tre första filmsekvenserna 
(1949, 1953 och 1963) gestaltas av själva värdet att utföra rörelsen med 
exakt rätt stil och stringens. Rätt kvalitet på utförandet förefaller ha varit av 
stor betydelse. I de tidiga filmsekvenserna framträder eleverna vid GCI med 

                                              
426 Läroplanen för gymnasiet, Lgy 70, s. 237. 
427 Läroplanen för grundskolan, Lgr 69, s. 10–15. 
428 Börje Tolgfors (1981) ”Ingen sörjer Lgr 69”, Tidskrift i Gymnastik 1981:1, s. 19–25. 
429 Ulf Olsson (1999), s. 73f. 
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väl inövade gymnastikprogram. De förlitar sig inte på någon ledare vid 
uppvisningstillfället, utan har ägnat mycket tid åt att lära in övningarna och 
ordningsföljden på dem. Gymnastikens legitimeringsvärde eller kanske sna-
rare det betydelsebärande, framstår som gestaltandet av den systematiskt 
tränade kroppen, ett förkroppsligande av devisen ”en sund själ i en sund 
kropp”, där det själfulla (i bemärkelsen det estetiska) kan tolkas som att det 
ligger i den stilmässiga enhetligheten och i kontrollen av rörelser och 
kroppslinjer.  

Jag vill påstå att bilderna från tiden fram till och med 1963 utstrålar ett 
instrumentellt förhållningssätt till kroppen, där den bakomliggande idén 
bygger på ett investeringstänkande, där kroppen ses som ett redskap som 
kan tränas och disciplineras efter en funktionell ordning, byggd på den sys-
tematiska linggymnastiken och den hälso- och hygiendiskurs som legitime-
rade verksamheten. Fel utförda rörelser skulle korrigeras och tränas bort. 
Ansvaret för det korrekta vilade på läraren. Intervjuutsagorna antyder inte 
några idéer bortom rörelsernas form och funktion. 

Filmsekvensen från 1970 antyder ett kraftigt stilbrott bort från den tidi-
gare manliga fristående gymnastiken och de kroppsbilder vi mött tidigare. 
Den rörelsekultur och de kroppar som möter oss i filmsekvensen gör att en 
annan form av rörelsegestaltning och rörelserepresentation framträder. Det 
är idrottsmannens kropp, inte tecknen för den ”rakryggade, smidiga och 
stilmässsigt renodlade” gymnastkroppen, som vi ser. Tyngre och mer väl-
utvecklad muskulatur träder fram. Det är tveksamt om dessa idrottskroppar 
skulle ha haft den rörlighet och smidighet som krävs för att klara av 1953 
års övning; fyrfota grenmellanhopp till sittande med raka ben. De cirkula-
tionstränande övningarna som utförs på filmsekvensen, utan stopp eller stil-
lastående (där pulsvärdena riskerar att sjunka) har lite gemensamt med de 
tidigare gymnastiska övningarna. Fokus verkar ha flyttats från den kontrol-
lerade och koordinerade kroppen till något annat. Kanske ligger nu inrikt-
ningen mer på koordinationsträning av händer respektive fötter i relation till 
en boll, ett redskap, än på att koordinera olika kroppsdelar till varandra.  

En annan kategori av elever framträder, i den meningen att eleverna i 
filmsekvenserna från 1970 synes ha haft en mer blandad kropps-
övningsbakgrund än tidigare. Borta är stringensen, de formbestämda öv-
ningarna och exaktheten i rörelserna, fram tonar ett mer ”lekfullt” eller odi-
sciplinerat sätt att angripa sin träning. En ny rörelsediskurs verkar vara i 
antågande, en rörelsediskurs som vid denna tidpunkt inte är fullt utvecklad. 
Hur ska den nya manliga ”konditionsgivande” träningen anpassas till musik 
och rytm? Att verksamheten ska vara konditionsgivande är uppenbar. Syftet 
är fortfarande inriktat på en manlig fysiskt fostrad kropp, men vägen till 
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denna kropp synes inte längre gå via den tidigare manliga gymnastikdiskur-
sen – något nytt håller på att växa fram.  

Om det fanns någon önskan hos de manliga lärarna att närma sig en mju-
kare mer kvinnlig gymnastik kan jag bara spekulera kring. På en följdfråga 
till respondent D om varför dansen inte kom in mer hos männen svarar den-
ne: ”Det var otänkbart, man tänkte inte i sådana termer.”  

Det framgår av vår bakgrundsteckning att under detta decennium, och 
decennierna innan, kom mycket att hända inom den fysiologiska forskning-
en vid GIH. Mallen för bra och god träning fick med tiden nya värdeskalor. 
Den gamla gymnastiklärarkodexen att kunna behärska rörelserna; att ”veta 
och kunna” förefaller inte ha kunnat vidmakthålla sin plats i den praktiska 
gymnastikträningen på lärosätet. Tyvärr ställdes ingen fråga om det manliga 
kroppsidealet för en gymnastiklärare och inga kommentarer gavs heller av 
de intervjuade kring detta. 

Jag noterar som en avslutning på denna sammanfattning att filmerna, 
fram till 1970, har spelats in med likartade bildperspektiv som andra gym-
nastikfilmer som gjordes under 1900-talets första hälft. Filmerna togs då 
gärna med ett ovanifrån–perspektiv på de gymnastiserande, som ett sätt att 
återge de kollektivt utförda rörelserna och effekten av koreografin (mass-
uppvisningar). Det förkommer enstaka närbilder i dessa filmer och i princip 
möts aldrig kamera och blickar.430 Få närbilder med ögonkontakt kan tydas 
som att filmerna inte har haft för avsikt att skapa ett individuellt möte mel-
lan kamera och gymnast, där ett personligt förhållningssätt till rörelser och 
rörelseuttryck skulle kunna framträda. Kropp och kroppsdelar fångar i stäl-
let kamerans fokus. 
 

Den kvinnliga fristående gymnastiken 

GCI-uppvisningen 1949 

Beskrivning av innehåll och komposition 
Av den totala filmtiden med kvinnlig fristående gymnastik, två minuter 15 
sekunder, har jag valt ut tre sekvenser i filmen om tillsammans 1 minut och 
29 sekunder, då övriga inslag är så korta (tre till fem sekunder) att en analys 
av dem är mindre lämplig. Två av de tre sekvenserna är filmade inomhus i 
en av GCIs gymnastiksalar. Samtliga sekvenser är i svart/vitt. De två första 
bildsekvenserna, följer på varandra i filmen och är tagna såväl snett fram-
                                              
430 Se exempelvis Leni Riefenstahl (1936) The film of the Olympic Games. Part II; SFs 
journalfilm från Lingiaden; Första Lingiaden 1939); Sofiaflickornas uppvisning i Kungli-
ga Tennishallen 1951 (Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv). 
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ifrån som snett ovanifrån. Ljussättningen består av salens lampor och dags-
ljus. Trots att sekvenserna är filmade (snett) framifrån, får man ingen ögon-
kontakt med de gymnastiserande eleverna. Dessa tittar något snett nedåt–
framåt utan att söka kontakt med vare sig åskådare eller kamera. Ansiktsut-
trycken är neutrala, koncentrerade på uppgiften (utförandet). Filmkameran 
försöker registrera ett par av eleverna och ibland så mycket som det går av 
hela den kvinnliga gruppen i den första fristående sekvensen. Vid diagonal-
övningarna i den andra filmsekvensen söker kameran upp en grupp elever i 
taget när de rör sig över golvet. Den tredje sekvensen, som är filmad ute på 
gräsmattan utanför gymnastiksalen, innehåller en grupp kvinnliga elever 
som filmas från långt håll, rakt framifrån och något uppifrån. Samtliga film-
sekvenser innehåller bilder av en till ålder och utseende homogen kvinnlig 
elevgrupp. Kroppsbilderna som framträder består av unga, slanka och 
spänstiga kvinnliga gymnastkroppar. 

Bild 5. Kvinnlig fristående gymnastik, GCI-uppvisning 1949. 

 
Eleverna bär, i den första och andra sekvensen, ljusa ärmlösa gymnastik-
dräkter, med pösbyxa. De gymnastiserar barfota. Rörelserna består av sido-
förflyttningar med korsgångssteg och stående balansövningar, rörelsekom-
binationen utfallsstående med armpendling–gångpiruett–värmlandskast–
våghalvstående, samt löpning ut till ring. Rörelserna utförs som en kombi-
nation av två eller flera (dans) rörelser. Därefter följer diagonala hoppläng-
or; först i grupper om tre och tre där man utför lantmätarhopp431, sedan 

                                              
431 Värmlandskast är en gymnastikterm för ett hopp inom fristående gymnastik. Det kan 
närmast beskrivas som ett saxhopp bakåt med 180 graders vändning. Termen lantmätar-



 236 

stegförflyttning med låghopp under benföring bakåt–framåt i valstakt i åt-
tamannagrupper.  

Den sista sekvensen visar ett 40-tal kvinnliga GCI-elever ute på gräs-
mattan under en lärarinnas ledning. GCI-eleverna bär nu mörka, ärmlösa 
dräkter utan markerad pösbyxa och på fötterna har de en tunn gymnastik-
sko. Eleverna visar här två hopprepsövningar stående på fyra led. De arbe-
tar med pendlingar med dubbelt hopprep med cirkelövergång, från sida till 
sida och utför en ryggfällning framåt, där de håller repet fyrdubbelt framför 
sig och låter repet följa med kroppen i en vågrörelse, neråt–inåt–uppåt, till 
stående. Ledarinnan rör sig ner mellan leden och visar tecken för uppställ-
ning under den korta filmsekvensen. Eleverna arbetar utan inbördes kontakt 
i alla de tre utvalda sekvenserna. 
 
Intervjuutsagor 
1949 tjänstgjorde endast en av de kvinnliga lärarutbildarna, men flera av de 
intervjuade manliga och kvinnliga lärarutbildarna gick sin utbildning i an-
slutning till slutet av 1940-talet och början av 50-talet. De känner väl igen 
sig och imponeras av den samstämmighet och den svårighetsgrad i rörelse-
kombinationerna som visas upp. Filmsekvensen med hopprepen, framfördes 
vid uppvisningstillfället av respondent G, tror flera av de intervjuade kvin-
norna. Själv är hon inte helt säker. Respondent G menar att influensen till 
att arbeta med handredskap kom från Tyskland, från den Médau-inspirerade 
gymnastiken. De två övriga filmsekvenserna andas inspiration och påverkan 
från de finska ledarinnorna Björkstén och Jalkanen, menar samtliga kvinn-
liga respondenter, inte minst genom betoningen av det rytmiska i utförandet 
och i valet av rörelser. Genomböljningar var till exempel något karakteris-
tiskt för Jalkanen.432 En av de manliga respondenterna lyfter fram att det 
fanns en ”djupdimension” i de rörelser som den finska rörelsetraditionen 
bar med sig. Efter någon minuts filmförevisning har de kvinnliga respon-
denterna, var för sig, konstaterat vad programdelarna består av för ”typ” av 
kvinnlig gymnastik, Elli Björksténs och Hilma Jalkanens gymnastik.  

                                                                                                                            
hopp beskriver ett ”stort hopp” i rörelse framåt med ett framåt- och ett bakåtsträckt ben, 
benen förs ofta med strävan mot spagat.  
432 Greta Adrian (1948), s. 143ff; Anna-Lisa Näsmark (1986) ”Centralrörelse”, Tidskrift i 
Gymnastik & Idrott 1986:4, s. 37. Genomböljningar står för en rörelse som hämtar sin 
kraft och startpunkt centralt inifrån kroppen och fortplantas ut i olika kroppsdelar. Vågrö-
relser kan till exempel påbörjas från en central punkt i bålen, för att sedan fortplantas 
successivt längs med ryggraden utåt, uppåt. Genomböljningar tillhörde den grupp av rö-
relser som ingick i det som Hilma Jalkanen kallade för centralrörelse, de två övriga var 
spänningsrörelser med centralsammandragning och spännrörelser som utfördes i statiskt 
arbete.  
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Tolkning och värdering 
Det som framträder i filmsekvenserna är en form av rytmisk kvinnogym-
nastik där övningarna, i de två första filmsekvenserna, förmedlar/skapar 
rytm och rörelseutslag. Hur skapas känslan av det rytmiska som framträder? 
Det är inte genom att rörelserna upprepas mekaniskt eller att de har ett 
jämnt flyt. Nej, tankarna förs snarare till att rörelserna är finstämt koordine-
rade. Maja Carlqvist skulle ha sagt att det finns en ”sensibilitet för rörelsen 
och muskelkänslan”.433 Det signifikanta för de få rörelser som framträder är 
deras förmåga att framstå som ”lediga”, utan en stram, anspänd inramning. 
Just det sistnämnda får motsvarande sekvens med det manliga fristående 
programmet att framstå som motsatsen till ”ledigt”. (Ordet ledig bör förstås 
användas med viss försiktighet, och inte förväxlas eller likställas med da-
gens bruk av ordet ledig i bemärkelsen ”slapp”). Ett uttryck av lätthet för-
medlas. Dåtidens kvinnliga gymnastikpedagoger skulle säkert ha använt 
termen ”ett naturligt rörelsesätt” för att beskriva det som rörelserna söker 
gestalta. Tempot i rörelserna är lugnt men varieras och styrs av deras ut-
formning.  

Förflyttningar sker med gång- och armdragrörelser där hela kroppen en-
gageras, s.k. totala rörelser. Rörelserna är dansanta och när hela salsytan 
utnyttjas på diagonalen till hopp och förflyttningar påminner rörelseutfö-
randet starkt om traditionell dansträning. En rörelsekombination innehåller 
både vändningar, hopp och balans. De kvinnliga eleverna utför rörelser 
både i det personliga och i det generella rummet i de två första filmsekven-
serna, vilket gör att kvinnornas gymnastiserande till sin organisation (sin 
koreografi), avsevärt skiljer sig från männens gymnastiserande ”på led ut-
ryckta”. Utomhussekvensen skiljer sig från de övriga två, i det att den är 
mer sluten till sin form, med enstaka övningar, som upprepas flera gånger 
på samma ställe.  

Det som går att läsa av i rörelsegestaltningens uttryck och innehåll, är 
lättheten, dynamiken och rytmen som rörelserna utförs med, och som också 
skapar det givna (förmedlade) uttrycket. De slanka, till utseendet likartade, 
kvinnokropparna blir betecknande för att använda en semiotisk term. De 
påverkar betraktarens sätt att läsa av det uttryck som rörelsetecknen ger. 
Till och med frisyrerna är likartade hos de kvinnliga eleverna. Den symbo-
lik, eller det betydelsebärande i den rörelsekultur som framträder är den 
medvetna eller omedvetna rörelse-estetik som gestaltas. De kvinnliga ele-
verna förmedlar en känsla av mjukhet, rytm och harmoni som verkar ha en 

                                              
433 Maja Carlqvist (1944) ”Kroppens egen rytm”, Tidskrift i Gymnastik 1944:6, s. 117f. 
Se även Anna Lisa Näsmark (1944), s. 59–61. 
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symbolisk betydelse. Men hur ska det symboliska tolkas? Björkstén ut-
tryckte sig i termer av att kvinnogymnastiken, den kvinnliga rytmiska gym-
nastiken, skulle bidra till att öva upp ett skönhetssinne och en förståelse för 
rena linjer och fulländade former. Hon talade även om rörelsernas frigjord-
het från kroppsliga och själsliga hämningar och om uttrycksfullhet (själfull-
het).434 Harmoni var gymnastikens mål. Är det detta vi ser? Ett uttryck för 
harmoni, som i Lings texter kunde översättas med helhet, som i sin tur an-
spelade på hälsa.  

I kvinnogymnastiken låg också en strävan att med rörelser ge uttryck åt 
(gestalta) kroppen som en ”levande organism” i motsats till synsättet ”krop-
pen som motor”.435 Kraftbesparing var ett begrepp som uppenbarligen hade 
stort inflytande på dåtidens gymnastikpedagogers tänkesätt. Björkstén hän-
förde grace till ”smidighet”, till att i varje rörelse kunna avväga behovet av 
kraftinsats. Hon menade att lättheten är en förutsättning för lust och dess 
uttryck är behagfullhet.436 Är det dessa karakteristika som skolats fram i 
den kvinnliga fristående gymnastik som vi ser. Där det lätta och graciösa är 
villkor för kraft och uthållighet? Här stannar den symboliska tolkningen. 
Möjligtvis kan jag ta ett steg till och erinra mig Hartelius och Nyblaeus tex-
ter om olika ställningars och rörelsers ”åtbörder”. Den cirkulärt formade 
ställningen som kunde uttrycka sinnlighet och besinning, den lätt framåtlu-
tade bålen som kunde bilda ett uttryck för ödmjukhet.437 Finns länkar från 
detta tänkesätt till den kvinnliga fristående gymnastiken? Jag konstaterar att 
tänkesättet nog innehöll lämpliga epitet för den stilmässigt renodlade kvin-
nogymnastiken med sin feminina framtoning, men är osäker på om den 
kopplingen verkligen går att göra till mitt filmmaterial. Intervjuutsagorna 
vittnar också om att målet för rörelsernas uttryck, eller rörelsernas ”strävans 
mål”, var annorlunda. Björksténs text om själfullhet talar också för ett annat 
förhållningssätt till det plastiska. Hon menar att ordet själfull har ”begab-
bats”, och att det har trängts ihop till ett begrepp som avser vissa kvasi-
själstillstånd som omsatts i teatraliska, affekterade rörelser. Själfull blir den 
rörelse som utförs med uttrycksfullhet, i vilket ligger kroppsövningens 
spontana uttryck för glädje och livfullhet.438  
                                              
434 Josef Gottfried Thulin (1947) ”Några ord om nutida lingsk kvinnogymnastik i Sveri-
ge”, Tidskrift i Gymnastik 1947: 2, s. 31–34. Thulin var gymnastikdirektör och förestån-
dare för den två-åriga kvinnliga gymnastutbildning som gavs vid Sydsvenska Gymnastik-
institutet i Lund (S.G.I.) Vid S.G.I. gavs utbildning i såväl friskgymnastik som rytmik 
och plastik. Se vidare Oswald Holmberg (1939), s. 196–197. 
435 Se vidare Jens Ljunggren (1999) för ett utvidgat resonemang om kroppen som motor 
och kraftbegreppet, s. 211f. 
436 Elli Björkstén (1918), s. 41– 42. 
437 Truls Johan Hartelius (1863), s. 48-50; Gustaf Nyblaeus (1882), s. 8 – 13. 
438 Elli Björkstén (1918), s. 44–45. 
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Vari består djupdimensionen som en av lärarutbildarna talar om? Vari 
ligger det estetiska värdet? Jalkanens gymnastik beskrevs i en artikel på 
fyrtiotalet med ord som att den ville ”utveckla det levande hos människan [-
--] dess uppgift är att väcka människans disposition”.439 Disposition 
förklarades med att det stod för det levande kroppsliga – dess själsliga 
tillstånd.440 I hennes gymnastik låg ett tänkande om att känna inåt och 
uttrycka utåt i rörelse. Rörelserna utfördes som en balans mot anspänning, 
eftersom en anspänning kunde ligga i vägen för mottagligheten för det 
sinnliga.441 Respondenterna talar inte i termer av korrektiv gymnastik, de 
använder helt andra begrepp när talar om och beskriver den kvinnliga 
fristående gymnastiken. Min reflektion blir att i början av förra seklet var 
det moderna tänkandet kring den rätta rörelsekvaliteten att se den som ett 
”organiskt flödande”, där rörelsernas drivkraft utgick från centrum, ett 
centrum där också kropp och själ möttes.442 Detta tänkande tycker jag mig 
se återspeglat i lärarutbildarnas kommentarer. 

Gymnastiken jag möter bärs upp av en, i relation till den manliga gym-
nastiken, följsam, mjukt formad och mindre stramt framförd rörelsekultur. 
Det meningsbärande som framträder i framförallt de två första sekvenserna, 
är bilden av en balanserad, feminin gymnastik gestaltad som avspänd, sund 
och vacker. Det sätt den framförs på upplevdes troligen av sin samtid som 
naturlig i relation till den rådande synen på den kvinnliga kroppen. Rörelse-
representationen blir, liksom i de manliga filmsekvenserna, icke kon-
taktsökande och fokuserad på den gymnastiserande kroppen och därtill neu-
tral i sitt framförande i förhållande till åskådaren, eftersom ingen ögonkon-
takt söks mellan åskådare och elev, eller mellan kamera och elev. Med da-
gens ögon sett kan, som jag också påtalat i tolkningen av de manliga film-
sekvenserna, perspektivet kännas ovanligt eller opersonligt. Men utifrån 
den utgångspunkt som den fysiska fostran bedrevs med, var filmperspekti-
vet och uttrycket/representationen troligtvis helt följdriktigt. Det var helt 
enkelt ointressant att lyfta fram individen i den kollektiva träning av krop-
pen som bedrevs, även om respondenternas utsagor betonar vikten av indi-
videns rörelsekänsla.  

                                              
439 Greta Adrian (1948), s. 146. 
440 Ibid., s. 143ff. 
441 Norstedts Svenska Ordbok (1990) (Stockholm: Norstedts), s. 866. Sinnlig tolkar jag i 
detta sammanhang utifrån dess betydelse att med (något av de fem) sinnena uppfatta eller 
ge upphov till njutning, vällust, dock inte utifrån dess utökade, mer erotiskt inriktade 
betydelse. Begreppet sinnlig kan t.ex. användas tillsammans med att en person omnämns 
som positiv och livsbejakande. 
442 Cecilia Olsson (2000), s. 195. 
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Uttrycket ”men act and women appear” i bilder är inte tillämpbart på den 
kroppsövningskultur som förevisas.443 Kvinnornas rörelsegestaltning före-
visas helt utan sensuella eller sexuella anspelningar – ur det perspektivet är 
den i likhet med männens gymnastik, en ren och neutral rörelseträning – 
och skildras även så. Det som kan förvåna är att de kvinnliga elevernas 
kroppar tilläts vara så pass lite täckta av klädedräkten, med både bara armar 
och bara ben. Här får man anta att gymnastikens roll som bärare av ett 
självklart sundhetsideal kunde tillåta detta.444 Avsaknaden av styrke-
övningarna i filmsekvenserna bör också poängteras. Hur ska denna avsak-
nad förstås? Kanske ligger tolkningen av detta i att det inte fanns behov av 
att fysiskt skola fram en muskulös kvinnokropp. En för muskulös kvinno-
kropp kunde, enligt bland annat Björkstén, verka hämmande på den frigjor-
da hållningen och rörelsernas utförande. 445 Kraften som kvinnan eventuellt 
behövde för att kunna utföra sina rörelser, skulle istället ”sparas” genom att 
rörelserna utfördes rytmiskt. I de texter jag har tagit del av om den svenska 
linggymnastikens innehåll och utveckling, betonas inte någonstans vikten 
av att kvinnan tränar sin styrka. Undantaget skulle kunna vara husmors-
gymnastiken som till viss del hade styrketränande övningar.446 

Den kvinnliga fristående gymnastiken gestaltas i en tid, då bland annat 
hälso- och hygiendiskursen fortfarande påverkar skolämnets utformning, 
(se vidare om den manliga gymnastikens utformning). Husmorsgymnasti-
ken, som var en annan parallell gymnastikform, skiljde sig från den rytmis-
ka kvinnogymnastiken i sin framtoning. Min tolkning blir att det var de 
unga kvinnorna som skulle nås av den rytmiska-estetiska gymnastiken. Ut-
gångspunkten för den unga kvinnans rörelsemässiga skolning var att ge för-
utsättningar för det som kallades uttrycksgymnastik; att med rörelser ut-
trycka känslor.447 Behovet av de unga flickornas eller kvinnornas estetiska 
fostran fanns även i skolans gymnastikämne, vilket framgår av studieplanen 
för den kommande enhetsskolan; fysisk fostran för båda könen, men utifrån 
olika former av undervisning.448 
 

                                              
443 John Berger (1972), s. 47. 
444 Gerd von der Lippe (1997), s. 222–223. 
445 Elli Björkstén (1918), s.189 f. 
446 Per Henrik Ling (1840); Hjalmar Ling (1866); Truls Johan Hartelius (1863); Gustaf 
Nyblaeus (1882); Oswald Holmberg (1939); Olle Halldén (utg-år saknas) Kroppsövning-
arnas historia, kompendium (Stockholm: GCI); Jens Ljunggren (1999); Anna-Lisa Näs-
mark (1944); Olle Halldén (1948). 
447 Olle Halldén (1948), s. 91–95. 
448 Olle Halldén (1952), s. 35–36. 
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GCI-uppvisningen 1953 

Beskrivning av innehåll och komposition 
Filmen från gymnastikuppvisningen på GCI 1953 innehåller kvinnlig fristå-
ende gymnastik om totalt tre minuter och fem sekunder, ur vilken tre delar 
på sammanlagt 1 minut och 32 sekunder har valts ut. De tre delarna följer 
på varandra och bildar en form av sammanhängande enhet. De övriga de-
larna med bilder av den kvinnliga gymnastiken påvisar likartade övningar 
och rörelser som i de utvalda, men har inte medtagits eftersom dessa se-
kvenser var så korta att de medförde analysproblem. 

Filmaren har stundtals placerat sig snett bakom och stundtals snett fram-
för i förhållande till de kvinnliga eleverna. Samtliga sekvenser är filmade i 
en av GCIs gymnastiksalar. I den första sekvensen ses delar av elevgruppen 
i ett helhetsperspektiv, filmade snett bakifrån. Ljussättningen utgörs av sa-
lens fasta lampor. Övriga sekvenser har därefter filmats snett framifrån, 
återigen utan att ögonkontakt skapats med gymnasterna. Vid ett par tillfäl-
len fokuseras enstaka kvinnliga gymnaster i närbild. Eleverna är klädda i 
mörka, ärmlösa dräkter med lågt skuren dräkt med GCI-emblemet broderat 
på höger bröstsida. Kroppsstorlek, klädsel, hårstil och ålder är homogena i 
gruppen. Filmen är svart/vitt och utan ljud, men troligtvis är programmet 
musikbeledsagat eftersom man ser ett piano i bild. Vid pianot står en person 
som förefaller vara läraren för den kurs som genomför rörelseprogrammet. 

Filmklippen för oss direkt in i tre olika rörelseprogram, varav två är med 
handredskap. Den första filmsekvensen visar ett bollprogram, där eleverna 
står uppställda på led med var sin (stor) gymnastikboll. Elevernas ansikten 
är vända mot publiken, men återigen utan att ögonkontakt med publiken 
eftersträvas. Övningarna, som utförs på stället, består i att kasta och fånga 
bollen med växelvisa handbyten samt av en sidvågrörelse under bollstuds. I 
nästa sekvens visas en del ur ett kägelprogram. Varje gymnast har var sin 
kägla med vilken man utför pendlingsövningar med handbyten, och sidoför-
flyttningar och utfall framåt följt av en armrörelse inåt–utåt–uppåt. Man ser 
i filmsekvensen med kägelprogrammet hur eleverna koncentrerar sig på att 
följa sitt handredskap med blicken. Ansiktsuttrycken är neutrala. Vid den 
sista övningen byter gymnasterna riktning och vänder sig med sidan mot 
publiken. De står nu mot varandra och utför, med dubbel handfattning på 
käglan, en vågrörelse. I den tredje filmsekvensen, visas en rörelsedel utan 
handredskap, där kameran riktas mot en elev som halvknäsittande utför en 
ryggfällning framåt med armarna sträckta framför kroppen, därefter utförs 
en liten vågrörelse som initieras från ryggslutet och fortplantas vidare upp i 
överkroppen tillbaka till utgångsställningen. Rörelsen sker under rytmiska 
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handklapp. Filmsekvensen avslutas med elever som halvknäsittande gör en 
vågrörelse, som initieras inifrån kroppscentrum och fortplantas i en armrö-
relse bakåt-uppåt-framåt. Därefter visas ett filmklipp med ett par gymnaster 
som ligger på rygg med raka ben, utför enkel benföring uppåt–utåt–till si-
dan. Gymnasterna är i samtliga sekvenser organiserade på fyra raka led.  

