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VARFÖR JAG VALT ETT ARBETE OM IDROTTSÄMNETS
LEGITIMITET?

Idrott har sedan jag var liten varit mitt största intresse. Därför behövde jag inte
speciellt lång betänketid då jag skulle fundera ut vad mitt examensarbete
skulle handla om.

Under de senare åren har det debatterats mycket om nedskärningarna av
idrotten i skolan. Eftersom jag är mycket intresserad av idrott är jag således
även intresserad av vad som försiggår i debatten om skolidrotten.  Genom att
arbeta med detta examensarbete om idrottsämnets legitimitet kunde jag nu få
möjligheten att reda ut en rad frågor som rört sig inne i mitt huvud.
Genom att få svar på dessa tror jag att jag både kan befästa tidigare värderingar
och skapa nya perspektiv åt mig själv och andra om vad skolidrotten betyder
för oss.

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Detta arbete syftar till att belysa några av de faktorer som ger idrottsämnet i
grundskolan legitimitet som ett obligatoriskt ämne. Jag tar upp följande över-
gripande frågeställningar.
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Varför minskar politikerna antalet idrottstimmar då de säger att idrottsämnet
är så viktigt?

Vad anser en grupp  vuxna medborgare om idrottsämnet i skolan?

Vad anser en grupp skolbarn om idrottsämnet i skolan?

Varför ska idrottsämnet finnas i skolan?

BEGREPPSDEFINITIONER

Hur definieras skolidrott?

Svensk idrotts fader Viktor Balck, ansåg att.

All god idrotts mål är helsa, kraft, mod och friskt
sinne. Idrotten sjelf är sålunda blott medel. Att öfva
idrott med endast färdigheter och prisbelön- ing till
mål vore ett brott mot idrottens lag, som snart
skulle hämma sig sjelf genom idrottens för-                  Viktor Balck 1844-1928
fall eller bortdöende. Det gäller sålunda  för oss att genom idrott utbilda män och
inte utbilda idrott; det gäller att utbilda allmänt handlingsfärdiga män och inte
utbilda några få specialister. (Balck, Viktor, i Gustavsson Kjell, 1992)

Visserligen menade Balck den frivilliga idrotten, men hans uppfattning kan tas
som definition även på god skolidrott. Att skolidrotten vill ge barnen en
idrottslig allmänbildning framgår av gällande läroplan.

De ska få pröva på och lära sig olika lekar, danser, idrottsgrenar, få erfarenhet av
friluftsliv… (Skolverket, 1995)

Då jag i mitt arbete talar om idrott menar jag den i grundskolan bedrivna
undervisningen i skolämnet idrott och hälsa.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Hur började det?

Idrott är något människan sysslat med sedan urminnes tider. I idrottens
barndom fanns de sk ursprungliga idrotterna. Dessa var idrotter som från
början tjänat ett praktiskt syfte, t ex löpning för att man skulle hinna i kapp
bytet eller fly undan fienden, hopp så att man kunde hoppa över eventuella
hinder och kast för att kasta t ex en sten på det snabbare villebrådet.
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Människan har därför i alla tider haft ett naturligt behov av fysisk aktivitet som
har resulterat i mängder av olika idrottsliga lekar och mer eller mindre med-
vetet bedrivna metodiska övningar. De sistnämnda mer regelstyrda övning-
arna har sedermera kommit att bli dagens sporter, exempelvis tennis, boule,
ishockey, hinderlöpning, orientering, längdhopp, simning, fäktning o s v.
Ja, listan skulle kunna göras nästan oändligt lång och fler tillkommer.

Idrottens ursprung och betydelse

Det allra äldsta exemplet på någon form av idrottsundervisning är ca 5500 år
gammalt och härstammar från Kina. I Kina ingick på 3500-talet f Kr kropps-
övningar som ett led i den allmänna uppfostran.  Kinas religionsstiftare Kon-
Fu-Tse övade sig i en rad gymnastiska rörelser. Prästerna sammanställde ett
gymnastiskt system av dessa rörelser. Systemet fick namnet Kong-Fou. Kong
betyder artist eller arbetare och Fou människa. Alltså borde Kong-Fou betyda
utbildning av människan. Kineserna ansåg att det fanns en ytterst fin materia
som cirkulerade inuti människokroppen. Denna materia skulle förminskas i
hastighet eller avstanna om inte kroppen var i rörelse.

Det var dock inte bara kineserna som var tidiga med att undervisa i idrott.
Även de gamla egyptierna var med då den idrotten föddes. I Egypten har man
funnit flera skulpturer, reliefer, målningar, papyrusrullar och andra i sten
huggna avbildningar av olika idrottsliga lekar och kroppsövningar som tyder
på att idrottsliga aktiviteter bedrevs även hos egyptierna.
Den äldsta idrottsliga avbildningen är en crawlsimmare från omkring år 3000 f
Kr. I Egypten var det särskilt söner till högt uppsatta män som intresserade sig
för idrott. Ett exempel på en högt uppsatt egyptier som ägnade sig åt idrott var
kung Amenofis II. Han levde omkring 1400 f Kr. Arkeologer fann 1936 en min-
nesplatta där det står om hur duktig Amenofis var i olika idrotter. På plattan
står det bl a.

Han var en kännare av hästar och det fanns icke hans like bland alla hans många
soldater, ingen enda av dem var i stånd att spänna hans båge och han kunde aldrig
nås i löpning. Han var stark i armarna och tröttnade aldrig då han hanterade åran,
när han rodde i aktern på sitt skepp. (Kihlberg, 1983)

Det är dock först under antiken i Grekland och Romartiden som utförligare
skrifter om idrott kan hittas. Man vet att de Olympiska Spelen hölls vart fjärde
år mellan år 776 f Kr (troligtvis ännu tidigare) fram till år 389 e Kr i Olympia.
Det var en idrottsfest som med största säkerhet saknar tidigare motstycke.
Idrotten var enormt betydelsefull vid den här tiden. Olympia blev under de
Olympiska spelens storhetstid Greklands nationella centrum. Här samlades
folk från Greklands alla delar och dess kolonier. Festen i Olympia hade även
en betyd- else som sträckte sig högt över det idrottsliga. Den fick folket i det
grekiska väldet att känna samhörighet. Vapenvila rådde under spelens gång
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vilket medförde att de Olympiska Spelen också kan sägas blev en symbol för
freden.

Att vara idrottsman och vinna OS innebar att man fick ställa upp en staty av sig
själv i Altis. Dessa idrottsmän kom under denna tid att stå för det antika
skönhetsidealet, harmoniskt välutvecklade män som endast tävlar för äran. Att
segra i de Olympiska Spelen var det högsta en ung grek kunde tänka sig eller
drömma om. Då var hans lycka gjord för all framtid. När han återvände till sin
hemstad med den olympiska segerkransen i bagaget mottogs han och firades
som stadens störste son. Det hände att man t o m rev ned en bit av stadsmuren
för att hans intåg skulle bli riktigt pampigt. En del olympiasegrare fick livränta
eller också blev han för hela sin återstående levnad utspisad i rådhuset på
stadens bekostnad. Ofta blev han dessutom gift med en prinsessa.

