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1. Innledning 
  
 
1.1. Bakgrunn 
 
Idrett, samfunn og frivillig organisering er tittelen på et forskningsprogram i regi av 
Norges Forskningsråd. Programmet har fem temaområder, og ett av dem er 
idrettsanlegg og idrettsutøvelse (NFR, 2000). Knyttet til grunnskolen og den 
videregående skole bør idrettsanlegg blant annet kunne omfatte rommet for innendørs 
virksomhet i kroppsøvings- og idrettsfaget som utgjør fagbetegnelsene i de to aktuelle 
skoleslagene. 
 
At kroppsøvings- og idrettsfagets innerom – til vanlig omtalt som skolens gymsal - bør 
få oppmerksomhet, er også aktualisert av en del andre forhold. Ett av disse er at det 
dreier seg om et rom som har hatt plass i norsk skole i ca. 150 år, og som utgjør en 
viktig del av barn og unges bevegelsesmiljø i skoletiden. Dette til tross har det hatt 
meget begrenset oppmerksomhet i tidligere forskning (Holand, 1998). 
 
Et noe annet forhold er at det i strategiplanen til Høgskolen i Vestfold - om høgskolens 
FoU-virksomhet - uttrykkes et ønske om en sterk orientering mot de handlingsfelt og 
profesjoner som høgskolens utdanningstilbud og satsingsområder skal være rettet mot. 
Angående satsingsområder har avdeling for lærerutdanning knutepunkansvar innenfor 
Norgesnettet på området, Praktisk og teoretisk arbeid med pedagogiske tekster (HVE, 
1996). 
 
Selv om uttrykket pedagogiske tekster kan virke noe kryptisk i første omgang, synes 
det rimelig klart at det i alle fall må omfatte skriftlige tekster. I dette prosjektet vil vi 
operere med et tekstbegrep som er langt videre og ikke-skriftlig. Vi vil således ha 
oppmerksomheten rettet mot det omtalte rommet for innendørs virksomhet i 
kroppsøvings/idrettsfaget som en pedagogisk tekst. 
 
Kroppsøvings/idrettsfagets innerom inneholder mye inventar og utstyr som tekst-
elementer. I følge The Joint Committee of Standards for Education Evaluation (1981) 
kan dette gjøres til gjenstand for evaluering. På grunnlag av en slik evaluering bør det 
blant annet være mulig å få informasjon om hva slags virksomhet som kan finne sted 
og/eller finner sted i det aktuelle rom. 
 
Sammenfattende vil kroppsøvings/idrettsfagets innerom kunne betraktes i et didaktisk  
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perspektiv. Som tekst er rommet således å oppfatte som en viktig rammefaktor i en 
målrettet virksomhet. Før vi foretar en nærmere klargjøring av begrepet pedagogisk 
tekst som står svært sentralt i denne sammenheng, vil vi foreta en avgrensning av 
prosjektet, og gjøre rede for formål og foreløpige problemstillinger. 
 
 
1.2. Avgrensning 
 
Virksomheten i kroppsøvings/idrettsfaget kan finne sted på en rekke forskjellige 
arenaer. Det gjelder både utendørs og innendørs. I dette prosjektet vil vi som allerede 
antydet, avgrense oppmerksomheten til den pedagogiske tekst som innerommet - i 
form av gymsal og idrettshall – utgjør. 
 
I det aktuelle rommet vil en kunne finne både fastmontert og større utstyr, for 
eksempel ribbevegg og hoppapparater. En vil også kunne finne en god del mindre 
utstyr, for eksempel hoppetau og baller. I dette prosjektet vil vi avgrense oppmerk-
somheten til de tekst-elementer som det fastmonterte og større utstyret representerer – 
dvs. de elementer som gir rommet dets karakteristiske utseende. 
 
Det er ellers verdt å merke seg at tekst-elementene i kroppsøvings/idrettsfagets 
innerom kan uttrykke et innhold som vil kunne tolkes forskjellig av og ha forskjellig 
mening for konstruktør og brukere av elementene (jfr. s. 6). I et tekst-perspektiv utgjør 
dette et mulig problemområde som vil ha begrenset oppmerksomhet i denne fasen av 
prosjektet.  
 
I denne fasen vil oppmerksomheten i høy grad ha være rettet mot en pilot-
undersøkelse. Ved siden av å ha fokus på et avgrenset problemområde, opereres det i 
denne undersøkelsen også med en avgrenset populasjon (jfr. kap. 3). I en oppfølging 
av prosjektet vil det være aktuelt å utvide begge forhold, både problemområdet og 
populasjonen. 
 
 
1.3. Formål og foreløpige problemstillinger  
 
Det er rimelig å anta at utformingen av den pedagogiske tekst som kroppsøvings/ 
idrettsfagets innerom representerer, vil være betinget av både historiske og 
økonomiske forhold. Mest kostnadskrevende vil de tekst-elementer til vanlig være 
som det fastmonterte og det større utstyret representerer.  
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En type spørsmål som det er ønskelig å finne svar på i denne sammenheng er om 
kroppsøvings/idrettsfagets innerom representerer en standardisert og enhetlig 
pedagogisk tekst i både grunnskole og videregående skole, eller om en kan finne 
variasjoner som er knyttet til klassetrinn og skoleslag.  
 
Angående bruksverdien av den pedagogiske tekst som kroppsøvings/idrettsfagets 
innerom utgjør, er det rimelig å regne med at den vil være psykologisk betinget. Både 
elevenes alder og modenhet og/eller lærernes holdninger og arbeidsmåter vil her 
kunne ha betydning.  
 
I denne sammenheng er det ønskelig å finne svar på spørsmål om bruksverdien av de 
ulike tekst-elementer kan ha sammenheng med klassetrinn og skoleslag, og om 
bruksverdien av større og relativt kostbare tekst-elementer er høyere enn tekst-
elementer som er enklere og mindre kostbare.  
 