Bild 6. Kvinnlig fristående gymnastik, GCI-uppvisning 1953. 

 
Rörelserna utförs i form av stora, totala rörelser där rytmen framkallas ge-
nom pendlingar, schwung- och vågrörelser, och genom att handredskapen 
kastas och fångas. På filmen från 1949 finns inga golvövningar, vilket vi 
däremot ser i klippet från 1953. Här förekommer både halvknäsittande och 
ryggliggande övningar. Den enda kontakt som äger rum mellan gymnaster 
består i att man vänder sig mot varandra och gör samma övning. Nya hand-
redskap visas; kägla och stor boll, som man tar sig an med stor respekt. 
Kropp, rörelse och handredskap bildar tillsammans rörelseuttrycket. 

 
Intervjuutsagor 
Under denna tidsperiod var, som respondent B säger, Sverige världsbäst på 
denna typ av fristående gymnastik. (Sverige vann medalj vid Olympiaden 
1952.) Ett par av gymnasterna som ingick i landslagstruppen fanns också 
med bland de GCI-elever som utför programmet i filmen. Médau-
gymnastikens och/eller Jalkanens påverkan kommenteras av flera respon-
denter (F, G, I, J, L). Vad som menas med uttrycket ”Det här är Médau” 
förklaras inte av alla i detalj, men innebar, menar respondent F, att det mu-
sikaliska skulle komma från rörelsernas uttryck och inte tvärtom. Det var nu 
under 1950-talet som handredskapen fick sitt genombrott i undervisningen 



 243

vid GCI.449 Ett citat från en av respondenterna (K) kring hur man tänkte om 
handredskapen i relation till den fristående gymnastiken, får förtydliga hur 
man såg på denna form av rörelseträning: 
 

… att lära sig hantera dem så att inte handredskapen är en sak och kroppen 
en annan […] utan att det hänger ihop […] det där med kontinuiteten med 
rörelsen … inga stopp… utan att det flyter […] du vet precis vad jag menar. 

 
En av våra respondenter, som också skapat programmet, utbrister spontant 
när hon får se filmsekvensen: 

 
… dom är väldigt duktiga […] det är mina flickor. 

 
Utsagorna bekräftar respondenternas förmåga att återigen snabbt uppfatta 
rörelsernas karaktär, och hur de sedan snabbt koncentrerar kommentarerna 
kring rörelsernas utförande. 
 
Tolkning och värdering 
Det som framträder är en kvinnlig fristående gymnastik som, liksom i 1949 
års filmavsnitt, gestaltas rytmisk med inlagda tempoväxlingar. Det som 
skiljer denna filmsekvens från 1949 års, är hur handredskapen förstorar och 
förstärker rytmen och rörelserna. Kropp och rörelse symboliserar en mjuk, 
smidig och rytmisk helhet, utan avvikande eller kontrasterande rörelser. 
Min tolkning av rörelserepresentationen blir densamma som i 1949 års 
filmmaterial.  

Intervjuutsagorna uttrycker en viss belåtenhet över utförandet och igen-
kännandet. Det verkar som om man som lärare, eller elev, med glädje minns 
den fristående gymnastik som visas i filmmaterialet. Det kan tolkas som att 
lärarutbildarna kände sig hemma i den rörelsekultur som förevisades. 

I TiG recenseras uppvisningen av Karl Erik Sjölin. Han skriver om den 
kvinnliga fristående gymnastiken: ”den vackraste uppvisning av, visserligen 
avancerad skolgymnastik, jag sett på GCI.”450. Recensenten blev imponerad 
av det han såg och trots att innehållet låg utanför den ordinarie skolgymnas-
tiken är han positiv. Det fanns, som nämnts tidigare, en klar förväntan på 
uppvisningen och det gjordes också en granskning av det som visades fram, 
inte minst av GCI-elevernas färdighet i fristående gymnastik. 
 
                                              
449 Börje Tolgfors (1979), s. 328. Tolgfors menar i sin genomgång av GCI/GIH-
utbildningen att det rytmiska arbetssättet och handredskapen samt behovet av musikkun-
skap som detta medförde, kom att ställa speciella krav på ”mer tid” i utbildningen. 
450 Karl Erik Sjölin (1953), s. 78. 
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GCI-uppvisningen 1963 

Beskrivning av innehåll och komposition 
GCIs jubileumsuppvisning 1963 omfattar totalt 13 minuter kvinnlig fristå-
ende gymnastik, varav sju minuter och 57 sekunder har valts ut där de två 
ingående elevgrupperna får utrymme att visa sina program. Längden på de 
utvalda sekvenserna bedöms mer än väl kunna ge en tillräcklig bild av rö-
relsegestaltning, filmteknik etc. för en visuell analys (3 minuter 50 sekunder 
respektive 4 minuter 5 sekunder). 

Filmen är i färg och filmad i dagsljus på gräsmattan utanför gymnastik-
salarna. Den första kvinnliga elevgruppen leds enligt filmtexten av Anna-
Lisa Näsmark, den andra av Stina Ljunggren. Eleverna i den första gruppen 
är klädda i svart gymnastikdräkt med 3/4-ärm och är barfota. Den andra 
gruppens elever är också barfota, men klädda i ljusblåa gymnastikdräkter 
med 3/4-ärm. Kroppsstorlekarna och klädseln är i båda programmen enhet-
liga, men hårstilen växlar från kortklippt till långt uppsatt hår.  

Den som filmar har valt en vinkel som gör att man oftast ser hela grup-
pen, men när koreografin ändrar form följer kameran en eller ett par av de 
grupper som bildas. Inga åskådare syns i bild. Eftersom koreografin bygger 
på att gymnasterna förflyttar sig i olika formationer ser vi dem ur flera 
vinklar (bakifrån, framifrån, snett). Då inga närbilder finns är det svårt att 
avläsa ansiktsuttryck och blickar. 

Näsmarks fristående program rubriceras i filmen som ”5 rörelseetyder” 
och bygger på en koreografi med fem olika delar.451 I den första filmse-
kvensen rör sig eleverna i grupp och rörelserna består av formationer i fyr-
kant och i ring, där grupperna rör sig till och från varandra. Rörelserna ut-
förs även i kanon, dvs. med successiv upprepning av de olika grupperna. De 
rörelser som förevisas är låghopp på ett ben med löpsteg framåt, gång med 
knäeftergift och armpendling samt stillastående sidvågrörelser med krop-
pen, vilka utvecklas till en total vågrörelse där armarna följer med, samt 
genomböljande rörelser (Jalkanen-inspirerade rörelser). Koreografin bygger 
på rörelser i såväl det generella som det personliga rummet. Nästa filmklipp 
består också av förflyttningsrörelser som steg och löpning, men där ligger 
tyngdpunkten i rörelsedelen på rytmiserandet av rörelserna i samklang med 

                                              
451 Tidskrift i Gymnastik (1963) s. 252–254. I beskrivningen av jubileet och uppvisningen 
i TiG rubriceras Anna-Lisa Näsmarks program som bestående av fem delar: 1. Svikthopp 
– musik Hinrich Médau, 2. Etyd – musik Märta Melin, 3. Rytm – musik Sture Petersson, 
4. Löptema – musik Märta Melin, 5. Övning i grupp – musik Hinrich Médau. Jag kan inte 
dra någon slutsats från filmen vilka delar som visas, då jag inte med säkerhet kan faststäl-
la om de har filmats i den ordning som anges i programmet. Ett par av delarna är också 
relativt lika i sin utformning. 
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tamburiner och rytmpinnar. Man arbetar med olika taktarter såsom 2/4, 3/4, 
4/4, och 5/4. Rörelseprogrammet startas med att en elev ”väcker” upp de 
övriga eleverna med en rytm som hon slår med sina rytmpinnar. I samband 
med ”uppvaknandet” utför en elevgrupp i taget en svarsrytm på sina respek-
tive rytminstrument. Grupperna har ögonkontakt. En ny form av interaktion 
mellan eleverna visas; eleverna tar och lämnar rörelser, dock finns fortfa-
rande inget kontaktsökande mellan elevernas blickar och kameran. Rörel-
serna består av gångsteg och gångpiruetter under rytmiserande av tamburi-
ner och rytmpinnar. Pianobeledsagningen styr och förstärker rörelser och 
rörelseutslag. 

Bild 7. Kvinnlig fristående gymnastik, GCI-uppvisning 1963. 

 
Även Ljunggrens fristående program, kallat ”Rörelseetyder” bygger också 
på en rörelsekoreografi med olika delar.452 Eleverna i filmsekvenserna rör 
sig i par, i grupp om tre och sex under ständig rörelseförflyttning, i ring, på 
led etc. Rörelserna består av löpning och korsgångssteg med armarna lätt 
lyftade utåt–uppåt–åt sidan med samlade fingrar. Sättet att föra armarna och 
att hålla händerna förstärker och betonar rörelseuttrycket. Den andra rörel-
sedelen visar elever med tamburiner, där de på led och i olika formationer 
går framåt–bakåt–snett åt sidan, samt kombinerar låghopp (hoppsa-steg) 
med gångpirutter under det att man rytmiserar med hjälp av tamburinen. 
Armrörelserna sker i horisontal och vertikalplan och elevernas blickar följer 
handredskapet. 

                                              
452 Tidskrift i Gymnastik (1963), s. 252–254. Detta program omnämns i TiG som Rörel-
seetyd I och II och bestod av fyra delar: 1. Förflyttning – musik Märta Melin, 2. Etyd – 
musik Märta Melin, 3. Parrörelser – musik Hinrich Médau, 4. Tamburin – musik Rudolf 
Bode. Även här kan jag inte uttala mig om vilka delar av Ljunggrens program som jag har 
analyserat. 
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Intervjuutsagor 
Det allt fler dansanta inslagen i de kvinnliga rörelseprogrammen kommen-
teras av flera av lärarutbildarna, såväl av de manliga som de kvinnliga. En 
av de äldsta kvinnliga respondenterna (G) säger: 

 
Det är som en kombination av fristående och rytmik. 

 
Det framgår av intervjuerna att det var viktigt för GCI att inte vara sämre än 
Ernst Idla (och kanske andra ledaregestalter inom den frivilliga gymnastik-
rörelsen på den kvinnliga sidan). Visserligen hörde den här typen av fristå-
ende gymnastik, som en manlig respondent, C, framhåller, ”inte hemma i 
skolgymnastiken, men det var viktigt att GIH höll sig framme, visade att 
man hängde med”. Respondent C påtalar också den skillnad i upplägget på 
manlig och kvinnlig fristående gymnastik, som han menar fanns. Den man-
liga gymnastiken betonade rörligheten och den kvinnliga var mer riktad mot 
något annat, som dans t.ex. eller rörelseskolning, som en annan av de man-
liga respondenterna B, nämner. Respondent C lyfter fram hur Idlas löpträ-
ning diskuterades om den var funktionell ur ett fysiologiskt perspektiv. Han 
nämner att GCIs främste fysiolog och f.d. föreståndare, Erik Howhü-
Christensen, var tveksam till om träningen av denna löpstil gav effekt.  

Det som de kvinnliga lärarutbildarna attraherades av hos Idla var dels 
hans oerhört dynamiska ledarsätt, att med små ord och stor exakthet åstad-
komma rörelseutveckling, dels hans sätt att framhålla känslan för rörelsen, 
dels att varje gymnast behövde utveckla ett eget förhållningssätt till rörel-
sen. Kanske kan man påstå att det också var det som fascinerade hos Jalka-
nen, hennes sätt att ”hämta” rörelserna inifrån. ”Det handlade inte bara om 
armar och ben”, som en av de kvinnliga respondenterna, J, uttrycker det. 

Flera av respondenterna (J, I och F) lyfter fram att Idlas bidrag till svensk 
kvinnlig fristående gymnastik var att föra in koreografin. Något som fortfa-
rande var relativt oprövat inom tävlingsgymnastiken. Koreografin ställde 
också, menar man, ett annat krav på musiken och musikbeledsagningen. 
Man närmade sig onekligen Bodes och Medaus idéer om att rörelserna skul-
le styra det musikaliska uttrycket. I detta fall var Idlas pianist, Lasko, en 
stor inspiratör för GCIs manliga musiklärare.  

Lättheten i rörelserna, rytminstrumenten, rörelseformationerna – samtliga 
respondenter nickar igenkännande när de ser filmmaterialet och respondent 
G konstaterar att stilkänslan var viktig. Kanske var denna period (1960-
talet) den mest dansanta epoken i GCI/GIHs historia. Ett citat från en av de 
äldre kvinnliga respondenterna (H) får sammanfatta kommentarerna om 
1963 års filmsekvenser: 
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Men om man läser lite av det han (Ling) har skrivit förstår man att man 
kommer fram till det dansbetonade, så jag tror att man kom fram till det es-
tetiska just under perioden, det var här det dansanta kom fram. Och sen det 
pedagogiska hann han inte utvecklade så oerhört mycket, med det var väl-
digt formbestämt [---] sen tycker jag att allt det här jag har sett (kvinnliga 
filmerna 1949, 1953 och 1963) det är linggymnastik. För huvudsaken var är 
alltså att han (Ling) hade vissa principer och det var att kroppen skulle ge-
nombildas och att det skulle lik… utvecklas så att höger och vänster sida är 
lika viktiga [---] 

 
Det här är vad jag tror Ling menade med estetisk gymnastik! 

 
TiG har avsatt ett helt nummer åt lärosätets jubileum, där man på tyska, 
engelska och svenska redogör för program, utbildningens innehåll och ut-
formning. Det ges, som tidigare nämnts, ingen recension av uppvisningarna 
i TiG, men av programmet framgår att de kvinnliga rörelseprogrammen 
hade ”specialkomponerad” musik, inte bara av musikläraren vid GCI utan 
musik skapad av Bode, Médau och av två kvinnliga pianister som under 
lång tid arbetade på GCI, Märta Melin och Margareta Svensson. Kihlmarks 
recension i Gymnastikledaren är positiv även för de kvinnliga programmen. 
Han skriver: ”Det var roligt att se svenska gymnastikstudenter i detta mo-
derna arbete. Kanske saknade man något mera matnyttigt för skolbruk, men 
dels kom det fram i elevarbetet (här syftar han till en tidigare programpunkt, 
min anmärkning), dels vet man ju att den matnyttiga skolgymnastiken ändå 
dominerar vardagsarbetet. Man förstår så väl att lärarna nu vid jubileet gär-
na ville visa fram något av sitt utvecklingsarbete – och det ska vi på den 
frivilliga sidan, vara tacksamma för.” 453 

 
Tolkning och värdering 
Dynamiken i 1963 års fristående program skapas av de ständiga förflytt-
ningarna och de nya formationerna. Programdelarna gestaltar, enligt min 
tolkning, en strävan mot en estetisk, stilmässigt renodlad helhet. Hur ska vi 
förstå förändringen mot den mer utvecklade koreografin, där det nu finns en 
mer betecknad programuppbyggnad (med en utarbetad idé)? Vad vill teck-
enskaparen förmedla? Bland de intervjuade finns de två kvinnor som skapat 
respektive program, men intervjuutsagorna ger inga fler ledtrådar. Min re-
flektion blir att det som förevisas i filmsekvenserna har en tydlig uppvis-
ningskaraktär. Intrycket förstärks av Olof Kihlmarks recension. Men vad är 
det då jag kan uppfatta av det man ville visa fram? Hur kan man tolka de 
dansanta inslagen i filmsekvenserna? Jag ser i de fristående programmen 

                                              
453 Olof Kihlmark (1963), s. 95. 
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inga traditionella gymnastiska övningar med balans och utfall som återfinns 
i rörelsedelarna från 1949 och 1953. Rörelsegestaltningen av den kvinnliga 
fristående gymnastiken verkar ha riktat in sig på en än mer rytmisk och dan-
sant gymnastik. Frågan uppstår om det jag ser fortfarande är gymnastik? 
Enligt den citerade lärarutbildaren tror hon att det kanske var Lings estetis-
ka gymnastik som nu hittat sin form. Själv är jag tveksam och känner mig 
benägen att beskriva det jag ser med termen: dansgymnastik. Jag inser 
snabbt att termen rytmisk gymnastik finns och jag får ta ett steg tillbaka och 
erkänna att den gymnastik som gestaltas fortfarande bör kallas rytmisk 
kvinnogymnastik. 

Det betydelsebärande som framträder i filmsekvenserna är själva formen 
och det eftersträvansvärda i att rörelsekänsla och rörelseglädje förmedlas. 
Titlarna på de två fristående programmen antyder ett budskap eller kanske 
en strävan att illustrera en idé. Det är svårt att utifrån de olika gång- och 
löparterna, vilka är signifikanta för de fristående programmen, tolka dessa, 
eller är det just här som symboliken ligger? Enligt Nyblaeus kunde ”löpan-
det”, där varje steg svävar ett ögonblick, uttrycka skyndsamhet, framkallad 
av olika anledningar – av fasa, förfäran eller av glädje, förtjusning eller 
hänförelse. Om plastiken i dessa filmsekvenser skulle tolkas i enlighet med 
Nyblaeus skulle den lätta löpningen gestalta det sistnämnda. Men det kan 
även finnas ett delvis annat tänkande bakom de rytmiska förflyttningarna, 
genomböljningarna och armföringen. Det jag har i åtanke är Elli Björksténs 
sätt att beskriva kvinnogymnastiken och dess mål och mening – att dana 
människor, kroppsligt och själsligt, att fostra till en förmåga att med sinne-
nas hjälp omforma och förädla den inre världen att nå högre etiska vär-
den.454 Hon skriver om ett slags idealistisk bildning, som jag menar man 
kan skönja i texter om skolans gymnastikämne så sent som på 1960-talet. 

Estetisk fostran var ett begrepp som återfanns i skolans kursplaner för 
såväl gymnasiets gymnastik med lek och idrott (Kursplanen för gymnasiet 
1960) som grundskolans gymnastikämne (Lgr 62). Jag noterar att man i 
styrdokumenten åren före 1963 betonade den ”estetiska fostran”. I Lgr 62 
hittas följande formulering: 

 
[…] vissa grenar kan ge förståelse för rörelser som konstnärligt uttrycksme-
del. Det gäller gymnastik, dans och konståkning. En vältränad kropp och ett 
behärskat rörelsesätt ger ett estetiskt intryck, samtidigt som individen själv 
får större frigjordhet och självkänsla.455 

                                              
454 Elli Björkstén (1918), s.13 – 14. 
455 Läroplan för grundskolan, Lgr 62, s. 346.  
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För de äldre eleverna formulerar man i kursplanen för gymnasiet från 1960, 
sin samtids synsätt på inriktningen av de kvinnliga och manliga elevernas 
gymnastik med orden: 

 
Ett rytmiskt, vackert utförande – med eller utan handredskap och beledsa-
gande musik – bör i synnerhet prägla gymnastiken för kvinnliga elever; de 
manligas övningar bör ha mera muskelstärkande verkan. 456 

 
Hur kan man uppfatta den skolning i fristående gymnastik som de kvinnliga 
eleverna fick och som framträder i filmsekvenserna? I slutet av 1950-talet, 
skrev en av de kvinnliga lärarutbildarna, att den estetiska fostran kunde 
uppnås genom den kvinnliga rytmiska gymnastiken i det att den fostrade till 
ett avspänt rörelsesätt, befordrade god hållning och en känsla för stil samt 
utvecklade förmågan till självuttryck. Den musikaliska fostran kunde också 
göra eleven mer mottaglig för konstnärliga upplevelser.457 Här kan man 
kanske hävda att Björksténs bildningsdimension fortlever i en strävan mot 
mål som låg utöver de gymnastiska rörelsernas fysiologiska rörelseverkan. 
Hur mycket denna bildningsdimension genomsyrade undervisningen och 
om den förankrades hos de blivande lärarkandidaterna kan filmmaterialet 
inte hjälpa mig med att utläsa, det kräver en annan studie.  

Det jag visuellt kan avläsa är koreografiernas egenvärde som synes ligga 
i elevernas rörelseutförande. Den kvalitet på framförandet som visas får 
betraktaren att inse att rörelseutförandet har krävt mycket tid att öva in. Hur 
skall de dansanta och rytmiska tecknen läsas? Tecknen visar att kvinnorna 
inom sin separata gymnastikdiskurs höll sig helt skilda från idrottens sfär. 
Under hela den undersökta perioden från 1940-talet och framåt har de ”id-
rottsliga förtecknen” som styrketräning, och styrkemässiga prestationer, 
saknats i filmmaterialet när det gäller den kvinnliga fristående gymnastiken. 
De kvinnliga eleverna presterar i form av rörelsekvalitet och koordination, 
musik och rytm, men inte i termer av styrka, vighet, och reaktionssnabbhet. 
De kvinnliga prestationer som framträder kan inte bedömas med den tradi-
tionella formen av prestationsmätning, den som ofta kopplas till konkurrens 
och utslagning. Just dessa attribut känns långt borta i den rörelserepresenta-
tion som uppvisas. Männen verkar ha haft något svårare att inte ”angripas” 
av idrottens träningsmetoder. 

För kvinnorna hade kravet på skolning, såväl ideologisk, själslig som 
kroppslig, funnits med under första delen av 1900-talet. De verkar också 

                                              
456 Kursplaner och metodiska anvisningar för gymnasiet 1960, s. 169. 
457 Anna-Lisa Näsmark (1958) ”Estetisk fostran genom gymnastik”, Tidskrift i Gymnas-
tik 1958:10, s. 203ff. 
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ostört ha kunnat fortsätta att ägna sig åt denna inriktning.458 Betecknande är 
att ämnesområdet fortsatte att utvecklas i estetisk riktning och att rörelsere-
presentationen nästan tog gestalt i form av rörelsesagor, framburna av rytm 
och musikbeledsagning. Iscensättningen av gymnastiken kan tolkas som ett 
förkroppsligande av tankefiguren om ”skolning” av kropp och själ, där 
sundhet blev lika med skönhet. De kvinnliga lärarutbildarna verkar inte ha 
behövt ”bry sig” om den manliga idrottens utbredning. Inte än i alla fall. 
Rörelsekulturen (den fristående gymnastiken) vid lärosätet skulle även fort-
sättningsvis fostra de unga kvinnorna till stilkänsla. Det fanns även en för-
väntan utifrån om detta. Vad som skulle känneteckna denna stil menar jag 
framkommer av filmmaterialen från 1949, 1953, 1963.  

I en recension i TiG från 1955 talas om den fristående gymnastikens 
formrena rörelser tillsammans med musik, som motiverade förflyttningar i 
rummet. Recensenten skriver att den rytmiska gymnastiken är att se som en 
kompromiss mellan gymnastik och dans. Svenska Gymnastiklärarsällskapet 
anordnade 1958 en diskussion med företrädare för gymnastik och konstnär-
lig dans under temat Dans eller gymnastik. Inbjudna var Birgit Cullberg, 
Ronny Johnsson, Ernst Idla och Greta Adrian. Där framhölls bland annat av 
Ernst Idla att gymnastikens mål var att utveckla kroppen och dansens att 
tolka musiken. Greta Adrian menade å sin sida att GCIs hurtiga, alerta ele-
ver var i avsaknad av konstnärliga anlag och att detta borde åtgärdas (un-
derförstått via den rytmiska gymnastiken, min tolkning).459 Rörelsekultu-
rerna dans och gymnastik var uppenbarligen inte helt lätta att förhålla sig 
till för gymnastiklärarna på fältet. Att diskussionen överhuvudtaget ägde 
rum och med så etablerade företrädare för dans respektive gymnastik, måste 
ses som ett tecken på att det var viktigt för Svenska Gymnastiklärarsällska-
pet och de verksamma gymnastiklärarna i skolan att förstå det gemensam-
ma för dessa rörelsekulturer, men även det som skiljde dem åt. Något enkelt 
svar på hur ”kulturen i kroppsfostran” skulle balanseras eller gestaltas gavs 
ej.460 
 

                                              
458 Barbro Carli (1993). 
459 Greta Adrian (1958) ”Dans eller gymnastik”, Tidskrift i Gymnastik 1958:1, s. 12f. 
460 Anna-Lisa Näsmark (1957) ”Kulturen i kroppsfostran”, Tidskrift i Gymnastik 1957:2, 
s. 39–47. ”Kulturen i kroppsfostran” var titeln på ett föredrag av Rudolf Bode översatt av 
Britta van Beek. 
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GIH-uppvisningen 1970  

Beskrivning av innehåll och komposition 
Filmen som spelades in vid detta uppvisningstillfälle i Eriksdalshallen är, 
som tidigare angivits, totalt två timmar nio minuter lång. Det omfattande 
innehållet har kommenterats i redovisningen av det manliga programmet. 
Utifrån de sex olika kvinnliga fristående program som finns med på filmen 
har jag valt ut delar från tre av dem. Den totala inspelningstiden för de tre 
delarna är 2 minuter 38 sekunder. Urvalet baseras på att de tre urklippen 
kan ses som representativa i förhållande till de i filmen ingående fristående 
programmen. Vidare är längden på klippen tillräckliga för den åsyftade vi-
suella analysen. Precis som för det manliga fristående programmet har den 
som filmat placerat sig på olika ställen i lokalen och även redigerat filmen 
och lagt bildklipp ovanpå varandra, vilket som tidigare nämnts, skiljer den 
här filmen från de tidigare. Ljussättningen består av arenans strålkastare, 
vilka enbart används för att ge ett fast sken mitt på golvytan. Kameran är 
placerad på distans. Inga närbilder förekommer, utan endast bilder på delar 
av grupper eller hela gruppen av deltagande elever. 

I det första programmet har de kvinnliga eleverna ljus respektive mörk 
färg på gymnastikdräkterna. Dräkterna är något urringade med en 3/4-ärm. 
De kvinnliga gymnasterna är barfota och deras hårstilar växlar. I den andra 
programdelen som valts ut har alla gymnaster i bild en ljus gymnastikdräkt 
med en 3/4-ärm, även dessa gymnaster är barfota. Eleverna använder sig 
här av handredskapen stor boll och tunnband. I det avslutande fristående 
programmet har de kvinnliga eleverna en mängd olika färger/nyanser på 
sina dräkter. De kvinnliga eleverna ser varken väl- eller otränade ut, utan 
har mjukt rundade kvinnliga former. Färgerna på dräkterna går ej att avläsa 
då filmöverföringen är i svart/vitt. Tyvärr saknas ljud på inspelningen, var-
för jag inte kan ta ställning till vilken typ av musik som spelas.461  

Det första programmet innehåller förflyttningar, gång med knäeftergift i 
olika formationer, där två ringuppställningar dominerar. Rörelsetemat som 
genomsyrar förflyttningarna är vågrörelser som med armarnas, bålens 
och/eller formationens hjälp skapar rörelsedynamiken. Vågrörelserna sker i 
såväl det generella, i det att man rör sig in och ut från ringens centrum, som 
i det personliga rummet. När ringarna arbetar växelvis förstärker färgerna 
på dräkterna koreografin.  
 

                                              
461 Teknikenheten vid Statens ljud- och bildarkiv uppgav i samband med faktureringen 
av arbetet med att föra över inspelningen till vanlig VHS, att ljud saknades på inspelning-
en (1999-12-08). 
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Bild 8. Kvinnlig fristående gymnastik i Eriksdalshallen. GIH-elever 1970. 

 
Det andra programmet består av ett fristående med handredskap. I filmse-
kvensen ses en grupp på fyra elever som utför tunnbandsövningar som kast, 
förning i det personliga planet och rotation av tunnbandet. Allteftersom 
programdelen fortskrider kommer ytterligare elever in i bilden, vilka utför 
rörelser med stor boll. Boll- och tunnbandsrörelserna är likartade och efter 
en kort stund börjar de kvinnliga eleverna att samarbeta och byta handred-
skap med varandra. Rörelserna sker i stort sett på ett ställe, men innehåller 
vändningar där eleverna vänder sig mot och från varandra. 