Idrottshistorien är ett ganska outforskat område. Det finns med största säkerhet
ett stort material som ligger vilande i folksagor och krönikor. Man kan säga att
vi har skrapat lite på ytan av allt som finns skrivet om den idrottsliga historien.
Att löpning, hopp och kast förekommit i norra Europa redan under forntiden
är säkert. Det står det skrivet om i Eddasagorna. Här skildras bl a vikingarnas
olika idrottsbedrifter. I Eddasagorna kan vi även läsa om irländarnas berömda
festspel som i allra högsta grad påminner om de Olympiska Spelen i Grekland.
Tyvärr är våra kunskaper om de fornirländska spelen ganska bristfälliga. Man
vet dock att man bl a tävlade i friidrott, kappkörning med stridsvagnar och
kappridning. Under denna irländska idrottsfest rådde liksom vid de grekiska
Olympiska Spelen vapenvila. Med andra ord var idrotten även här en symbol
för freden. En del påstår att det var grekerna som influerade irländarna till
dessa spel. Andra säger att grekers och irländares idrottsspel uppstått och
utvecklats oberoende av varandra. (Kihlberg, 1983, s 7-29)

Vi vet inte så mycket om den tidiga idrottsliga historien. Men som vi förstår av
det föregående har idrotten under alla tider spelat en stor roll för människan.
Från början som en överlevnadssak och efter hand som ett sätt att roa, skapa
samhörighet och inte minst fred. Många människor har genom histo- riens gång
gått från misär via idrotten till en drägligare tillvaro.

Gymnastik och idrott i den svenska skolan

I Sveriges första läroverksstadga från 1561 står att läsa om att skolungdomen
borde få lov från skolan: "till att leka eller eljest ha för händer pro recreatione
vad de vilja", 50 år senare, i 1611 års stadga, anbefalles skolledningarna att
ord- na speciella lekplatser för eleverna och likaså bestämda tider skulle anslås
till kroppsövningar som genom detta blev obligatoriska. Men eftersom övning-
arna fick en egen dag, lördagarna som annars var skolfria, så var det inte alltid
som den nya stadgan efterlevdes.
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Redskapsgymnastiken däremot introducerades i  Sverige 1805 av Linköpings-
biskopen Johan Jakob Axelsson Lindholm. Han hade varit i Danmark och
studerat  denna moderna form av gymnastik. På 1840-talet började flickor med
gymnastik. Men det tog lång tid innan samtliga av rikets flickläroverk hade
möjlighet att utöva gymnastik i full skala.

Undervisningen i gymnastik fick dock en rejäl skjuts då
svensken Per Henrik Ling började framträda i början av
1800-talet. Han hade hjälp på vägen genom att Sverige
förlorat Finland i kriget mot Ryssland 1809. Den
förlusten stärkte kraven på bättre fysisk fostran i
Sverige. Linggymnastiken var först och främst avsedd
för vuxna män. Lings gymnatikideologi byggde på att
man endast använde den egna kroppen.
                                                                                                                               P-H Ling 1776-1839

I början av 1900-talet växte de rent idrottsliga inslagen sig allt starkare  på gym-
nastiklektionerna i Sverige. Det var genom Viktor Balck, (1844-1928) som detta
tog fart. Han hade influerats av det han hade sett under sina resor i England.
Det var inte bara i skolan idrotten fick luft under vingarna. Idrottsföreningar av
olika slag växte upp som svampar runt om i landet. Det handlade mycket om
den proletära idrotten som växte sig stark i den dito växande arbetarklassen.
Vem var starkast, snabbast, bäst på fotboll, hockey etc.
I 1919 års undervisningsplan kallas ämnet för "Gymnastik med lek och idrott".
Något senare heter det om ämnets mål att: "genom övningar, lämpade efter
lärljungarnas ålder och  kön, befrämja god hållning och allsidig utveckling av
deras  kroppsliga anlag" och "genom härdning öka deras motståndskraft" samt
"med tillvaratagande av övningarnas uppfostrande värde frammana goda
karaktärsegenskaper". Under 1920-talet och fram till 1960-talet hade eleverna
fyra lektioner idrott i veckan och därtill tolv friluftsdagar. Under 60-talet
minskades idrottsutrymmet något , en trend som fortsatte in på 90-talet.
Visserligen växte själva ämnet i den nya kursplanen, men antalet veckotimmar
skars samtidigt ner. 1996 beslöt politikerna i Sverige att ämnet Idrott och hälsa
skulle minska ytterligare. Något som man snabbt tvingades ändra till skol-
starten 1998 då ämnet fick tillbaka några tidigare förlorade minuter. (Auer,
1998, s 11, i ÖC, B-delen)

VAD SÄGER FORSKARNA OM SKOLIDROTTEN?

Då den nya läroplanen skulle komma till och det blev klart att timmarna för
ämnet idrott och hälsa skulle reduceras, agerade en lång rad personer både
nationellt och internationellt. Bland dem tre forskare med idrott som grund-
disciplin.
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Fysiologen om skolidrotten

Artikeln jag tar upp är hämtad ur Östgöta Correspondenten, den 1 december
1998 och bygger på en intervju med Per-Olof Åstrand, professor vid Karolinska
institutet. Artikelns titel är: "Motion - en röd tråd genom hela livet" och är en
del av Correns serie "Motion på livscykeln". Här berättas det om att dagis-
barnet, skoleleven, arbetaren och pensionären, ja alla behöver de röra på sig för
att må bra. Fysisk aktivitet bör gå som en röd tråd genom livet.  När jag läste
detta kom jag genast att tänka på den gamla kinesen Kon-Fu-Tse som redan för
5500 år sedan sade att det inom kroppen cirkulerar en ytterst fin materia vilken
skulle förminskas i hastighet eller avstanna helt om inte kroppen hölls i
rörelse.

Artikeln fortsätter med att beskriva nyttan med att motionera. Det står bl a att
inaktiva personer löper större risk att drabbas av sjukdomar och för tidig död.
Benskörhet, åldersdiabetes, övervikt och hjärtinfarkter är några sjukdomar som
drabbar den inaktive oftare än den fysiskt aktive.

Behöver verkligen små barn motionera, är en av frågorna som tas upp i artik-
eln. Enligt Åstrand är det viktigt att barnen rör på sig eftersom det gynnar
deras motoriska utveckling. Speciellt bra är det om det sker under lekfulla
former. Det är även ofta så att barnen leker i t ex skogen och det kan även bidra
till ett ökat naturintresse säger Åstrand.

Skolidrotten spelar även den en stor roll för människors framtida motions-
vanor. Det är viktigt att eleverna får prova på olika idrotter och träna upp
färdigheter så att de hittar något de gillar. Skolidrotten ska vara som ett
smörgåsbord säger Åstrand. Det är ungdomarna som inte är med i idrotts-
klubbar som oroar Åstrand mest. De drabbas hårdast av den nerdragning som
gjorts av skolidrotten de senaste årtiondena. Sverige ligger för tillfället näst sist
när det gäller tid för idrott i skolan påpekar Åstrand.

Idrottspedagogen om skolidrotten

En av landets främsta idrottsforskare Lars-Magnus Engström, professor i
idrottspedagogik agerade i en artikel i Dagens Nyheter den 13/12 1992. Alltså
mitt under det pågående läroplansarbetet. Artikelns rubrik är "Elevers hälsa
äventyras" och underrubriken talar om en hel del. "Förslaget att skära ned på
idrottsundervisningen är obegripligt, skriver professor i idrottspedagogik".
Artikeln börjar med följande text: "Är teoretiska kunskaper så viktiga att man
är beredd att äventyra elevernas hälsa? Svaret är ja om man ser till konse-
kvenserna av läroplanskommitténs betänkande "Skola för bildning"". Detta är
häpnadsväckande säger Engström. Professor Engström fortsätter: "Vi vet att
kroppsrörelse utgör en viktig och integrerade del av barns totala utveckling
och att barn har ett inifrån kommande starkt behov av kroppsrörelser. (Ett       
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effektivt sätt att trötta ut ett barn är därför att tvinga det till stillasittande). Vi
vet också att inlärning av motoriska färdigheter innebär ett förvärvande av en
"kapitalvara" som varar livet ut, till exempel att åka skridsko, att simma etc,
och att man för att upprätthålla eller förbättra "färskvarorna" kondition och
styrka behöver träna regelbundet flera gånger i veckan. Fysisk aktivitet är
dessutom spänningsreducerande, avstressande och ett viktigt inslag i den
förebyggande hälsovården". Engström fortsätter: "Vi får förutsätta att
kommittéledamöterna är förtrogna med dessa kunskaper. Den för övrigt
insiktsfulla beskrivningen av ämnets innehåll och mål pekar i den riktningen".
Engström skriver att det är obegripligt hur läroplanskommittén så starkt kan
poängtera vikten av idrotts- liga aktiviteter och sedan tilldela ämnet denna
ringa timmängd. På frågan om eleverna kommer att välja idrott som särskilt
tillval eller skaffar sig den fysiska träning de behöver på sin fritid, svarar
Engström att det inte finns något stöd för sådana antaganden. Tvärtom visar
forskningsresultat att en stor, och under de senaste decennierna växande,
grupp barn och ungdomar är fysiskt inaktiv under fritiden. Engström hänvisar
till e studie av 15-åringar i Stockholms län 1968 och 1992. Kravet på motion var
minst en gång per vecka motsvarande joggning.

