
Idrottshistoriska spåret

Idrotten har förändrats 
genom historien: följ det 
idrottshistoriska spåret genom 
museet och ta del av hur.
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Vad är idrott? Frågan är enkel men svaret 
är inte självklart. Hur den besvaras
säger en hel del om vår syn på kroppen, 
fysisk aktivitet och det samhälle vi lever i.
Hur idrott har definierats och vilka 
som haft möjlighet att vara aktiva har 
förändrats sedan sekelskiftet 1900.

Idrottshistoriska spåret

Omslagbild: Maj Jacobsson tävlar på Stadion, 1930. 
Foto: Riksidrottsmuseet
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1. Den svenska idrottsmodellen
Den svenska idrottsrörelsen är sedan drygt 100 år uppbyggd 
som en demokratisk folkrörelse. Riksidrottsförbundet är dess 
paraplyorganisation och samlar 71 idrottsförbund i cirka 20 000 
föreningar med över tre miljoner medlemmar mellan sex och 80 år.

2. Linggymnastik
Linggymnastiken utgör Sveriges i särklass viktigaste bidrag till den 
internationella kroppskulturen. Utmärkande för Linggymnastiken var 
att den vilade på ett vetenskapligt studium av människokroppen och att 
den ville skapa harmoniska människor.

3. Idrott åt alla
Vilka har fått vara med och utöva idrott? Vid sekelskiftet 1900 var idrott 
en sysselsättning för unga män i städer. Under början av 1900-talet 
spreds den till andra unga män och därefter har även kvinnor, äldre och 
barn i allt högre grad fått möjlighet att idrotta.

4. Idrottstävlingar
Tävlandet utgör en väsentlig del av idrotten, dels för att ge utövare 
chansen att mäta sina färdigheter mot andra idrottsutövare, dels för 
att göra reklam för idrotten. I Sverige har en mängd internationella 
stortävlingar arrangerats.

Entréplan

Övre plan
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1. Den svenska idrottsmodellen
I svensk idrott har breddidrotts- och folkrörelseperspektiven en 
dominerande ställning. Den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd 
av lokala idrottsföreningar. Riksidrottsförbundet, bildat 1903, 
fungerar som paraplyorganisation och samlar cirka 20 000 
föreningar med över tre miljoner medlemmar mellan sex och 80 
år. För ledningen av idrottsutövandet svarar 71 idrottsförbund, 
exempelvis Friidrottsförbundet, Ridsportportförbundet och 
Skolidrottsförbundet. 

Svensk idrott har därmed en stark organisatorisk bas. 
Uppbyggnaden har bidragit till att skapa ett livligt, varierat och 
öppet idrottsutbud på lokal nivå och därmed goda förutsättningar 
för unga att pröva på olika idrottsaktiviteter, upptäcka sina 
talanger och därefter utveckla dem. 

Detta sätt att organisera idrott har bidragit till att svenska 
idrottsutövare varit, och är, framgångsrika internationellt. Svenska 
idrottsledare har dessutom spelat en framträdande roll i det 
internationella idrottsarbetet.

Viktor Balck, Ivar Berger 
och Sigfrid Edström i samtal 
inför Riksidrottsförbundets 
bildande, 1902. 
Foto: Riksidrottsmuseet

2. Linggymnastik
I Linggymnastiken som skapades av Per Henrik Ling i början av 
1800-talet och under 1800- och 1900-talen spreds över världen 
utgör Sveriges i särklass viktigaste bidrag till den internationella 
kroppskulturen. I Sverige dominerade den långt in på 1900-talet 
inte bara inom skolans idrottsundervisning, utan även inom 
sjukgymnastiken och den militära exercisen. 

Linggymnastiken var en statligt understöd kroppskultur 
som syftade till att stärka befolkningens fysiska hälsa, ett 
gymnastiksystem som vilade på vetenskaplig grund. Varje rörelse 
prövades med avseende på sina fysiska effekter, de nyttigaste 
valdes ut. Gymnastiken var uppdelad i fyra kategorier: medikal, 
pedagogisk, militär och estetisk. De skulle komplettera varandra 
och användas alltefter vad situationen krävde. Med sin rationella 
karaktär och konstruerade rörelser skilde sig Linggymnastiken från 
annan idrott med friare och naturligare rörelser.