Det avslutande friståendet är ett jazzinspirerat program, som startar med 
att de kvinnliga eleverna i en oorganiserad gruppformation utför arm-
rörelser och steg på stället. Därefter springer de ut på golvet och utför ett 
jämfotahopp med bendelning. Hela gruppen genomför ett programavsnitt 
med stegförflyttningar framåt och bakåt samt pliéer med isolerade jazzin-
spirerade armrörelser (vinklade armar, flexade händer).462 

I de två första programmen som valts ut för analysen är innehållet väl in-
övat och rörelsernas typ och karaktär förmedlas tydligt av samtliga elever. 
Den estetiska framtoningen känns igen från de tidigare filmnedslagen. I det 
tredje programmet är den kvinnliga fristående gymnastik som framträder 
inte längre sammanhållen i den välbekanta formen; en ny rörelseform, som 
inte bygger på pendlingar, schwung och vågrörelser visas upp. Det nya, 

                                              
462 Isolerade rörelser ”isolations” är en term som används inom jazzdansen för att be-
skriva hur vissa delar av kroppen isoleras, hålls stilla, för att koncentrera rörelser i en 
annan kroppsdel (bål, höft, armar, huvud) 
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jazzdansinspirerade programmet karakteriseras av isolerade och uppdelade 
rörelser.  

 
Intervjuutsagor 
Liksom när det gäller filmsekvenserna från de manliga fristående program-
men vet ingen av de tillfrågade lärarutbildarna vem som skapat de tre olika 
programmen från 1970 års uppvisning. Återigen gissar lärarutbildarna att 
det är elevprogram som visas upp. En respondent försöker minnas en elevs 
namn och menar att ”hon kom med jazz”. Respondent I påtalar att det vid 
just denna uppvisning var många elevprogram. Lärarna hade också medve-
tet tagit ställning till att det var viktigt att visa upp elevprogram och att de 
själva inte skulle framträda för mycket. Men det var, som hon säger, innan 
den perioden kom då det blev för mycket utklädsel i programmen och för 
lite rörelse: 

 
… men det var innan man började klä ut sig […] det var förskräckligt […] 
det kunde bli vad som helst […] rörelserna kunde vara fruktansvärt dåliga ja 
[…] X och jag gick på DI en termin, vi fick faktiskt ledigt då […] det var en 
kreativ period men rörelserna blev dåliga, bara utklädda. 

 
Vad betecknar då musiken? Hur ska vi tyda musikens roll i de rörelse-
program vi ser? I de utvalda filmsekvenserna kan vi inte höra musiken. Vi 
vet att rörelseprogrammen utförs till musik, men inte vilken musikgenre 
som används eller på vilket sätt musiken används. Musikens representation 
går därför inte att avläsa. Här kan jag bara gå på respondenternas kommen-
tarer om den musik och det musikanvändande som kom i samband med 
1970-talet. Fortfarande används på uppvisningen (och i undervisningen) 
levande musik (pianobeledsagning), men flera av respondenterna (C och F) 
lyfter fram att nu började man verkligen på allvar använda annan typ av 
musik såsom populär- och folkmusik, mixad populärmusik, trummor (ofta 
kopplade till jazzdansen). 

Uppvisningen 1970 möttes med positiva ord av recensenten, vilket redan 
nämnts i samband med det manliga fristående programmet.  

 
Tolkning och värdering 
Hur ska tecknen och rörelserepresentationen från de tre filmsekvenserna 
läsas? De kroppsbilder som tonar fram för ett betraktande öga är kvinno-
kroppar som varken är extremt slanka/kraftiga, otränade/vältränade, utan 
ser alldeles ordinära ut. I två av de tre valda programdelarna känner vi igen 
hur de kvinnliga eleverna gestaltar det som lärosätet har bestämt sig för att 
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definiera som kvinnlig fristående gymnastik; den rena, dansanta och este-
tiska rörelseutformningen i väl samtränade program. Precis som hos de 
manliga eleverna i 1970 års film iscensätts de nya rörelsetecken som visas 
upp både med ny klädsel i form av dräkter i olika färger/nyanser och med 
ny rörelsegestaltning. Skillnaden från tidigare års programkaraktärer är 
dock inte lika stor som hos männen.  

Ett sätt att förstå det som förevisas är att utgå från det som känns igen, 
dvs. den rytmiska kvinnogymnastikens rörelser (pendlings-, schwung- och 
vågrörelser) och utifrån detta läsa av vilka rörelsekvaliteter/-tecken som 
man lämnat i skapandet av det nya och vilka nya som kommit in. I det tred-
je fristående programmet som finns med i filmmaterialet visas jazzdans-
rörelser. Dessa rörelser utförs isolerat och något arytmiskt, och är inte på 
något sätt sensuella till sitt uttryck, som många jazzdansrörelser i en mer 
etablerad form, är med släpande arm, och bendrag, höft- och bäckenrörel-
ser. Snarare är de rörelser som förevisas oförargliga och trevande. Det tred-
je rörelseprogrammet visar en fristående gymnastik som lämnat Bode och 
Médaus rörelseformer, uttrycksgymnastiken och rört sig än mer mot det 
dansanta, med ett nytt innehåll. Att musiken hade stor betydelse för rörelse-
utförandet och gestaltningen av rörelserna är ställt utom tvivel.  

Troligtvis uppfattades den tredje delen (programmet) i filmmaterialet av 
åskådarna, som modernt och som ett exempel på nytänkande. Här kunde 
man alltså visa vad som var i antågande. Karaktären på de olika program-
men som förevisas antyder också att man använt olika musikgenrer, kanske 
för att få fram prägeln på den nya rörelseform som presenteras. Jag tolkar 
den tredje filmsekvensen som att en ny, modern, rörelsekultur, utan rötter i 
den äldre svenska fristående gymnastiken, börjar utföras av kvinnliga elever 
vid GIH. I utsagorna finns inga uttalanden om hur man såg på att lärarens 
roll tonades ned eller om det fanns ett bakomliggande syfte med att man 
visade upp många elevprogram. 

Man ser inte heller att de i skolans värld (Lgy 70), rekommenderade fy-
siologiska riktlinjerna återfinns, som t.ex. cirkulationsbefrämjande övning-
ar, som utförs i det manliga gymnastikprogrammet.463 Diskussionen om den 
estetiska fostran har sedan 1963 blivit tystlåten. I några tidigare recensioner 
av GCI/GIHs uppvisningar i TiG kommenteras hur de kvinnliga elevernas 
program kunde bibringa eleverna kunskaper i koreografi (uppvisning 1965) 
och ge en ”konstnärlig upplevelse” (uppvisning 1968), och även om hur en 
del ”osköna armar” ingick i något enstaka program.464 Valet av elevarbeten 
var tydligen lyckat, så till vida att nyheter och nytänkande presenterades. 
                                              
463 Läroplan för gymnasiet, Lgy 70, s. 237. 
464 Inga Henricson (1968); Observer (1965). 



 255

Musik till rörelse, gärna jazzrörelser, hade fallit i god jord.465 En reflektion 
blir att lärarutbildarna inte var lika odelat positiva i sina kommentarer, i alla 
fall inte nu trettio år senare och kanske med en viss distans till hur utveck-
lingen sedan kom att gestalta sig.  

 

Sammanfattande tolkning av den kvinnliga rörelserepresenta-
tionen i filmsekvenserna från 1949, -53, -63 och -70 
Hur framställs den fristående gymnastiken och hur kommenterar lärarutbil-
dare i gymnastik de filmsekvenser som valts ut? Liksom i analysen av den 
manliga fristående gymnastiken vid GCI/GIH vill jag betona det svåra i att 
ge en ”sann” bild av den rörelserepresentation som framträder. Det jag kan 
bidra med är en rimlig tolkning, ett slags ”mest föredragen” (preferred me-
aning) tolkning av den rörelserepresentation som framträder. Den kvinnliga 
rörelsekultur som förevisas i filmerna framstår som en gymnastikdiskurs 
skild från den manliga. Den kvinnliga gymnastikens form och mening ge-
staltas i de tre första filmmaterialen (1949, 1953 och 1963) av en estetisk 
vilja (stilmässigt renodlad), byggd på rörelsekänsla, renhet, följsamhet, och 
på ”skönhet” av det mer utstuderade slaget. Rytmen, i form av det naturliga 
arbetssättet med en växling mellan anspänning och avspänning, kan stå som 
symbol för det som sammanfattar den kvinnliga fristående gymnastiken och 
i detta ligger en strävan efter kraftbesparing, lätthet och grace, ett fulländat 
rörelsesätt. I 1963 års kvinnliga fristående gymnastik skulle också strävan 
mot lättheten, lekfullheten och harmonin, kunna tillföras rörelserepresenta-
tionen, baserat på en analys av rörelsernas form, uttryck och innehåll.  

I filmsekvensen från 1970 framträder nya inslag om man jämför med den 
traditionella kvinnogymnastiken. Nya influenser har smugit sig in i den 
kvinnliga rörelseträningen, jazzgymnastiken och/eller jazzdansen får ses 
som en trolig påverkansfaktor även hos kvinnorna. Jag finner det dock svårt 
att tyda vad det nya tar sig för rörelseuttryck, då rörelserna i sig är relativt 
outvecklade till form och karaktär. Det man kan läsa av är att det nya bryter 
mot den tidigare kvinnliga fristående gymnastiken. Bilderna i den jazzinspi-
rerade filmsekvensen antyder att den rytmiska kvinnogymnastiken på GIH 
är i början av något oprövat, kanske något mer ”tidsanpassat”, i meningen 
att de unga kvinnliga eleverna är på väg att möta en typ av ”tuffare” (jazz) 
rörelser, som inte bygger på den tidigare framtoningen. Den feminint fram-
tonade och följsamma kvinnokroppen möter nu en ny tid utanför lärosätet, 
som också inkluderar ett nytt sätt att ”gå, stå och springa på”, som dans-

                                              
465 Tore Gren (1970), s. 279f. 
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forskaren Cecilia Olsson skulle ha uttryckt det.466 Men samtidigt står det 
fortfarande i styrdokumenten, specifikt för flickornas skolgymnastik, att 
den ska innehålla estetiska moment, som ska bidra till elevernas personliga 
skolning.467  

Den kvinnliga gymnastiken representerar ett bildningsideal där en god 
kroppslig rörelsekompetens gör det möjligt att bibringa vissa estetiska kva-
liteter, som idémässigt ska medverka till deras personliga utveckling och 
sinnliga öppenhet. Här ser vi en skillnad gentemot filmsekvenserna med de 
manliga eleverna. Man kan inte ana idrottens utbredning och den kropps-
kulturella utvecklingen i samhället i övrigt genom att läsa av rörelserepre-
sentationen för de kvinnliga eleverna i 1970 års filmsekvens. Vi vet att det 
finns ett antal diskurser i idrottsrörelsen, i samhällets generella jämlikhets-
strävan, i grundskolans nya styrdokument som talar för en förändrad syn på 
flickors och kvinnors kroppar och rörelsekultur.468 Dessa diskurser har vid 
denna tid redan börjat göra avtryck i samhället och är på väg att mer kon-
kret också påverka kroppsövningskulturen och bildningsidealen vid GIH. 

Men den tolkning som utgår från själva filmmaterialet stannar vid att 
man vill visa både det bestående och det nya i form av en ny, och till sin 
form annorlunda, dansant rörelsekultur. En fråga man bär med sig från 1970 
års filmsekvens blir: Vad var lärarna beredda att lämna av den gamla rörel-
seformen och vad ville man bevara? Varför ville lärarna lyfta fram elever-
nas program i stället för sina egna just nu? Elevarbeten var i och för sig ing-
et nytt, de förekom i den kvinnliga gymnastikundervisningen redan från 
vårterminen 1951, men intervju utsagorna antyder att inget av det som finns 
med i filmmaterialet var skapat av dem själva eller någon av deras kolle-
ger.469 Utsagorna om filmmaterialet från 1970 är i likhet med dem som gäll-
er de tidigare filmsekvenserna, få och inriktade på utförandet. Svaren på de 
nyss ställda frågorna ämnar jag återkomma till i den avslutande summering-
en i del III.  

 

                                              
466 Se vidare Cecilia Olsson (2000), 193. 
467 Läroplan för grundskolan, Lgr 62, s. 346. 
468 Se del I, Kulturen i kroppen och Diskurser om hälsofostran. 
469 Anna-Lisa Näsmark (1990) ”Beträffande historiken om GCI-GIH”, Tidskrift i Gym-
nastik & Idrott 1990:2, s. 19–21. 
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Samgymnastiken och dess gestaltning 

Öppet Hus vid GIH 1985  

Beskrivning av innehåll och komposition 
Öppet Hus-filmen från 1985 innehåller, förutom ett motionsprogram och ett 
workoutprogram, en demonstration av de olika specialidrotter som fanns på 
specialidrottslärarlinjen detta år. Vidare innehåller filmen ett antal folkdan-
ser samt två rytmikprogram; ett med anspelning på bollidrotten basket och 
ett showdansprogram. Filmen är i färg och har ljud. Från denna film har 
plockats filmsekvenser från tre rörelseprogram till den visuella analysen. 
Urvalet av dessa har baserats på att två av rörelseprogrammen visar fristå-
ende gymnastik. Det tredje programmet skiljer sig helt från de två övriga 
och har endast tagits med som en jämförelse, för att visa vad området ryt-
mik kom att gestalta för rörelseträning. Det sistnämnda programmet har inte 
visats för respondenterna.  

I den första filmsekvensen (2 minuter och 26 sekunder) inspelad i en 
gymnastiksal på GIH, visas en könsblandad elevgrupp som deltar i ett mo-
tionsprogram på totalt 36 minuter, lett av två kvinnliga studenter. Den andra 
sekvensen (2 minuter och 21 sekunder), visar ett elevlett workout-program 
(totaltid för programmet är 33 minuter). Den tredje sekvensen visar ett ryt-
mikprogram på totalt 2 minuter och 37 sekunder. Publiken sitter under de 
två första programmen på läktaren vid gymnastiksalens ena kortsida och 
tittar ner på de gymnastiserande. Det tredje programmet, ett rytmikprogram, 
är inspelat i idrottshallen, som gjorts om till en uppvisningslokal. Publiken 
sitter här längs med långsidan av hallen. 

I det första två programmet är studenternas klädsel inte längre helt enhet-
lig. Det enhetliga består av att nästan samtliga studenter har t-shirt och 
shorts, enstaka studenter har långa träningsbyxor. Klädsel är på ett sätt en-
hetlig men bryts upp av en brokig blandning av shortsmodeller och färger. 
Samtliga studenter har strumpor och grova gymnastikskor på fötterna. De 
manliga och kvinnliga studenternas kroppar uppvisar en blandad bild av 
korta, långa, smala, kraftiga, vältränade, synbarligen otränade kroppar. Ål-
der och hårstilar varierar. Filmkameran är placerad i ett av gymnastiksalens 
hörn och tar in en så stor del av elevgruppen som möjligt i båda de två för-
sta filmsekvenserna. Ansiktsuttrycken är svåra att se och följaktligen svåra 
att uttala sig om. De få ansikten som skymtar förbi, vid löpningen runt i 
salen, har blicken riktad mot framförvarande persons rygg eller följer leda-
ren med blicken. Ingen markerad ljussättning finns i filmerna. 
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Filmklippen med motionsprogrammet innehåller valda delar från ett tra-
ditionellt svenskt motionsprogram, enligt gängse modell för ett dylikt.470 
Programdelarna består av löpning runt i salen, samtidig löpning in mot sa-
lens mitt där hela gruppen samlas, därefter förflyttning baklänges med löp-
steg eller benkickar under handklapp tillbaka till utgångsläget. Vidare följer 
rörlighetsövningar som major med bakåttänjning, major med sidutfall och 
armcirkling i kors framför kroppen samt växelvis armpendlig med knäefter-
gift, styrkebetonade övningar på golvet (sit ups) med handklapp på olika 
kroppsdelar och sneda sit ups samt en s.k. pulshöjare. Den pulshöjande öv-
ningen är löpning på långt ett led i en åtta i salen. Två kvinnliga studenter 
agerar som ledare och rörelserna utförs efter ”följa John-principen” (härm-
ning). Deltagarna i rörelseprogrammet visar ständig rörelseaktivitet. Inga 
korrigeringsstopp mellan de olika övningarna kan ses. 

Bild 9. Motionsgymnastik i könsblandad grupp vid Öppet Hus 1985. 

 
En viss interaktion finns mellan deltagare och ledare samt även mellan del-
tagarna i gruppen. Ett exempel är när ledarna under löpningen springer 
motsols i ringen för att möta dessa. Ett annat exempel är när samtliga stu-
denter gemensamt springer in mot ringens mitt. Det sätt varpå rörelserna 
utförs påverkas av musiken ur såväl ett tempo- som ett tidsperspektiv. Rö-

                                              
470 Se vidare Bengt Andersén m.fl. (1985) Gympa: Boken om allsidig träning (Stock-
holm: Liber); Suzanne Elmqvist, Kerstin Melander (1994) Gympapasset: Utbildningsma-
terial för gympaledare (Uppsala: Sveriges Akademiska Idrottsförbund); Annika Gärderud 
(1990) Utbildningsboken (Stockholm: Friskis & Svettis). Modellen för ett motionspro-
gram bestod av och består än idag av fem urskiljbara delar: en uppvärmningsdel, en styr-
ke-, en rörlighets-, och en pulshöjande del (ofta innan avslutning) samt en avslutande 
stretchdel. Både Svenska Gymnastikförbundet och Friskis & Svettis har över tid haft lik-
nande upplägg. Ett motionsprogram har till syfte att ge en allsidig träning, där samtliga 
rörelsekvaliteter, ur ett träningsperspektiv, ska ingå. 
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relsernas karaktär är också avpassad till den valda musiken. Några av delta-
garna i denna filmsekvens bär pulsklockor för att hjärtfrekvensen ska kunna 
mätas och den fysiologiska effekten av programmet ska kunna värderas i 
efterhand.471  

Den andra filmsekvensen innehåller filmurklipp med fyra representativa 
delar från ett workout-inspirerat rörelseprogram, där kvinnliga och manliga 
GIH-studenter tränar (gymnastiserar) under en kvinnlig students ledning. 472 
Vi ser ett antal olika klädstilar: korta byxor, långa byxor, t-shirts i flera oli-
ka färger, gymnastikdräkter tillika med olika hårstilar. Studenterna har an-
tingen tunna gymnastikskor, tennisskor eller gymnastiserar barfota (leda-
rinnan).  
 

Bild 10. Workoutprogram i könsblandad grupp. Öppet Hus 1985. 

 
Den utvalda filmsekvensen startar med en inledande pulshöjande del, där 
studenterna följer ledarinnans låghopp först utan och sedan med benkick åt 
sidan i ring. Därefter ställer sig studenterna i en oorganiserad leduppställ-
ning på små mattor eller utan, med blicken vänd mot ledarinnan. Studenter-
na står i en oorganiserad raduppställning vända mot ledarinnan. I filmse-
kvensen visas uppvärmningsövningar som joggingsteg på stället med små 
armrörelser, där armarna hålls rakt ut åt sidan, samt sidböjningar med enkel 
och dubbel armföring åt sidan i pliéställning. Efter detta utförs golvövning-
ar i ett styrketränande syfte (i sekvensen som är urklippt tränas specifikt 
sätesmuskulaturen; fyrfotastående där ett böjt ben lyfts utåt sidan och däref-

                                              
471 Genom pulsmätning med en pulsklocka kan man få fram ett hjärtfrekvensdiagram, 
vilket kan ge ett underlag för diskussioner kring träningsprogrammets olika delar, de 
pulshöjande avsnittens relevans, intensitet och placering i programmet etc. 
472 Jane Fonda (1983) Jane Fondas träningsbok (Stockholm: Bokförlaget Prisma). Wor-
kout-programmen bestod vi denna tid, 1985, av en kortare uppvärmningsdel, följt av en 
längre konditions- och uthållighetsdel, därefter vidtog en kortare styrke- och stretchdel. I 
vissa fall ingick även en avslutande pulshöjande del.   
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ter upp–ned under ett antal upprepningar). I den avslutande delen står 
studenterna vända mot publiken och utför svikthopp med löpsteg på stället. 
Rörelseprogrammet har en systematik som bygger på att samma övning 
upprepas ett visst antal gånger åt vartdera hållet. I workoutprogrammet styr 
antalet rörelseupprepningar när bytena ska ske. Musiken anger endast takt 
och tempo.  

Det tredje utvalda rörelseprogrammet är, som nämndes inledningsvis, ett 
rytmikprogram sammanställt av två av de deltagande studenterna (en man-
lig och en kvinnlig). Rytmikprogrammet finns medtaget i denna redovis-
ning endast som ett jämförelsematerial. Fyra kvinnliga och fyra manliga 
studenter utför programmet som har show-danskaraktär. Steg från jazzdans, 
jitterbug, showdans (stepp) har satts samman till ett program med en utarbe-
tad koreografi.473 Inga gymnastiska rörelser eller övningar finns med. Stu-
denternas klädsel är arrangerad i enlighet med ”showdansanslaget” i 
programmet; de manliga studenterna bär långbyxor och kavaj (öppen) och 
de kvinnliga har kjolar i olika färger tillsammans med någon form av blus/t-
shirt. På fötterna bär de dansskor. Dansrörelserna består av gångsteg som 
släpande fotombytessteg, vändningar, piruetter, låghopp, steppimprovisa-
tioner etc. och genomförs i såväl det generella som det personliga rummet, 
med variationer i tempo, betoning och uttryck. Man arbetar individuellt och 
parvis. Rörelserna genomförs i en väl iscensatt ordning, där programmets 
dansanta karaktär bärs fram. 

Programmet är filmat rakt framifrån av en fast uppställd videokamera. 
Ljussättningen består av idrottshallens fasta strålkastare, och ger ett visst 
”spotlight”-intryck. Runt rörelseframträdandet är det i övrigt mörkt. De del-
tagande studenternas kroppskonstitution är något dolt av den klädsel som 
bärs. I detta program är det inte av vikt att lyfta fram rörelsernas eller krop-
parnas linjer. Det är det dansanta uttrycket som står i fokus och som åskåda-
ren uppmärksammar. 

 
Intervjuutsagor 
Hur reagerar våra respondenter på de två filmsekvenserna som de fick ta del 
av (motions- och workoutprogrammet)? Respondenterna B, I, J, K och L 
kommenterar spontant den nya rörelsekulturen. De skakar lite oförstående 
på huvudet och undrar hur man kan ”sälja” rörelser som en affärsidé, där 
även kläder, musikstil, kringutrustning (mattor) ingår i paketet. Kommenta-

                                              
473 Rytmikprogrammen utvecklades inom kursområdet rytmik där musikläraren hade 
samarbete med de kvinnliga lärarna. Se avhandlingens delstudie I; Institutionen gymnas-
tik vid GCI/GIH. Här behandlades musikens teori och tillämpning. Ett huvudsyfte med 
kursområdet var att på lektionerna illustrera samspelet musik och rörelse. 
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rerna avslöjar ett delvis oförberett emottagande av det nya och frågan är om 
man egentligen överhuvudtaget var intresserad av dessa rörelsetrender. Re-
spondenterna ovan, konstaterar dock att de båda filminslagen är elevpro-
gram och att den unga kvinna som leder workoutdelen var en elev som på-
stridigt lyfte fram workoutens fördelar över det traditionella motionspro-
grammet. Mycket besviket berättar respondent L hur det verkade som om 
studenterna hade glömt alla sina kunskaper i fysiologi och träningslära när 
program, som det som fanns med i filmsekvenserna, skulle diskuteras och 
värderas. Som exempel nämner hon hur de övriga i denna klass under lek-
tionstid samfällt stöttade den kvinnliga elevens budskap om workoutens 
förträfflighet. Detta trots att, som respondent L påpekar, den tidiga formen 
av aerobics byggde på tvivelaktiga fysiologiska grunder. Hon lyfter även 
fram pulsklockornas användning och hur hon och en kollega bedrev ett ut-
vecklingsarbete kring utvärderingen av programmet. 

Kvaliteten på rörelserna kommenteras av både manliga och kvinnliga lä-
rarutbildare. Man menar att rörelserna inte togs ut på rätt sätt och inte heller 
till ytterlägena. Respondent K utbrister när hon ser workoutdelen: 
 

… hörni vilken skillnad när man tittar på det här då … å så de vackra flick-
orna i sina fina dräkter […] å Gud så dåligt de jobbar…ååh… ja…stackars 
pojkar som de såg ut … flickorna också (med tystare röst)…de hinner inte 
känna efter var de har sin kropp för att de ska hänga med. 

 
En annan respondent är ännu tydligare och driver lite med hur studenterna 
utför rörelserna, eller snarare deras brist på utförande i workoutdelen: 

 
… titta på killen som inte för sitt liv kan sträcka ut en arm … men hon 
sträcker ju på armen … men han har ingen aning om att han har en böjd arm 
… det här tycker jag är mycket typiskt … som det såg ut. Han har svårt att 
hänga med också … oj nu har vi bara en arm, oj hur ska det ska det gå. 

 
Respondent F konstaterar lite lakoniskt: 

 
För killarna var det en förändring kanske till det bättre … i fitness förlorade 
tjejerna och killarna vann i rörelseglädje. 

 
Att den nya rörelseformen workout inte var en del av de intervjuade lärar-
utbildarnas egen rörelsekultur kan anas av utsagorna. Man skulle kunna 
säga att de ställer sig vid sidan av denna rörelsekultur och konstaterar att 
utförandet krockar med deras uppfattning om hur gymnastik ska utföras. 
Dessutom var den inte förankrad i den kunskap som lärosätets ämnesområ-
den fysiologi och träningslära förmedlade. 
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Tolkning och värdering 
Rörelseutförandet i de beskrivna programmen går inte att jämföra med tidi-
gare filmsekvensers gestaltningar av den fristående gymnastiken (med un-
dantag för det manliga programmet från 1970). En del studenter klarar av 
att både följa rörelserna och ta ut dem, men många är oprecisa och omed-
vetna om vad de gör med sin kropp. Relationen mellan hur rörelsen opti-
malt ska utföras och hur den utförs har klart försämrats i jämförelse med det 
tidigare filmmaterialet. Individen utför de olika rörelserna efter egen för-
måga och/eller motivation. Studenterna framträder som kunskapsmässigt 
heterogena och ganska osjälvständiga, i bemärkelsen att de är avvaktande i 
sitt sätt att ”ta ut” rörelserna. Detta intryck förstärks av det ”kravfria” rörel-
seutförandet, den eget valda klädseln, deltagarnas blandade kroppskonstitu-
tion, samt av att rörelseutförandet baseras på härmning och inte på studen-
ternas eget erövrande av rörelserna. Ledarinnans ledningssätt i workoutpro-
grammet, att verbalt försöka hjälpa deltagarna att räkna antalet upprepning-
ar, förstärker denna bild. 

Värdet av att kunna visa upp korrekt utförda övningar verkar ha fortsatt 
att tonas ned sedan filmerna från 1970. Jag kan konstatera att den korrektiva 
gymnastikens tid är helt förbi. Möjligen har också de studenter som läser på 
lärosätet en helt annan gymnastisk bakgrund än tidigare, vilket ytterligare 
påverkar kvaliteten på rörelseutförandet. Vi vet även att den tid som anslogs 
till den mer gymnastiska träningen i utbildningen hade sjunkit markant se-
dan 1970-talet. (Se vidare kapitel sju). 