Med bakgrunn i det som er sagt, vil følgende spørsmål være aktuelle som foreløpige 
problemstillinger: 
 

1. Hva kan leses av kroppsøvings/idrettsfagets innerom som pedagogisk tekst 
mht. forekomst av aktuelle tekst-elementer på forskjellige skolenivå? 

 
2. I hvilken grad er disse tekst-elementene i bruk ved inneromsundervisning på 

forskjellige skolenivå?  
 
Som antydet foran, vil svaret på disse problemstillingene trolig være betinget av både 
historisk/økonomiske og psykologiske forhold. Som referanseramme for de endelige 
problemstillingene og en empirisk undersøkelse vil vi derfor peke på noen 
forutsetninger for forekomst og bruk av de aktuelle tekst-elementene. Først vil vi 
likevel se nærmere på begrepet, pedagogisk tekst. 
 



 6

2. Referanseramme 
 
 
2.1. Rommet som pedagogisk tekst 
 
I faglitteraturen finner en flere som er opptatt av det fysiske rommet i en pedagogisk 
sammenheng. Det gjelder blant annet dramapedagogen Winnicott (1971) som snakker 
om rommet som et mulighetenes sted der betydningen skapes i møtet mellom rom og 
menneske. Sosiologene Ziehe og Stubenrauch (1983) påpeker at realiseringen av 
rommets muligheter vil finne sted gjennom aktivitet.  
 
Filosofen Foucault (1972) betrakter aktivitet og diskurser som grunnlag for 
kunnskapsutvikling og det allmenne syn på virkeligheten. I samsvar med dette hevder 
sosiologen Augestad (2001) at aktivitet i det fysiske rommet som kroppsøvings/ 
idrettsfagets innerom utgjør, vil bidra til kunnskap om det aktivitetspotensialet som 
menneskets kropp innehar.  
 
Rommet med inventar og utstyr vil ellers kunne sees i et semiotisk perspektiv, dvs. i et 
perspektiv der det fokuseres på tegn og tolkning av disse. Med utgangspunkt i Peirces’ 
forståelse av tegn, beskriver og begrunner Gottdiener (1995) mulighetene for å gjøre 
semiotiske analyser også av arkitektur og materiell – noe som er en del av formålet 
med dette prosjektet (Gottdiener 1995; Steen-Johnsen, 2001).  
 
Semiotikkens utgangspunkt er betraktninger av virkeligheten som et system av relasjoner 
mellom tegn. Innenfor Peirces semiotikk betraktes tegnet som bestående av tre elementer: 
uttrykk, mening og referanse. Semiotikkens grunnleggende spørsmål er hvordan disse 
elementene henger sammen, hvordan et uttrykk stadig forbindes med en mening og hvilken 
referanse dette har i en objektverden. I relasjonen mellom disse elementene ligger 
potensialet for fortolkning av tegnet (ibid.).  

I et semiotisk perspektiv vil tegn som står sammen med andre tegn, utgjøre tekster. 
Det dreier seg her om et stort mangfold av tekster - fra de enkle til de mer kompliserte 
(Glette, 1997). Skyum-Nielsen (1995) sier i denne sammenheng at tekst utgjør et 
naturlig sammenhørende kompleks av tegn som gir mening, og at de kan være både 
verbale, paraverbale og nonverbale. I alle tilfelle dreier det seg om diskursive ressurser 
som bør tolkes i en situasjonskontekst og en kulturkontekst (Skjelbred, 2003). 
 
I samsvar med dette er det således mulig å operere med et vidt tekstbegrep og et 
mangfold av tekster. Ved siden av skriftlige og muntlige tekster kan det også dreie seg 
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om ikke-verbale ytringer og meningsbærende enheter som er å finne i ulike former for 
kontekst, og som i ulike situasjoner kan være gjenstand for tolkninger. 
 
Om innholdet i begrepet pedagogiske tekst som altså utgjør et viktig utgangspunkt for 
dette prosjektet, er det i “Strategisk plan for HVE” (1995) uttrykt følgende: 
 

Pedagogiske tekster er tekster som skapes, brukes og tolkes i en pedagogisk 
kontekst, og tekstene kan bestå av tale, skrift, bilde, lyd eller andre tegn. 

 
Som det framgår av dette bør pedagogiske tekster sees i sammenheng med et vidt og 
utradisjonelt tekstbegrep. De kan realiseres i ulike pedagogiske situasjoner og 
institusjoner, og de kan være laget for eller brukt i pedagogiske situasjoner som 
henholdsvis primære og sekundære tekster (Skjelbred, 2003). 
 
Med utgangspunkt i en slik forståelse er tekst ikke lenger basert på bokstaver og skrift 
alene. Med vekt på andre tegn vil også mimikk og gestikulering, klesdrakt og ulike 
gjenstander i en kontekst kunne oppfattes som tekster. Det gjelder også gjenstander i 
skolens ulike undervisningsrom (Jacobsen, 1996; Glette, 1997; Skjelbred, 2003).  
 
I denne sammenheng skal vi merke oss at Staffan Selander (2002), professor i 
pedagogikk og en av pionerene på det aktuelle fagområdet, omtaler pedagogisk tekster 
som kulturelle artefakter. Basert på funksjon omtaler han blant annet skolebygninger 
og undervisningsrom som ”andra ordningens artefakter” (ibid. s. 39). Mens 
råmateriale og bearbeidet materiale fra naturen utgjør den første kategorien av 
artefakter, er det vitenskaplige og ideologiske tekster som representerer den tredje. 
 
Både i grunnskolen og i den videregående skole vil en finne ulike kategorier av 
undervisningsrom. Mest vanlig er klasserommet der undervisning i de fleste fag finner 
sted. Ved hver skole kan det i tillegg finnes et begrenset antall spesialrom, og i 
grunnskolens kroppsøvingsfag og den videregående skoles idrettsfag er innerommet et 
eksempel på dette.  
 
