
Hälsospåret

Följ hälsospåret genom 
museet och upptäck 
hur synen på hälsa och 
idrott förändrats.
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Är idrott bra för hälsan? Redan i början av 
1900-talet ansågs idrott vara hälsofrämjande 
och kampanjer genomfördes för att förbättra 
folkhälsan. Den vältränade kroppen sågs som 
en bekräftelse på att man levde ett sunt liv. 
Men hur ska en vältränad kropp se ut?

Hälsospåret

Omslagsbild En mekanisk träningsapparat av Gustaf Zander. 
Foto: Ur Göranssons Mek. Verkstads Bildkatalog från 1890-talet
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Entréplan

Övre plan

1. Instruktionsfilmer
Hur har man tränat och hur ska man träna? I vårt filmarkiv finns 
instruktionsfilmer från mitten av 1900-talet och framåt. Här kan du se 
likheter och skillnader mellan dagens och dåtidens träningsmetoder.

2. Hälsokampanjer
Det har länge hetat att folkhälsan varit på väg att försämras och olika 
larmrapporter har avlöst varandra. Både TV och radio har försökt 
stimulera människor till att börja motionera. Här kan du se och höra 
några av de mer kända exemplen från 1900-talet.

3. Idrottens kroppsideal
Att förändra kroppens utseende och fysik är ett mål för många idrottare. 
En viss kroppstyp dominerar ofta eliten inom varje idrottsgren. Trots det 
finns det alltid idrottare som avviker från normen men ändå lyckas nå 
toppresultat.

4. Testa fysiken
Här kan du testa din balans, styrka, snabbhet, rörlighet och 
reaktionsförmåga. Vad är idrottstester bra för?
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1. Instruktionsfilmer
I filmarkivet finns utdrag från flera instruktionsfilmer. Den äldsta 
från 1916 hittar du under rubriken Motionsgymnastik. Här får du 
lära dig hur du kan träna gymnastik i hemmet utan några redskap. 
Övningarna är inspirerade av linggymnastiken. 

En instruktionsfilm som framförallt vänder sig till kvinnor är Jujutsu 
träning. Här kan du lära dig övningar i självförsvar.

I många filmer är det kända idrottare som ger instruktionerna. 
Under rubriken Om Idrottsskolor kan du se klipp från programmen: 
Skidskolan (1972) med Bengt Erik Gran och Ulf Sterners 
hockeyskola (1968) med Leif Honken Holmquist.

Uppvisning i husmorsgymnastik under Lingiaden i Stockholm 1949. 
Foto: Malms Reportagebyrå/KF:s arkiv
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2. Hälsokampanjer
Är idrott bra för hälsan? Redan i början av 1900-talet ansågs idrott 
vara hälsofrämjande. För att förbättra folkhälsan genomfördes en 
rad kampanjer. Den vältränade kroppen blev en bekräftelse på ett 
sunt liv. Men hur ska en vältränad kropp se ut? 

Här kan du se exempel på kampanjer som gjorts för att förbättra 
folkhälsan. På väggen kan du se klipp från populära TV-program 
som Träna med TV (1963) och Gymping (1984). Vi visar även klipp 
från olika kampanjfilmer som Tre musketöser (KF:s arkiv, 1944) och 
Den stora Riksmarschen i gång (SF Revy, 1940).

3. Idrottens kroppsideal
Kroppen har alltid varit varje idrottares främsta redskap. Synen på 
vår kropp har däremot ständigt omprövats och förändrats. Kroppen 
manipuleras och exploateras för att leva upp till uppställda mål 
som ökat välbefinnande, förbättrad fysisk prestation och förbättrat 
utseende.

Det finns inte ett specifikt kroppsideal för hur en idrottare ska se 
ut. Olika idrotter kräver olika kroppar och skapar olika kroppstyper. 
Jämför idrottarnas kroppar i filmen på väggen. 

I idrottstävlingar försöker man med hjälp av klassindelning 
utjämna idrottarnas skilda fysiska förutsättningar. Människor 
delas upp i olika tävlingsklasser efter ålder, kön, vikt och fysisk 
prestationsnivå. Vi har till exempel olika viktklasser i brottning och 
boxning.

Carolina Klüft, SM i Friidrott 2007. Foto: Emil Malmborg, Bildbyrån

Riksmarschen i gång, 1941. Foto: Scanpix/TT Nyhetsbyrån
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4. Testa fysiken!
För att kunna avgöra en persons fysiska prestationsförmåga används 
en rad tester. Fysisk prestationsförmåga omfattar fysiologiska och 
fysiska parametrar som styrka, rörlighet, snabbhet och kondition. Ett 
exempel är ett test som mäter rörligheten i muskulaturen i rygg, säte 
och lårets baksida. 

I undersökningen Liv 90 konstateras skillnader i fysisk förmåga 
mellan kvinnor och män och mellan olika åldersgrupper. Kvinnor 
hade generellt bättre rörlighet än män. I handstyrketestet hade 
kvinnor i snitt 58 % av männens handstyrka. 

Här kan du göra en test för att mäta din maximala muskelstyrka 
i fingrar och hand. I genomsnitt brukar människor ha 10 % bättre 
handstyrka i den dominanta handen jämfört med den andra handen.

Handgrip från 
utställningen 
SportLab. 
Foto: Ellinor Algin/
Riksidrottsmuseet

Övningsuppgifter
Följ hälsospåret genom Riksidrottsmuseet och lös uppgifterna till varje
station.

1. Instruktionsfilmer

Studera filmerna i filmarkivet och svara på frågorna. 

a) Titta på filmen Motionsgymnastik. Finns det en relevans för denna typ 
av massaktivitet (motion) i dagens samhälle? Varför/varför inte?

b) Titta på filmen Jujutsu träning. Varför tror du att personer vill träna 
Jujutsu? Är det fortfarande viktigt att träna självförsvar?

c) Titta på filmen Om Idrottsskolor. Vad finns det för fördelar och 
nackdelar med att följa en idrottsskola på TV?

2. Hälsokampanjer

Titta på filmsvepet på väggen med klipp från några kända 
motionskampanjer som Gymping, Träna med TV och Riksmarschen. 

a) Kan du ge exempel på vad som idag får oss att vilja motionera? 

b) Vad eller vem inspirerar dig?

3. Idrottens kroppsideal

a) Titta på idrottarna på väggen i SportLab och fundera på vad som 
skiljer dem åt. På vilket sätt kan de fysiska förutsättningarna styra 
valet av idrott och motion?

b) Finns det en idrott eller motionsform för alla oavsett fysiska 
förutsättningar?

c) Titta på filmen på väggen ovanför gymnastikredskapen. Hur ser 
idrottarna ut? Vilket kroppsideal tycker du filmerna förmedlar? Är det 
olika ideal för kvinnor och män?

4. Testa fysiken

a) Titta på intervjun med Lennart Gullstrand. Hur kan tester hjälpa 
elitidrottare att öka prestationsförmågan?

b) Titta på intervjun med Björn Ekblom. Hur används fysiologiska tester 
i forskning om hälso- och motionsvanor hos befolkningen?
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