Organiseringen av motionsprogrammet antyder att man ville skapa en 
känsla av gemensam upplevelse av träningen och en känsla av att man gör 
något roligt tillsammans. Gymnastiken som framställs i filmmaterialet bry-
ter mot de tidigare strikt organiserade leden och linjerna. De nya anspråken 
på allas deltagande utifrån glädje och nyttoaspekter, med en viss interaktion 
mellan ledare och deltagare, verkar kräva att leden behöver lösas upp och 
att nya formationer som t.ex. ringuppställning behöver skapas. 

När de manliga och kvinnliga studenterna utför sina rörelser tillsammans 
är det som om rörelserna har ”lösts upp” av samundervisnings påverkan. De 
manliga programmens tidigare betoning på styrka och kraft (1949, 1953 och 
1963) och de kvinnliga programmens dansanta rörelsestil har tonats ned. En 
ny ”unisexstil” har uppstått, där rörelseurval och karaktären på rörelserna är 
möjliga och tillåtna för båda könen att utföra, utan att rörelsegestaltningen 
riskerar att gå över gränsen för vad som är möjligt för respektive kön att 
förkroppsliga.  

Den rörelsekultur som gestaltas i motionsprogrammet visar fortfarande 
spår av den lingska gymnastiken, med t.ex. pendlingar och vissa schwung-
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övningar. Workoutprogrammets rörelserepertoar framstår mer som en 
blandning av rörelser i förhöjt tempo med anspelning på jazzdans, följt av 
vanlig aerob aktivitet som löpning och hopp. Vi uppmärksammar i dessa 
två olika program, dels en ombildning av en rörelsetradition samt dels en 
helt ny rörelsekultur, eventuellt med anspråk på att erövra utrymme vid lä-
rosätet. Skapandet av det nya som vi uppmärksammar sker dels genom 
klädseln, och deltagarnas kroppar, dels genom rörelseutförandet. Till-
sammans tydliggörs det som har försvunnit: den slanka, smidiga, stilmässigt 
renodlade gymnastkroppen. Bilden av den idrottsliga, mer muskulösa krop-
pen förstärks av de grova skorna, de icke åtsittande kläderna, avsaknaden av 
den rakryggade, ”strama” hållningen och av variationen i kroppskonstitu-
tion hos studenterna. De kroppsliga tecknen bär på en ny form av rörelse-
skolning av kroppen inom ett kroppsövningsområde som fått förändrade 
och/eller nya värden. 

Det betydelsebärande, som framträder i de båda utvalda filminslagen från 
1985 års Öppna Hus, är vikten av att klädseln och rörelseutförandet lyfter 
fram det individuella draget hos utövaren. De tidigare gymnastiska rörel-
serna/övningarna med sin formbestämdhet har fått ge vika och underordnats 
kravet på effektivitet (i bemärkelsen en fysiologisk träningseffekt). Det sist-
nämnda intrycket förstärks av den pulsmätning som görs. Som åskådare kan 
man notera att det inte längre är fråga om en uppvisning, utan att det hand-
lar om att visa på hur man kan lägga upp ett program. Studenterna visar inte 
upp sig för publiken, riktar sig ej mot publiken rent kroppsligen, utan 
genomför ett motionsprogram till musik. 

De manliga gymnastikövningar, som studerats i de tidigare filmklippen, 
har alla gestaltats med stort rörelseutslag och exakthet. Denna gestaltning 
återfinns inte längre i filmsekvenserna från 1985. Borta är den manliga 
gymnastikdiskurs som byggde på ett förkroppsligande av värden som kraft, 
korrekthet och stringens. Den disciplinerade, rakryggade och kontrollerade 
gymnastkroppen framstår inte längre som ett ideal. Borta är även den 
kvinnliga gymnastikdiskursen som jag tidigare har betecknat som utförd 
med en stil präglad av rytm och följsamhet. Fram tonar något annat. 

I den rörelserepresentation som framträder i 1985 års filmsekvenser 
uppmärksammar betraktaren relativt lätt att en ny gymnastikdiskurs, en en-
könad gymnastikform framträder, ett slags återgång till den enkönsmodell 
som kännetecknade den ursprungliga linggymnastiken, där rörelseverkan 
var en viktig utgångspunkt.474 Vi möter fortfarande övningar från 1940-
talet, t.ex. major, pendlingar och styrkebetonade övningar, om än i någon 

                                              
474 Jens Ljunggren (1999), s. 156. 
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modifierad form. Den stora skillnaden ligger i hur gymnastikövningarna 
struktureras, formas och utförs, vilket påverkar bilden av att det inte enbart 
är den gamla enkönsmodellen, där den unge, friske mannen står som ideal, 
som sätter dagordningen, utan influenser från den kvinnligt orienterade 
gymnastiken också tar plats. Rörelserna som gestaltas i filmklippet är enkla 
i sin sammansättning och passar båda könen att utföra. Karaktären på rörel-
serna (feminina/maskulina) verkar ha luckrats upp när de ska möjliggöras 
för båda könen. Den fysiologiska effekten av rörelseträningen betonas. I 
min tolkning av bildmaterialet framgår att den kvalitativa utformningen av 
rörelserna verkar vara av underordnad betydelse – målet i sig är ständig rö-
relse. De manliga och kvinnliga studenterna har inte övat in ordningen på 
rörelserna (eller rörelserna i sig) i förväg, utan ledaren är en förebild som 
man härmar och följer i ögonblicket. Den tidigare ”förhärskande koden” 
inom gymnastikområdet – att behärska rörelserna (utantill) som blivande 
lärare – förefaller ha mist sin tyngd. 

En ny rörelsekultur, workout, har börjat bana sig väg in på lärosätet. 
”Banat sig väg in” är nog ett uttryck man kan använda, då den nya rörelse-
kulturen av de intervjuade lärarutbildarna, inte förefaller ha mottagits med 
öppna armar, vilket var fallet med t.ex. Idlas eller Jalkanens rörelsestilar. 
Det finns säkert flera skäl till denna tveksamhet. Respondenterna ställer sig 
frågande inför hur en ny rörelsekultur, utan konstaterad fysiologisk grund, 
kunde anammas och spridas så lättvindigt av de egna studenterna på GIH. 
Motionsgymnastiken var det lättare att förhålla sig till, då den byggde vida-
re på redan etablerade tankar och modeller för hur fysisk träning skulle 
bedrivas, till exempel Lings grundtankar om vikten av en allsidig träning.475 
Denna gymnastik var dessutom vidareutvecklad av lärosätets egna lärare. 
Motionsprogrammen, den nygamla formen av linggymnastik, hade förmå-
gan eller beredskapen, som jag tolkar det, att möta tidens anspråk. Både de 
manliga och kvinnliga studenterna kunde nu få sin individuella träningsef-
fekt av programmen, ”åt var och en efter dennes förmåga”. Rörelserna i 
programmen var så förenklade, och neutrala i sina rörelseuttryck, att alla 
oavsett kön kunde hänga med. Rörelseformen och det sätt den utövades på 
passade idrottsdiskursen med dess breda budskap; ”idrott åt alla”.476 Till 
detta fanns också musiken som kunde göra det hela lustfyllt. 

                                              
475 Linggymnastiken genomfördes i skolorna utifrån en modell med olika ”dagövningar”, 
vilka skulle innehålla både löpvarv och en form av rörlighets- och styrketränande övning-
ar. De styrketränande övningarna förbehölls de manliga avdelningarna. Se del ett, kapitel 
ett. 
476 Se vidare Eva Olofsson (1989), s. 105f. Svenska Gymnastikförbundet tog redan 1912 
mottot ”Gymnastik åt alla”, vilket långt senare följdes av RF: idéprogram under 1970-
talet; ”Idrott åt alla”, (SOU 1969:29).  
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Sammanfattande tolkning av rörelserepresentationen från 1985 
Femton år efter den förra filmsekvensen möter vi i två av de tre program-
men nya kroppsbilder, med ny klädsel och en ny rörelsekultur, utan hemvist 
i den traditionella gymnastiken. Vi ser ett filmmaterial från ett Öppet Hus. 
Det går givetvis inte direkt att jämföra med en uppvisning, men materialet 
är ändå möjligt att studera med samma syfte som de övriga filmmaterialen, 
eftersom det inte handlar om att värdera ett utförande eller en rörelseform 
normativt, i termer av bra eller dåligt. Vad blir betecknande i förändringen 
vi ser? Det som tidigare varit ett kännetecken, den disciplinerade och esteti-
cerade kroppen, har i mitten av 1980-talet ersatts av en annan kroppsbild. 
Under 1980-talet började man även inom konsten och dansen att ifrågasätta 
den disciplinerade kroppen.477 Till vad skulle en disciplinerad kropp använ-
das? Vilka diskurser hade behov av ett iscensättande av en kontrollerad och 
disciplinerad kropp? Hade exempelvis idrottsdiskursen det? Mitt svar blir – 
mycket få om ens några. Till detta kan man lägga att det framstår som om 
det är nya aktörer som har erövrat tolkningsföreträdet/legitimiteten för hur 
träning ska bedrivas. 

Konsumtionssamhället med dess karaktärsdrag av marknadsorientering, 
individfokusering och iscensättningen av ”jaget” hade ju under 1980-talet 
erövrat mark även inom kroppsövningsfältet i Sverige. I vår bakgrunds-
teckning lyfter vi fram hur hälso- och hygiendiskursen med tiden tonas ned 
och hur ansvaret för befolkningens hälsa och ”fysiska fostran” successivt 
flyttats över till nya aktörer.478 Under 1980-talet växer diskursen om den till 
det yttre ”kroppsmodellerade” medborgaren fram, en medborgare som tar 
ansvar för sin livsstil, men som också behöver upplysas om de rätta värde-
ringarna. De aktörer som kunde ge denna upplysning tillhörde inte längre 
skolans eller lärosätet GCI/GIHs lärare eller gymnastikrörelsens ledare. Ef-
ter drygt 40 år har den fristående gymnastiken på lärosätet fått hård konkur-
rens av en kroppsövningskultur med nya rörelsebildningsideal på nya beve-
kelsegrunder, som man inte mött tidigare.479 Jag vill mena att både den 
kvinnliga och manliga fristående gymnastiken på lärosätet kom att repre-
senteras av ett instrumentellt förhållningssätt till den rörelsekultur som kom 
att bedrivas.  
                                              
477 Bodil Persson, föreläsning 2002-04-05, På resa i dansens intellekt. (Stockholm: Blå 
Lådan, Dansens Hus). 
478 Ulf Olsson (1999); Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995): Karin Johannisson 
(1997). 
479 Skolans idrottsämne hade också då, fem år innan GIHs Öppet Hus 1985, bytt namn 
till Idrott och i kursplanens riktlinjer fanns skriftliga anvisningar om att samundervisning 
borde vara principen för idrottsämnet. Se vidare Läroplan för grundskolan, Lgr 80 samt 
SFS 1981:110. 
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Den nya rörelsekulturen som kom till Sverige, aerobics, specialiserade 
sig på att träna de syretransporterande organen, och introducerades av olika 
aktörer/företag främst från USA. Rörelsekulturer som workout, aerobics, 
joggingvågen etc. etablerade sig snabbt. I denna våg låg en ”frivillighet”, 
man kunde (om möjligheterna fanns) välja en egen form för fysisk aktivitet 
på vald tid. Statens rolls som förmedlare av tankefigurer kring fysik fostran 
ändrade på ett till två decennier karaktär.480 Kan detta läsas ut av de filmse-
kvenser med rörelsegestaltning som studerats? Svaret skulle kunna vara 
både ja och nej. Ja, därför att den tidsöversikt som filmsekvenserna i sig ger 
skapar en rörelsehistoria och en översikt, där man kan läsa av en förskjut-
ning i gestaltning och fokus för rörelsekulturen. Nej, därför att de olika 
tecknen inte kan läsas utan historiska fakta och dessas kulturella samman-
hang. Sammantaget kan man dock påstå att det som framträder i bilderna av 
motionsprogrammet är att här framträder en rörelsetradition, en rörelsekul-
tur med ett bestämt hälsomål, som existerat under en stor del av 1900-talet 
vid lärosätet. 1985 finns uppenbarligen denna tradition fortfarande kvar, 
men inom ett begränsat utrymme, med förändrade uttryck och med föränd-
rade utgångspunkter. 
 

Lärarutbildarna och deras syn på kunskap 
Vilka mönster framkommer i intervjuerna när lärarutbildarna berättar om 
den kunskap de ville förmedla i sin undervisning i fristående gymnastik? De 
intervjuade talar om en period i sina liv när de tjänstgjorde som gymnastik-
lärare alternativt musiklärare vid ett av de äldsta lärosäten i världen som 
idag fortfarande utbildar idrottslärare. Att minnas är en invecklad process, 
där det man minns ofta urskiljs så att ett meningssammanhang uppstår. Ut-
gångspunkten för urvalet och min tolkning av utsagorna har varit ett för-
hållningssätt till minnet, där jag/vi har valt att se minnet som en samman-
smältning av både det personliga och det kollektiva minnet, format i en so-
ciokulturell kontext.481 

De lärare vi har intervjuat har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt under-
visning i gymnastik, alternativt musik, vid GCI/GIH. Den som har varit 
längst anställd hann tjänstgöra i 38 år och den som har den kortaste anställ-
ningstiden, i mer än fyra år. Därtill har samtliga lärarutbildare på samma 
gång varit engagerade i den frivilliga gymnastikrörelsen på olika sätt. Lä-

                                              
480 Eva Palmblad, Bengt Erik Eriksson (1995), s. 145–152. Se även avhandlingens del I, 
kapitel 4, Kulturen i kroppen. 
481 Jens Brockmeier (2002), samt avhandlingen del II, kapitel 5, De två delstudierna un-
der rubriken Intervjustudien. 
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rarnas respektive bakgrund beskrivs i kapitel fem. Redovisningen av inter-
vjudelen som handlar om respondenternas kunskapssyn, dvs. den kunskap 
som lärarna ansåg viktig att förmedla i sin undervisning, har till syfte att 
dokumentera de tankefigurer som dominerat svensk gymnastiklärar-
utbildning, och då främst ämnesutbildningen i fristående gymnastik, i drygt 
50 år.  

Det är med en viss tvekan som respondenterna griper sig an kunskaps-
frågan. Tydligen var begreppet kunskap inte det man använde sig av för att 
begreppsliggöra hur man utformade sin undervisning i fristående gymnas-
tik. Utövandet hade sitt eget sätt att uttryckas på, kanske genom ”görandet”. 
Frågeställningen som sådan, i vilken begreppet kunskap ingick, var inte helt 
lätt att ta till sig för våra respondenter. Tillsammans fick vi fick samtala 
runt detta frågeområde. Jag förtydligade kunskapsfrågan genom att i stället 
exemplifiera med frågor som: Vad ville du att studenterna skulle lära sig 
och ha med sig från sin utbildning? 

När utsagorna från kunskapsfrågan sammanställdes och tolkades fram-
kom hur samtliga respondenter betonade vikten av att ge tid till den praktis-
ka rörelseträningen i undervisningen. Vidare lyfter de fram värdet av att den 
som ska lära ut gymnastik också behärskar dess grunder. Genom att ha för-
mågan (kunskapen) kunde övningen av rörelserna, eller träningen som vi 
skulle säga i dag, göras rolig, stimulerande och glädjefylld. Min tolkning 
blir att kunskapande låg i att behärska utövandet, att få kunskaper om rörel-
serna och om skolningen av kropp och rörelse. Gymnastikämnet var, som 
framkommer i delstudie ett, under lång tid under 1900-talet uppdelat i gym-
nastikens teori och praktik. Den teoretiska undervisningen innehöll bland 
annat terminologin för respektive övning, organisation och säkerhetsfrå-
gor.482 

Ett par citat får belysa hur respondenterna, lite sökande och med viss va-
riation, försöker formulera sig kring den kunskap de ville förmedla med sin 
undervisning. Respondent A säger, efter att ha förvissat sig om att frågan 
gällde eleverna på lärosätet och inte eleverna i skolan: 
 

Om eleverna här skulle jag vilja säga att målet med deras undervisning var 
således att kunna organisera och leda lektion med minsta möjlighet att skapa 
risker för barn … gymnastiskt sett. Jag önskade mig en lektion … ge ele-
verna en uppfattning och en känsla av vikten av att ta hänsyn även till dem 
som hade mindre förutsättningar – dom som var duktiga hade man inga be-
kymmer för … för serverade man en dagövning fanns alltid möjlighet att ge 
dem som var bäst möjligheten att tillgodose sina önskningar … men det svå-
ra var att ge dem med sämre en bättre undervisning. [---] För även en torr 

                                              
482 Se vidare avhandlingens del II, kapitel 7 Verksamhetsrapporter och intervjustudien.  
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gymnastiklektion kan bli nog så saftig om man ordnar och leder den på ett 
vettigt sätt. Det här låter ju inte klokt … det här låter ju inte klokt … men 
frågar du spontant … svarar jag spontant … ska man ta med gymnastiken 
som så med ett generellt betraktelsesätt … ge dom ordentlig fristående 
gymnastik med klart motionsgivande rörelser … inpräntat sedan Hedenhös 
dagar … att man skulle följa ... så hade man den gamla dagövningsmodellen 
… att ge ungarna ordentlig motion. 

 
Fler av respondenterna påtalar vikten av att utbilda ”exemplariska” gym-
nastiklärare, goda förebilder, och att eleverna på GCI/GIH skulle bli så bra 
som möjligt efter vars och ens förmåga. Att dessa elever skulle ha en för-
måga att göra gymnastiken i skolan tillgänglig, glädjefylld bland annat ge-
nom att eleverna i skolan upplevde att de lärde sig något. En respondent 
svarar kort och stringent på kunskapsfrågan: 
 

Jag var nog väldigt sträng. Jag ville att de skulle bli exemplariska gymnas-
tiklärare. Ville att de skulle bli så bra som möjligt, lärare av första rang … 
bli goda exempel som lärare. De behövde kunna röra sig själva … bli så bra 
som möjligt i förhållande till sin egen förmåga. De blev nog lite av en elit-
trupp. Vi övade mycket fristående och redskap.  

            Kvinnlig respondent G 
 

En annan respondent formulerar sitt svar med att det var viktigt att eleverna 
lärde sig den praktiska tillämpningen av sina kunskaper. Att eleverna ska-
pade sin egen profil av allt de mötte på utbildningen.  

 
… vi (eleverna och jag) diskuterade väldigt mycket om det fanns möjlighet 
att träna upp balansen, t.ex. att göra på det ena eller det andra sättet. Balan-
sen … jag menar fysisk, bibehålla rörlighet. Och det finns ju ingen idrott i 
dag som är så effektiv och bra som just den här fristående gymnastiken, 
tycker jag. Sen kryddar man det här med färdighetsövningar, gärna enkla … 
men som då kan åstadkomma den här positiva effekten att de lär sig någon-
ting.  

    Manlig respondent C 
 

Ytterligare en av de kvinnliga respondenterna (H) nämner tre områden som 
hon tyckte var viktiga: grundlig kunskap, hållning och att göra eleverna 
medvetna. En annan respondent väljer andra ord när hon talar om behovet 
av rörelsekunskap eller rörelseerfarenhet: 
 

Det var naturligtvis … jamen … jamen … vad heter … det är att få en käns-
la för rörelserna … att få ett naturligt rörelsesätt va … att jobba avspänt … 
att uppleva rörelsen … och få dem att hänga ihop. Det tyckte jag var viktigt 
[---] En rörelse blir inte vacker, skön förrän man har lärt in den så pass så att 
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den är omedveten, den flyter i kroppen … och de behöver inte tänka (rörel-
sen).  

      Kvinnlig respondent K 
 

Det var att lära känna sin kropp efter vars och ens förmåga … det är lätt att 
blanda ihop kunskap med färdighet … men att veta att man hade ett lydigt 
redskap som var mycket mer nyanserat och möjligt att nyansera än vad de 
kunde drömma om när man väl fick utveckla det. Så att man i stället för att 
bara göra stor grovmotoriska rörelser kunde man hitta ut i små muskelgrup-
per och uppleva sin kropp som ett lydigt redskap [---] Att taket lyfter sig när 
man gör det här, där tror jag är en kunskap om vad rörelsen kan betyda som 
… ibland blandas kunskap och erfarenhet … den kunskapen skulle jag vilja 
att man som idrottslärare och gymnastiklärare har klart för sig att det är ett 
moment som kan göra människan rikare att uppleva och känna sin kropp or-
dentligt. Men det tar lite tid [---] Upplevelsen, kunskapen och färdigheten är 
så nära förknippade med varandra. Det är det ju inom all verksamhet där 
man använder kroppen.  
                                                                                 Kvinnlig respondent I 

 
 

… mitt mål var nog att de skulle tycka om att röra på sig … alltså rörelse-
glädje. Det var nog det som jag satte högst helt enkelt, var och en efter sin 
förmåga alltså [---] Sen klart att man hade den där, när det gällde den fristå-
ende gymnastiken att man gärna ville omvända dom som inte hade överhu-
vudtaget någon alls, framförallt när man fick blandkurserna … framförallt 
att smyga på gossarna … att det kanske kan vara skönt och nyttigt även om 
det ser vackert ut … det gör ju ingenting …  

       Kvinnlig respondent J 
 
 

Det var (att) ge dom ett övningsförråd och en metodik med vars hjälp de 
skulle kunna göra ungarna intresserade av ämnet i skolan så att själva skol-
metodiken var nog en av de viktigaste grundpelarna … sedan parallellt med 
den fanns i alla fall hos mig den uppfattningen att man för att kunna vara 
duktig att undervisa var det ingen nackdel att, utan kanske en fördel, om 
man är rätt så duktig själv.                                 
 Manlig respondent B 

 
 
Både manliga och kvinnliga respondenter påtalar att det ”rytmiska rörelse-
sättet” var viktigt för alla elever att få med sig. Det verkar ha varit ett ledord 
för undervisningen under 1940-, -50-, -60- och -70-talet. Ett annat (led)ord 
som ofta användes av de kvinnliga lärarna var rörelsekänsla, gärna använt 
tillsammans med rörelseglädje. Respondent L markerar i sitt svar hur viktigt 
det var att komma ifrån det ”militanta” sättet att leda, något som inte alls 
passade ute i skolans värld. Kommenderingsmetodiken hade ju kvinnorna 
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lämnat tidigt,483 men där fanns uppenbarligen en del att arbeta med på den 
manliga sidan. En annan respondent (H) berättar om hur hon själv under sin 
utbildningstid fick lära sig att ”spänna” så mycket som möjligt. Det var inte 
förrän hon kom i kontakt med dansare och dansträning som hon insåg att 
hon själv gjorde korrekta men ytliga rörelser: 

 
… men så plötsligt en dag så kände jag att rörelsen kom inifrån på någotvis 
och sen var problemet löst för min del. Jag fick ett nytt rörelsesätt. Rörelser-
na kom inifrån och ut. 

 
Allsidigheten var en annan sida som betonades av flera lärarutbildare, oav-
sett kön och ålder. Respondent H berättar, med ett förtjust leende hur de 
äkta lingianerna för liksidigheten skull först hälsade med höger hand och 
sedan gick in i en port och hälsade med vänster hand!  

Frågeområdet innehöll även en följdfråga till lärarutbildarna om huruvida 
de ansåg att det fanns någon skillnad i deras sätt att se på kunskap i relation 
till manliga och kvinnliga elever. Respondenterna täcker i sina svar en lång 
period från 1940-talet fram till 1990-talets början. Nedslagen de gör i sina 
tankar relateras troligtvis till den tid som de helst minns och vill lyfta fram. 
Tre av respondenterna undervisade aldrig eller mycket sparsamt manliga 
respektive kvinnliga elever. Den undervisning som då skedde bestod av 
demonstrationsövningar för skolbruk (lektionsexempel). Dessa lärare tar 
således enbart ställning till sin egen undervisning av det ena könet, och 
möjligen i relation till korta möten med elever från det andra könet. En av 
de äldre manliga respondenterna, A, tänker tillbaka och utformar ett långt 
och omsorgsfullt svar: 

 
Om det var någon skillnad … på min tid … skillnaden på mer rytmiskt be-
tonade övningar […] Eleverna (de manliga) kom på den tiden från läroverk 
där gymnastikundervisningen – som man får förmoda – var mer militärt in-
riktad. När jag började … jag vågar säga … jag började med, vad jag får 
kalla schwungövningar … inspirerade av delvis vad jag såg på OS 1936 och 
vad jag såg i England 1946 … så förstod jag att den gamla alltför stereotypa 
gymnastiken måste man lämna. Och jag tror att här och när jag hade dem 
här på GCI… så försökte jag nog successivt mjuka upp det hela. Jag började 
införa rephopp, rephoppning och tog upp gymnastik med bollar, gummibol-
lar… i samband med det … så hade man om man ska ta det mera fristående 
gymnastik … så försökte jag nog få den så mer à la Maja Carlqvist. Majas 
inflytande när det gäller vad jag skulle mena med fristående gymnastik … 
har varit mycket bestämmande för mig. 

                                              
483 Enligt årsredogörelserna försvann begreppet från den kvinnliga gymnastiken läsåret 
1945/46. Se vidare avhandlingens del II, kapitel 7 Verksamhetsrapporter och intervjustu-
dien under rubriken Läsåret 1944/45. 
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Denne respondent menar att de manliga eleverna inte fick denna typ av ryt-
misk gymnastik och ”rörelsebegagnande”: 
 

Nej, just det! Det var mer skogsarbete än trädgårdsarbete! 
 
De kreativa, skapande momenten var det som skiljde, säger en av de kvinn-
liga respondenterna (H). Hon, som flera av de andra, menar att det i princip 
inte var någon skillnad på vilken kunskap som var viktig för de manliga 
respektive de kvinnliga studenterna. Rent konkreta skillnader i kunskap 
som de facto fick genomslag i undervisningen i den fristående gymnastiken 
var skillnaden i formationstänkandet,484 enligt respondent E. De manliga 
eleverna mötte aldrig koreografi som en del i sitt rörelsespråk. De utövade 
sin gymnastik på de fyra leden. Tre av de manliga respondenterna B, C och 
F, framhåller också hur männen i sin kunskapsnivå i fristående gymnastik 
låg ”efter” kvinnorna. De nämner speciellt den mer musik- och dansexpone-
rade delen av den fristående gymnastiken. Ända sedan sekelskiftet hade 
kvinnorna varit steget före när det gällde att utveckla den fristående rytmis-
ka gymnastiken, och det fanns även stor skillnad på det innehållsliga planet 
inom redskapsgymnastiken, menar respondent B. Styrkekrävande redskap, 
som parallell barr och kraftövningar från hängande i bom, var och förblev 
exklusiv manlig kunskap.  