Den pedagogiske tekst som kroppsøvings/idrettsfagets innerom utgjør, består således 
av de mange tegn som er knyttet til inventar i form av større utstyr, og som 
signaliserer bestemte ideer om hva rommet skal brukes til. Det dreier seg således om 
en tekst som er ikke-verbal og relativt kompleks. Ved siden av å ha ulike historiske 
røtter vil elementene i denne teksten kunne tolkes forskjellig og ha ulik attraksjons-
verdi for brukerne - enten det dreier seg om elever eller lærere.  
 



 8

2.2. Noen historiske forutsetninger  
       for forekomst av aktuelle tekst-elementer 

 
Oldtidens positive syn på kroppslig oppdragelse fikk etter 1500-tallet en renaissance i 
pedagogiske teori. Denne forandringen var betinget blant annet av Jean-Jacques 
Rousseau`s (1712-1778) sterke kritikk av den eksisterende oppdragelse (Moberg, 
1923; Illeris, 1947; Grue-Sørensen, 1962; Jacobsen, 1967).  
 
I steden for en teoretisk og boksentrert oppdragelse krevde Rousseau en oppdragelse 
der naturen var veiviser, og der de unges naturgitte forutsetninger fikk gode 
vekstvilkår. Om dette sier han i oppdragelsesromanen “Emile” (1762) blant annet 
følgende: 
 
 Legemsøvelser, som udelukkende foregår efter naturens vejledning, vil 
 styrke kroppen uden at sløve ånden (Rousseau, 1962, s. 136). 
 
Rousseaus tanker om kroppsøving i oppdagelsen og naturen som veiviser, fikk også 
praktiske konsekvenser. Det skjedde først hos filantropinistene som representerte 
opplysningstiden pedagogiske tenkning i Tyskland. Den videre utvikling i vår del av 
Europa har i første rekke funnet sted gjennom en syntese av pedagogisk rasjonalisme 
og nasjonalisme – det siste i kjølvannet av Napoleonskrigene (Illeris, 1947; Grue-
Sørensen, 1962; Jacobsen, 1967).  
 
I samsvar med Foucaults diskursbegrep utvikles det i denne perioden en rekke 
kulturelle symboler knyttet til læremidler med relevans for kroppslig oppdragelse (jfr. 
s. 6). Blant annet skjer det en kultivering av gjenstander – eller artefakter - fra naturen 
til inventar og utstyr på arenaer for en slik oppdragelse. I en kortfattet historisk 
kontekst skal vi gi eksempler på dette. 
 
 
2.2.1. Utgangspunkt i Tyskland 
 
Som nevnt, fikk Rousseau`s tanker om kroppsøving i oppdagelsen sine første 
praktiske konsekvenser hos filantropinistene i Tyskland. Sentrale personer i denne 
sammenheng var Johann Bernard Basedow (1723-1790) og Christian Gotthilf 
Salzmann (1744-1811) (Moberg, 1923; Illeris, 1947; Jacobsen, 1967). 
 
Særlig GutsMuts (1759-1839) synes å ha hatt stor betydning i denne sammenheng, og 
han blir også omtalt som grunnlegger av den pedagogiske gymnastikken. GutsMuts 
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var teolog og levende interessert i moderne pedagogiske ideer. Som lærer hos 
Salzmann på godset Schnepfenthal i nærheten av Gotha ledet han guttenes fysiske 
fostring - selv om han var uten formell utdannelse på området. Erfaringene fra åtte års 
arbeid samlet han i verket, “Gymnastik für die Jugend” som utkom i 1793. 
 
Stoffet i denne boken har han ordnet i ulike aktivitetsgrupper – for det meste til bruk 
utendørs, og følgende grupper har stått sentralt i denne sammenheng: 1) hopp, 2) løp, 
3) kast, 4) bryting, 5) klatring, 6) balanse, 7) dans, gang, militærøvelser, 8) bading og 
svømming (Illeris, 1947).  
 
Som det framgår av dette var stoffutvalget sterkt preget av antikkens idretter og kravet 
til utstyr relativt beskjedent. Med den ytre natur og dyreriket som modell eller 
referanse synes det rimelig å anta at inventar i form av hoppapparater og tekst-
elementer som “bukk” og “hest” vil kunne spores tilbake til denne virksomheten. 
 
GutsMuts tanker om fysisk fostring i oppdragelsen kom også til å virke stimulerende 
på andre tyskere. I denne sammenheng er det viktig å merke seg den virksomhet som 
“der deutsche Turnvater” Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) etablerte. Med bakgrunn 
i en sterk nasjonalistisk tenkning henvendte han seg til all tysk ungdom gjennom 
denne virksomheten (Moberg, 1923; Illeris, 1947; Grue-Sørensen, 1962; Jacobsen, 
1967).  
 
Jahn hadde en brennende tro på gymnastikk og kroppslig oppdragelse som et viktig 
middel i det nasjonale gjenreisningsarbeidet som var nødvendig etter Tysklands 
nederlag for Napoleon ved Jena i 1806. Med sterk interesse for det tyske språk, 
historie og makt var han også en ivrig språkrenser. Han erstattet derfor det greske 
ordet Gymnastikk med det tyske ordet Turnen.  
 
Det var på våren 1811 at Jahn åpnet den første offentlige ”Turnplads” straks utenfor 
Berlin, og med dette var spiren lagt for en frivillig tysk foreningsgymnastikk. 
Øvelsesutvalg og redskaper som var kjent fra virksomheten til GutsMuts, var fortsatt 
framtredende - blant annet øvelser på ”hest”.  
 
I tillegg til den nevnte virksomhet ble øvelser i turnapparater som “svingstang”, 
“ringer” og “skranke” svært populære blant de unge. Det dreier seg her om tre 
apparater som Jahn selv står bak utviklingen av (ibid.). På den annen side synes det 
noe vanskelig å se hvordan naturen kan ha representert referanserammen ved 



 10

utviklingen av dette utstyret. Er det skogens trær med sine greiner som utgjør 
artefaktene i denne sammenheng? 
 