------------------------------------------------------
Tabell 1. Andel inaktiva. (Engström,1992)
------------------------------------------------------
                                 1968           1992
------------------------------------------------------
 Flickor                    31 %          46 %
 Pojkar                     16 %          35 %
------------------------------------------------------

Ställs kravet till regelbunden och mer ansträngande träning flera gånger i
veckan finner vi följande utveckling.
------------------------------------------------------
Tabell 2. Andel inaktiva. (Engström, 1992)
------------------------------------------------------
            1968           1992
------------------------------------------------------
 Flickor                    53 %           72 %
 Pojkar                     32 %           61 %
------------------------------------------------------

Engström säger också att  det knappast är troligt att eleverna kommer att välja
idrott i det särskilda tillvalet i skolan. Mer troligt är det att de väljer att inve-
stera sin dyrbara skoltid i de teoretiska ämnena som är viktiga för kampen om
betyg och utbildningsplatser. Att reducera antalet idrottstimmar är speciellt
vanskligt i dagens samhälle där den spontana idrottsverksamheten är stort sett
utdöd. Med spontan lek menar Engström friluftsaktiviteter, utelek och andra
idrottsaktiviteter som var så vanligt förr i tiden. Lars-Magnus Engström
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fortsätter genom att poängtera vikten av skolidrottens mångsidighet. Skol-
idrotten till skillnad från många andra "fritidssporter", ger eleverna än
hälsosamt mångsidig träning. Med ett rimligt krav på regelbundenhet och
ansträngning finner vi att en majoritet av barnen inte får tillräcklig träning
under fritiden. För en stor grupp barn och ungdomar är skolans idrottsunder-
visning den enda fysiska träning de över huvudtaget får. Mycket handlar det
också om barnens föräldrar. Intresserade föräldrar med tidsmässiga och eko-
nomiska resurser, t ex tillgång till bil, är ofta en förutsättning för att barnen ska
kunna delta i en idrottsförenings verksamhet. Att barn och ungdomar på
frivillig väg skulle ägna sig åt fysisk träning i en sådan omfattning att skolans
idrottsundervisning skulle sakna eller ha en liten betydelse är således en
felsyn.
Avslutningsvis säger Engström: "Enligt min uppfattning innebär den före-
slagna nedskärningen av lektionstiden i "idrottsämnet" ett hot mot barnens och
ungdomarnas nuvarande och framtida hälsotillstånd. Endast en priviligierad
grupp av barn och ungdomar kommer att få en tillräcklig fysisk träning".
(Engström, 1992, s A 4)

Idrottsdidaktikern om skolidrotten

Skolidrottsfrågan under arbetet med LpO-94 berörde som sagt många. I nästa
text jag valt att ta upp beskriver ännu en idrottsdidaktiker vid namn Claes
Annerstedt hur viktig skolidrotten är för oss. Textens rubrik är "Därför får inte
skolans idrottsämne reduceras". Här skriver Annerstedt.

Fysisk fostran har av pedagoger, läkare, forskare, skolmänniskor m fl nästan alltid
betraktats som ett betydelsefullt och absolut nödvändigt pedagogiskt inslag i en
obligatorisk skola. Ett problem i skolan i dag tycks emellertid vara bristen på
förståelse och kunskap om de praktiska och estetiska ämnenas betydelse.
Idrottsämnets huvuduppgifter att få alla elever intreserade av att sköta sin kropp
och sin hälsa samt att skapa ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Genom olika
former av fysisk aktivitet lär man sig hur  ens egen kropp fungerar och man får en
god kroppsuppfattning, vilket också är en förutsättning för att man skall kunna
utveckla sina intellektuella möjligheter optimalt. (Annerstedt, 1994)

Annerstedt tar bl a upp skolidrottens historiska aspekter.

Fysisk fostran har utgjort en hörnsten i de flesta pedagogiska program som
presenterats genom historien. Redan i Platons uppfostringssystem hade gymnastik
en central roll och han skrev bl a att "Utbildningen sönderfaller liksom i två delar:
den ena, gymnastiken har avseende på kroppen, och den andra, musiken, åsyftar att
förädla själen". (Annerstedt, 1994)

Sedan fortsätter Annerstedt att beskriva hur Locke, Rousseau, Pestalozzi,
Basedow m fl har en balans mellan kropp och själ, mellan teori, praktik och
regelbunden gymnastik. Detta var i deras ideologier en nödvändighet. Främst
var det hälsoskäl och personlighetsutveckling som betonades, men även
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sociala, nationalistiska, rekreativa och estetiska skäl angavs för att ge
gymnastiken ett betydande utrymme. Lite längre fram i texten beskriver
Annerstedt skolidrottens beteendevetenskapliga aspekter.

Att fysisk aktivitet befrämjar framgång i studierna är ett välkänt faktum, liksom att
det finns ett dokumenterat samband mellan höga betyg i idrott och fortsatt
idrottande i vuxen ålder. Forskning visar vidare att en allsidigt och pedagogiskt
riktigt bedriven fysisk träning har stor betydelse för hur barnen upplever sig själva
och sin kropp, vilket ger positiva  effekter på barnens självförtroende och
självkänsla. Faktorer som i sin tur ökar förutsättningarna för att barnen ska må bra
och kunna tillgodogöra sig skolundervisning. (Annerstedt, 1994)

Annerstedt skriver vidare att det i flera undersökningar sedan 1950-talet visat
sig att idrotts ämnet hör till de absolut mest omtyckta ämnena bland eleverna i
den svenska skolan. Annerstedt tar även upp vilka positiva medicinska
effekter skolidrotten har på eleverna. Han beskriver hur viktigt det är att
eleverna på ett tidigt stadium lär sig förebygga t ex belastningsskador som kan
uppkomma i det för eleverna stundande arbetslivet. Även andra sjukdomar
som t ex hjärt- och kärlsjukdomar, liksom övervikt kan förebyggas skriver
Annerstedt. Studier har också visat att fysisk aktivitet ökar halten av endorfiner
i kroppen, vilket skapar ett ökat välbefinnande hos individen, i detta fall
eleverna. Med andra ord menar Annerstedt att en minskning av idrottsämnet
kommer att straffa sig i framtiden eftersom folkhälsan drabbas negativt.
Avslutningsvis gör Annerstedt en internationell jämförelse. Resultatet är
skrämmande eftersom, som Annerstedt skriver:

Skulle propositionen gå igenom skulle Sverige tillsammans med Irland bli sämst i
Europa vad gäller tidstilldelning för ämnet idrott och hälsa. (Annerstedt, 1994)

FÖRARBETET TILL LÄROPLANENS TILLKOMST

Nuvarande statsminister Göran Persson var 1991
statsråd vid utbildnings- departementet. Han tillsatte i
februari samma år en läroplanskommitté. Kommitténs
uppdrag var att lämna ett förslag på mål och riktlinjer
för barnomsorgen och det offentliga skolväsendet. Man
skulle även lämna förslag på riktlinjer och modeller för
kursplaner samt timplaner för grundskolan. Då valet
ägt rum under hösten 1991 och regeringsskifte
uppstod, tillsattes en ny kommitté av Beatrice Ask.
Asks kommitté fick i många hänseenden liknande                       Beatrice Ask
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direktiv som Perssons, men väsentliga skillnader fanns. En intressant skillnad
var att "kunskaperna om hur man sköter sin kropp och förebygger ohälsa".
(ibid, s 324, i Segolsson Eva, 1992) Persson hade tidigare bl a gett direktiven att
dessa kunskaper "bör givetvis grundläggas i tidig ålder" (ibid, i Segols-
son,1992). Asks kommitté ville nedrusta ämnet idrott och hälsa kraftigt, med en
stor nedskärning av undervisningstiden i grundskolan. Från tidigare 537 (Lgr-
80) till 460 timmar. (Skola för bildning, i Segolsson Eva, 1992).