När jag sammanför utsagorna om samundervisningen visar det sig att 
den som företeelse blir tydligt framlyft i samband med kunskapsfrågan. Inte 
minst av dem som tjänstgjorde under åren runt samundervisningens genom-
förande. Gymnastiklärarutbildarna upplevde att de blev rejält påverkade av 
denna omställningsprocess. Många av utsagorna anspelar just på förloppet 
som ägde rum i samband med en av de största omläggningarna av utbild-
ningsstrukturen i lärosätets historia. Visserligen hade man på försök haft 
samundervisning (en studerandegrupp) sedan 1975 vid GIH, men fullt ge-
nomslag för samtliga kurser fick inte samundervisningsformen förrän läs-
året 1977/78. Till detta kom också att intagningskraven förändrades i sam-
band med högskolereformen 1977, då arbetslivserfarenhet kunde höja an-
sökningspoängen. När lärarna mötte de nyintagna elevgrupperna hösten 
1977, bestod dessa av klasser med blandade kön och med en betydligt större 
åldersblandning i gruppen än tidigare.485  

Respondenternas utsagor berättar också om hur de som gymnastiklärare 
ansvarade för en stor del av den yrkesförberedelse som lärarkandidaterna 

                                              
484 Respondenten åsyftar hur gymnastiken organiserades och senare koreograferades. 
485 Se vidare avhandlingens del I, kapitel 2 Gymnastiklärarutbildningen vid GCI/GIH 
under rubriken GCI blir GIH. 
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gavs i ämnet Undervisningsövning (ett ämne som hade såväl en teoretiskt 
som en praktisk del). I detta ämne låg gymnastikens (och senare skoläm-
nets) teori kring ledning, organisation och säkerhet i samband med under-
visning.486 Därför är det kanske inte så överraskande att de lyfter fram all-
mänmetodiska svar i sina utsagor kring frågan om de upplevde någon skill-
nad i sin syn på manliga och kvinnliga elevers behov av kunskap. Respon-
dent Ks svar kan representera det som lärarutbildarna såg som det ”gemen-
samt bärande” under 1970- och kanske -80-talet, vad gällde kunskap för 
manliga och kvinnliga elever: 
 

Det som jag tänker på först är att det är något som är gemensamt för båda … 
det egentligen inte handlar om den fristående gymnastiken … men om jag 
får börja med det … det handlar om förståelse för dom som dom ska under-
visa … att studenterna … är väldigt egotrippade … det vill jag inte säga … 
men de är väldigt fokuserade på sig själva på sin kunskap, i förhållande till 
sina kompisar och när man blandade pojkar och flickor … så försökte man 
lära dom att se individerna va … och ha förståelse för varandras oförmågor 
och möjligheter i det här … för det var ju känsliga grejer att ha pojkar och 
flickor. 

 
Det är påtagligt svårt att tolka hur respondenterna tänker när de talar om sitt 
eget ämnesområde gymnastik i relation till elevernas blivande yrkesroll. 
Endast bitvis känns det som om man håller isär ämnesundervisningen och 
den s.k. undervisningen inför skolpraktiken (undervisningsövning, metodik) 
i ungdomsskolan. Min tolkning blir att gymnastikämnets undervisning fak-
tiskt handlade om både och. Utsagorna bildar ett mönster som visar att de 
övergripande målen förändrades när samundervisningen infördes, både i 
ämnesundervisningen och i den undervisning som inriktades mot yrkesrol-
len. Den dominerande strukturen bryts. Det som kommer fram från utsa-
gorna är hur viktigt det blev att se undervisningen som en social träning. 
Detta lyfts fram av såväl de manliga som de kvinnliga lärarna. Ned tonades 
fokus på färdigheter och olikheter.  

I detta tal om kunskap för pojkar och flickor, som samtidigt i utsagorna 
blir ett slags utvärdering av samundervisningens införande, skjuter också 
flera respondenter (I, J, K, L) in aspekten att det var roligt att ha samunder-
visning, att det var en utmaning som också kunde ge mycket igen, kanske 
inte just på rörelsekvalitetssidan, men på den sociala sidan – den skapade ett 
annat klimat. De kvinnliga lärarna kommenterar även förlusten av den rö-
relsekvalitet som fanns i den kvinnliga rytmiska gymnastiken. En kvinnlig 
respondent, I, uttrycker sig på ett dramatiskt sätt om samundervisningens 

                                              
486 Se vidare avhandlingens del II, kapitel 7 Verksamhetsrapporter och intervjustudien. 
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inträde: ”Det var döden för den s.k. fristående gymnastiken.” En av de 
manliga respondenterna (F) säger så här: 

 
… vi kunde inte begära av det manliga könet med sin bristande tradition på 
rörelsesidan … att de skulle gå mot det målet (den kvinnliga rytmiska gym-
nastikens mål, min anm.) 

 
De slutsatser jag kan dra från intervjuutsagorna, tillsammans med de be-
gränsningar som frågorna i sig ger, är den starka tilltro som finns hos de 
intervjuade till rörelsebildningens och rörelsekvalitetens betydelse för att 
kunna lyckas i den egna lärarrollen. Här hade gymnastiken ett uppdrag att 
fylla. Detta betonas fram till samundervisningens införande. Utsagorna från 
majoriteten av de intervjuade visar hur tveksam man är till om någon fär-
dighetsträning överhuvudtaget finns kvar vid lärosätet och vilken nivå den 
numera ligger på. Är den så att säga tillräcklig? Därtill finner man också i 
utsagorna att man hade en bestämd uppfattning om att det tar tid att öva upp 
rörelsekvalitet – och att själva träningen också kunde vara en nyckel in till 
ett område, där lärandet inte alltid går via förklaringar eller läsning.  

Bildningstankarna i den kvinnliga fristående gymnastiken, om de estetis-
ka kvaliteternas betydelse för den personliga utvecklingen, kommer inte 
fram på något påtagligt sätt i utsagorna. Min reflektion blir att trycket ut-
ifrån i form av dominerande diskurser kring idrott, könsroller och skolans 
idrottsundervisning, parallellt med det inre förändringsarbetet att omforma 
den egna rörelsekulturen samtidigt, kanske gav litet utrymme för mer vid-
lyftiga diskussioner om bakomliggande idéer. En annan reflektion är att 
man saknade formuleringar, ett språk som på ett nutida sätt kunde göra vär-
det av den estetiska dimensionen begripligt för utomstående, för såväl kvin-
nor som män. 

Lärarutbildarna andas en förståelse för den utveckling som tog fart under 
1970-talet och de konsekvenser samundervisningen medförde. Det några av 
de kvinnliga respondenterna i dag ångrar är att man inte gav eleverna vid 
lärosätet mer möjlighet att välja kurser och inriktningar. Kanske hade in-
tresset för att vidareutveckla den tidigare så blomstrande, kvinnliga fristå-
ende gymnastiken då funnits kvar, menar en av de kvinnliga respondenter-
na. I delstudie I beskrivs också hur de kvinnliga lärarna ”med vässade klor”, 
markerade och även rent faktiskt bibehöll ett visst utrymme för delar av den 
rytmiska kvinnogymnastiken, som kom att fortleva inom det nya området 
rytmik. En manlig respondent (B) formulerar sig lite lakoniskt när han re-
flekterar över det skeende som äger rum när rörelsetraditioner bryts mot 
varandra eller är på väg att ersättas:  
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Man måste vara öppen för det som händer utanför. 
 

Citatet var som ett slags slutreplik från hans sida. När jag har bearbetat ut-
sagorna har jag också använt utgångspunkten att se efter vad man inte talar 
om. Jag ser i mina utsagor kring kunskapsfrågan att lärarutbildarna inte ta-
lar om forskningsanknytningen av den fristående gymnastiken. Hur 
ämnesområdet användes i skolan, eller hur skolans styrdokument inverkade 
på deras undervisning, nämns inte heller i direkta ordalag. Inga utsagor 
handlar om hur den förändrade synen på kvinnokroppen i relation till 
kroppsövning har påverkat deras ämne. Jag tar en av de kvinnliga lärarna 
(K) till hjälp för att beskriva det komplicerade i att fånga hur ett 
ämnesinnehåll med tiden formas och omformas: 
 

… det är svårt att sammanfatta med några ord … det är så mycket som har 
hänt egentligen. 

 
 

Reflektioner kring den rörelserepresentation som 
framträder  

Rörelsernas representation 
I filmmaterialet kan konstateras att de två skilda gymnastikdiskurserna i den 
fristående gymnastiken för manliga och kvinnliga studenter framträder tyd-
ligt mellan åren 1949 och 1963. Gymnastikdiskurser kännetecknas i filmer-
na av olika slags rörelsegestaltning och uttryck. Med den begreppsvärld 
som jag använder mig av skulle jag vilja beteckna männens rörelser under 
tidsperioden, som maskulina, kraftfulla och formbestämda och kvinnornas 
som feminina, mjuka, gracila och följsamma. Det finns en tydlig dikotomi 
mellan de maskulina och feminina rörelserna, och det förefaller som om det 
låg i såväl männens som kvinnornas intresse att just uttrycka det som sär-
skilde dem. Inga män arbetade med handredskap, inga kvinnor utförde rena 
styrkeövningar. Det finns inga manliga fristående program som bygger på 
”variationer på löpning med armföring” och rytmisering. Inte heller ser vi 
några kvinnliga fristående program med enbart stående ställnings-
gymnastik.  

Endast i en filmsekvens ser jag att det förekommer en form av interak-
tion mellan de manliga lärarkandidaterna. Detta sker i 1970 års film i utma-
narleken med ”skipping” och i kedjelöpningen. Gestaltningen av styrka, 
kontroll etc. i rörelseutövandet behövde uppenbarligen inte delas med nå-
gon annan, utan stod för sig själv som ett autonomt rörelseuttryck. Den tra-
ditionella dikotomin mellan maskulint och feminint, manligt och kvinnligt, i 



 275

termer av hård–mjuk, stark–svag, bestämd–följsam ligger ännu kvar i bil-
dernas symbolik.487 

Motionsgymnastiken och workouten som förevisas från 1985 förefaller 
ha utvecklats ur en kompromiss mellan tidigare maskulint och feminint rö-
relseuttryck. (Eventuellt förstärks detta intryck av att de studerande synes 
påtagligt ovana vid workout, varför deras rörelseuttryck blev otydligt oav-
sett kön). Efter samundervisningens införande 1977 har behovet av uppdel-
ningen försvunnit. Samhällsordningen ”krävde” vid denna tid en jämlik-
hetssträvan, där en ingående faktor var att alla skulle vara lika och jämbör-
diga. Likheten definieras här i form av ett deltagande i en idrottsdiskurs, där 
studenterna (neutrum) var för sig bygger upp sin kondition, styrka och rör-
lighet. Den stilmässigt förutbestämda estetiken i rörelserna och hållningen 
lyser med sin frånvaro, och jag tolkar det som att incitamentet för att bedri-
va den estetiskt renodlade gymnastiken i det närmaste har upphört. Det 
tredje inslaget från 1985 års film ligger helt utanför den gymnastiska sfären 
och kan tolkas som ett uttryck för att de kvinnliga lärarna har lyckats skapat 
sig ett nytt ämnesområde för musik och rörelse, som går helt fritt från den 
idrottsliga diskursens värderingar, eller snarare bibehållit ett sådant. (Men 
ett, som kanske hade tappat en del av det bildningsideal som präglade den 
kvinnliga fristående gymnastiken fram till skiftet 1960/70-tal). Den föränd-
rade formen av motionsgymnastik anpassades och omformades så att denna 
tradition fortlevde inom gymnastikämnet på lärosätet.  

 
Kroppsbildens symbolik 
Rörelsegestaltningen från 1949 fram till 1970 framställs som könsspecifikt 
uppdelad, en rörelsegestaltning vars skolning påverkar den kroppsbild som 
framträder. Kroppsbilderna förändras från den slanka, uppåtresta med rena 
linjer framträdande, till den ”nya” bilden av hur en individuellt ”tränad 
kropp” skulle se ut. I detta ingick (medvetet eller omedvetet) hur kropps-
hållningen skulle markeras, hur kroppen skulle kläs och vilka linjer som 
skulle lyftas fram. Min slutsats blir att den stilmässigt renodlade, esteticera-
de kvinnliga och manliga gymnastkroppen helt försvinner från idrottslärar-
utbildning under slutet av 1900-talet. Bilden och behovet av den manliga 
kontrollerade kroppen försvinner i filmmaterialet redan 1970 och i 1985 års 
filmmaterial är den kvinnliga esteticerade gymnastkroppen också borta.488  

 

                                              
487 Cecilia Olsson (2000), s.179–182, s. 195–200; Stuart Hall (1997), pp. 225–279 
488 Föreläsningsanteckningar Bodil Persson. Hon framhåller hur det rena uttrycket och 
den disciplinerade kroppen angrips i feministisk teori under 1970-talet och framåt.  
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Vad kan uppmärksammas? 
Sammanställningen av de olika filmsekvenserna för den visuella analysen 
av filmmaterialet har bidragit till att man kan följa en rörelsegestaltning 
över mer än fyra decennier. Det som inträffar när man får möjlighet att se 
hela filmmaterialet i ett svep är att man får en helhetssyn över den rörelse (i 
både bildlig och bokstavlig bemärkelse) som den fristående gymnastiken 
har verkat i och med. Vilka regler har styrt den rörelsegestaltning som jag 
lyfter fram? Vad blir det signifikanta i den fristående gymnastiken? Min 
slutsats blir att terminologin för de gymnastiska övningarnas utförande på 
ett påtagligt sätt har bidragit till bibehållandet av männens rörelseutförande 
och i förlängningen det estetiska uttrycket. I terminologin ges exakta in-
struktioner om rakt, böjt, pendling, schwung, start och slut för övning. Inga 
mellanlägen, som ”ganska sträckt”, gäller. Även utgångsställningen var gi-
ven liksom placeringen och förflyttningen i rummet. Kvinnornas gymnastik 
hade en annan värdeskala, men även den hade sina regler. Det stilmässiga, 
mjukt rundade, rytmiska rörelseuttrycket, som i filmmaterialet fram till 
1970, huvudsakligen består av gång och löpvarianter, hade sin egen kod. 
Man kan fundera över om kvaliteter som kondition, att utveckla kroppen 
fysiskt fanns med som en viktig del i den fristående gymnastiken under 
denna period, eller om fokus främst var riktat mot att arbeta med rörelseut-
tryck och rörelsekänsla? Svaret på denna legitimitetsfråga framstår inte som 
helt klart och måste ha varit en ”svaghet”, när timtalet skars ned och stoff-
urvalet behövde prioriteras i ett sammanhang utanför den kvinnliga lärar-
gruppen. 

En annan aspekt som dyker upp är varför man i en brytningsperiod så 
markant lämnar ”över” till de studerande själva att forma de rörelseprogram 
som skulle visas upp. I ett retroaktivt perspektiv kan man tolka det som att 
man valde att undvika att ta ställning till vilken roll man själv som lärare 
ville spela. Hur såg man på sin egen kompetens och vad ville man fortsätt-
ningsvis vara med att påverka? När stilbegreppet och den estetiska framto-
ningen tappar i betydelse uppstår frågan vilka konsekvenserna blev av detta. 
Tappade rörelserna sitt syfte i och med detta, eller spelade kvaliteten på 
rörelseutförandet framöver ingen roll? Kanske är det också så att man inte 
förrän nu, bl.a. med hjälp av filmerna, till fullo inser hur rörelserna med 
tiden skulle komma att gestaltas framöver. Eller ska man tolka överlämnan-
det som en medveten pedagogisk handling som följde grundskolans (Lgr 
69) förändrade synsätt på elev och lärande.  
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Hur diskurserna byter ordning – eller påverkar varandra 
Den fristående gymnastiken fanns som en ämnesdel i gymnastik-, senare 
idrottslärarutbildningen. Givetvis påverkades den av övriga strömningar 
inom kroppsövningsområdet. Den diskursordning som gällde under 1950- 
och 1960-talet gav ett utrymme för gymnastiken att skapa sin egen utform-
ning. Den nedtonade medicinska vetenskapliga diskursen, i vilken ingick 
hälso- och hygiendiskurserna, medverkade till denna ”frihet”. Idrottsdiskur-
sens mer markerade inträde inom kroppsövningskulturen satte också upp 
nya värdeskalor. Från 1970 framträder detta i filmmaterialet, framför allt i 
det manliga programmet. Gymnastiken underordnas det idrottsliga. Troli-
gen gick förändringen snabbare i grund- och gymnasieskolan, än på 
GCI/GIH. Skolämnets namnbyte till idrott, redan 1980, kan nog sägas mar-
kera detta. 

När utvecklingen gick mot en ny ansvarsfördelning för medborgarnas 
hälsa och välbefinnande förändrades också förutsättningarna för undervis-
ningen. Studenterna börjar framträda som individer, som själva har ett an-
svar för sitt lärande. Men lärandet bestod nu, i filmerna från 1985, inte av 
eget erövrande av rörelser, utan av att härma ledarens rörelser. En förskjut-
ning av lärarens roll och ansvar kan anas eller tolkas in. 

En tanke som dröjer sig kvar efter genomgången av filmmaterialet, av ut-
sagorna och av mötet med bakgrundstextens olika diskurser kring kropps-
övning, blir att ”linggymnastikens kvinnlighetsprojekt” levde och blomstra-
de under drygt 40 år. När gymnastiklärarna så småningom lyfte in nytt 
stoff, innebar det också att annat stoff måste lämnas. Det som inte var för-
svarbart, eller gångbart inom den bredare kroppsövningskulturen, kom att 
lämnas. Det gällde både det kroppsliga och det rörelsemässiga. I min ge-
nomgång har jag pekat på, utöver det gestaltningsmässiga, den idégrund, 
eller det bildningsideal som den kvinnliga fristående gymnastiken ursprung-
ligen vilade på (eller syftade till att iscensätta). Anmärkningsvärt är att man 
inte bara lämnade en rörelsekultur utan även lämnade ifrån sig kommandot 
över det nya som skulle tas in. Det finns flera aspekter på detta och dessa 
kommer att beröras i den summerande slutdelen. 

 
Avslutande ord om den semiotiska ansatsen 
Det som i teorin verkar enkelt kan i praktiken vara svårt – eller omvänt 
skulle jag vilja påstå. Min ambition att kunna använda mig av en metod och 
ett förhållningssätt, i avsikt att systematiskt kunna studera den fristående 
gymnastiken, har stött på en del svårigheter. Det semiotiska förhållningssät-
tet bygger på ett antagande om att tecken och teckensystem kan bilda ett 
mönster vars mening kan avläsas. I den fristående gymnastik som jag stude-
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rat har många rörelsetecken framstått som självklara, deras rörelsesyften 
(principen bakom deras utformning) som en övning av kroppen har haft en 
tendens att överskugga annan tolkning. Desto mer givande har det varit att 
sätta samman beskrivningen och tolkningen av bilder, utsagor och diskurser 
om kropp och kroppsövning. Här vill jag framhålla vikten av att studera 
kroppsövningsområdet utifrån ett helhetsseende, något som jag saknat inom 
kroppsövningskulturen, en helhetssyn som stimulerar till nya frågeställ-
ningar. 

Bristen på motsvarande studier kring gymnastik och rörelsere-
presentation gör att jag har haft svårt att ”bolla” med eller mot något. Att 
vara hänvisad till engelskspråklig litteratur gör också att jag tvekat om hur 
jag skulle översätta vissa begrepp till svenska, som exempel kan tas ”prefer-
red meaning”. Ett alternativ hade kunnat vara att använda mig av de engels-
ka termerna. Jag valde dock att försöka bearbeta, och internalisera dem i 
mitt eget språk, med god hjälp av den litteratur jag studerat. En ytterligare 
fördjupad teoretisk analys av semiotik i relation till rörelser och rörelse-
tecken kan så här i efterhand framstå som önskvärd, men den får ta plats i 
en kommande studie. En utvidgad metoddiskussion finns i del tre, där samt-
liga metoder får sin genomlysning.  



 

Del III 
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10. Sammanfattande iakttagelser och 
avslutande diskussion 

 
 

 
 

Återblick 
Det är nu dags att summera vårt avhandlingsarbete med en avslutande dis-
kussion, där resultaten från de olika delstudierna relateras till varandra, till 
vårt studieobjekt och vår forskningsfråga. Vidare förs en diskussion om det 
som framträder i resultaten utifrån ett köns-/genusteoretiskt perspektiv. Till 
detta hör även en reflektion över val av metoder samt forskningsprocessens 
tillförlitlighet och giltighet. Vi har i vårt arbete följt ett ämne, dess innehåll, 
utformning och innebörd. Vi har således försökt beskriva och analysera hur 
ett ämne har förändrats över en viss tidsperiod. Vår studie är ovanlig i be-
märkelsen att den har haft den kroppsliga praktiken som objekt för kun-
skapssökandet. Vi har gjort en kulturhistorisk resa som startade i ett intresse 
för rörelsetraditioner och kroppslig skolning. Frågor som då var i fokus var: 
vad hade man övat, hur hade man tränat och vilka bildningskvaliteter hade 
lyfts fram för blivande gymnastik/idrottslärare. Under resans gång har idé-
erna bakom de olika skeendena, deras orsaker och konsekvenser tagit allt 
större plats. Nedanstående figur illustrerar de datainsamlingar som legat till 
grund för vår empiri och den triangulering som har kunnat genomföras med 
hjälp av dessa. 
 

 intervju-  
      utsagor 

                   verksamhets- filmmaterial 
                   rapporter  
 
 

gymnastikämnet och 
den fristående gymnastiken 

i lärarutbildningen 
 

 
Figur 14. Datainsamlingarna och det studerade objektet 
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Slutsatser och reflektioner 

Det skrivna  
Granskningen av lärosätets verksamhetsrapporter har skett utifrån ett insti-
tutionsteoretiskt perspektiv. I analysen av materialet träder det kollektiva 
minnet fram i form av beskrivningar av ämnets innehåll och omfattning och 
därmed i förlängningen dess legitimitet. Resultatet visar att gymnastikämnet 
i lärarutbildningen kraftigt reducerades och förändrades över tid. På 1940-
talet bestod den totala undervisningstiden för de manliga studenterna till 40 
procent av gymnastik. För de kvinnliga studenterna var motsvarande siffra 
44 procent. Fem decennier senare har tidsutrymmet för ämnet gymnastik 
minskat till 9 procent av den totala utbildningstiden för både män och kvin-
nor. Det är dock inte enbart fråga om en reducering av tid som ämnet 
”drabbats” av, ämnet har också förändrats radikalt under den studerade pe-
rioden. 
 
Gymnastikämnet 
Hur framträder förändringen av ämnet under den studerade perioden? Vid 
studiens start omfattade ämnet gymnastik såväl fristående gymnastik, red-
skapsgymnastik som gymnastikens teori. I teorin låg även metodiska anvis-
ningar för hur undervisning i ämnet i skolan skulle ske. Den manliga och 
kvinnliga gymnastikutbildningen skilde sig åt i både tid och innehåll. Dess-
utom var undervisningen åtskild för kvinnor och män, de manliga gymnas-
tiklärarna undervisade de manliga studenterna och de kvinnliga lärarna un-
dervisade de kvinnliga studenterna. Gymnastikämnet ”omformades” läsåret 
1966/67 till att enbart definieras som ett praktiskt ämne innehållande red-
skapsgymnastik och fristående gymnastik. De skolanpassade delarna i form 
av metodik och undervisningsövningar fanns likväl fortfarande kvar inom 
ämnet. En ny praktisk kurs i musik infördes för både män och kvinnor, i 
syfte att förstärka den fristående gymnastiken. De kvinnliga studenterna 
delgavs liksom tidigare läsår mer undervisningstid i ämnet i jämförelse med 
sina manliga studiekamrater. 

Den mest påtagliga förändringen av studieupplägget och innehållet i ut-
bildningen skedde i samband med samundervisningens införande, läsåret 
1977/78. Hela utbildningen blev då identisk för manliga och kvinnliga stu-
denter och samundervisning kom att gälla i alla kursmoment. De praktiska 
kurserna (idrott och gymnastik) skars ned till förmån för praktisk pedago-
gisk utbildning, teoretiska ämnesstudier och en valfri ämnesfördjupning. 
Gymnastikämnet, som från och med nu lagts inom (och under) ämnesområ-
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det idrott, delades upp i två områden: gymnastik och grundträning samt mu-
sik, rytmik och dans. Gymnastikämnet kom dock även fortsättningsvis att 
omfatta såväl redskapsgymnastik som olika former av fristående gymnastik. 
Från och med denna tid upphörde vidmakthållandet av de två åtskilda gym-
nastikdiskurserna. Undervisningen utgick från en gemensam kursplan och 
en gemensam undervisning, helt i linje med de strömningar som läroanstal-
ten omgavs av och som varit gällande i samhället under en längre tid. Vi 
tänker då på jämlikhetssträvandena och den ändrade synen på kvinnokrop-
pen, som hade börjat etableras inom kroppsövningskulturen. Den kvinnliga 
kroppen började nu anses lika fysiologiskt träningsbar som den manliga 
kroppen, vilket innebar att också flickor och kvinnor behövde styrketräning. 
Till detta kom att de kunde vara lika intresserade av bollsporter som pojkar 
och män och att tillträdet till de stora bollidrotterna blev möjligt.  

När utbildningen blev treårig, läsåret 1986/87, medförde detta nya kon-
sekvenser för ämnet gymnastik. Redskapsgymnastiken, som de manliga 
lärarutbildarna vid denna tid hade ansvar för, sammanfördes i kursplanen 
med området friidrott. Gymnastikämnet hade nu definitivt delats upp i två 
skilda områden: redskapsgymnastik respektive rytmik, rörelse och dans.  
 
Förändringen inom den fristående gymnastiken 
Den fristående gymnastikens förändring över tid har följts i lärosätets verk-
samhetsrapporter, där bland annat språk- och begreppsanvändning varit fö-
remål för granskning. När innehållet i de manliga studenternas gymnastik-
utbildning har beskrivits, har språket och begreppen varit konstanta under 
lång tid. Ett exempel på detta är begreppet ”kommendering” som i text inte 
togs bort för de manliga studenterna förrän läsåret 1966/67. För de kvinnli-
ga studenterna togs begreppet kommendering bort redan läsåret 1945/46 
och ersattes av en annan form av pedagogisk ledning. Vi har tolkat detta 
som att förändringspotentialen och/eller dynamiken i den manliga friståen-
de gymnastiken var mindre än inom den kvinnliga. Den manliga gymnasti-
ken verkar ha hållit fast vid Lings gymnastiksystem i dess mer ursprungliga 
form under en, för oss, överraskande lång tid. Läsåret 1958/59 fördes ett 
nytt begrepp in i beskrivningarna av den manliga gymnastikutbildningen, 
nämligen cirkelträning. Detta var en träningsform som inte byggde på den 
traditionella linggymnastikens metoder för träning av kroppen. Den nya 
metoden, byggde på en intervallbetonad träning i redskap för träning av 
kondition och muskelstyrka, och införlivade de nya fysiologiska rönen om 
konditionsträningens betydelse. Dessa hade uppenbarligen vunnit gehör hos 
de manliga gymnastiklärarna. För att implementera de nya rönen krävdes 
nya arbetssätt och nya övningar. Inte minst P-O Åstrands forskning inom 



 284 

fysiologin torde ha påverkat de manliga gymnastiklärarna.489 Motsvarande 
begrepp och metoder fanns inte i beskrivningen av de kvinnliga studenter-
nas utbildning i fristående gymnastik. En förklaring till detta kan vara att 
isärhållandet av den praktiska undervisningen vid denna tid var så grund-
murat att det inte föll sig naturligt att lyfta in dessa metoder i den kvinnliga 
fristående gymnastiken, eftersom den inte ägnade sig åt denna typ av rörel-
seträning (uttalad intervallträning och muskelstärkande övningar).  

De kvinnliga studenternas utbildning i fristående gymnastik har i verk-
samhetsrapporterna återgivits med en helt annan detaljrikedom än de man-
liga studenternas. I redogörelserna för de kvinnliga studenterna beskrivs 
noggrant hur nya begrepp, metoder och inriktningar på rörelseträningen 
kontinuerligt förts in i undervisningen. Varför denna noggranna beskriv-
ning? Vår tolkning är att de kvinnliga lärarna hade behov av att påvisa äm-
nets innehåll och bekräfta den utveckling de bedrev i relation till övriga 
ämnen. Värt att notera är att de kvinnliga studenterna också verkar ha förbe-
retts för en verksamhet utanför läraryrket, då det går att utläsa att de skulle 
utarbeta program för bland annat kontors- och pausgymnastik. I texten för 
läsåret 1966/67 finns en ”i alla stycken” gemensam kursplan, utom då det 
gällde undervisningen i kroppslig praktik (gymnastik, musikteori/praktik, 
idrott). De manliga studenterna erhöll där mer undervisningstid i gymnastik 
och idrott än de kvinnliga studenterna. Dessa fick i stället mer undervis-
ningstid i musikteori och -praktik. 