 
2.2.2. Idespredning mot Norden 
 
Ideene til Rousseau fikk også sine forkjempere i Danmark - i de høyere samfunns-
klasser som var sterkt interessert i oppdragelsesspørsmål. Den gymnastikk som 
GutsMuts grunnla ved filantropinet i Schnepfenthal, hadde derfor en gunstig grobunn 
for videre utvikling under slike betingelser, og den ble innført i Danmark tidligere enn 
i noe annet land (Illeris, 1947; Jacobsen, 1967; Ekenstam, 1993).  
 
Det var teologistudenten Franz Nachtegall (1777-1847) som kom til å spille den mest 
sentrale rollen i dette arbeidet. Etter å ha undervist i gymnastikk ved to eksisterende 
filantropiner i København i 1798, etablerte han sitt eget private gymnastikkinstitutt i 
1799. Noe senere og med kongens bistand lyktes kan å etablere et offentlig institutt i 
1808. 
 
Etterat forordningen av 1814 hadde gjort gymnastikk til et obligatorisk fag i almue- og 
borgerskolen i Danmark, utga Nachtegall i 1828 en “Lærebog i Gymnastik for Almue- 
og Borgerskolen”. Dette er den første lærebok i gymnastikk som noe lands regjering 
har autorisert. De fleste øvelsene er riktignok hentet fra GutsMuts og “Gymnastik für 
die Jugend” (Illeris, 1947).  
. 
I tillegg til de idrettsbetonte øvelsene hos GutsMuts skal vi merke oss Nachtegalls 
originale bidrag i form av “Forberedelsesskolen”. Her hadde gymnastikk i form av 
frittstående øvelser en sentral plass (ibid.). Når disse ble drevet innendørs er det derfor 
rimelig å regne med at “naturens myke gress” ble erstattet med bufferutstyr i form av 
mattelignende materiell, og at hensikten var å gjøre kroppens kontakt med underlaget 
mindre voldsomt og ubehagelig. 
 
1700-tallets pedagogiske strømninger - med oppmerksomhet rettet mot de unges 
kroppslige oppdragelse og en pedagogisk gymnastikk med naturen som veileder - 
nådde også til Sverige. Veien fra Tyskland over Danmark og videre til Sverige gikk 
gjennom Per Henrik Ling (1776-1839). Med Ling fikk gymnastikken et innhold og et 
inventar som representerte en markert utvikling i forhold til det eksisterende (Moberg, 
1923; Illeris, 1947; Jacobsen, 1967; Ekenstam, 1993).  
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Etter en uregelmessig skolegang og studietid i hjemlandet reiste Ling til språkstudier 
ved København Universitet i 1799. Interessen for gymnastikk fikk han dels på 
fektesalen hos to franske immigranter, og dels på instituttet til Nachtegall. Det var 
også her han synes å ha fått ideen om at gymnastikken burde utvikles på et 
vitenskaplig grunnlag etter anatomiske og matematiske regler.  
 
Etter å ha forlatt København i 1804 etablerte han i Lund et privat gymnastisk institutt 
med undervisning i “Levende Sprog” og “Fægtning, Voltigering, Svømming m.m.”. 
Han begynte også å realisere ideen som hadde dukket opp under hans tid på 
Nachtegalls institutt. Med en høyt utviklet sans for den menneskelige kropps ytre form 
utviklet han en rekke formgivende øvelser som for ettertiden er blitt stående som det 
særlig karakteristiske for hans gymnastiske system. 
 
Med ulike gjenstander fra naturens uterom - fra skog, fjell og vassfar - som modeller 
og referanser utviklet Ling også en del nye gymnastikkapparater for klatring og 
balansering i innerommet. Ett eksempel er ”pindstolpen” - dvs. en loddrett stolpe med 
tverrpinner i en viss innbyrdes avstand. Noe senere ble denne erstattet av 
“ribbeveggen”. Et annet eksempel er ”hevplanken” eller “bommen” som kunne være 
både enkel og dobbel. Andre eksempler er “klatretau”, “entretau”, “klatrestenger” og 
“rutestiger” (ibid.). 
 
Forøvrig skal vi merke oss at det under første del av 1900-tallet kom en del impulser 
fra Finland som fikk relativt stor betydning også andre steder i Norden for utviklingen 
av jentenes gymnastikk - både i skolen og i foreninger. Elli Bjørksten som arbeidet 
ved universitetet i Helsinki, ga i 1918 ut boka ”Kvinnogymnastik” der hun meget 
tydelig poengterte at gymnastikk som ledd i oppdragelsen har hele mennesket og ikke 
bare kroppen som siktepunkt (Moberg, 1923; Illeris, 1947). 
 
For Bjørksten var det viktig at gymnastikkundervisningen – ikke minst i skolen - 
hadde et livfullt preg der elevene opplevde glede ved å delta. Hun la derfor stor vekt 
på leik og rytmiske øvelser til musikk som igjen stilte krav om musikkutstyr. Mens 
bevegelsene i Lings formgivende øvelser hadde et sterkt stakkato-preg, var det flyt og 
rytme som i større grad kom til å prege bevegelsene i Bjørkstens gymnastikk (ibid.). 
 
 
2.2.3. Idespredning til Norge 
 
Det var syntesen av opplysningstidens ideer og 1800-tallets nasjonalisme i Europa  
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som utgjorde premissene for etablering av kroppsøving som fag i norsk skole. Selv om 
faget fikk sin spede begynnelse gjennom almueskolelovene av 1848 og 1860 for 
henholdsvis by og på land, ble det obligatorisk for alle gutter og jenter først i 1936 
(Jacobsen, 1967; Synnestvedt, 1994). 
 