Eftersom det enligt min mening är av yttersta vikt att varje skrivelse som
dokumenterats i riksdagens propositioner, betänkanden etc blir framlagt så
precist som möjligt, har jag valt att citera dessa enligt följande modell:

Idrottsämnets behandling i några offentliga tryck

Jag fann följande offentliga tryck:

Socialstyrelsens rapport om barns villkor i förändringstider (So1993), visar att barn
och ungdomar generellt sett blivit aktivare på sin fritid, även om deras aktiviteter
och kulturmönster inte har ändrat sig särskilt mycket under de senaste decennierna.
Färre barn och unga deltar i det traditionella föreninglivet, men fler än någonsin
utövar någon idrott på sin fritid... (Regeringens proposition 1992/93:220, s 5)

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och
samhällsmedlemmar. När skollagen betonar elevernas harmoniska utveckling
innebär det att elevernas olika anlag- intellektuella, praktiska, fysiska och
konstnärliga- måste få utvecklas allsidigt. (Regeringens proposition 1992/93:220, s
16)

I skolan måste det finnas en balans mellan olika kunskapsformer"..."Under de första
skolåren skall barnen lära sig vissa grundläggande saker och bygga upp en tillit till
sin egen förmåga att lära. De första åren i skolan är en viktig grund för barnens
fortsatta, motoriska, intellektuella och sociala utveckling. De skall uppmuntras att
formulera sig och använda olika uttrycksformer rita, måla, skriva, sjunga, berätta,
röra sig etc. (Regeringens proposition 1992/93:220, s 17)

Den betydelse, som skolan har, för att skapa de förhållningssätt och vanor som
kommer att prägla det framtida livet i vårt samhälle, är fundamental. (Regeringens
proposition 1992/93:220, s 21)

Folkhälsoinstitutet har speciellt framhållit skolans ansvar för att bibringa eleverna
hälsoundervisning och hälsofostran. (Regeringens proposition 1992/93:220, s 39)

Det kanske mest intressanta jag läste i denna proposition var om vad man sa
om syftet med ämnet idrott och hälsa:

Ämnet idrott och hälsa skall bidra till elevernas harmoniska utveckling såväl fysiskt
som psykiskt och socialt. Genom vistelse i naturen och under frilufts- verksamheter
ska eleverna få upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera intresset
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för friluftsliv, natur och miljöfrågor. För de mindre barnen skall leken ges ett stort
utrymme. I undervisningen skall grundläggande färdigheter i olika idrottsgrenar
ges, med ett syfte att stimulera idrottslig verksamhet även utan- för skolan. I ämnet
ges under visning om sunda levnadsvanor som en väg till hälsa och välbefinnande.
Denna undervisning är en fortsättning av den hälsofostran som påbörjades under
1980-talet. (Regeringens proposition 1992/93:220, s 41)

Ovanstående syftet är en företrädare till det syfte som står att läsa om ämnet
Lek, idrott och hälsa i kursplaner för grundskolan:

Lek, idrott och hälsa skall bidra till elevernas harmoniska utveckling, fysiskt,
psykiskt och socialt. Ämnets specifika uppgift är därvid att utveckla barns och
ungdomars kroppsmedvetenhet och träna deras motoriska och fysiska förmåga.
Undervisningen skall skapa förståelse och ett bestående intresse för regelbunden
fysisk aktivitet och grundlägga goda vanor som medel till hälsa och välbefinnande.
Elever ska få kunskaper och färdigheter som är viktiga för dem både som individer
och samhällsmedlemmar. De ska få pröva på och lära sig olika lekar, danser, idrotts
grenar, få erfarenhet av friluftsliv, efter hand välja ut de aktiviteter som passar dem
och ta ett växande ansvar av sin egen fysiska träning. Kroppsrörelse ger barnen
vidgade erfarenheter och kunskaper om omvärlden och den egna förmågan. I lekar
och i regelspel utvecklas den sociala och komunikativa kompetensen. Genom
positiva upplevelser och erfarenhet av lek, idrott och friluftsliv skall elevernas
självkänsla stärkas. Ämnet har ett särskilt ansvar för de elever som har brister i sin
fysiska eller motoriska förmåga eller andra svårigheter i samband med
kroppsrörelse och friluftsliv. (Skolverket, 1993, s 50)

För att ta reda på ytterligare fakta från arbetet med den nya kursplanen, dök
jag ner i utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU1. Här kunde jag bl a
läsa om vad som olika politiker sagt om idrottsämnet under kursplanearbetet.

Ett stort antal motioner har väckts om betydelsen av tillräckligt utrymme i timplanen
för ämnet idrott och hälsa. De motiveringar som förts fram är bl a vikten av att varva
teoretiska inlärning med fysisk aktivitet, att ämnet främjar motorisk utveckling och
hälsosam livsföring och att framtida belastningsskador och förslitningssymptom
kan undvikas genom tidig idrottsträning. (Utbild-ningsutskottets betänkande,
1993/94:UbU1, s 63-64)

I motion 1993/94:Ub1 (s) yrkande 9... begärs att riksdagen beslutar att timplanen för
grundskolan skall uppta minst 500 timmar för ämnet idrott och hälsa. Folkhälsoskäl
talar för att alla barn och ungdomar får gedigna kunskaper om den fysiska
aktivitetens betydelse för hälsan. Särskilt viktigt är detta för  de elever som aldrig
eller sällan idrottar. Också av pedagogiska skäl spelar idrottsundervisning- en en
stor roll genom att den ger eleverna en skoldag varierad med praktiska och
teoretiska moment.
(Utbildningsutskottets betänkande, 1993/94:UbU1, s 63-64)

Ämnet idrott och hälsa bör dagligen återfinnas på schemat enligt motionerna
1993/94:Ub14 (nyd) yrkande 3 och 1992/93:Ub521 (nyd) yrkande 3. Utformningen
bör beslutas lokalt. Motionärerna anser att idrottsföreningar som åtnjuter statligt
stöd skall kunna hjälpa till i skolans idrottsverksamhet utan kostnad.
(Utbildningsutskottets betänkande, 1993/94:UbU1, s 63-64)



15

Minst tre veckotimmar för ämnet idrott och hälsa begärs i motionerna 1992/
93:Ub511 (s) i  och 1992/93:Ub407 (fp). I en stor mängd av motions yrkanden, väckta
före denna proposition kritiseras allmänt läroplanskommitténs förslag angående
ämnet idrott och hälsa (av kommittén benämnt lek, idrott och hälsa) som innebar ett
minskat timantal i förhållande till gällande ordning. Sålunda understyrks och ingen
nedskärning bör ske av antalet timmar i ämnet idrott och hälsa.
(Utbildningsutskottets betänkande, 1993/94:UbU1, s 63-64)