När samundervisningen infördes 1977/78 övergav de manliga gymnas-
tiklärarna den fristående gymnastiken. De kvinnliga lärarna och musiklära-
ren kom att utveckla en musik- och rytmikundervisning som karakterisera-
des av ett mer skapande, rytmiserande arbetssätt i samarbete med den musi-
kaliska formen. Den fristående gymnastiken innehöll såväl en mer motions-
inriktad träningsform som en mer rytmisk, kreativ rörelseform. 

Den treåriga utbildningen, som sjösattes läsåret 1986/87, medförde som 
nämnts nya kursplaner. Själva begreppet fristående gymnastik försvann från 
och med detta läsår helt ur kursplanen och ersattes av begreppet rörelse. I 
det nya kursområdet rytmik, rörelse och dans ingick inom rörelsedelen trä-
ning till musik med och utan handredskap. Här återfanns även en del av den 
tidigare mer motionsbetonande manliga och kvinnliga fristående gymnasti-

                                              
489 Redan 1941 inrättades en professur inom fysiologi och hygien, vilken lade första 
byggstenen i det kommande uppbyggandet av en stark forskningsbaserad tradition inom 
fysiologin. Den första professuren innehades av Erik Howhü-Christensen, vars lärjunge 
Per-Olof Åstrand disputerade 1952 och utnämndes till professor 1970 (tillförordnad pro-
fessor mellan åren 1962 och 1970).  
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ken. Den kvinnliga fristående gymnastiken i vilken det rytmiska arbetssättet 
ingick återfanns under momentet rytmik i den ”nya” kursen.  

 

Det talade 

Begreppsanvändning 
Vilken kunskap har intervjustudien bidragit med? Vi ser lärarutbildarnas 
minnen i ämnet gymnastik som en del i lärosätets historia. I utsagorna mö-
ter vi både respondenternas egna personliga minnen och deras gemensam-
ma kollektiva minne från tiden då de undervisade i gymnastik. När 
lärarutbildarna talar om mål, tyngdpunkt och innehåll i sin undervisning har 
vi funnit att de har använt sig av andra begrepp än dem vi använder oss av i 
dag. Valet av begrepp och uttryckssätt i intervjuerna skiljer sig också åt 
mellan de kvinnliga och manliga gymnastiklärarna. När vi jämför utsagorna 
kommer det tydligt till uttryck att kvinnorna valde en egen väg skild från 
männens.  

I vår jämförelse ser vi att målet för de manliga gymnastiklärarnas rörel-
seträning genomgående har varit att stärka kroppens fysiska status genom 
en systematisk träning. Under 1940-talet betonades även den personlighets-
danande effekt som den gymnastiska träningen kunde bidra med. Håll-
ningsgymnastiken var en del i denna personlighetsdanande träning. När det 
gäller karaktären på de manliga gymnastiklärarnas undervisning (med de 
manliga studenterna) framstår koordinationsträning samt korrektiv träning 
av kroppen som central. En viktig kvalitet i den manliga gymnastikträning-
en synes ha varit träningens investeringsvärde, dvs. ett nyttovärde som låg 
bortom aktiviteten och inte i rörelsernas egenvärde. Denna inriktning verkar 
ha bevarats från 1940-talet och ända fram till samundervisningens införande 
på den manliga sidan.  

De kvinnliga gymnastiklärarna framhåller rörelseträningens funktionella 
mål, som i förlängningen skulle ge en kroppsbehärskning (rörelsebehärsk-
ning) – inklusive hållningen. Dessutom understryker de ytterligare ett värde 
– det estetiska värdet, vars syfte var att uppöva en hög grad av känsla för 
rörelsens kvalitet och uttryck, som kunde förenas med en strävan efter per-
sonlig bildning. En viktig kvalitet i de kvinnliga gymnastiklärarnas under-
visning var uppenbarligen att lyfta fram rörelsernas egenvärde. De kvinnli-
ga gymnastiklärarnas utsagor vittnar om ett utvidgat sätt att se på kroppsrö-
relse, i vilket låg tankar om att kroppen kunde ses som ett instrument för att 
uttrycka känslor och sinnesstämningar. Den upplevande kroppen stod i fo-
kus. Influenserna till detta utvidgade synsätt kom bland annat från studiere-
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sor utomlands och från rörelsepedagoger med delvis annan inriktning än 
den traditionella gymnastikens.  

 
Synen på kunskap 
De gemensamma tankefigurer som finns bland lärarutbildarna, och som 
kommer till uttryck i intervjuutsagorna om synen på kunskap, handlar om 
vikten av att ge tid till rörelseträning och värdet av att den som ska lära ut 
gymnastik själv måste behärska dess grunder och ha förmågan att kunna 
planera och leda ”goda lektioner” (god metodik, fysisk effektivitet, säker-
het, organisation, nivåanpassning). Detta sågs som en förutsättning för att 
man skulle kunna göra skolundervisningen (träningen av övningar-
na/rörelserna) stimulerande och glädjefylld. Betydelsen av att utbilda ex-
emplariska förebilder, goda exempel, underströks också. Lärarutbildarna 
talar om att kunskap, upplevelse och färdighet är nära förknippade med var-
andra – viktigt i arbetet med att göra eleverna i skolan intresserade av äm-
net.  

Vi har även frågat lärarutbildarna om de anser att det förelåg någon skill-
nad på viktig kunskap för manliga och kvinnliga GCI/GIH-studenter. Här 
pekar lärarutbildarna mer på det gemensamma än på olikheter, vilket kan 
synas vara motsägelsefullt i relation till de skilda former av gymnastik som 
beskrivs i verksamhetsrapporter och filmmaterial. En förklaring till detta 
kan vara att det vi idag uppmärksammar i genusdebatten är hur åtskillnaden 
mellan könens praktik konstrueras. Denna åtskillnad uppfattade förmodli-
gen dessa lärarutbildare som icke konstruerad utan naturlig, varför likheter-
na framstod som mer anmärkningsvärda än olikheterna.  

De lärarutbildare som var med om omställningen från sär- till sam-
gymnastik talar däremot mycket och gärna om det som man fick lämna i 
form av mer specifikt kunskapsinhämtande. Samundervisningen blev också, 
som en av respondenterna uttrycker det, ”döden för den så kallade friståen-
de gymnastiken”. Både manliga och kvinnliga respondenter menar dock att 
man vann andra kvaliteter som hade med den sociala miljön i under-
visningsgrupperna att göra. Vi vill mena, att det i detta läge skedde en glid-
ning i målsättningen inom ämnet gymnastik och kanske inom hela den 
kroppsliga praktiken på lärosätet. I utsagorna framkommer, menar vi, en 
förändring av gymnastikens mål vilket innebar att gymnastiken kom att bli 
ett medel (att skapa gott socialt klimat och rörelseglädje) och inte ett mål 
(färdighet) i sig. Det sistnämnda kan vi inte enbart se som en effekt av sam-
undervisningen och att kvinnliga gymnastiklärare tog över undervisningen, 
utan bör ses i relation till samhällets jämlikhets- och jämställdhetsdebatt, 
där värdet av lika behandling i skolan överordnades kraven på färdighets-
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kunskap. Sammantaget resulterade detta i att man kunde tona ner de tidiga-
re färdighetskraven genom att lyfta fram värdet av en ”rätt” utformad social 
undervisningsmiljö.  

 
Rörelse till och från 
Det finns anledning att särskilt kommentera rytmikundervisningen från läs-
året 1977/78. Eftersom de kvinnliga gymnastiklärarna efter samunder-
visningens införande tog hand om i princip all rörelseträningen till musik, 
medförde detta att de fortsatte att bedriva utbildning i rytmisk gymnastik, 
men nu för både manliga och kvinnliga studenter. Således fortlevde en del 
av den kvinnliga gymnastikdiskursen inom ramen för den rytmiska dansan-
ta rörelseträningen, med den skillnaden att den delgavs båda könen och på 
en förenklad nivå. De traditionella fristående rörelserna tonades ned och ett 
mer kreativt och icke formbestämt rörelseutförande uppmuntrades. Inom 
denna rörelseträning kunde de kvinnliga gymnastiklärarna fortsätta att arbe-
ta med rörelsernas egenvärde. Troligtvis bidrog det något öppnare klimatet 
för dans, musik och rörelse i samhället till att rytmiken med dess ingående 
delar kunde fortleva i sin något förenklade och nyskapade form. Rörelse-
former som aerobics och street-dance samt dansfilmer som Saturday Night 
Fever och Dirty Dancing bidrog troligen till att dansanta rörelseuttryck inte 
enbart kom att relaterades till feminina rörelseuttryck utan också kunde ut-
föras av män.  

Det nya kunskapsområdet pedagogiskt drama initierades, planerades och 
genomfördes av de kvinnliga gymnastiklärarna. Pedagogiskt drama innehöll 
rörelse- och dramaimprovisationer, kreativitetsövningar samt tillits- och 
trygghetsövningar. Detta område blev också en arena där kvinnorna kunde 
fortsätta att arbeta med ett innehåll som utgick från deras pedagogiska 
grundsyn, i vilken en strävan fanns att påverka studenternas personliga ut-
veckling. De kvinnliga lärarutbildarna fick alltså vid sidan av gymnastiken 
en ny möjlighet att fortsätta att utveckla och främja de studerandes förmåga 
till rörelseuttryck och förmåga att uppleva och förmedla sinnesintryck. 

Vilka slutsatser kan dras av ovanstående? Vår tolkning är att detta är ett 
uttryck för de kvinnliga gymnastiklärarnas traditionsburna självständighet 
och förmåga att bevaka sina intressen och finna nya vägar för att kunna 
fortsätta med det som de trodde på. Hur ska detta förstås utifrån ett köns-
/genusperspektiv? Kvinnliga pionjärer som Björkstén, Falk och Carlqvist 
har skapat en arena för barn- och kvinnogymnastik, men utifrån vilken ge-
nusordning har de verkat? Odlade den kvinnliga fristående gymnastiken 
fram uppvisningsföremål för männen att betrakta? Halldén skriver som av-
slutning i en artikel om den internationella kvinnogymnastiken:   
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Rätt lustigt att konstatera är, att denna moderna dansgymnastik till största 
delen har framfötts och utvecklats av män.490 

 
Efter genomgången av ”det gestaltade” ska vi försöka besvara dessa frågor.  

 

Det gestaltade 
Vid genomgången av resultaten från den visuella analysen av filmmaterialet 
finns risken att man ser det man vill se – upplevelsen eller symboliken ”lig-
ger i betraktarens öga”. I analysen har vi försökt läsa av rörelsegestaltning-
ens uttryck, innehåll och representation. Filmsekvenserna har studerats ut-
ifrån en såväl innehållslig som kompositionsmässig utgångspunkt. I detta 
arbete har ingått att studera relationer, likheter och olikheter i rörelseut-
trycken i den manliga respektive kvinnliga fristående gymnastiken. Det 
finns en tydlig dikotomi mellan de maskulina och feminina rörelseuttrycken 
under perioden från 1949 fram till 1970 i filmmaterialet. Det förefaller som 
om det låg i såväl männens som kvinnornas intresse att just uttrycka det 
som särskiljde dem. Teoretiskt kan man återkoppla detta till tidigare nämn-
da forskares (Olofsson, Hargreaves, Laine, Ljunggren och Löfgren) reso-
nemang om det tänkande som fanns i samhället om könens och därmed om 
gymnastikformernas åtskillnad. Successivt trängde sig nya könsrollsdiskur-
ser in på gymnastikområdet och i ljuset från dessa skedde med tiden föränd-
ringar i rörelsegestaltningen, som fick ett markant trendbrott i och med 
samgymnastikens införande. 
 
Likheter och olikheter 
Den manliga gymnastikdiskursen, som framträder i bildmaterialet från 1949 
fram till 1963, präglas av en kontrollerad, funktionell och presterande kropp 
där gymnasterna deltar i en kollektiv träning och intar ett instrumentellt för-
hållningssätt till sin kropp. Övningarna i samtliga filmsekvenser är, om inte 
exakt desamma, så mycket snarlika. Den kvinnliga gymnastikdiskurs som 
gestaltas under samma tidsperiod, visar i uttryck och innehåll en gymnastik 
vars syfte var att utveckla den upplevande och sköna kroppen. Sammansätt-
ningen och urvalet av övningarna byggde på tänkandet om behovet av en 
uttrycksfull rytmisk gymnastik för unga kvinnor. Vi ser det i rörelsevaria-
tionerna, i koreografin i rummet och i rytmisering av rörelserna i relation 
till musiken. Det signifikanta blir betoningen på rörelsernas egenvärde.  

Målsättningen med denna typ av utövande var, som vi tolkar det i dag, 
att de kvinnliga GCI-studenterna för sin kommande yrkesroll, behövde be-
                                              
490 Olle Halldén (1948), s. 95. 
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härska ett estetiskt rörelsesätt som lärare (och kvinnor), ha stilkänsla samt 
ha kunskaper i koreografi. Frågan i vems intresse och varför det var av vär-
de för en kvinnlig gymnastiklärare att lära sig att röra sig estetiskt och fe-
minint är inte enkelt att ge ett svar på. Den estetiska rörelseträningen (i 
form av den stilmässigt renodlade gymnastiken) försvinner mer eller mindre 
i samband med samundervisningens införande. Man kan lägga ett samhälls-
perspektiv på den visuella analysen och påstå att det efter 1970-talet inte 
längre fanns ett behov av ett estetiskt feminint rörelseuttryck vare sig i yr-
kes- eller kvinnorollen. Kvinnligheten kom så att säga att konstrueras (eller 
snarare nykonstrueras) efter den då rådande diskussionen om kvinnlighet 
och manlighet. Samtidigt kvarstår dock, parallellt med detta, den frivilliga 
gymnastikrörelsens utbud av rytmisk gymnastik som den kom till uttryck i 
Idla-gymnastiken, hos Malmöflickorna och andra kvinnliga trupper. Den 
dansanta, rytmiska gymnastiken för kvinnor, som framförs på de årliga 
GCI- uppvisningarna 1949, 1953 och 1963, skiljer sig i rörelsegestaltning 
inte bara från den manliga gymnastiken utan också från husmorsgymnastik, 
som utvecklades vid sidan av lärosätet under samma tidsperiod. Husmors-
gymnastiken hade ett uttalat syfte att vara hälsobefrämjande. Häri låg också 
idén om den moderna, förnuftiga, rationella kroppen. Denna gymnastikform 
gavs inte plats i filmerna i de undersökta filmsekvenserna. En förklaring 
kan vara att GCIs undervisning i fristående gymnastik var ämnad för unga 
kvinnor och skolelever och att syftet med denna rörelseträning var ett annat, 
nämligen att den skulle utveckla en viss typ av rörelsekvaliteter som kunde 
kopplas till ett estetiskt uttryck. 

Flyttar vi blicken framåt i tiden till filmsekvensen från 1985, där GIH har 
Öppet Hus och presenterar en ”senmodern” motionsgymnastik för kvinnor 
och män, hittar vi ett slags återkoppling till tänkandet om en ”enkropps-
modell”. Visserligen har det ”karaktärsdanande” i de övningar som gestal-
tas tonats ned, men rörelserepresentationen förmedlar att en allsidig och 
hälsobefrämjande träning eftersträvas. Vi konstaterar, utifrån den visuella 
analysen, att deltagarna i motionsprogrammet utför rörelserna med mottot: 
”var och en presterar efter sin förmåga”. En del tar i mycket och strävar 
efter fullt rörelseutslag och andra lägger ned måttlig energi på rörelse-
utförande och uttryck. Något uttryck eller innehåll utöver det tränings-
rationella och könsneutrala förhållningssättet till kropp och rörelse gestaltas 
inte i filmen. Ingen rörelse framställs som bärare av ett värde i sig. Rörelse-
uttrycken är varken feminina eller maskulina utifrån vår tolkningsram, utan 
snarare neutrala till sin karaktär och gestaltning. I den nya motionsformen 
workout framställs inte heller rörelserna som påtagligt maskulina eller fe-
minina. Rörelsegestaltningen i den motionsinriktade gymnastiken kan be-
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tecknas som unisex, helt i linje med idrottsdiskursen för kroppsövningskul-
turen i stort: idrott åt alla – på lika villkor – för jämlika män och kvinnor. 

 
Kroppsbilder som framträder 
I analysen av filmmaterialet har rörelsegestaltningen och det betydelsebä-
rande i denna fokuserats. Den grundläggande forskningsfrågan har varit: 
Hur kan man läsa den rörelserepresentation som framträder? Givetvis har 
också i bilden ingående tecken som sätt att filma, bildsnitt, svart/vitt eller 
färg, ljud-stumfilm samt gymnasternas kroppar och klädsel påverkat det 
visuella intrycket och tolkningen av det som har uppfattats som framträdan-
de. Framförallt har kroppskonstitution och klädsel varit med och förstärkt 
det som har gestaltats. Under lång tid var det en fastställd unison klädsel för 
de manliga respektive kvinnliga gymnastikstudenterna. Klädseln förstärkte 
rörelseuttrycken och framhävde kroppens linjer i samtliga filmsekvenser 
fram till 1970. Kroppsbilden i form av en ung hälsosam, disciplinerad man-
lig respektive kvinnlig gymnastkropp åskådliggörs med stor tydlighet. 
Kroppsbilden av de gymnastiserande GCI/GIH-studenterna representerar 
bilden av unga medborgare som tar ansvar för sin hälsa och håller sina 
kroppar ”hälsosamt välskolade” i en gymnastisk stil som markerar tydlig 
åtskillnad mellan manligt och kvinnligt. 

I samband med samundervisningens införande vid lärosätet växer en ny 
rörelsediskurs och en ”gemensam” kroppsbild fram, vilka medför att man 
undviker att framhäva kroppens linjer. Inga riktlinjer för klädseln verkar 
finnas kvar, utan var och en väljer fritt vilka träningskläder man bär. Detta 
trots att det rör sig om ett offentligt framträdande. Symboliken som tidigare 
framträtt i form av en disciplinerad kropp och klädsel är borta. De nya häl-
sobefrämjande målen kräver inte denna disciplinering, utan snarare en indi-
vidualisering, oberoende av könstillhörighet. Utifrån deltagarnas klädsel ser 
vi dem inte enbart som gymnastiserande studenter, utan också som ”repre-
sentanter” för den idrottande mannen eller kvinnan, som i just dessa bilder, 
deltar i ett motionsprogram, vid sidan av annan träning. Det sistnämnda 
bildar också ett uttryck för den minskade betydelse som ämnesområdet 
gymnastik och speciellt den fristående gymnastiken nu har tilldelats. Den 
blivande gymnastikläraren behövde inte längre ha en estetisk rörelsebild-
ning med sig ut i yrkeslivet. 

 

Rörelsekulturer som formas och omformas 
Vi kan konstatera att institutionen gymnastiks kollektiva minne av lä-
rosätets gymnastiska kultur har bevarats och reproducerats på olika sätt. Det 
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kollektiva minnet har här haft flera förankringspunkter. En viktig bestånds-
del har varit att huvuddelen av lärarkollektivet vid GCI/GIH faktiskt både 
själva utbildats och rörelseskolats på lärosätet. De nyanställda lärarna var på 
så sätt både kolleger med och studenter till sina tidigare lärare. Vi menar 
också att de begrepp som finns dokumenterade i jubileumsskrifter, årsredo-
görelser, studieplaner, kursplaner och i gymnastikterminologin har haft sin 
del i reproducerandet av gymnastikämnets och gymnastikinstitutionens kol-
lektiva minne. Därutöver har det kollektiva minnet kring gymnastikens mål 
och inriktning hela tiden tydliggjorts via den kroppsliga praktiken, där såväl 
etablerade som nytillträdda lärare varit väl förtrogna med dess traditionella 
utformning. Man kan tala om ett mästar-lärlingförhållande. 

I reproduktionen av gymnastikkulturen har vi bland lärarutbildarna fun-
nit en beredskap till utveckling och förändring av en rörelsekultur som man 
samtidigt varit delaktig i. I intervjuutsagorna framkom att samtliga lärarut-
bildare hade påverkats av sina företrädare, men de lyfte också fram den sto-
ra betydelse som studieresor och utifrån kommande influenser hade haft på 
undervisningens utformning. Framförallt har de kvinnliga lärarutbildarna 
haft förmågan att omvandla dessa influenser till lämpligt stoff för sin egen 
undervisning. Den stagnation som vi tycker oss kunna se inom den manliga 
fristående gymnastiken kan troligen bero på en brist på influenser från an-
nan manlig gymnastik och på manliga ledargestalter. En aspekt på detta kan 
vara att den manliga fristående gymnastiken redan från start hade en tydlig 
förgrundsgestalt (P H Ling), med ett föreskrivet gymnastiksystem, varför 
man inte behövde utveckla nya former av gymnastik, ej heller ge utrymme 
för nya förgrundsgestalter. 

Gymnastiklärarna vid GCI/GIH har också tillhört flera verksamheter och 
miljöer inom kroppsövningskulturen, i bemärkelsen att de har varit aktiva 
inom t.ex. Svenska Gymnastikförbundet, en organisation med egna sedvän-
jor och traditioner. Vi tror att detta ömsesidiga samarbete, och/eller beroen-
de, säkerligen både har befäst och befruktat utvecklingen av olika rörelse-
traditioner. Utan tvekan är det så att flera av de manliga och kvinnliga 
gymnastiklärarna på GCI/GIH har påverkat Gymnastikförbundets verksam-
het på ett inflytelserikt sätt. I vissa fall har detta lett till en styrning och lik-
riktning av rörelseformer, vilket har varit fallet med t.ex. utformningen av 
motionsgymnastiken.  

Ytterligare en förklaring till varför vissa manliga och kvinnliga rörelse-
kulturer har kunnat reproduceras över så lång tid kan vara att GCI/GIH har 
haft ett tolkningsföreträde för hur en lärarutbildning i gymnastik skulle be-
drivas. GCI/GIH var ju ända fram till 1966, det enda lärosätet i landet, som 
utbildade gymnastiklärare. I början av 1900-talet kunde visserligen kvinnor 
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utbildas till gymnastikdirektörer vid såväl D:r Arvedsons Gymnastiska In-
stitut i Stockholm som vid Sydsvenska Gymnastikinstitutet i Lund. Men 
under 1930-talet försvann utbildningsrättigheten för dessa institut. ”Makten 
över utbildningen” till friskgymnast/gymnastiklärare kom att koncentreras 
till GCI.491 I början av 2000-talet är bilden en annan. Tolv högsko-
lor/universitet hade hösten 2001 rätt att utbilda lärare med inriktning mot 
idrott och hälsa.492 När lärarutbildningar i idrott startade vid Göteborgs och 
Umeå universitet 1993, upphörde GIHs monopol. Vi har då bortsett från 
GIH i Örebro som vi har räknat som en systerinstitution till GIH i Stock-
holm. 

De ovannämnda faktorerna kan förklara varför vissa rörelsetraditioner 
har kunnat vidmakthållas över en så förvånansvärt lång tid, trots att samhäl-
let utanför och skolans gymnastikundervisning redan hade övergivit vissa 
av de rörelsetraditioner som fortfarande utövades vid GIH. Den rörelse 
inom ämnet, som vi sett över tid, vill vi se som en socialt formad verksam-
het, en interaktionsprocess, där lärosätet, lärarna och kroppsövningskulturen 
samspelat. Med hjälp av den etablerade kunskapen, förkroppsligad i dem 
som arbetade med gymnastikområdet, har institutionen gymnastik fått po-
tentialen att förvalta en specifik rörelsetradition inom kroppsövningskultu-
ren. 

 
Tankar bakom utformningen 
I kapitlet Kulturen i kroppen redogör vi i korthet för synen på kropp och 
kroppsövning och för hur olika diskurser inom kroppsövningskulturen 
kommit till uttryck i rörelsegestaltning och kroppsbild. I bakgrundsteck-
ningen tar vi också upp hur Gustavsson och Engström menar att man kan 
använda sig av rationalitetsbegreppet för att få syn på de värden som gör att 
en kroppsövningsform kan anses värdefull av en utövare eller av den som 
förmedlar den. De menar att valen av aktivitetsform kan fungera som ett 
slags legitimering av ämnesinnehållet och utövandet. Med denna utgångs-
punkt vill vi föra ett övergripande teoretiskt resonemang kring vilka ratio-
nalitetsgrunder som kan tänkas ligga bakom utformningen den fristående 
gymnastiken.  

                                              
491 Barbro Carli (2002), s. 6–13. I denna artikel framkommer att GCI och Svenska Gym-
nastikläraresällskapet arbetade mycket aktivt mot att den kvinnliga föreningen GCI skulle 
ha fortsatt rätt att yttra sig till Kunglig Maj:t om utredningar som rörde kroppsövnings-
området. Föreningens möjlighet att agera som remissinstans upphörde under 1930-talet. 
492 Claes Annerstedt, Lars Bergendahl (2002) Attraktiv utbildning: En studie av lärarut-
bildningar i idrott och hälsa, IPD-rapport, 2002:08 (Göteborg: Göteborgs universitet: 
institutionen för pedagogik och didaktik). 
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Utifrån vår empiri kan vi se att gestaltningen av rörelsekulturens karaktär 
inom den fristående gymnastiken har producerats och reproducerats vid 
olika tidpunkter för de manliga respektive de kvinnliga studenterna vid 
GCI/GIH. Det första skedet för den manliga gymnastiken kan benämnas 
linggymnastikens slutfas. Här ger materialet vid handen att gymnastikun-
dervisningen utövades utifrån en rationalitet baserad på normer och idea-
lism. Kroppen underställdes disciplinering, kontroll och lydnad. Enligt ett 
värderationellt och patriarkalt ideal ansågs kroppen tillhöra samhället. Indi-
viden underordnades en träning som skulle vara kollektiv och lika för alla. 
Det var en undervisning som legitimerades utifrån samhällets krav på en 
hälsosam, karaktärsfast och disciplinerad manlig kropp.  

Kvinnorna utvecklade, sakta men säkert, under åren från sekelskiftet och 
framåt en rytmisk och dansant gymnastik, en kvinnogymnastik som kom att 
fördjupa sin rytmiska och dansanta profil mellan 1940-talet och 1970-talet. 
Den rationalitet som bar fram den kvinnliga fristående gymnastiken vilade 
på en värdering av upplevelseperspektivet i rörelseutövandet. Det man strä-
vade efter var en estetisk gymnastik för de kvinnliga studenterna. Man pro-
vade en mängd olika metoder och modeller i undervisningen, vilka utgick 
från rytm och rörelse. Man kan säga att undervisningen baserades på ett 
kommunikativt förhållningssätt, i vilket ingick improvisation och rörelse-
skapande, som styrde rörelseurval och rörelseutövande. I detta låg en ”fri-
het” från fasta träningsmodeller och fastställda regler. Rörelsekoreografier-
na, som tränades in, blev också ett sätt för åskådare att få en estetisk upple-
velse.  

Det ansågs viktigt för de kvinnliga studenterna att ägna mycket tid åt att 
utveckla den kommunikativa kroppen, där estetiken och det stilmässiga in-
gick som en del i detta lärande. Vi kan dock inte påstå att gestaltning av den 
fristående gymnastiken verkar ha problematiserats på något sätt. Form och 
kvalitet verkar ha varit de dominerande kraven på den gymnastik som ut-
övades och visades upp. Det som framställs i filmmaterialet gestaltar en 
hälsosam kvinnokropp i ”harmoni” med uppåtsträvande gymnastiska rörel-
ser utan kontrasterande uttryck. Om man utgår från estetiska teorier har ge-
staltningen av dessa rörelser drag av formalismen, där rörelseutförandet i 
sig är själva syftet, inte vad det efterliknar (som i mimesis) eller uttrycker 
(som i expressionism). Rörelsernas egen skönhet var det som utgjorde 
gymnastiken. Man kan här jämföra med hur ”gymnastikrörelsen” influera-
des av jazzdansen. Även där utvecklades en egen form av jazzgymnastik 
som behöll de gymnastiska särdragen. I de filmsekvenser som vi tagit del av 
visas en kroppslig rörelsegestaltning utförd av den rena, sköna och rytmiska 
gymnastkroppen. Eftersom den kvinnliga rörelsegestaltningen aldrig arbe-
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tade med eller uttryckte kontraster, utan endast visade en enda form av för-
kroppsligande av rörelser, kan man alltså ha en viss förståelse för varför 
detta aldrig kom att kallas för dans. Kanske är det här vi kan sätta fingret på 
varför den kvinnliga gymnastiken aldrig har ansetts som konstnärlig, trots 
dess mycket dansanta inslag. Gymnastiken som rörelsekultur framställdes 
genom åren som fri från andra känslomässiga uttryck, som sorg, vrede, be-
svikelse, sexualitet eller sensualism, uttryck som ofta förknippas med 
konstnärlig dans. Det meningsbärande i den kvinnliga gymnastiken kan 
sammanfattas med viljan att utveckla det stil- och färdighetsmässiga i den 
fysiska träningen. 