Det var gjennom enkeltpersoners besøk på Nachtegalls og Lings institutter i Danmark 
og Sverige at den nye tids syn på kroppslig oppdragelse av de unge også ble kjent i 
Norge. Også øvingsutvalg og inventar for innerommet ble kjent på denne måten. Ikke 
minst var innflytelsen fra den Lingske gymnastikken meget sterk (Jacobsen, 1997; 
Holand, 1998). 
 
Gjennom innvandring av tyske håndverkere ble også den tyske turnbevegelsen kjent 
her i landet. På dette grunnlag kan en fra midten av 1800-tallet finne etableringen av 
de første turnforeningene. Det er ellers karakteristisk for denne virksomheten at den 
ble drevet i fritiden og i skolenes gymsal som arena (Holand, 1998). Turn-
foreningenes apparater ble derfor tilgjengelige og ofte styrende også i skolens egen 
virksomhet. 
 
Fra 1920-tallet og med Normalplanen av 1922/25 skal vi ellers merke oss at innslaget 
av idrettslige aktiviteter og utstyr fra den frivillige idretten har vært tiltakende i skolen 
(Holand, 1998). Eksempel på dette er ballspill og oppmerking for ballspill (Jacobsen, 
1967). Også omfanget av musiske aktiviteter med tilhørende utstyr har vært tiltakende 
– først for jenter og senere for gutter. Etableringen av ”Landsnemnda for skoleidrett” i 
1922 er ellers et symptom på denne trenden (ibid.).. 
 
Gjennom Mønsterplanene på 1970- og 1980-tallet har også en rekke andre pedago-
giske strømninger kommet til å prege virksomheten i kroppsøvings/idrettsfaget. Det 
gjelder også virksomheten i fagets innerom gjennom emner som bevegelsesforming, 
grunnleggende bevegelseslæring, grunntrening og holdningsgymnastikk (Holand, 
1998). I denne sammenheng kan tekst-elementene i innerommet ofte ha fått en noe 
annen funksjon – ”adderad funksjon” - enn den opprinnelige (Selander, 2002). 
 
Selv om premissene for kroppsøving i skolen kan ha endret seg noe under faget 
utvikling her i landet under 1900-tallet – og i pendlingen mellom individsentrerte og 
samfunnssentrerte hensyn, kan mange av gymsalens tekst-elementer fra GutsMuts`, 
Jahns, Nachtegalls, Lings og Bjørkstens virksomhet ha overlevd. I hvilken grad dette 
har skjedd, og i hvilken grad de blir brukt foreligger det likevel liten dokumentasjon 
på. 
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2.3. Noen psykologiske forutsetninger  
          for bruk av aktuelle tekst-elementer 
 
For å kunne forklare menneskelig aktivitet eller adferd – og bruk av for eksempel 
gymsalens tekst-elementer - vil det være naturlig å velge et psykologisk utgangspunkt. 
I denne sammenheng vil en kunne finne ulike forklaringstradisjoner, og det finnes 
både klassiske modeller og motivasjonspsykologiske modeller. I fortsettelsen vil vi 
kort peke på noen sentrale karakteristika ved disse. 
 
 
2.3.1. Klassiske forklaringsmodeller 
 
Med utgangspunkt i en streng  assosiasjonistisk modell vil adferd kunne forklares når 
en vet hva som befinner seg i individets stimulusfelt. Innenfor denne tradisjonen vil en 
være lite opptatt av mentale prosesser som mulige variabler mellom påvirkning og 
adferd. En vil heller ikke være opptatt av mulige motiver. Mest ekstremt kommer dette 
til uttrykk i Watsons behaviorisme (Stephens, 1956; Brørup et. al., 1992; Schultz 
Larsen, 1996). 
 
Innenfor en gestaltpsykologisk modell er kunnskap om hva som befinner seg innenfor 
individets stimulusfelt, og hva som representerer en ytre påvirkning av individet, ikke 
tiltrekkelig for å kunne forklare adferd. Ifølge denne tradisjonen er det også nødvendig 
å ha kunnskap om individets persepsjon og tolkning av påvirkningen. En slik 
persepsjon kan være betinget av blant annet tidligere erfaringer samt ønsker, 
interesser, motivasjon m.m. (ibid.).  
 
I forbindelse med bruken av innerommet i kroppsøvings/idrettsfaget som pedagogisk 
tekst bør denne modellen kunne stå sentralt når adferd skal forklares. Bruken av 
innerommet vil således kunne oppfattes som resultat av tolkninger knyttet til det 
kompleks av tegn som teksten består av. Med bakgrunn i individets erfaringer vil disse 
kunne være både positivt og negativt ladet. Individets motivasjon vil således stå 
sentralt i tolkningen. 
 
 
2.3.2. Motivasjonspsykologiske forklaringsmodeller 
 
Som grunnlag for handling finnes det et mangfold av motivasjonsteorier (Heckhausen, 
1989), og enkelte av disse synes mer relevante enn andre når adferd og preferanser i 
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kroppsøvings/idrettsfagets innerom skal forstås. I fortsettelsen av denne rapporten vil 
vi kort peke på sentrale elementer i noen av disse teoriene der forholdet mellom 
miljøsituasjon og individforutsetninger står sentralt.  
 
Med utgangspunkt i Berlynes (1960) teori om nysgjerrighetsmotivasjon vil forholdet 
mellom utfordringer i miljøet og aktørenes kompetanse kunne omtales som ulike 
former for kognitive konflikter. En moderat ubalanse på dette punkt vil stimulere 
utøverne til handling. Når denne ubalansen er for stor eller for liten, vil den utløse for 
stor eller for liten psykisk spenning og begrenset handling hos utøverne.  
 
Også hos Csikszentmihalyi (1975) finner vi beslektede synspunkter. Når en utfordring 
er klart større enn et individs kompetanse på et bestemt område, mener 
Csikszentmihalyi at det vil resultere i angst. Dersom det motsatte er tilfelle, vil 
konsekvensene kunne bli kjedsomhet. Om en opplevelsestilstand er så behaglig at 
individet ønsker å gjenoppnå den så ofte som mulig, omtaler han tilstanden som flow.  
 