Lena Hjelm-Wallén med flera skriver följande:

(alla s) anser det att den del av utskottets yttrande som på sidan 63 börjar med
"utskottet hänvisar till" och på sidan 64 slutar med "för praktisk estetiska ämnen"
bort ha följande betydelse: Utskottet delar motionärenas, liksom ett mycket stort
antal remissinstansers uppfattning, att ämnet idrott och hälsa bör garanteras ett
tillräckligt stort antal timmar i skolans timplan. Det är av stor vikt för både sam-
hället och den enskilde individen att kunskaperna och samband mellan både fysisk
aktivitet och hälsa ökar. Ämnet har också stor betydelse för att tillfredsställa de
ungas naturliga behov av fysisk aktivitet under skoltiden. Det ankommer på lärare
och annan personal som planerar skoldagen att göra det på ett sådant sätt att elev-
ernas rörelse- behov beaktas. Utskottet anser att på timplanen för grundskolan anges
minst 500 timmar för ämnet... (Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU1, s
61-62)

Om vi gör en jämförelse mellan den tillsatta läroplanskommitténs (ledd av
Beatrice Ask) timplan för ämnet lek, idrott och hälsa (460 timmar) och Lgr-80´s
timplan (537 timmar), så skiljer det alltså 77 timmar. Eller mer lätthanterligt
innebär det en minskning av ämnet med nästan 15 %.

Sammanfattningsvis fanns det många meningsskiljaktigheter mellan politik-
erna i frågan som rörde hur många timmar vi skulle lägga på idrottsunder-
visningen i skolan.  Ovanstående motioner som predikar för ett högt timantal
idrott i skolundervisningen blev tillsammans med fler liknande motioner
sedermera avstyrkta av utbildningsutskottet. Resultatet blev alltså en kraftig
reducering av antalet idrottstimmar i undervisningen från 537 till 460 timmar.

Vi kan nu fråga oss varför Beatrice Asks kommitté ville skära ned antalet
idrotts timmar så drastiskt. Hur jag än läste i de politiska trycken kunde jag
inte hitta någon förklaring till det. Faktum var att ingen egentligen var negativt
inställd till idrotten i sig. Så gott som alla politiker verkar enligt skrivelserna
vara överens om att idrotten är viktig för människan ur ett flertal tidigare
nämnda aspekter. Se t ex citatet ur läroplanen ovan. Kanske handlar det helt
enkelt om vad man prioriterar högst i skolan, vad som är skolans uppgift och
ansvar, etc? En sak är säker: En överväldigande majoritet politiker är överens
om att vi ska ha kvar idrotten i skolan. Vad de  inte är överens om är hur stor
del av den totala timplanen som ska bestå av idrotts- undervisning.

Från i höst har vi ökat antalet idrottstimmar i läroplanen igen. Det är en viktig
signal. Ofta är idrotten i skolan det enda tillfället att röra på kroppen som många har
- Ulrica Messing, idrottsminister. (Auer, Landqvist, 1998, s B 9)
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Flera av vårt lands främsta idrottsforskare tycker att det är mycket konstigt i
det närmaste obegripligt att Asks kommitté med de för övrigt insiktsfulla
beskrivningarna av idrottsämnets innehåll och mål kan tilldela ämnet så få
timmar.

EN UNDERSÖKNING OM SKOLIDROTTEN

Johan Allert m fl som studerar till grundskollärare vid Linköpings universitet
har gjort en undersökning om vad skolelever tycker om idrottsämnet.
I undersökningen deltog sammanlagt 71 elever (27 st i åk 7, 29 st i åk 5 och 15 st
i åk 3). De frågor som togs upp i det arbetet och som var intressanta för mig var
följande:

1. Hur många gånger i veckan motionerar du?
2. Tycker du att gympan i skolan är rolig? Vad tycker du är roligast?
Så här såg resultaten ut:

Fråga 1: På frågan om hur många gånger i veckan eleverna i trean motionerar
på fritiden så var en, två eller inga gånger vanligast, 30 % av eleverna idrottade
inget alls medan 20 % av eleverna motionerade en gång i veckan, 7 % tre gång-
er i veckan, 7 % fyra gånger i veckan och 7 % 5-7 gånger i veckan.

I femman var det mest vanligt att motionera en (24 %) eller två (24 %) gånger.
7 % motionerade tre gånger och 10 % sex gånger i veckan. I femman var det
dock 17 % som inte visste hur mycket de motionerade, eftersom det varierade.
Pga detta mörkertal är det svårt att säga om treorna eller femmorna rör på sig
oftast. Det är dock fler i trean som inte har någon idrottsaktivitet.

Det vanligaste bland sjuorna var att motionera två gånger i veckan (30 %) eller
att inte motionera alls (26 %). Det var fler tjejer som inte motionerade på
fritiden. De flesta av killarna motionerade två till fyra gånger i veckan och de
flesta av tjejerna motionerade två gånger i veckan eller inga alls.

Fråga 2: Tre fjärdedelar av eleverna i trean tyckte att idrotten i skolan är rolig.
Det var inga som tyckte den var tråkig men det var en fjärdedel som tyckte att
den var "sådär rolig". Killarna verkade tycka bäst om gympan.

I femman tyckte alla eleverna att idrotten i skolan är rolig.

I sjuan tyckte 85 % av eleverna att idrotten i skolan är rolig. Ingen tyckte att den
var tråkig men 15 % tyckte att den var "sådär rolig".
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Vad eleverna tyckte var roligast varierade. de flesta killarna tyckte dock att
någon form av bollsport var roligast. Intresset för bollsporter var inte riktigt
lika stort bland tjejerna. (Allert m fl, 1998)

METODREDOVISNING

Undersökningsgrupp

Min undersökning sträcker sig över åldrarna 10-16 och 20-82 år.
Alltså har jag ett brett spektrum av olika åldersgrupper representerade i mitt
arbete. I min skolundersökning, som representeras av elever i åldrarna 10-16
år, deltog 152 elever (69 flickor och 83 pojkar), så gott som samtliga från
svenska medelklassfamiljer. Samtliga elever bor i små samhällen på landet,
eller på bondgårdar runt om samhällena.
I min undersökning av vuxna, med totalt 73 personer (37 kvinnor och 36 män),
deltog till största delen personer från den svenska medelklassen.

Undersökningens genomförande

Lägsta gräns (10 år) för min undersökning satte jag eftersom jag tror att yngre
barn skulle fått svårt att fylla i min enkät, i alla fall på ett givande sätt.
Övre gräns (82 år) satte jag av en slump, eftersom den äldsta personen som
deltog i min undersökning var så gammal. Då jag skulle genomföra min
undersökning i skolan fick jag hjälp av två kamrater som arbetar som lärare.
Mina lärarkamrater  hjälpte mig med att dela ut och samla in ett stort antal av
mina enkäter. Innan de delade ut enkäten hade jag givit dem mycket korta
instruktioner om hur de skulle gå till väga. "Dela ut enkäterna och låt eleverna
skriva i lugn och ro i ca fem till tio minuter", var de enda instruktioner jag gav.
Jag var även ute på en skola själv och gjorde en undersökning. Jag gick
tillsammans med klassföreståndaren till klassrummet. Väl framme gjorde jag
en kort presentation av mig. Eleverna hade blivit förvarnade om att jag skulle
komma, så de visste redan vad det rörde sig om. Jag fann i mitt fall en positiv
inställning till att fylla i min enkät.