Den manliga fristående gymnastiken övergick i slutet av 1960-talet och i 
början av 1970-talet till en rörelsekultur som enbart främjade den ”fysiska 
träningen” av den manliga kroppen. Valet av innehåll utgick från fysiolo-
giska faktakunskaper, som omsattes i praktiska övningar och träningsmeto-
der. Det meningsbärande i den fysiska träningen kom att handla om den 
moderna rationella kroppen, med ett fortsatt instrumentellt förhållningssätt 
till kroppsövningen. 

Den sista epoken som vi följer är den gemensamma nyorienteringsfasen, 
där två vitt skilda kroppsövningskulturella inriktningar möts och kom att 
påverka målsättningen och innehållet för ämnesområdet fristående gymnas-
tik. Den instrumentella nyttorationaliteten bekräftades och utvecklades 
inom rörelseformer såsom motionsgymnastik och andra former av trend-
gymnastik (discogympa, work-out och aerobics). I fokus stod den fysiskt 
aktiva och hälsosamma kroppen, med neutral könstillhörighet. Det kommu-
nikativa förhållningssättet utvecklades parallellt inom ämnesområdena pe-
dagogiskt drama och rytmik. För dessa ämnesområden låg nu fokus på att 
utveckla individens psykiska och sociala välbefinnande, vilket medförde att 
rörelserna blev ett pedagogiskt medel, burna av en idé som hade en ny in-
riktning och inte ett mål sig.  

 

Köns-/genusteoretiska iakttagelser 
Det är nu dags att, efter sammanfattningen av vårt empiriska material, föra 
samman resultaten med vårt övergripande köns-/genusteoretiska perspektiv. 
I den diskussion som följer har vi utgått från några centrala begrepp inom 
feministisk forskning och satt dessa i relation till kvinnlig och manlig fristå-
ende gymnastik. För att kunna problematisera våra resultat i förhållande till 
den köns-/genusteoretiska ansatsen kommer vi att sätta begreppen isärhål-
lande och hierarki i relation till det som framträder i våra delstudier. 
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Två gymnastikdiskurser blir en – det betydelsebärande 
Den rörelsegestaltning som har konstituerat manlig respektive kvinnlig fri-
stående gymnastik på lärarutbildningen vid GCI/GIH har byggt på ett gym-
nastiksystem med en kollektivt utformad övningskultur som har sina rötter i 
linggymnastiken. Idétraditionen har i sig byggt på kollektiva föreställningar 
om vad som har varit möjligt och icke möjligt att gestalta inom denna 
kroppsövningskultur. Sammantaget har detta format en betydelsebärande 
mening, som aktörerna inom kroppsövningsområdet gymnastik har kunnat 
enas om. Uppdelningen av gymnastiken i en kvinnlig och en manlig form 
utgick från ett särartstänkande, där det med tiden fanns behov av kvalitativt 
särskilja de två gymnastikformerna. För den kvinnliga formen av gymnastik 
var hälsa, kopplad till skönhet och välbefinnande, en viktig grundbult. Rö-
relserepresentationen knöt an till den kvinnliga särarten, där den betydelse-
fulla kopplingen mellan kropp och själ underströks. Den manliga gymnasti-
ken gestaltades i stället av kraftfulla, styrkebetonade och kontrollerade rö-
relser och kom att representera en disciplinerad och mot känslor stålsatt 
kropp. Under i stort sett hela 1900-talet medförde särartstänkandet att det 
inte fanns någon anledning för män att utöva kvinnlig gymnastik eller vice 
versa, eftersom utformningen av gymnastiken var så kvalitativt åtskild. In-
om de flesta områden inom kroppsövningskulturen är inte detta tänkande 
lika applicerbart. Idrottsdiskursen eftersträvade inte någon kvalitativ skill-
nad i utformningen av manlig respektive kvinnlig idrott, eftersom kvinn-
lig/manlig i detta sammanhang bara betecknar könet på utövaren.493  

Hela utbildningsstrukturen vid lärosätet GCI kom från början att präglas 
av ett särartstänkande inom gymnastiken. Isärhållande av utbildnings-
praktikerna för män och kvinnor måste utifrån detta synsätt ha varit en 
självklarhet. Särartstänkandet inom idrottsdiskursen vilade på delvis andra 
argument, där villkoren för deltagandet och förhållningssättet till tävling 
påverkades av kvinnans fysiska underordning, i vilket även ingick hennes 
reproduktiva förmåga, risken med att ta ut sig till utmattningens gräns. Id-
rottsdiskursens inriktning på tävling och prestation låg ju inte heller från 
början helt i linje med gymnastiklärarutbildningens uppdrag att fostra barn 
och ungdomar i hälsa, hygien och systematisk kroppsträning (fysisk fost-
ran). Lärarna i gymnastik och idrott vid GCI/GIH fortsatte så länge de tilläts 
att undervisa studenterna i skilda avdelningar.  

                                              
493 Eva Olofsson (1989), s. 182–191. Dans är ett område inom kroppsövningskulturen 
där man sällan markerat talar om manlig eller kvinnlig dans. Det är oväsentligt då ut-
gångspunkten är dansen i sig. Olika koreografier kan dock ge manliga och kvinnliga ut-
övare olika kvalitativa uppgifter i dansen.  
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Efter samundervisningens införande fick rörelseträningen i gymnastik-
ämnet en ny målsättning, som vid en första anblick tycks anpassad till de 
manliga studenternas kunskaper och förväntningar. Sanningen kanske sna-
rare är att det blev en ömsesidig anpassning, där också de kvinnliga studen-
ternas förkunskaper på ett likartat sätt kom att påverka ämnets utformning 
men även innehållet i övriga ämnen. Mot detta talar emellertid de kvinnliga 
lärarutbildarnas utsagor. De menar att någon diskussion om hur de olika 
idrottskurserna skulle anpassas till de kvinnliga studenterna och de nya för-
hållandena inte fördes bland idrottslärarna. Skälet till denna uteblivna dis-
kussion skulle i så fall kunna vara att det inom idrotten fanns en outtalad 
eller talad strategi under 1970- och -80-talet att inordna kvinnorna inom de 
existerande idrotternas organisation och regelverk.494 Kvinnoidrotten ver-
kade till en början inte heller ha eftersökt någon typ av särbehandling inom 
idrottsrörelsen. Denna önskan växte sig dock stark under 1990-talet. 
 

… we need knowledge of how women experience sport and what sport 
means in their lives; knowledge of the barriers that exist, about gender in 
sport, how training effects the female body and so on.495 

 

Över- och underordning 
Man kan problematisera kvinnans underordning inom kroppsövnings-
kulturen genom att sätta fokus på begreppet hierarki. Så länge man endast 
utgår från så kallade objektiva mätskalor och manliga normer för prestation 
och resultat, som inom tävlingsidrotten, kommer kvinnan på grund av sin 
fysiska förmåga att ges en underordnad plats. Vi har tidigare beskrivit hur 
utvecklingen av de två gymnastikdiskurserna inte utgick från det traditio-
nella hierarkiska tänkandet, där mannen var normen för prestation och rö-
relseutövande. De kvinnliga gymnasterna utvecklade från början sin egen 
form av gymnastik, där egenvärdet och känslan för rörelsen var det centrala. 
Man kan visserligen påstå att gymnastiken på så sätt medverkade till att 
behålla könsskillnader baserade på en biologisk grund. Men vi vill ändå 
betona gymnastikens särart och att den inte anpassade sig till mannen som 
norm, dvs. till den dominerande idrottsdiskursen, utan valde ett annat spår. 
Frånvaron av tävling och regelverk skapade i sig en frihet för kvinnorna att 
utveckla ”sin” gymnastik, där förhållandet överordning–underordning gent-
emot mannen som norm blev ointressant. Den manliga gymnastiken hade, 
som nämnts tidigare, svårare att undvika att förhålla sig till och bli påverkad 
                                              
494 Se vidare Ingela Cederberg, Eva Olofsson (1996).  
495 Women Sport and Health: Report European Women and Sport Conference in Stock-
holm, Sweden 22– 25 August 1996. Introduction Kristina Thurée. 
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av den dominerande idrottsdiskursen. Detta kom att innebära att den sökte 
sig till en utformning som kunde kännas igen som ”idrottslig” träning. Vi 
menar att den manliga gymnastiken saknade motiv och förebilder för hur 
man skulle utveckla gymnastiken i relation till idrottsdiskursen. Ingen ideo-
logisk diskussion verkar ha förts på lärosätet kring den manliga gymnasti-
kens utveckling/förnyelse. Resultatet av denna avsaknad av diskussion blev 
att männen lämnade ställningsgymnastiken för att under en kort tid gå in i 
den mer androgyna motionsgymnastiken, vars rörelser inte utmanade den 
manliga kroppsövningskulturen för mycket. Efter ett par år lämnade de 
även samarbetet med de kvinnliga gymnastiklärarna inom motionsgymnas-
tiken, för att helt ägna sig åt redskapsgymnastik och delar av kursområdet 
träningslära, som kom in i utbildningen 1986. 

Sammanfattningsvis blir vår slutsats att begreppen underordning och 
överordning är beroende av vilka indikatorer (mätvariabler) man använder. 
Om syftet som kvinnlig idrottsutövare är att bli så lik mannen som möjligt 
bör givetvis en ”manlig linjal” användas. Om blicken riktas mot andra hål-
let, mot rörelsekvaliteter, upplevelser och välbefinnande, blir bilden av 
kvinnans ständiga underordning inte lika självklar. Att gå utanför det tradi-
tionella sättet att se på över- respektive underordning när man studerar äm-
nesområdet gymnastik, visar på att det finns ett antal faktorer som talar 
emot det fruktbara i att använda isärhållande och hierarki när man ska förstå 
den kvinnliga och manliga gymnastikens utformning och utveckling. Redan 
i början av 1900-talet utbildade den kvinnliga gymnastiken sina egna leda-
re, skapade egna föreningar och utvecklade hela tiden nya former av kvinn-
lig gymnastik. Det sistnämnda var någonting som den manliga gymnastiken 
uppenbarligen inte förmådde att hantera i relation till den framväxande id-
rottsdiskursen, där det var otänkbart, som vi uppfattar det, att idka en 
kroppsövning som inte byggde på honnörsorden konkurrens, mätbara pre-
stationer och tävling.496  

 

Diskursordning 
En utgångspunkt för avhandlingen har varit att utifrån en köns-/genus-
teoretisk ansats försöka förstå vad som hände när man lämnade de två sepa-
rata gymnastikdiskurserna för att bygga upp ett ämnesinnehåll och tänkande 
kring en gemensam tvåkönad gymnastikundervisning. Vilka strategier val-
des? Det som hade konstituerat gymnastikämnets mål hade ju tidigare varit 

                                              
496 Vi avser här i första hand manlig motions- och truppgymnastik. Den individuella täv-
lingsgymnastiken för såväl kvinnliga som manliga gymnaster följde sitt eget spår och 
anpassade sig till idrottsdiskursen. 
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formbestämda övningar, en systematisk färdighetsträning, ett riktigt ut-
förande och en kroppslig skolning. Här fanns en skillnad i relation till idrot-
tens övergripande målsättning, som (mer) handlade om att nå ett yttre mål 
med färdighetsträningen: poängen eller resultatet. När nu de tidigare två 
gymnastikdiskurserna skulle sammanfogas till en, fanns kraftfulla faktorer 
inom och utanför lärosätet som ifrågasatte uppdelningen i kvinnlig respek-
tive manlig gymnastik. Den gemensamma gymnastikdiskurs som utveckla-
des innebar en anpassning till den idrottsliga diskursen, i bemärkelsen att 
fysisk träning blev det övergripande syftet med kroppsutövningen. De 
gymnastiska färdighetsmomenten tonades alltså ned.  

Männens utsagor vittnar om att man i det fortsatta arbetet (efter samun-
dervisningens införande) lämnade över ansvaret för den fristående gymnas-
tiken till kvinnorna. Männen behöll däremot ansvaret för redskaps-
gymnastiken och började vidareutveckla sin kompetens vad gällde ”trä-
ningsmodeller och metoder”. Skälen bakom denna medvetna eller omed-
vetna strategi kan vi bara med viss försiktighet uttala oss om. Några av de 
manliga utsagorna pekar på att de kvinnliga gymnastiklärarna helt enkelt 
ansågs bättre (mer) lämpade för denna del av den fristående gymnastiken, 
som också tycktes ”ha framtiden” för sig. Musik och rörelse var ju inslag 
som kommit för att stanna. Andra skäl till männens sorti från den fristående 
gymnastiken var sannolikt den fysiologiska kunskap som utvecklades och 
de krav på tillämpning av dessa kunskaper som utvecklades under 1970-
talet. Här kunde de manliga gymnastiklärarna med sin kunskap och sitt in-
tresse för rörelselära, koordination och träning hitta en ny yrkesidentitet. 
Redskapsgymnastiken och andra delar av den gymnastiska träning som 
männen hade hanterat under de sista decennierna kunde nu fungera som 
tillämpningsområde för träningsläran. De manliga gymnastiklärarna började 
också samarbeta med lärosätets fysiologer, i syfte att arbeta fram modeller 
för olika tränings- och rörlighetsprogram. 

 
Prestation och kvalitet 
I vårt arbete har vi slagits av att kraven på prestation och kvalitet i rörelse-
utförandet har lyfts fram i lika hög grad av de manliga och de kvinnliga 
lärarutbildarna. Det är först när samundervisningen införs som vi möter ett 
annat förhållningssätt till prestation och rörelsekvalitet. Både de kvinnliga 
och de manliga lärarutbildarna är helt överens om att rörelsekvaliteten inom 
ämnet gymnastik kom att försämras efter samundervisningens införande. 
Det handlade både om hur väl lärarstudenterna kunde ta ut rörelserna och 
om deras förmåga till kroppsuppfattning och kroppskontroll. Lärarutbildar-
na menar att man också skapade ett nytt innehåll som skulle passa båda kö-
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nen och den förändrade yrkesroll som innebar blandade undervisningsgrup-
per. I och med samundervisningen tunnades dock tankarna om att undervis-
ningen skulle bidra till de blivande lärarnas rörelsebildning ut.  
 
Att ta plats 
Hur var det möjligt för det som kom att kallas rytmik, rörelse och dans att 
behålla en motsvarande tidstilldelning som området bollspel fick i utbild-
ningsplanen för blivande idrottslärare i slutet av 1980-talet? Svaret kan bara 
bli ett antagande. De kvinnliga lärarna blev, som de själva uttrycker det, 
”vassare och vassare” i diskussioner med såväl idrottskollegerna som de 
manliga gymnastiklärarna. De kom med argument för värdet av den gym-
nastiska träningen som inte lätt kunde avfärdas. Det verkar också ha funnits 
en form av ömsesidig kollegial respekt mellan gymnastik- och idrottslärarna 
som kan ha underlättat kompromissviljan. Vår tolkning är att de kvinnliga 
lärarna dels var mycket kompetenta inom sina områden, dels starkt överty-
gade om sitt ämnesområdes värde för blivande idrottslärare. Man skulle 
kunna tala om att kvinnorna utvecklade en form av motdiskurs till det all-
männa talet om idrottens välsignelse (utbredning). Resultatet blev att äm-
nesområdet, relativt sett, fick en mycket god tidstilldelning, trots dess icke 
idrottsliga framtoning. Några diskussioner kring hur skolans läro- och kurs-
planer utvecklades parallellt, och hur man skulle ställa sig till dessa, fram-
träder inte i utsagorna. Man kan konstatera att samundervisningen blev slu-
tet på linggymnastikens kvinnoprojekt i sin rytmisk-estetiska form. En del-
vis ny kroppsrörelseform tog i stället gestalt inom kursområdet rytmik, rö-
relse och dans, som uteslutande leddes av kvinnor. 

Om man jämför utvecklingen för den fristående gymnastiken vid GIH i 
Örebro och den senare tillkomsten av nya utbildningsinstitutioner på hög-
skolor och universitet runt om i landet, framträder bilden av att ämnesom-
rådet blir alltmer marginaliserat.497 Att en av kvinnorna med bakgrund inom 
ämnesområdet dessutom blev prefekt för GIH i Stockholm (1977) kan sä-
kert ha bidragit till att ämnesområdet bibehöll sitt utrymme i relation till 
exempelvis bollspelen. 

                                              
497 De nämnda institutionerna lade upp utbildningen till idrottslärare eller 4–9-lärare efter 
en mer ”integrerande” idé, där flera olika idrotter ofta lades under samma kursområde. 
Dessa institutioner byggde också upp sin personalkompetens på breda ”idrotts- och fri-
luftslivsmänniskor”. Antalet berörda studenter påverkade säkerligen lärosätenas upplägg 
av studieordning, eftersom det för dem blev omöjligt att ha enskilda specialister i t.ex. 
musik eller rytmik och rörelse. Vid en självvärdering gjord i samband med Nordplus in-
tensivkurs i idrott i Bö i Norge, 1997, framkom att det bland de nordiska lärosätena en-
dast var Universitet i Jyväskylä i Finland, som fortfarande hade kvar obligatorisk under-
visning i fristående gymnastik. 
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Analysen av hur rörelsetraditioner formas och omformas måste också ses 
utifrån ett samhällsperspektiv. Marknadskrafter och det senmoderna sam-
hällets politiska strömningar har uppenbart påverkat vad som har givits 
tolkningsföreträde, status och legitimitet i utbildningen. Samunder-
visningens införande kom att innebära en förändring av målet för den fristå-
ende gymnastiken vid GIH. Troligtvis påverkades även övrig idrottsunder-
visning av samundervisningen. Våra slutsatser är att eftersom inte hela id-
rottsdiskursens ideologi kunde föras in på lärarutbildningen, valdes vissa 
delar mer eller mindre medvetet ut. Det blev legitimt att tala om idrottens 
socialiserande och fostrande verkan under 1980-talet.498 Mindre i fokus 
kom nyttan av att i utbildningen låta de studerande möta idrottens karak-
tärsdanande ingredienser som yttre prestation och konkurrens (jfr. gymnas-
tiktävlingar som fanns med som en del i undervisningen fram till början av 
1970-talet). 

Vi kan också se hur rörelseträningen gled över från en kvalitativ färdig-
hetsträning till att bli en social träning där ”att idrotta tillsammans” blev 
essentiellt för kroppsövningskulturen vid lärosätet. Färdighetsträningen, de 
rörelsekvalitativa aspekterna av den kroppsliga övningen, tonades ned till 
förmån för en acceptans av de båda könens kunskapsnivå. När gymnastik-
ämnets legitimitetsbas, som varande en kroppsövning som stärkte och sko-
lade kroppen (hälso- och hygiendiskursen), blev ointressant ur ett samhälle-
ligt perspektiv, samtidigt som ämnets status sjönk i relation till den idrotts-
liga diskursen, försvann männens intresse av att fortsätta arbeta inom äm-
nesområdet. Kvinnorna, som delvis haft andra utgångspunkter för sin gym-
nastiska träning, fortsatte relativt ostört att bedriva sin undervisning på det 
sätt som de fann relevant för sin bredare målsättning med ämnesområdet. 
Vi vill därför mena att begreppet motdiskurs är högst relevant för att förtyd-
liga de kvinnliga lärarutbildarnas förmåga att i tal och handling hävda såväl 
ämnets värde som det tidsmässiga utrymmet.  
 

Avslutande tankar 

Gymnastikens legitimitet och föränderlighet 
Gymnastikens plats och legitimitet i lärarutbildningen vid GCI/GIH föränd-
rades i hög grad under den studerade perioden. Detta hade inte bara med 
idrottens framväxt att göra. De analyserade verksamhetsrapporterna vittnar 

                                              
498 Se vidare Per Nilsson (1988) Tävlingsidrotten som uppfostringsmiljö: Regelefterlev-
nad inom idrotten - en teoretisk referensram. Rapport: Institutionen för pedagogik 
(Stockholm : HLS). 



 301

om att GCI med tiden förlorade tolkningsföreträdet när det gällde att uttala 
sig om fysisk fostran och hur denna bäst skulle gå till. Det vi syftar på är 
också de förtroendeuppdrag som statliga myndigheter lade på andra aktö-
rer.499 Ytterligare ett tecken på gymnastikinstitutionens försvagning var att 
de teoretiska kursernas tidsomfattning ökade på de så kallade praktiska kur-
sernas bekostnad, samt att kraven på vetenskaplighet och forskningsanknyt-
ning blev allt starkare. Detsamma gällde de övriga praktiska ämnena. 

De flesta av respondenterna berör i sina utsagor inte skolans kroppsöv-
ningsämne i relation till undervisningen på GCI/GIH. Detta har vi tolkat 
som att lärosätet GCI/GIH i Stockholm förde en relativt isolerad tillvaro, 
där utbildningen och skolans kroppsövningsundervisning delvis levde sepa-
rata liv. Den politiskt ideologiska debatten kring skolämnet har inte förts i 
några större officiella sammanhang av idrotts- eller gymnastiklärarna vid 
GCI/GIH. Inför bildandet av den självständiga Idrottshögskolan (1 juli 
1992) lyftes behovet av en genomgripande måldiskussion om lärarutbild-
ningen och kroppsövningsfältet fram av två av högskolans lärare, Peter 
Schantz och Johnny Nilsson. De belyser i sin historiska genomgång av 
kroppsövningsämnet i lärarutbildningen hur lek, linggymnastik och frilufts-
liv har befunnit sig i en mellanställning mellan tävlingsinriktad idrott och 
estetisk, ej tävlingsinriktad kroppsövning. De menar att det i början av 
1990-talet fanns en obalans inom kroppsövningsfältet i utbildningen, då 
traditionellt manliga delar inom fältet hade expanderat sedan 1950-talets 
mitt på bekostnad av estetiska, expressiva och andra delar av kroppsöv-
ningsfältet (lek och friluftsliv).500 De resultat som framkommit i vår studie 
av gymnastikämnets förändring över tid bekräftar avsaknaden av genom-
gripande måldiskussioner kring ”balansen” inom kroppsövningsområdet i 
lärarutbildningen. 

Något större samband mellan innehållet i skolans undervisning och lä-
rarutbildningens ämnesinnehåll har inte kunnat påvisas i de undersökningar 
som vi har tagit del av.501 Statens intresse för eller styrning av den fysiska 

                                              
499 Se vidare avhandlingens del II, kapitel 7, Verksamhetsrapporter och intervjustudien. 
500 Peter G. Schantz, Johnny E. Nilsson (1990) ”Skolans kroppsövningar i obalans – till-
för en konstnärlig dimension!”, Tidskrift i Gymnastik & Idrott 1991:6, s.10-17. 
501 Lennart Mattsson (1993) Den nationella utvärderingen av grundskolan: Idrott huvud-
rapport. Skolverkets rapport nr: 25 (Stockholm: Liber); Yngve Carlsten (1989) Ämnet 
idrott i grundskolans åk8: Idrottslärares och elevers syn på idrottsundervisningens mål 
och innehåll, Rapport nr: 5 (Stockholm: Högskolan för lärarutbildningen i Stockholm: 
Institutionen för pedagogik); Lars-Magnus Engström (1969) Gymnastikundervisning i åk 
8: Resultat av en enkät till gymnastiklärare rörande ämnets innehåll och målsättning, 
rapport nr: 42 (Stockholm: Pedagogiska psykologiska institutionen vid Lärarhögskolan i 
Stockholm); Jane Meckbach, Suzanne Söderström (Lundvall) (2002a), s. 209– 239; Gud-
run Hedberg (1970). 
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fostran synes ha delegerats med varm hand till Skolöverstyrelsens experter 
från slutet av 1970-talet.502 Vi menar att statens påtagliga intresse för sko-
lans fysiska fostran under 1930-talet till 1960-talet kom att förflyttas till ett 
engagemang kring hur skolan skulle kunna bidra till att utbilda jämlika och 
jämställda medborgare.503 I detta arbete verkar kroppsövningsämnet ha fört 
en undanskymd tillvaro. Först under sent 1980-tal började feministiska 
forskare i Sverige att intressera sig för kroppen som utgångspunkt i jäm-
ställdhets- och genusfrågor, och först nu på 2000-talet kan man konstatera 
att kroppen som utgångspunkt och ”situation” i köns-/genusdebatten är hög-
aktuell.504 

Vi kan alltså se hur rörelseträningen gled över från en kvalitativ färdig-
hetsträning till att bli en social träning där ”att idrotta tillsammans” blev 
essentiellt för kroppsövningskulturen vid lärosätet. Färdighetsträningen, de 
rörelsekvalitativa aspekterna av den kroppsliga övningen, tonades ned till 
förmån för en acceptans av de båda könens idrottsliga kunnande. Till detta 
kom samhällets krav på utbildningen i ett jämlikhets- och jämställdhetsper-
spektiv. När gymnastikämnets legitimitetsbas, som en kroppsövning som 
stärkte och skolade kroppen (hälso- och hygiendiskursen), tunnades ut 
sjönk ämnets status i relation till de ämnen som byggde på den idrottsliga 
diskursen.  

Sammanfattningsvis visar vår studie att det framförallt var fyra faktorer 
som medverkade till förändringar av gymnastikämnets legitimitet och om-
fattning i gymnastik/idrottslärarutbildningen. Det första vi vill lyfta fram är 
att strukturella förändringar i samhället, särskilt relationen mellan könen 
(jämställdhet), ställde nya krav på yrkesrollen, ämnet och idrottslärarutbild-
ningen. Detta påverkade också den fristående gymnastiken och medförde 
att en ny syn på kroppen utvecklades och en ny rörelsekultur utformades, 
som i sig innebar att tidigare krav på rörelsebildning (kompetens) och per-
sonlig bildning (kvinnliga fristående gymnastiken) övergavs. En andra fak-
tor var idrottsdiskursens allt större inflytande och statusmässiga dominans, 
där konkurrens, effektivitet, tävling och prestation var centrala delar, vilket 
medförde att gymnastikämnet tappade mark. Ytterligare en faktor var det 

                                              
502 Se exempelvis Tora Amylong m.fl. (1973) Lärarlag och varierande elevgruppering i 
gymnastik: SÖ:s gymnastikförsök inom grundskolan lå 1972/73 (Stockholm: Skolöversty-
relsen); Tora Amylong m.fl. (1973) Gymnastiken i gymnasieskolan: Läroplansanalys 
(Stockholm: Skolöverstyrelsen); Tora Amylong m.fl. (1974) Resurstimmar i gymnastik. 
SÖ:s gymnastikförsök i Stockholms skolor lå 1973/74 (Stockholm: Skolöverstyrelsen).  
503 Se vidare Ulf Olsson (1999). 
504 Se vidare Birgitta Fagrell (2000) De små konstruktörerna: Flickor och pojkar om 
kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete (diss. Stockholm: HLS 
Förlag); Håkan Larsson (2001). 
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förändrade synsättet på akademisk kunskap och relationen mellan teori och 
kroppslig praktik, vilket kom att påverka tidstilldelningen till både gymnas-
tikämnet och de övriga idrottsområdena. Slutligen kan vi konstatera att oli-
ka vetenskapliga diskurser såsom den medicinska, fysiologiska och 
samhällsvetenskapliga har påverkat ämnet och lärarutbildningen under olika 
tidsperioder. När studien startar dominerade den medicinska diskursen med 
inriktning mot hälsa och hygien. Från slutet av 1950-talet och fram till mit-
ten av 1980-talet påverkades utbildningen av den fysiologiska diskursen, 
med krav på påvisbara träningseffekter. Från mitten av 1980-talet skedde en 
samhällsvetenskaplig ”vändning”, där sociala och kulturella värden kom i 
fokus.  
 