De basale forutsetningene for flow er at individet har en oppfatning om at det finnes 
noe å gjøre, og at han eller hun er i stand til og ønsker å gjøre det. Ellers er flow en 
dynamisk kraft som er i kontinuerlig utvikling. Mens enhver aktivitet kan gi 
forutsetninger for flow, kan ingen aktivitet bevare flow over lengre tid dersom ikke 
utfordringene i stimulusfeltet og kompetansen hos utøverne øker (ibid.).  
  
I forbindelse nyere handlingsteori – eller action theory - i idrettspsykologien blir det 
fysiske miljøet ansett for å være en sentral handlingsdeterminant i tillegg til personens 
kompetanse og oppgavens attraksjon. Det er disse tre komponentene som utgjør 
handlingssituasjonen og den sentrale kontekst for en handling (Nitsch, 1985). 
Handlingssituasjonen er således å betrakte som en metatekst der det fysiske miljøet 
utgjør en av deltekstene.  
 
Ellers synes teori om trygghet (Maslow, 1970) og spenning (Zuckerman, 1979) å 
inneholde to motsetningsfylte og tidløse utfordringer ved utforming av og virksomhet i 
kroppsøvings/idrettsfagets innerom. Et sentral utfordring bør være å få utøverne til å 
oppleve innerommet så tilfredsstillende på dette punkt at de ønsker å gjenoppnå denne 
opplevelsen så ofte som mulig - og å utvikle en tilstand av flow. 
 
Ellers har Eysench konstatert at en og samme miljøsituasjon kan inneha forskjellig 
eller motsetningsfylt stimuleringsverdi for forskjellige personer. Mens utadvendte 
personer reagerer med mindre ubehag og større toleranse på svært sterke stimuli, 
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hevder han at innadvendte personer foretrekker et svakere stimuleringsnivå. Dette er 
forhold som langt på vei synes å være genetisk betinget (Eysenck & Eysenck, 1985; 
Zuckerman, 1979). 
 
 
2.4. Tidligere arbeider 

 
I senere tid har det fysiske rommet hatt oppmerksomhet også i flere praktisk orienterte 
prosjekter. Det dreier seg her om prosjekter som har vært knyttet til både uterom og 
innenrom, og som arkitekter, sosiologer og pedagoger har stått bak. Vi vil kort gi noen 
eksempler på dette. 
 
Angående uterommet har B. Cold ved NTNU gjennomført et prosjekt med tittelen, 
Skoleanlegget som lesebok. Gjennom dette prosjektet ønsker hun å få innsikt i den 
betydning som dette anlegget har i formidlingen av estetiske verdier blant skolens 
brukere – ikke minst blant elevene (NFR, 2000).  
 
I en svensk undersøkelse viser G. Lindholm (1995) at skolegårdens utforming har mye 
å si for barnas aktivitetsnivå og aktivitetsformer. Angående barnehage, kan I. Fjørtoft 
(2002) vise til interessante resultater når det gjelder sammenheng mellom landskapets 
(uterommets) utforming og barnas leik.  
 
Når det gjelder innerommet, har Steen-Johnsen (2000) undersøkt tesen om at 
kommersielle treningssentre fremmer individualiserte treningsformer på bekostning av 
de mer kollektive. Gjennom en semiotisk fortolkning av S.A.T.S-kjedens innforma-
sjonsmateriell og innredning av ett treningssenter får hun langt på vei bekreftet denne 
tesen.   
 
Gjenstander i barn og ungdoms egne rom er kartlagt i flere undersøkelser. I en svensk 
studie har A. Nelson og M. Nilsson (1996) registrert og klassifisert leketøy på 
soveværelset til fjorten barn i ulike aldre. I et norsk doktorarbeid er W. Aagre (1996) 
opptatt av det ungdomskulturelle uttrykk som kan leses ut av nordiske ungdoms-
værelser.  
 
Som antydet innledningsvis, er det svært vanskelig å finne studier som har vært 
spesifikt opptatt av kroppsøvings/idrettsfagets innerom samt forekomst og bruk av 
elementer innenfor dette (Holand, 1998). Angående forekomst er noe riktignok 
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kartlagt i prosjektet, ”L97 og kroppsøvingsfaget” (Jacobsen et al, 2001). I inne-
værende prosjekt vil en langt mer detaljert oppfølging finne sted. 
 
Bruken av utstyr synes i enda mindre grad å ha vært kartlagt tidligere – i alle fall 
direkte. Når en rekke studier kan fortelle at ballspill er spesielt mye brukt i skolen, 
både her i landet og i Norden for øvrig (Skaset, 1979; Jacobsen, 1981; Telema & 
Laakso, 1981; Grue, 1985; Carlsten & Engström, 1988; Schelin, 1989), synes de 
indirekte å fortelle at ballspilloppmerking kan være mye brukt. 
 
  
2.5. Operasjonaliserte problemstillinger 
 
Med bakgrunn i de avgrensninger som er foretatt (jfr. s. 4), har vi innledningsvis stilt  
spørsmål om hva som kan leses av den pedagogiske tekst som kroppsøvings- og 
idrettsfagets innerom representerer med hensyn til forekomst og bruk av større tekst-
elementer. Etter en gjennomgang av noen historiske og psykologiske forhold samt 
tidligere studier, vil de operasjonaliserte problemstillingene se slik ut: 

 
1. Hva karakteriserer forekomst og bruk av bufferutstyr på ulike klassetrinn? 

  
2. Hva karakteriserer forekomst og bruk av hoppapparater på ulike klassetrinn? 
 
3. Hva karakteriserer forekomst og bruk av gymnastikkapparater på ulike klassetrinn? 
 
4. Hva karakteriserer forekomst og bruk av turnapparater på ulike klassetrinn? 
 
5. Hva karakteriserer forekomst og bruk av ballspilloppmerking på ulike klassetrinn? 
  
6. Hva karakteriserer forekomst og bruk av musikkanlegg på ulike klassetrinn? 
  
7. Hva karakteriserer bruk av større utstyr sammenlignet med bruk av mindre? 
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3. Metode 
 
 
3.1. Design  
 
Undersøkelsen i dette prosjektet er en kartleggingsstudie, og designet for under-
søkelsen kan karakteriseres som empirisk, kvantitativt og ikke-eksperimentelt. 
Resultatene fra undersøkelsen vil bli tolket både i et historisk, psykologisk og 
didaktisk perspektiv. Så langt det synes relevant, vil de også bli sett i relasjon til 
tidligere undersøkelser. 
 
