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Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remiss: Idrottsutbildningar i gymnasie- och
gymnasiesärskolan - promemoria Gymnasie- och
gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott (U2020/04134/GV)
Utbildningsdepartementet har givit Umeå kommun möjlighet att yttra sig
över: Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan.
Umeå kommun ser ett i stort sett väl genomarbetat förslag där vi har några
få invändningar som vi tycker behöver tänkas igenom och diskuteras igen.
Dessa är:
- Gällande förlaget på nytt namn så ser vi hellre att namnet
Riksidrottsgymnasium som är väl inarbetat fortsätter att användas
och Nationellt godkända idrottsutbildningar tas bort men att
utbildningen inte får ett helt nytt namn. Det nya föreslagna namnet
”Gymnasie- eller gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott” är
inte tillräckligt starkt, det är ett namn som inte symboliserar spets
vilket ett namn som ”Riksidrottsgymnasium” gör. Vi föreslår att
namnet på den nya utbildningen blir ”Riksidrottsgymnasium” Vi tror
dessutom att det är lättare för föräldrar och elever att förstå
skillnaden jämfört med det lokala ”idrott och hälsa specialisering”
om namnet Riksidrottsgymnasium bibehålls.
-

Vi är oroliga över den förändring som föreslås i
gymnasieförordningen 5 kap 26§ gällande skrivelsen om urval.
Texten ”Vid urval ska hänsyn tas till den elitnivå som den sökande
uppnått i sin ålderskategori i den aktuella specialidrotten” kommer
kunna misstolkas av de skolor och specialidrottslärare som gör
urvalen. Här kan det bli så att det enbart är resultatlistorna som
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avgör och här har tidigt utvecklade en stor fördel. Vi bör snarare bli
bättre på att se utvecklingspotentialen hos ”sent utvecklade”
individer. De som är tidigt födda och därmed ofta fysiskt tidigare
utvecklade premieras. Så kan vi inte ha det. En text skulle kunna
vara:
”Vid urval ska tas hänsyn till den elitnivå som den sökande uppnått i
sin ålderskategori. Hänsyn vid urval ska även tas utifrån i åldern
utvecklad fysisk och psykisk mognad för att motverka eventuell
åldersdiskriminering mot dem som är sent födda på året. Detta då
risk finns att tidig fysisk och psykisk mognad misstas för talang.”
-

För att fortsatt få fler behöriga lärare i ämnet specialidrott ser vi
positivt till fortsatt möjlighet för validering och komplettering via
studier på universitet/högskolor för ämnesbehörighet i
specialidrott.
Det vi ser en viss oro till är den tilltro under benämningen som finns
till universitet och högskolor att de ska ta fram förslag på hur
utbildningsinsatsen för att få fler behöriga lärare i ämnet
specialidrott ska gå till. Det är oerhört viktigt att huvudmännen som
är de som bedriver utbildningarna och därmed är de som anställer
finns med vid framtagandet av en lärarutbildning i ämnet
specialidrott. Vi ser även att de som utbildas i ämnet specialidrott
även blir behöriga att undervisa i ämnet idrott och hälsa
specialisering.
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