Stockholms folkskolors Lingfest, 1939. Foto: Gymnastikförbundets arkiv
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3. Idrott åt alla
Även om Idrott åt alla har varit en målsättning inom idrottsrörelsen 
sedan förra sekelskiftet har alla inte varit en konstant. När 
begreppet började användas var det snarast unga män med fysiska 
förutsättningar att utöva tävlingsidrott det syftade på. Målen med 
idrottsutövande har dock blivit fler än att prestera mätbara resultat 
och vinna, bland dem finns hälsa, glädje och social samvaro. 
Begreppet alla har blivit mer inkluderande.

Allt fler fysiska aktiviteter har sedan 1900-talets mitt kommit att 
organiseras inom idrottsrörelsen, exempelvis motions-, korp- och 
handikappidrott. En omfattande barn- och ungdomsidrott med 
folkhälsa, demokrati och ungdomsfostran som övergripande mål 
har dessutom bidragit till att vidga idrottens innehåll. 

Att äldre och barn, kvinnor och personer med funktions-
nedsättningar i högre grad har fått möjlighet att utöva idrott har 
bidragit till att stärka idrottens ställning i det svenska samhället.

Vattengymnastik på Hälsoteamet i Navestad, Norrköping 2006. Foto: Brita Nordholm
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Övningsuppgifter
Följ idrottshistoriska spåret genom Riksidrottsmuseet och lös 
uppgifterna till varje station.

1. Den svenska idrottsmodellen

I memoryspelet presenteras de 71 idrottsförbunden som är medlemmar 
i RF. De representerar en stor bredd och skiljer sig åt i både storlek och 
aktiviteter.

a) Vilka typer av förbund finns?

b) Vilka förbund arbetar mest med motionsidrott?

2. Linggymnastik

Ling är en centralfigur inom svensk kroppskultur. Läs texterna om 
gymnastik och studera gymnastikmodellen. 

a) Vilka typer av gymnastik ingick i Per Henrik Lings gymnastiksystem?

b) Fundera kring skillnader och likheter mellan Linggymnastiken och 
dagens idrott?

c) Vad skiljer den utställda gymnastiksalen från en modern idrottshall?

d) Vad är speciellt med GIH?

3. Idrott åt alla

Ta del av filmen och föremålen i utställningen Tiden.

a) Vad utmärker de filmer som visas i filmsvepet på väggen?

b) Ge exempel på aktiviteter där det mätbara resultatet inte står i 
centrum.

c) I utställningen finns en apparat som förebådar dagens gymmaskiner, 
vilken?

4. Idrottstävlingar

Läs texterna om OS 1912 och titta på filmen.

a) Fick alla som ville vara med vid OS 1912?

b) Hur kan idrott och politik höra ihop?

c) Hur har idrottsutrustning förändrats under 100 år?

4. Idrottstävlingar
Sverige har ett gott rykte som tävlingsarrangör. Det svenska 
värdskapet har firat väl så stora triumfer som de svenska 
idrottsutövarna och många internationella tävlingar har avgjorts 
i Sverige. Det har handlat om etablerade internationella storheter 
som OS och VM. Men även inhemska tävlingar har utvecklats till 
globala storheter, till exempel ungdomsfotbollens Gothia Cup och 
skidlöparnas kraftprov Vasaloppet.

Sommaren 1912 arrangerades OS i Stockholm. Spelen blev 
framgångsrika såväl organisatoriskt som resultatmässigt. 
Tävlingarna var de dittills största med tävlande från alla världsdelar, 
gemensamma regler för idrottsgrenar skapades och nya tekniker 
som målkamera och elektrisk tidtagning introducerades. I tävlingen 
mellan de deltagande nationerna placerade sig Sverige i topp. Det 
framgångsrika arrangemanget bidrog till att skapa en positiv syn på 
idrotten i det svenska samhället.

Kapala Kids League, Uganda, efter seger i Gothia Cup, pojkar 13 år, 2005. Foto: Gothia Cup
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