  
3.2. Datagivere  
 
I skolen er kroppsøvings/idrettsfagets innerom først og fremst til for elevenes handling 
og læring. Det er elevene som er de viktigste brukerne av rommet. Betinget av blant 
annet arbeidsmåte, elevforutsetninger og mål kan elevene også ta del i beslutninger om 
hvordan rommet skal brukes. På den annen side er det trolig lærerne som oftest velger 
ut og tilrettelegger utstyret for virksomheten. 
 
Lærerne bør under alle omstendigheter være godt i stand til å rapportere om forekomst 
og bruk av gjenstander/tekstelementer i det aktuelle rom. Det er derfor lærere i 
kroppsøvings/idrettsfaget ved grunnskoler og videregående skoler i Vestfold som 
utgjør populasjonen i dette arbeidet, og et større utvalg av disse lærerne fra by- og 
landkommuner utgjør datagiverne i undersøkelsen.  
 
I forbindelse med utvelgelse av respondenter fra en populasjon hevder Kerlinger 
(1988) at et utvalg vil være lite representativt for en populasjon med mindre spesielle 
anstrengelser er gjort for å få dette til ved utvelgelsen. Resultatene i en undersøkelse 
vil derfor være lite generaliserbare til andre sosiale enheter enn de det er tatt hensyn til 
ved denne utvelgelsen. I dette arbeidet dreier det seg om sosiale enheter i form av 
ulike skoleslag og klassenivåer. 
 
Etter først å ha etablert kontakt med aktuelle skoler, ble rektorene ved disse skolene 
bedt om å utføre tre oppgaver ved utsendingen av spørreskjemaer. Disse var: 1) å dele 
ut spørreskjemaer i konvolutter til de aktuelle lærerne ved skolen, 2) å samle inn utfylt 
spørreskjemaer i lukkede konvolutter og 3) å returnere utfylte spørreskjemaer i 
frankert returkonvolutt.  
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Tabell 1:  Svarprosent 
 

Respondenter Utsendte       
skjemaer 

Returnerte      
skjemaer 

Svarprosent 

      Lærere på  
      barnetrinnet 

54 38 70,4 

      Lærere på 
      ungdomstrinnet 

72 59 83,3 

      Lærere fra 
      vdr.skole 

56 46 82,1 

Sum 182 143 79,1 
 
Tabell 1 viser at det ble sendt ut skjemaer til 182 lærere, og at det foreligger svar fra 
143. Av disse er 38, 59 og 46 fra henholdsvis barnetrinn, ungdomstrinn og videre-
gående skole. Den samlede svarprosent er på 79,1, og dette bør kunne sies å være 
meget tilfredsstillende. Svarprosenten er spesielt tilfredsstillende på ungdomstrinnet 
og i videregående skole – med henholdsvis 83,3 og 82,1%. For lærere på barnetrinnet 
er den på 70,4%.  
 
Tabell 2:  
Respondenter fra by- og landkommuner fordelt på skoletrinn og skoleart. 
 
    Barnetrinn Ungdomstrinn     Vdg.skole          Sum 
 N N N  
   Bykomm.     
  Holmestrand  4 2 6 
  Horten 6 10 7 23 
  Larvik 13 9 8 30 
  Sandefjord 10 11 7 28 
  Tønsberg  5 5 10 
  Landkomm.     
  Andebu  5  5 
  Nøtterøy 4 6 4 14 
  Ramnes   9 9 
  Sande  6 4 10 
  Stokke 2 1  3 
  Tjøme  2  2 
  Våle 3   3 
  Sum 38 59 46 143 
 
Fra grunnskolens barnetrinn viser tabell 2 at data er hentet fra større skoler i tre 
bykommuner og tre landkommuner. Blant landkommunene finnes en innlands-, en 
kyst- og en E18-kommune. På den annen side finnes det en rekke skoler og kommuner 
som det ikke er hentet data fra. Selv om resultatene i undersøkelsen gir visse 
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indikasjoner på forekomst og bruk av det aktuelle innerom, skal en være forsiktig med 
å generalisere dem til å gjelde hele barnetrinnet i Vestfold.  
 
På grunnskolens ungdomstrinn er det hentet data fra skoler i fem bykommuner og fem 
landkommuner, og blant landkommunene finnes en innlands-, to kyst- og to E18-
kommuner. I dette utvalget er således lærere fra skoler i alle fylkets bykommuner og 
flere av landkommunene med i utvalget. Resultatene på dette trinn bør derfor være 
generaliserbare i langt større grad enn tilfellet kan sies å være på barnetrinnet. 
 
Fra videregående skole er data hentet fra alle fem bykommunene i Vestfold samt tre 
landkommuner. Blant landkommunene finnes en innlands-, en kyst- og en E18-
kommune. I dette utvalget er lærere fra alle aktuelle kommuner og de fleste skoler 
med. Det er således på dette trinn at resultatene i undersøkelsen er mest 
generaliserbare.  
 
Etter dette kan det stilles et lite spørsmålstegn ved dataenes representativitet for deler 
av grunnskolen i Vestfold. Selv om resultatene av den grunn kan ha en noe begrenset 
generaliseringsverdi, bør svarprosenten tilsi at resultatene i alle fall er generaliserbare 
til et stort antall skoler som har vært representert i denne undersøkelsen. 
 