Val av metod

I mitt arbete har jag använt mig av enkät för insamling av mina data. Jämför
man enkätundersökning med muntlig intervju ser jag en rad fördelar och även
några nackdelar med att som jag, använda mig av enkätundersökning.
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Fördelarna med en enkät är t ex att den är billigare. Det enda som kostar är
pappren man delar ut. Gör man muntliga intervjuer behövs dyr utrustning
som t ex bandspelare och kassettband. En enkätundersökning blir nästan alltid
mindre tidskrävande om man jämför med muntliga intervjuer. Vid en muntlig
intervju krävs mycket mer förarbete. Man bör kunna frågorna utantill och även
vara beredd med backuppfrågor då intervjun kanske tar riktning åt ett håll
man inte tänkt sig från början. Sedan tar det mycket tid att sammanställa alla
intervjuer. Man ska lyssna och skriva av det man hört. Kanske är det också så
att det är svårt att höra vad den intervjuade säger, vilket försvårar arbetet och
gör det ännu mer tidskrävande.

Enkäter är alltså lättare på många sätt. De är ju även på det viset att enkäter
enklare kan göras mycket mer omfattande än muntliga intervjuer. Man kan ju
bara fantisera om vilket jobb det skulle bli om man muntligen intervjuade 100
elever. Det stora problemet med muntliga intervjuer är just att de tar så lång
tid att genomföra. Under tiden som man intervjuat en person muntligt kan man
ha låtit hundra personer fylla i en enkät. En enkät  är även enligt min mening
mer kontrollerad och lättare att sammanställa till ett slutgiltigt resultat. Jag
menar att man i en enkät har formulerat klart frågan som ställs på samma sätt
till alla. Ställer man frågan muntligt kan det faktiskt vara så att man påverkar
den intervjuade så att denne svarar på ett visst sätt. Jag tror att det kan lättare
undvikas genom enkäter. Sedan är enkäter lättare att sammanställa av just den
anledningen att alla de tillfrågades frågor varit likadana. En enda liten
omformulering av en fråga kan faktiskt ändra den tillfrågades svar vilket leder
fram till att det är omöjligt att jämföra de tillfrågades svar och på så sätt få fram
ett jämförbart resultat.

Det finns även nackdelar med enkäter. En stor nackdel är att man ofta kan få in
ganska kortfattade och vaga svar. Det fick jag t ex erfara då jag bad de
intervjuade att motivera varför vi ska ha kvar idrotten i undervisningen och om
det var lagom/för mycket/för lite med idrottstimmar i dagens undervisning.
Ofta såg svaren ut såhär: "Det är kul". I dessa fall skulle det vara lämpligare att
göra muntliga intervjuer. Då kunde man följa upp det korta svaret med en
följdfråga och på så vis få ett mer utförligt svar. En annan nackdel med enkäter
är också att det finns de som är dåliga på att uttrycka sig i skrift. Andra har
svårt att läsa enkäter. Då är muntliga intervjuer att föredra.

RESULTATREDOVISNING

Jag har här sammanställt resultatet av min enkätundersökning i skolan och
samhället i sex stycken tabeller. Efter varje tabell finns en kommentar.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tabell nr 3.  Tycker du att vi ska ha kvar idrotten i undervisningen?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kategori: Kvinnor Ja    Kvinnor Nej           Män Ja Män Nej
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10-13 år 36 2 43 4
14-16 år 28 3 34 2
20-30 år   9 1  9 2
31-45 år 10 0  6 0
46-60 år 10 0  8 0
61-82 år   7 0 10 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar: Tittar vi på tabellen ovan ser vi att en klar majoritet tycker att vi
ska ha kvar idrotten i undervisningen. Enligt min undersökning ökar den
positiva inställningen till skolidrotten med åldern då endast en person mellan
31 och 82 år är negativt inställd till att ha med idrott i undervisningen. Det
verkar dock inte vara någon nämnvärd skillnad mellan män och kvinnors
inställning till att ha kvar skolidrotten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabell nr 4. Är det lagom med idrottstimmar i dagens undervisning eller ska vi ha
fler/färre?.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategori: Kvinnor   Kvinnor     Kvinnor       Män              Män           Män
                  Lagom        Fler           Färre         Lagom            Fler            Färre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-13 år      14              20                   4                 7               38             2
14-16 år  7               22 2 7 28 1
20-30 år  3                6 1 3  6 2
31-45 år  3                7 0 0  6 0
46-60 år  0              10 0 0  8 0
61-82 år  0                7 0 0                 10 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar: Tabellen säger oss att de äldre av de tillfrågade är mer positiva
till att ha fler idrottstimmar. Flickor i 10-13 års åldern är de som vill ha minst
timmar idrott i undervisningen. Drygt 8 % av flickorna i 10-13 års åldern ville
ha färre timmar idrott i undervisningen. I 14-16 års åldern ville endast 5 % av
flickorna ha färre idrottstimmar. Pojkar verkar vilja ha mer idrott jämfört med
flickor i skolåldern.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabell nr 5. Motivera svaren på fråga 1 och 2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kategori:   Det är kul!  Det är bra     Bra för det       Annat          Antal neg.
                                        för hälsan!       sociala!         positivt             svar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
K 10-13 år 28 8 0 6 2
K 14-16 år 18 12 0 4 3
K 20-30 år 1 8 0 3 1
K 31-45 år 0 10 2 3 1
K 46-60 år 3 10 3 4 0
K 61-82 år 2 7 0 1 0
M 10-13 år 39 6 0 2 4
M 14-16 år 31                  15 0 5 2
M 20-30 år 2 9 3 1 2
M 31-45 år 2 6 2 2 0
M 46-60 år 1 8 4 3 0
M 61-82 år 3                    11 3 1 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar: Det utmärkande är att den sk "rolighetsaspekten" är mest frekvent
bland de yngre av de tillfrågade. Ju äldre de tillfrågade blir, ju mer viktigt blir
hälsoaspekten på idrottsämnet. En annan sak som är speciell är att många
"äldre" män tar upp den sociala aspekten på skolidrotten. Kanske handlar det
om att de jämför sitt eget idrottande med idrotten i skolan. Många "äldre" män
sysslar ju med t ex korpidrott, spelar tennis med sin gode vän etc. I dessa
sammanhang är kanske den sociala aspekten den allra viktigaste.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabell nr 6. Sysslar du med någon idrott på din fritid?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategori: Kvinnor Ja      Kvinnor Nej          Män Ja             Män Nej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-13 år             25                        13                        43 4
14-16 år             28 3                         34 2
 20-30 år 4 6 9 2
 31-45 år 4 6 2 4
 46-60 år 3 7 5 3
 61-82 år 2 5 2 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar: De yngre av de tillfrågade är de som sysslar mest med någon
idrott på sin fritid. Speciellt pojkarna är väldigt idrottsligt aktiva. De minst
idrottsaktiva av skolbarnen är flickor i 10-13 års åldern. Knappt 50 % sysslade
med någon idrott på sin fritid. Av flickorna i 14-16 års åldern sysslade nästan
90 % med någon idrott på sin fritid. Idrottsutövandet sjunker annars med ökad
ålder. Ett undantag finns bland männen som idrottar mer i 46-60 års åldern än i
31-45 års åldern. Min förklaring på detta är att män oftast skaffar familj i 31-45
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års åldern och prioriterar familjen före idrotten. När barnen blivit äldre får de
på nytt mer tid för idrotten och där av resultatet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabell 7. Vad skulle du vilja ha mer av i idrottsundervisningen?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
K-gori: Boll     Sim-       Lek       Redsk-     Rid-      Fri-         Skrid-    Trän-     
Dans
                            ning                     gymn      ning      idrott      sko         lära
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
F 10-13  11 2            8 2 7 4 1 0          2
F 14-16  4 7            0 8 5 8 0 1          0
P 10-13  28 6            2 5 0 2 3 0          0
P 14-16  20 5            0 1 0 4 0 3          0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar: Bollsporter är populärast bland pojkarna och så även hos flickor i
10-13 års åldern. Flickorna ändrar uppfattning i 14-16 års åldern då
redskapsgymnastik, friidrott och simning är mer populärt. Jämför man flickor
och pojkars intressen ser vi att:
Typiska saker som flickorna tycker om är: Lek, ridning och dans. Typiska saker
som pojkarna tycker om är: Bollsporter, skridsko och träningslära.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabell nr 8. Tror du att idrottsämnet finns kvar i undervisningen om 50 år?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategori Kvinnor Ja    Kvinnor Nej             Män Ja             Män Nej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10-13 år 31 7 39 8
14-16 år 29 2 33 3
 20-30 år 10 0 11 0
 31-45 år 10 0  6 0
 46-60 år 10 0  8 0
 61-82 år  6 1 11 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar: Den positiva inställningen till idrottens kvarvarande ökar med
åldern, då vi ser att det är nästan uteslutande de yngre som tror att idrotts-
ämnet kommer att försvinna inom 50 år.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabell nr 9. Är du idrottsintresserad?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategori Kvinnor Ja    Kvinnor Nej            Män Ja              Män Nej
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20-30 år 5 5 7 4
 31-45 år 4 6 5 1
 46-60 år 7 3 7 1
 61-82 år 5 2 8 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar: Män är enligt min undersökning i allmänhet mer intresserade av
idrott. Det ser även ut som om äldre kvinnor är mer idrottsintresserade än
yngre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALYS

