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Nýjungí 
íþróttauppeldi 

Frá Unni Stefánsdóttur: 
Á ÍÞRÓTTAÞINGI íþróttasam-
bands íslands sem haldið var á 
Akranesi sl. haust var samþykkt 
stefnuyfirlýsing í íþróttauppeldi 
æskufólks. Þessi stefnuyfirlýsing 
er búin að vera nokkur ár í undir-
búningi og hafa margir sérfræð-
ingar komið að þeirri vinnu. 

Andi stefnunnar 

Það sem haft er að leiðarljósi 
er að íþróttaiðkun skuli vera þros-
kandi bæði líkamlega, sálrænt og 
félagslega. Og þannig skapa að-
stæður fyrir mun fleiri börn og 
unglinga til að njóta sín innan 
íþróttahreyfingarinnar. Það 
skipulag og þjálfun sem lagt er 
til getur skapað börnum og ungl-
ingum aðstæður til þess að vera 
afreksmenn seinna meir á lands-
og alþjóðlegum mælikvarða, þeg-
ar þeir hafa mesta líkamlega og 
sálræna hæfileika til þess. Að 
sama skapi er gert ráða fyrir því 
að þeir sem ekki velja sér keppnis-
íþróttir fái tækifæri til að stunda 
íþróttir eða líkamsrækt við sitt 
hæfi. 

Markmið og leiðir 

íþróttaþjálfun barna- og ungl-
inga miði að því að auka hreyfi-

getu, kraft og þol og að börnum 
gefist kostur á að kynnast sem 
flestum íþróttagreinum. Að aðalá-
herslan verði lögð á að barnið fái 
alhliða þjálfun, en ekki að sérhæf-
ingin skipti miklu máli. Smám 
saman verði fleiri greinum bætt 
við en ávallt verði það haft hugf-
ast að barnið hafí gaman af æfing-
unni og því líði vel um leið og það 
er að læra. 

Keppni og verðlaun 

Stefnt er að því að keppni mið-
ist við aldur og þroska og að hún 
sé hvati til ástundunar og framf-
ara, svo að auka megi líkur á að 
ná settum þjálfaramarkmiðum. 
Stefnuyfirlýsingin kveður á um að 
framan af sé meira um innbyrðis 
keppni og svæðakeppni, en keppni 
á landsvísu hefjist ekki fyrr en um 
12 ára aldur og verðlaun í einstakl-
ingsgreinum byrji ekki fyrr en á 
þeim aldri. 

Þessi stefnuyfirlýsing markar 
spor í íþróttapólitík á Islandi og 
er skemmtilegt til þess að vita að 
þegar hafa íþróttafélög og bæjar-
félög undirbúið íþróttaskóla með 
markmið stefnunnar að leiðarljósi. 

UNNUR STEFÁNSDÓTTIR, 
formaður barna- og 

unglinganefndar ÍSI. 

Þjóðríki og nor-
rænt málsamfélag 

Frá Gunnari Stefánssyni: 
í FORUSTUGREIN Morgunblaðs-
ins 11. apríl var fjallað um átak í 
dönskukennslu sem hér hefur stað-
ið með góðum stuðningi danskra 
stjórnvalda. Það var andsvar við 
hugmyndum um að hætta að 
kenna dönsku sem fyrsta erlenda 
mál. Þau áform voru kveðin niður 
vegna þess, eins og blaðið segir, 
„að menn vildu ógjarnan hverfa 
frá forgangi norræns málsamfé-
lags". Anægjulegt þótti mér að 
Morgunblaðið tæki í þennan 
streng. En ef sú stefna hefur orðið 
ofan á að leggja áfram rækt við 
norrænt málsamfélag, eiga menn 
auðvitað að nota dönsku / skandin-
avísku þegar þeir mæla við Norð-
urlandamenn og óska að þeir 
ávarpi íslendinga á því máli þegar 
þeir flytja fyrirlestra hér. 

Á þessu er þó mikill misbrestur 
og algengt að Norðurlandamenn 
séu beðnir að tala ensku. Samt 
er það svo að maður býst ekki við 
að slíkt sé gert þegar í hlut eiga 
menntastofnanir sem kenna nor-
ræn tungumál sérstaklega, eins 
og heimspekideild Háskóla Is-
lands. Ekki má minna vera en 
norrænum þjóðum og tungumál-
um þeirra sé sýndur sá sómi við 

þá háskóladeild að fyrirlesarar 
þeirra tali sitt móðurmál í ræðu-
stól deildarinnar. Þess vegna 
undrast ég að lesa í Morgunblað-
inu 16. apríl að forstöðumaður 
Center for kulturforskning við 
Árósaháskóla, sagnfræðingur sem 
heitir jafndönsku nafni og Uffe 
Östergaard, tali um þjóðríki Evr-
ópu á vegum heimspekideildar og 
nefni fyrirlesturinn „Nation State 
and National Identity in Europe". 
Maðurinn talar sem sagt ensku. 

Er þarna um að ræða sjálfstæða 
stefnumótun heimspekideildar að 
láta undan enskunni eða vill Dan-
inn ekki tala móðurmál sitt? 
Kannski er hann orðinn svo „al-
þjóðlega sinnaður" að honum finn-
ist móðurmálið of útúrborulegt til 
að nota utan eigin heimalands. 
Hann mætti þó vita, eða að 
minnsta kosti hefðu gestgjafar 
hans getað frætt hann á því, að 
hér býr eina sjálfstæða þjóðin sem 
kennir tungu hans unglingum sem 
skyldugrein. Auðvitað er sjálfsagt 
að biðja hina norrænu fröendur að 
tala hægt og skýrt svo íslendingar 
eigi betra með að skilja, og varla 
munu þeir telja það eftir sér. 

GUNNAR STEFÁNSSON 
Kvisthaga 16, Reykjavík. 
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