Forskningsprocessen och metodval  
Vår forskningsprocess kan te sig ovanlig i den bemärkelsen att vi har varit 
två personer som både har diskuterat skilda syften med arbetet och tillsam-
mans haft viljan att studera en kroppslig praktik. Man skulle kunna sam-
manfatta denna arbetsprocess, som vi har gått igenom med orden: ”att vara 
en har sin sida, att vara två har många sidor”. En av de vanligaste frågorna, 
som vi har fått när vi har presenterat vårt arbete eller har diskuterat det med 
andra forskningsaktiva personer, är: Kan man vara två? Hur går det till, 
skriver ni vartannat ord? Hur kan självständigheten värderas? Vi har alltid 
fått försvara vårt val att skriva en avhandling tillsammans.  

Nu när arbetsprocessen börjar närma sig sitt slut, har vi några mer väl-
grundade svar till frågeställarna. Ja, vi har under långa perioder suttit bred-
vid varandra framför datorn, tänkt och talat högt, sökt formuleringar och 
prövat tolkningar. Detta har tagit tid. En förutsättning för att vara två som 
arbetar med ett så absorberande projekt, är att man känner varandras goda 
och goda sidor och att man har full respekt för varandras kompetens, samt 
att man har en prestigelös hållning gentemot varandra. Det kommer att upp-
stå många stressade och pressade situationer. Att stå som ensam författare 
är det en garanti för ett självständigt arbete? Kan två författare framstå som 
självständiga genom att detta synliggörs och lyfts fram? Vårt svar blir att 
det är viktigt att kunna vandra mellan vi och jag. Det innebär att vissa delar 
är gemensamma och andra delar är helt självständiga.  

Vi har i vår avhandling löst det genom att ta ansvar för var sin delstudie. 
Det gemensamma innebär kompromisser och hänsynstagande till bådas del-
studier. Ska detta tolkas som att det är negativt att vara två när man skriver 
en avhandling? Det finns inte ett svar på den frågan. Det positiva med att 
vara två är just möjligheten att ha en kontinuerlig samtalspartner med sam-
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ma intresse, någon som är väl insatt i det studerade området och dessutom i 
avhandlingens syfte.  

 

Metoddiskussion 
Triangulering har varit ett tillvägagångssätt för att säkrare kunna undersöka 
vårt forskningsobjekt; ett ämnes beskaffenhet (uppbyggnad, innehåll, inne-
börd). Tillvägagångssättet har bidragit till att validera den information vi 
har haft att hantera. Våra tre datainsamlingar har bidragit med olika kun-
skaper men också befruktat varandra.  

Värdet av att gå igenom ett lärosätes verksamhetsrapporter med en insti-
tutionsteoretisk ansats har varit att synliggöra hur ett ämnes struktur och 
innehåll framträder i relation till andra ämnen. Här har begrepp och tidstill-
delning varit centrala för att kunna belysa institutionens verksamhet över 
tid. Genom denna kartläggning har vi fått syn på när och hur begrepp ändrar 
betydelse samt även hur och när nya begrepp införs - begrepp som blir till 
ett innehåll som blir till en iscensättning av ett utövande.  

Att välja en intervjustudie som metod för att samla in data om en ämnes-
utveckling har sin styrka i att både det personliga och det kollektiva minnet 
kan framträda. Satt i ett historiskt-kulturellt perspektiv kan innehållet i des-
sa minnen bidra till att traderingen av ämneskunskaper mellan lärare och 
före detta studerande framträder tydligt. Intervjuerna har också bidragit till 
att lyfta fram outtalade och underliggande strategier och tänkesätt kring mål 
och utformning av gymnastikundervisningen vid GCI/GIH i Stockholm.  

Vi har bearbetat intervjumaterialet på två olika sätt, genom noggrant för-
da anteckningar och transkribering av bandinspelningar. Styrkan med det 
första förfaringssättet är att man redan under intervjutillfället försöker få 
fatt i huvudstråken i respondenternas utsagor, i det sammanhang där de 
uppträder. Fördelen med transkriberingen är att det ges flera chanser att 
uppfatta varje utsaga och utsagornas relation till varandra. Båda arbetssätten 
har, menar vi, fyllt sitt syfte i relation till intervjustudiens fokus.  

Det har delvis varit svårt för oss och respondenterna att finna ett gemen-
samt språkbruk. Vi har upptäckt att vårt sätt att formulera oss på inte alltid 
igenkänts av de intervjuade. Ett skäl till detta kan vara att våra respondenter 
i ålder täcker flera generationer och att vissa begrepp med tiden har föränd-
rats eller tillkommit och börjat användas i ett nytt sammanhang. Frågan om 
deras syn på kunskap är ett exempel på begrepp som inte delades av alla 
respondenter och intervjuare. Vår förförståelse och bakgrundskunskap om 
ämnesområdet har dock gjort att vi har uppmärksammat detta faktum, vilket 
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medförde att vi kunde följa upp vissa frågeställningar för att undvika miss-
förstånd. 

I denna text om vårt förhållningssätt till intervjun som metod vill vi lyfta 
fram ett par källkritiska aspekter. Enligt vetenskapsteoretikern Thorsten 
Thurén, är en huvudregel i allmän källkritik att en källa blir mer trovärdig 
ju mer samtida den är. Bakgrunden till detta ställningstagande är glömskan. 
I detta arbete har vi haft att hantera ett intervjumaterial där lärarutbildare 
som varit verksamma under mycket lång tid ska dra sig till minnes: Hur 
tänkte jag då? Vad upplevdes som viktigt? Vad ville jag förmedla? Glöms-
kan, eller om man så vill minnet, är beroende av ett antal omständigheter. 
Thurén framhåller att det vi är intresserade av minns vi bättre och det vi i 
praktiken arbetar med, kroppens eller händernas arbete, har en förmåga att 
stanna kvar bättre. Ytterligare en aspekt på minne och glömska, som han 
lyfter fram, är att intervjuer med äldre personer vid normal hälsa inte i sig 
ger fler metodologiska problem än intervjuer i allmänhet.505 I detta vill vi 
bara instämma.  

Vår erfarenhet av att använda den visuella analysen som metod, tillsam-
mans med den semiotiska diskursanalysen, har varit att den har bidragit till 
en helhetssyn på det gestaltade. I samband med att rörelserna och kropps-
bilderna kunde uppfattas på film, framträdde förnimmelsen (varseblivning-
en) av rörelserepresentationen på ett nytt sätt. Det innehåll som förevisades 
blev på så sätt mer ”existerande”, grader av kvaliteter kunde uppfattas och 
tolkas utöver det en skriven text (eller en stillbild) kan förmedla. En av an-
ledningarna till detta är säkert att det saknas en tradition av skriftlig doku-
mentation inom området.  

Den praktik vi har följt är ett kulturarv som också innehåller en estetisk 
dimension. I uppvisningarna framställs ett bärande av tradition och rörelse-
kunskap. Varje kulturell iscensättning byggs upp dels utifrån en erfarenhet 
(historisk erfarenhet), dels skapas också något nytt, dvs. själva uppvisning-
en ger ett vetande (kunskap). Filmsekvenserna blir bärare av en visuell ge-
staltning, som i sig är både ett görande och ett vetande, vilket bidrar till ett 
meningsskapande. Ett görande som består av ett utövande som i sin tur kan 
begreppsliggöras, tolkas, kritiseras och värderas.506 Här vill vi påstå att den 
visuella analysen av filmmaterialet har varit en intressant metod att få kun-

                                              
505 Torsten Thurén (1997) Källkritik (Stockholm: Liber). Se vidare Paul Thompson 
(1980) Det förgångnas röst: Den muntliga historieforskningens grunder (Stockholm: 
Gidlunds). 
506 Karin Becker (2001) ”Bara titta – Solna centrum som visuell arena” i Passager: Me-
dier och kultur i ett köpcentrum, red. Karin Becker, Erling Bjurström, Johan Fornäs, Hil-
levi Ganetz (Nora: Nya Doxa), s. 179–182. 
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skap om gestaltning och representation, även om det visade sig svårt att 
fullt ut kunna använda den semiotiska ansatsen. 

 
Urvalet 
Vi har valt att begränsa oss till ett ämne på en lärarutbildning. Av detta föl-
jer att endast vissa lärare och kunskapsområden har berörts. Vi har därför 
inte medtagit övriga praktiska kurser i lärarutbildningen samt ej heller in-
tervjuat idrottslärarna vid GCI/GIH. Här finns möjligheter för kommande 
forskningsprojekt att göra spännande jämförelser och analyser. En av orsa-
kerna till att vi valde att begränsa oss till gymnastikämnet, och där främst 
till den fristående gymnastiken, var vår vilja att inte låta gymnastiken ham-
na i ”skuggan” av idrotten och idrottsrörelsen, utan göra denna till ett speci-
fikt undersökningsobjekt. Vi vill mena att detta har haft ett värde för studi-
en. Flera av våra slutsatser hade troligtvis inte framträtt om vi haft en breda-
re angreppsyta. 

 

Estetisk reflexivitet 
Vårt tillvägagångssätt att visuellt studera rörelsegestaltning i den fristående 
gymnastiken har inte tidigare prövats. I den visuella analysen som metod 
ligger en estetisk process, en läroprocess – där åskådaren berörs och tvingas 
ta ställning till det han/hon ser, en reflexivitet. Att arbeta med en estetisk 
reflexivitet tydliggör ett behov av att kunna bedöma och reflektera över 
kroppsövningskulturens olika uttryck, innehåll och substans. Här behöver 
åskådaren, utövaren och/eller teckenskaparen utveckla redskap för att kri-
tisk kunna bedöma och urskilja bilder och symboler, som ofta på ett indirekt 
sätt talar till våra känslor och där ett värderande moment inträder. Vår slut-
sats blir att den visuella analysen kan lämna ett bidrag till kunskapsupp-
byggnad som i sig vilar på ett helhetsseende, där både gestaltning och re-
presentation sett i ett köns-/genusteoretiskt perspektiv ingår. Här ser vi ock-
så ett nytt forskningsområde öppna sig – kroppsövningens estetik. 

 

Till sist 
Studiens uppläggning och genomförande är i en mening subjektiv till sin 
karaktär, bland annat i val av insamlingsmetoder och tolkningsstrategier. 
Den tolkande ansatsen har givit oss utrymme att sammanfoga delar av ma-
terialet till helheter utifrån vårt sätt att förstå gymnastikundervisningen vid 
lärosätet. Tolkningarna av benämningar, metaforer och facktermer har präg-
lats av vår egen förförståelse av ämnesområdet. En annan viktig påverkans-
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faktor i vårt förhållningssätt till resultaten har varit ambitionen att anlägga 
ett köns-/genusteoretiskt perspektiv på de tolkningar som vi har gjort av 
vårt empiriska material. Studien kan upprepas, men tolkningen av utfallet är 
delvis beroende av oss som forskande praktiker. Våra metoder för insam-
ling av data är dock generellt möjliga att tillämpa på andra institutioner och 
på andra ämnesområden, där man vill studera ett ämnes utveckling och för-
ändring.  

Viljan att se kroppsövningskulturen i ett bredare perspektiv än det rent 
idrottsliga, har medfört att vi har behövt vidga vår bakgrundsteckning och 
problemorientering. I bakgrundsteckningen har vi därför behövt lyfta fram, 
förutom delar av den svenska gymnastikens utveckling, medicinska och 
politiska hälso- och hygiendiskurser, och ofta satt dessa i ljuset av ett köns-
/genusteoretiskt perspektiv. Detta har varit en utmaning, då vi stundtals helt 
har behövt lämna den så kallade idrottspedagogiska litteraturen, för att söka 
nya ingångar till det studerade området.  

Att följa ett ämne som huvudsakligen har omfattat ett kroppsligt utövan-
de ställer krav på forskningsprocessen. Det som har ställt särskilda krav har 
varit den personbundna kunskapen. Med detta menar vi att kunskapsmas-
san, det som konstituerar ämnet, har representerats av lärare, deras kunskap 
och kunskapssyn. Ämnets kunskapsmassa har således inte funnits tillgäng-
lig för att studeras med ett ”traditionellt” tillvägagångssätt, då det saknats 
en tradition av systematisk dokumentation. I ett annat ämne skulle man ha 
kunnat studera litteratur, examensarbeten, avhandlingar etc., för att på så 
sätt kunna följa det över tid. Oavsett om man vill studera ett kroppsligt ut-
övande eller ett mer traditionellt akademiskt ämne, tror vi dock att vårt till-
vägagångssätt kan användas generellt. 

Implicit ligger i ett avhandlingsarbete att ta fram ny kunskap, intressant 
kunskap och så sann kunskap som möjligt. En viktig aspekt i vårt arbete har 
varit att genom den kvalitativa metodiken belysa relationer, oppositioner 
och motdiskurser, något som också har kommit till uttryck i den köns-
/genusteoretiska analysen av vår empiri. Vi hoppas att vårt avhandlings-
arbete kan bidra till att ytterligare fördjupa samtalet kring hur ett ämne och 
en idrottslärarutbildning kan påverkas av både individens och institutionens 
vilja till ett vidmakthållande eller en förändring av kunskapsmassan. 

Dessutom vill vi med vårt arbete uppmärksamma hur samhällets syn på 
kroppsövningskulturen också påverkat ämnet och lärarutbildningen. Inom 
kroppsövningskulturen, menar vi, att det är särskilt viktigt att uppmärk-
samma de institutionella villkor som sätter ramar för barns och ungdomars 
rörelsebildning och deltagande i skolans kroppsövningsämne. I ett fortsatt 
kunskapssökande blir följande frågor viktiga: Vilka har konsekvenserna 
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blivit av den förändrade utformningen av gymnastiken? Vad har uppnåtts 
och vad har förlorats i rörelseträningen? Och till sist, vad legitimerar den 
nya grundvalen (rationaliteten) för dagens kroppsövningskultur i idrottslä-
rarutbildningen? 
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Summary 
 

 
 
 
The aim of the thesis is to follow and describe gymnastics as a subject and 
its development at the PE teacher-training programme at the former Royal 
Central Institute of Gymnastics (GCI), later the Stockholm College of 
Physical Education and Sports (GIH). Special attention is placed on the 
movement part without apparatus (the floor exercise) for male and female 
students. The time period studied is 1944 to 1992. The thesis consists of 
two empirical studies: The Institution of Gymnastics at GCI/GIH and Im-
ages of the Floor Exercise – figuration and representation. The studies are 
viewed in light of a gender theoretical perspective. 

Gymnastics has been a compulsory subject for almost two hundred years 
in the Swedish schools. During the same time, and even before that, gym-
nastics has existed as a subject at the Institute and still is. — How has gym-
nastics as a subject at the Institute been formed and transformed over the 
years? What has influenced gymnastics and the teacher-training pro-
gramme, and what has happened to the figuration of the movement tradi-
tions? At the end of the Second World War this study began. Changes in 
society concerning education, the labour market and gender roles are preva-
lent. Alongside this, a teacher-training programme in Physical Education 
for men and women was given at the Institute. 

 

Background 
In the very beginning and throughout the first 100 years of the Institute’s 
history, gymnastics was a major part of the studies at the Institute and also 
in ordinary schools. Early gymnastics were invented by Per Henrik Ling, 
the father of the Swedish Ling gymnastics. He built his system on idealism 
and on the relationship between body and soul, together with values of the 
modern Nordic soldier, civic virtues and nationalism. His system was thor-
oughly worked out by anatomical and physiological studies. It consisted of 
four parts: the military, the pedagogical, the medical and the aesthetical. 
But, the latter, the aesthetical form was never really implemented. The 
pedagogical branch of the Ling gymnastics was developed by his son, 
Hjalmar Ling, who also wrote special literature for the instructions of the 
gymnastics, containing the exercises and how they should be executed and 
taught. From this literature the PE -teacher could put together “the daily 
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gymnastic training exercises”. The Ling gymnastics were developed by 
men and for men.  

In the late 1800s (1864) women were admitted to the Institute – and in 
the beginning were given the same education as the male students. From the 
early 1900s and onwards two educational practises were established. The 
female gymnastics developed its own discourse, from the beginning based 
on the original Ling gymnastics but later developed into a quite separate 
discourse; gymnastics for women or female gymnastics was strongly influ-
enced by rhythm and dance. At the turn of the century, the qualifications for 
a becoming PE teacher for both male and female students were “to know 
and to be able”. 

According to the statue of 1934, GCI/GIH stopped educating for the 
military in 1934 and, at the same time, the medical gymnastics was sepa-
rated from the pedagogical branch of education (to become a PE -teacher). 
With this new statue, the responsibility for the PE teacher-training pro-
gramme in Sweden, was taken over by the state. In the middle of the 1940s, 
the Institute stood at a period of upheaval. A Danish gymnastics professor 
accused the Ling gymnastics for not being scientifically based. The “start-
postures” in the gymnastics were investigated and found to be unhealthy. 
This was the end of the hegemonic era of the Ling gymnastics in Sweden. 
According to the Institute’s special anniversary books, there was an uncer-
tainty about the commission for the Institute and how the heritage from 
Ling should be handled in terms of what kind of education should be given. 
When we follow the special anniversary books, we can see that very little 
from an organisational point of view happens until the 1960s and 1970s. In 
the late 1960s, a sister institution to GIH is established in Örebro (1966). To 
meet the needs of the National Sports Federation, a special educational pro-
gramme for trainers also is established in Stockholm. And in the 1970s, the 
Parliament decides to implement a new University College reform. This 
affected GIH and its study programmes, from now on the PE -teacher-
training programme must be equivalent to the rest of the university col-
leges’ way of organising educational programs, and the PE teacher-training 
programme had to become research related.  

In 1980, the ordinary school subject for physical education changed its 
name from “Gymnastics” to Sports. In accordance with this, GIH changed 
the title for an examined PE -teacher, from teacher in gymnastics to teacher 
in sports (1983). Changing of the name was seen as relevant because the 
contents of the subject in schools had changed from the 1960s and onward, 
and sports activities had begun to dominate at the time. Looking through the 
curriculums and syllabuses through the years, a picture is given of how the 
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subject has changed from exercising gymnastics to sports activities (ball-
games). The goals of the subject have changed from (systematically) all 
round body training and fostering a good upright position (carriage), in or-
der to reach health and well-being (curriculum for secondary school 1919, 
1955,1962, 1969 and the curriculum for upper secondary school 1933, 1965 
and 1970), – to a subject where the focus is placed on health and well-being 
through physical activities, lifestyle questions and health issues (1980 and 
1987). The often-used expression in the 1960s of the “fostering” of the (fe-
male) pupil’s aesthetical disposition disappears in the syllabuses from 1969 
in the secondary schools and from1989 in the upper secondary schools. The 
concept “fostering” in connection with physical education disappears in 
1969. 

The biggest change in the history of the PE-programme at the Institute 
and for the PE-subject in the schools, overall, was the implementation of 
co-education: 1977 at GCI/GIH, 1980 in the secondary schools and 1987 in 
the upper secondary schools. 

Before coming to the methods and results of the study, a few words 
should be mentioned about the different forms of gymnastics and the dis-
courses that existed around the PE-subject, the body and the body move-
ment culture in Sweden. From the late 1800s, gymnastics were developed 
alongside with the growing sports movement. We have excluded the devel-
opment and growth of the sports movement and the competitive gymnas-
tics. Others have profoundly described the history of the latter. We would 
also like to claim that the history and development of gymnastics should be 
looked at from a different angle, due to its different background and foun-
dations for legitimacy. 
 

Forms of gymnastics 
To be able to understand the figuration of the subject gymnastics, it’s essen-
tial to get an understanding of how different forms of gymnastics have de-
veloped and changed. The gymnastics for women developed from a more 
medical form of Ling gymnastics to a gymnastics where many influences 
came from the field of dance and music. The concept of rhythm was impor-
tant for the execution of the movements and for the feeling of the move-
ment. The underlying goal for the female gymnastics was health and well-
being, where health was the same as harmony and wholeness. Jaques Dal-
croze (Switzerland), Isadora Duncan (USA), Elli Björkstén (Finland), Elin 
Falk (Sweden), Hilma Jalkanen (Finland), Maja Carlqvist (Sweden), Rudolf 
Bode and Hinrich Medau (Germany) were important persons who influ-
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enced the Swedish gymnastics for women. The influences dealt with the 
movement of the body, rhythm, tensed and relaxed movements, and the 
concept of effort saving. The gymnastics that developed could be named as 
a form of rhythmical-aesthetical gymnastics.  

The gymnastics for men continued in the trace of the Ling gymnastics, 
with “line floor exercises” and exercises made “in correct form” on com-
mand. However, the Danish leader Nils Buhk, influenced the Swedish male 
gymnastics in the 1930s with his dynamic stretching exercises. 

The general form of gymnastics was kept separate for both sexes, until 
the late 1960s and beginning of 1970s. The reason for this was probably the 
use of rhythm and music in the gymnastics for women; they were not “suit-
able” for the men’s gymnastics, due to the underpinning rationalities for the 
two separate discourses. For the women, a third form of gymnastics devel-
oped (1942) was called “general gymnastics for housewives” (simple 
strength and flexibility training), with the aim of helping the housewives to 
deal with the quite heavy work at home.   

The above-mentioned forms were developed and practised by both the 
Swedish Gymnastics Federation and the Institute, with one exception. The 
gymnastics for housewives never was part of the education at the Institute. 

As was mentioned in the beginning, the aesthetical form of gymnastics 
was never implemented at the Institute during the 1800s. It wasn’t until the 
beginning of the 1900s that Elli Björkstén developed her more aesthetical 
form of gymnastics. She emphasised that a female body should never build 
up strength in a way that would hinder the feeling of the movement, and the 
ease of the movement. Her thoughts about the gymnastics were given great 
importance. She built her aesthetics on the relation between body and soul, 
on grace in terms of effort saving, on easiness in terms of joy and in har-
mony (health) that meant the same as beauty. The male aesthetics, in the era 
of Ling gymnastics, was built on a harmonious body shape, and a well-
balanced body with an upright posture. During the time studied, this ideal 
for both men and women changed, but very slowly, in the field of gymnas-
tics. The forms of the movements and the lines of the body were of great 
importance.    

 

Surrounding discourses 
The discourses surrounding the Institute in the 1940s were the medical dis-
course with its health and hygienic based messages. In schools the Ling 
gymnastics had functioned as an instrument for the disciplined and clean 
body. From this the Ling gymnastics also received its legitimacy. The 
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state’s interest in the collective fostering of the body slowly declines during 
the 1950s and the sports discourse enters the body movement culture in the 
subject of physical education in the schools. New values replace the old 
ones, values belonging to the process of modernity: efficiency and concur-
rence. Society starts to debate about the equality during the 1960s, which 
affects both the gender roles and the overall body movement culture. Dur-
ing the 1980s the figuration of the body in the consumer society starts to 
take place in the body culture discourse. The responsibility for the body’s 
health and hygiene then turns from the state to the individual. 
 

Methods 
Both quantitative and qualitative methods have been used in order to inves-
tigate the subject gymnastics, its contents, figuration and representation 
over time. The thesis consists of two separate empirical studies; by Suzanne 
Lundvall and Jane Meckbach, with a shared interview study of 12 former 
teacher educators participating in both studies. Besides the above-
mentioned interviews, the methods used are document analyses and visual 
analyses. Triangulation is used to follow the changes of the subject. Central 
to this study are the concepts of gender and education in relation to the view 
of gymnastics, the body and the body movement culture.  

The first study, The Institution of Gymnastics at GCI/GIH, investigates 
the institution of gymnastics’: its collective memory (common values and 
norms), its contents and its legitimacy through the yearly documents and 
syllabuses of GCI/GIH. The institutional perspective has been used to be 
able to analyse the data. This is done by looking at what time was allotted 
to the subject in relation to other subjects, and also which and when differ-
ent concepts were used in relation to floor exercise. The interviews deal 
with the objectives of the subject and what kind of influences the former 
teacher educators came in contact with. 

The second study, Images of Floor Exercises – figuration and represen-
tation deals with visual analyses of film sequences with floor exercises per-
formed by male and female students – see enclosed CD. The film materials 
come from the Institute’s events. To handle the movement practises a semi-
otic approach has been chosen to confront the question of how one may 
interpret these images of movements, the movement’s representations and 
the way of creating meaning. Here semiology is used for taking images 
apart and tracing how images and signs work in relation to a broader system 
of meaning.  
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The contents and composition of the film sequences have been analysed, 
and the representation of the bodies and the movements have been inter-
preted by semiotic discourse analyses. The interview study deals with the 
former teacher educators’ pedagogical view of the formation of gymnastics. 

 

Conclusion 
The results show that in 1944 the subject gymnastics took approximately 
40% of the total study time. In 1992 the time allocated for gymnastics has 
been reduced to approximately 9%. From the 1940s to the 1970s, two sepa-
rate gymnastics discourses existed, one male and one female, expressed in 
the movement content and in the figuration of movements. The male dis-
course was maintained almost intact, without any changes. The female dis-
course, on the other hand, was continually changed and developed over the 
actual period of time, strongly influenced by rhythm and dance.  

When co-education was implemented in the late 1970s, a new culture of 
body movements was developed – which was unisex. Between 1949 and 
1970 in the film material, the masculine discourse was represented by the 
body image of a systematically trained and disciplined body, executing cor-
rective gymnastics exercises, according to an instrumental way of looking 
at physical training. The smooth, healthy looking young bodily image of a 
woman, executing rhythmical-aesthetical gymnastics, in accordance with 
existing values, characterised the feminine discourse. There seems to have 
been aesthetics fostering rationality that ruled the female gymnastics.  

In 1985 the representation of the body image changed, and focus on the 
performance of the movements disappeared. The two gymnastics discourses 
(the male and female) turned into one gymnastic discourse due to changed 
gender roles and a different approach to existing and dominating body and 
movement cultures. The aesthetical values lost importance (intrin-
sic/extrinsic). The objectives of the subject have changed from the collec-
tive, corrective and/or aesthetical forms of gymnastics to a gymnastic dis-
course where the attention of simplifying the movements, the individual and 
the social climate in the group are central.  

Finally, the findings show that four factors have influenced the changes 
and development of the subject and the teacher-training programme. Firstly, 
changes in society in terms of equality, gender roles and the changed role of 
the PE teacher. Secondly, the impact of the sport discourse outweighed the 
status of the gymnastics discourse and its legitimacy. The cultivating val-
ues, in terms of the aesthetical schooling for the female students, disap-
peared. Thirdly, the striving for research-related instructions in the teacher-
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training programme (urged by the state from 1977) affected both the time 
allotments for gymnastics and sports and the relation between theoretical 
and practical courses. Finally, over the years, the subject gymnastics has 
been strongly influenced by different scientific discourses: first the medical 
discourse, followed by the physiological discourse and, from the1980s and 
onwards, by the social scientific (pedagogical) discourse.  

One important aspect of the use of triangulation is its possibilities to il-
luminate relations, oppositions and counter discourses that have character-
ised the institution of gymnastics at GCI/GIH.   

A very concrete question in relation to our conclusions is – What is 
gained and what is lost in the movement training in the education of PE 
teachers? And what legitimates the base for today’s body movement culture 
and the content in the PE teacher-training programme? 
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