Analys av enkätundersökningen i skolan

Samtliga av följande frågor som jag nu tar upp i min diskussion är frågor jag
tänkt igenom noga och anser mycket relevanta för att jag ska kunna nå fram till
ett resultat i mitt arbete med idrottsämnets legitimitet.

Jag konstaterade genom min undersökning att såväl flickorna som pojkarna i
skolåldern är övervägande positiva till att ha kvar idrottsämnet i undervis-
ningen. De flesta eleverna verkade mycket övertygade om att det finns ett
starkt behov av att ha kvar idrotten på schemat. Därför blev resultatet även så
att de flesta ville ha fler timmar idrott i undervisningen. Eleverna som var för
en ökning av antalet idrottstimmar motiverade detta bl a med att man får bättre
hälsa, man orkar mer och blir piggare. Hälsoaspekten på skolidrotten är viktig.
Vanligaste motiveringen var att de tyckte att idrotten i skolan var kul. Jag kan
göra en jämförelse mellan min egen enkätundersökning och den som student
Johan Allert gjort. I Allerts undersökning tyckte samtliga tillfrågade att idrotten
i skolan var rolig. I Östgöta Correspondenten från den 15 december 1998 kunde
vi bl a läsa följande citat:

Gympa är roligaste ämnet. Det är nog för att man får göra en massa olika saker. Det
är som fritid, ungefär. Elev åk 6. (Auer Jörgen, 1998)

Att eleverna mestadels ville ha fler idrottstimmar är kanske inte så lustigt, vem
vill inte ha roligt! De som inte ville ha kvar idrotten i undervisningen
motiverade det med motsatsen, alltså att de tycker att skolidrotten är trist.
Vilka anledningarna är till att några elever tycker att idrotten i skolan är trist är
vad jag förstått ytterst personligt.
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Anna Martinez som är författare och krönikör i Östgöta Correspondenten
skriver följande om hur hon upplevde skolidrotten:

 Jag var fördömd, jag var ett tjockt barn och kroppsrörelsen var inte för mig en källa
till glädje utan till skam. (Auer Jörgen, 1998)

Det finns alltså elever som mår dåligt både fysiskt och psykiskt under
idrottslektionerna. Detta är inte bra och man kan undra varför det ska behöva
vara på det viset. Jag tror att det är ett problem som ligger i såväl elevernas
som lärarnas händer. Ur elevsynpunkt gäller det att vara kamratlig mot sina
klasskompisar som kanske har det jobbigt med sin fysik.

Kanske resultatet skulle se annorlunda ut om vi kunde få alla att känna sig
dugliga under idrottslektionerna?

I min undersökning visar det sig att det är pojkarna som är mest idrottsaktiva
på sin fritid. Detta är också något som verkar vara mycket allmängiltigt. I
studenten Allerts undersökning är det helt klart pojkarna som är aktivast på
fritiden, så även i professor Engströms undersökning. I Engströms under-
sökning syns det mycket tydligt. Vad detta beror på finner jag vara ytterst
individuellt, men flickor verkar inte ha lika stort idrottsintresse som pojkarna.
Jag har funderat på om detta kan bero på att idrottsflickorna inte får lika stor
uppmärksamhet som pojkarna vare sig i skolan eller i media. Det är nog så att
idrotten i samhället är väldigt mansdominerad och får flickorna att tappa
suget. Hur många tänker t ex på damfotboll då man säger ordet fotbolls-VM
eller damhockey då man säger hockey-VM. Alltså skaffar flickorna andra
fritids- intressen och därav ovanstående resultat.

Bollsporter var det som de flesta ville ha mer av. På andra plats kom simning
och på tredje friidrott. Bollsporter var det vanligaste svaret framför allt hos
pojkarna. Det fanns speciellt två svar som var typiska för flickorna. Dessa två
var dans och ridning. Dessa två kategorier av idrotter fick inte en manlig röst.
Vad detta kan bero på finns det säkert många svar på. Kanske är det bl a så att
det ligger i vårt arv att ridning och dans är mer kvinnligt än t ex fotboll och
långfärdsskridskoåkning där merparten av rösterna var manliga. Jag person-
ligen tycker att det är lite konstigt att det är så få pojkar som intresserar sig för
hästsport. Hästen kan ju faktiskt ses som en klart manlig symbol, inte minst i
många amerikanska westernfilmer. Även i Allerts undersökning såg det
likadant ut. Killarna tyckte att man skulle ha mer bollsport.

Frågan om idrottsämnet finns kvar om 50 år är nog unik. Frågan har en
baktanke genom att jag tror att jag kan få fram ett mått på hur viktigt den
intervjuade verkligen tycker att idrottsämnet är. Jag få även reda på hur
framtiden kan tänkas se ut. I denna fråga kan jag tyvärr inte göra några
jämförelser med andras arbeten. Men jag fick i alla fall fram det att så gott som
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alla trodde att idrottsämnet kommer att finnas kvar i framtiden. Jag ställde ju
som bekant samma fråga i samhällsundersökningen. Här var övertygelsen om
att idrotts- ämnet kommer att leva kvar till och med ännu något större.

Analys av enkätundersökningen bland vuxna

Även här konstaterade genom min enkätundersökning att såväl kvinnor som
män är övervägande positiva till att ha kvar idrottsämnet i undervisningen.
Hos dessa i den äldre kategorin tillfrågade var det hela 69 personer av 74 som
var för idrott i undervisningen. Alltså var inställningen ännu något mer positiv
bland de äldre. Dock är detta ytterst marginellt och kanske är min
undersökning för liten för att jag ska kunna dra några exakta slutsatser. De
flesta i denna undersökning ville även öka antalet timmar avsevärt. Jag tror att
detta kan bero på att de äldre har en annorlunda skolidrottslig bakgrund.
Antalet idrottstimmar har ju reducerats avsevärt under de senaste åren och de
äldre jämför nuet med hur de själva hade det under deras skoltid. Jag tror
också att de äldre prioriterar skolidrotten högre då de vet hur viktig den är för
att man ska må bra både på lång och kort sikt. De äldre har ju helt klart mer
erfarenhet än de yngre vad beträffar t ex förslitningsskador, hjärt- och kärlpro-
blem o s v. Inte så konstigt att de prioriterar skolidrotten högre!

I min undersökning visar det sig att det är de yngsta och medelålders männen
som är mest idrottsaktiva på sin fritid. Jämför jag med undersökningen i skolan
ser vi att pojkarna tar med sig sitt idrottsintresse upp även i högre ålder. Jag
tror att den lilla reduceringen av idrottsaktiviteterna som sker hos männen i 31-
45 år har att göra med att de flesta skaffar familj under denna period i livet.
Och då finns det inte lika mycket tid och kraft kvar till att ägna sig åt någon
idrott på sin fritid. Likaså kvinnorna verkar ta med sig sitt intresse/ointresse
för att syssla med idrottsliga aktiviteter upp i de högre åldrarna.

De äldre var faktiskt som jag nämnt om möjligt ännu mer positiva  i sin tro på
att idrottsämnet kommer att finnas kvar i undervisningen om 50 år.  Kanske är
detta ett tecken på att de flesta äldre tycker att idrottsämnet är ett oerhört
viktigt ämne som vi ska vara mycket rädda om.

Som en följd av tidigare resultat visade det sig att män i allmänhet är mer
idrottsintresserade än kvinnor. Dock steg intresset för idrott bland kvinnor
med ökad ålder. Kanske är det så att kvinnor börjar intressera sig mer för idrott
då deras söner/döttrar växer upp och börjar i någon idrottsförening. Därav
ovanstående resultat.

SLUTDISKUSSION
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Varför minskar politikerna antalet idrottstimmar då de säger att idrottsämnet
är så viktigt? Svaret på den frågan kan vara att politikerna troligtvis har
prioriterat de teoretiska ämnena högre än de praktiska.
Men är det rätt av politikerna att göra så då undersökningar pekar på att en
klar majoritet folket (elever och vuxna) samt forskare tycker att det borde vara
fler timmar idrott på skolschemat? Förvisso har idrottsämnet återfått några
timmar sedan den nya läroplanen trädde i kraft. Men om man tittar på vad
mina och många andra undersökningar visar, så är det fortfarande för lite
idrottstimmar i undervisningen. Därför borde antalet timmar idrott öka!
I mitt arbete har jag tagit upp en rad aspekter på skolidrotten. Vad jag inte tagit
med men som jag tycker borde nämnas är att man även kan se idrotten som en
kulturell företeelse. Med kulturell företeelse menar jag t ex Vasaloppet. ”I
fäders spår för framtids segrar”, som det heter. Vasaloppet kan ju ses som en
folkfest, där motionärer från alla möjliga platser i Sverige, Norden och övriga
världen samlas åker skidor och träffas. En fin tradition! Idrotten har även
medfört en viss typ av livsstil. Många idrottare och suporters lever för sin
idrott eller idrottsklubben de tillhör alternativt hejar på. I och med det kommer
vi in på ännu en aspekt. Idrotten som underhållning. Hur många sitter t ex inte
bänkade framför TV´n då det sänds något stort idrottsevenemang via etern.
Knyter man an detta till skolidrotten ser vi att denna har en viktig uppgift att
på ett tidigt stadium ge barnen ett eget förhållningssätt till idrotten. Inte minst
viktig är uppgiften att ge barnen den idrottsliga allmänbildning som de
behöver. Den kanske viktigaste uppgiften för idrottslärarna är att arbeta för en
idrottslig jämställdhet, med andra ord att kvinnors och mäns prestationer skall
värderas lika. Som det är nu värderas männens skyhögt högre. Kanske inte i
undervisningen, men dock i media. En jämförelse kan göras mellan hur många
TV-tittare som följer VM i damfotboll jämfört med VM i fotboll för herrar. Jag
tror att man genom att på ett tidigt stadium i skolidrotten kan få eleverna att
tro mer på sig själva, inte minst flickorna, kan få en ännu bättre jämställdhet
inom idrotten. Kanske man då kan se ett annorlunda resultat av antalet
idrottsaktiva kvinnor/flickor än det som dagens forskarundersökningar visar?
Jag tycker att det är mycket viktigt att politikerna i framtiden lyssnar på vad
opinionen (forskare, elever och vuxna) tycker om skolidrotten. De bör inte fatta
beslut som strider mot vad majoriteten anser.

Jag har valt att kalla detta arbete för ”Idrottsämnets legitimitet”. Arbetet
beskriver vad olika personer: Politiker, forskare, elever och vuxna tycker om
idrottsämnet. Jag har grundligt satt mig in i vad politikerna sade vid arbetet
med LpO-94 och dokumenterat detta. Jag har tagit del av vad landets främsta
idrottsforskare säger om skolidrotten och bollat deras resonemang med
politikernas. Jag har utfört undersökningar i skolor och bland vuxna och sedan
bollat mina egna resultat med politikernas tryck och forskarnas teorier. Jag
sammanfattar mitt arbete med följande slutsatser:

Min första slutsats är att politikerna som arbetade fram den nya läroplanen
prioriterade de teoretiska ämnena högre än idrottsämnet. Dåligt samarbete
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mellan idrottsforskare och politiker samt politikernas dåliga lyhördhet för det
medborgarna tycker om idrottsämnet kan vara saker som lett fram till
reduceringen av idrottstimmarna i undervisningen.

En annan slutsats är att en klar majoritet av de medborgare (elever/vuxna) jag
undersökt är positiva till att ha kvar idrotten i undervisningen och anser att
den är en viktig del av undervisningen. Denna slutsats bygger jag på resultatet
att de flesta vill öka antalet idrottstimmar. Majoriteten av de yngre personerna
(eleverna) i min undersökning anser att det viktigaste med skolidrotten är att
den är rolig, medan de vuxna sätter hälsoaspekten i första hand.

En tredje slutsats är att idrottsämnet är viktigt för oss på många sätt. Att med
några meningar i denna slutsats tala om vilken idrottsämnets legitimitet är i
detalj går inte. Då måste man läsa hela detta arbete. Inom samtliga
undersökningsområden finns det massor av olika meningar om vad
skolidrotten betyder för oss, meningar som är mer eller mindre frekventa. Den
övergripande slutsatsen är dock att idrottsämnet är ett mycket viktigt ämne ur
mängder av synvinklar. Därför är det nödvändigt att ha ett tillfredsställande
antal timmar idrott i undervisningen.

Vad har mina resultat tillfört?

Som jag nämnde ovan så stämmer mina resultat bra överens med de resultat
andra forskares undersökningar givit. Mina resultat är alltså inga nyheter utan
snarare befäster de bara det som forskare redan konstaterat, nämligen att
idrottsämnet behövs i undervisningen.
Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla har rätt att säga vad de tycker, där
alla kan vara med och påverka hur vi ska ha det. Detta gäller inte minst det
som sker i skolan. Vad jag vill säga är att jag i detta arbete har tagit med en bit
från varje samhällsgrupp (forskarna, politikerna, eleverna och folket). Genom
att göra detta anser jag mig ha belyst idrottsämnets legitimitet. En fortsatt
forskning på området borde belysa och lyfta fram andra faktorer som ger
idrottsämnet legitimitet i morgondagens skola.
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BILAGA (Enkäten)

1. Tycker du att vi ska ha kvar idrotten i undervisningen?   Ja(  )   Nej(  )

2. Är det lagom med idrottstimmar i dagens undervisning eller ska vi ha
fler/färre?
Lagom(  )   Fler(  )   Färre(  )

3. Vilket tycker du är huvudsyftet med skolidrotten? ______________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Vilka konsekvenser tror du att vi får om vi avskaffar idrottsämnet?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Sysslar du med någon idrott på din fritid?  Ja(  )   Nej(  )

6. Vad skulle du vilja ha mer av i idrottsundervisningen? __________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(Är du idrottsintresserad?)

7. Tror du att idrottsämnet finns kvar i undervisningen om 50 år?
Ja(  )   Nej(  )



29

8.  Ålder? _______