 
3.2. Datainnsamling,  -behandling  og –framstilling 
 
Problemstillingene i undersøkelsen har gjort det mest aktuelt å samle inn data gjennom 
bruk av spørreskjema (jfr. vedlegg). Spørreskjemaet har 5 sider, det består av 32 
variabler, og de fleste spørsmålene har lukkete svaralternativer. Fordelene ved en slik 
framgangmåte er at den er rask og relativt lite ressurskrevende. Ulempen kan være å få 
fram en tilfredsstillende svarprosent (Hellevik, 1999) – uten at det kan sies å ha vært 
tilfelle i denne undersøkelsen. 
 
Skjemaet er utviklet for å kunne svare på de operasjonaliserte problemstillingene. Det 
dreier seg her om forekomst og bruk av elementer i den tekst som kroppsøvings/ 
idrettsfagets innerom tradisjonelt utgjør. Eksplisitt i skjemaet er det således ikke tatt 
høyde for at det også kan finnes andre elementer i dette rommet i form av mer 
moderne utstyr. For å kunne gi et optimalt bilde av dagens innerom mht. forekomst og 
bruk av utstyr, kan dette være en mangel ved skjemaet.  
 
I den forbindelse er det likevel verdt å legge merke til at respondentenes har hatt 
anledning til å kompensere for denne mulige mangelen gjennom bruk av 
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svaralternativet “annet”. Siden dette svaralternativet praktisk talt ikke har vært brukt, 
er det rimelig å regne med at skjemaet likevel er godt egnet til å gi et adekvat bilde av 
det aktuelle innerom mht. forekomst og bruk av utstyr som tekst-elementer. 
 
De relativt konkrete forhold som det spørres om, og formen på spørreskjemaet bør 
ellers ha gjort det enkelt og lite tidkrevende for respondentene å svare. At det er gjort 
bruk av lukkede svaralternativer på en Lickert skala har bidratt til at også 
behandlingen av data er blitt mindre krevende. Tradisjonelle svaralternativ som ”svært 
ofte”, ”ofte”, ”en del”, ”sjelden”, ”svært sjelden” er i denne undersøkelsen konkretisert 
til ”ca. 1 time pr. uke”, ”ca. 1-2 timer pr. måned”, ”ca. 3-4 timer pr. semester”, ”ca. 3-
4 timer pr. år” og ”aldri” i spørreskjemaet.  
 
Spørreskjemaet er ellers utprøvd på representanter fra alle de aktuelle respondent-
kategoriene i undersøkelsen. En del innvendinger til skjemaet og spørsmålenes 
utforming er registrert under denne prosessen, og de fleste av innvendingene er også 
tatt til følge i den endelige skjemautformingen. Alle svarene er registrert i dataanlegget 
til Høgskolen i Vestfold etter den kode som hvert av spørsmålene har i 
spørreskjemaet. Vanlige sikkerhetsrutiner for å forebygge punchefeil ble fulgt. 
Programmet som ble brukt for datainput og registrering var SPSS-PC+ Versjon 8.0.  
 
Som første ledd i databehandlingen er det foretatt en deskriptiv analyse av  forekomst. 
Resultatene av denne er presentert som svarfrekvensene på de ulike svaralternativene 
gjennom bruk av både faktiske og relative verdier. Det siste er gjort under tvil siden 
respondentgruppen er noe begrenset. Som annet ledd i databehandlingen er det 
gjennomført en analyse av brukshyppighet. Siden det i denne sammenheng dreier seg 
om rangverdier, vil resultatene av denne bli presentert som medianverdier. 
 
Selv om det er vanskelig å oppnå signifikans med så små respondentgrupper som i 
denne undersøkelsen, er signifikanstesting gjennomført for alle bakgrunnsvariablene i 
spørreskjemaet. Signifikante forskjeller er først og fremst funnet for skoleslag og 
klassetrinn – i noen meget få tilfelle også for alder (3 stk.), kjønn (1 stk.) og utdanning 
(1 stk.). I denne testingen er signifikansnivået standardmessig bestemt til å være p = 
0,010. Dette innebærer at sannsynligheten for feil er mindre enn 1%.  
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4. Resultater 
 
4.1. Forekomst og bruk av utstyr som tekst-elementer 
 
4.1.1. Bufferutstyr 
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Figur 1: Forekomst av bufferutstyr 
 
Tabell 3: Forekomst av bufferutstyr  
 
 Barnetrinn   

N = 38 
Ung.trinn     

N = 59 
Vdg. Skole     

N = 46 
Samlet       
N = 143 

Bufferutstyr n % n % n % n % 

Langmatte 14 36,8 43 72,9 34 73,9 91 63,6 

Kortmatte 37 97,4 59 100 45 97,8 141 98,6 

Tjukkas 38 100 59 100 44 95,7 141 98,6 

 
Av figur 1 og tabell 3 framgår det at 98,6% av skolene i Vestfold har både ”kortmatte” 
og ”tjukkas”, og at denne typen av utstyr er å finne i de fleste grunnskoler og 
videregående skoler. ”Langmatte” er det derimot færre som har, og dette gjelder særlig 
barnetrinnet i grunnskolen.  
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Figur 2: Bruk av bufferutstyr 
 
 
 
Tabell 4: Bruk av bufferutstyr  
 
 Barnetrinn Ung.trinn Vdg. Skole Samlet 
Bufferutstyr Median  Median  Median  Median  

Langmatte* 4  3  2  3  

Kortmatte 4  4  4  4  

Tjukkas* 4  4  3  4  

1 = aldri; 2 = ca. 3-4 t. Pr. år; 3 = ca. 3-4 t. Pr semester; 4 = ca. 1-2 t. Pr. mnd; 5 = ca. 
1 t. Pr uke; 6 = hver time  
* p < 0,01 

 
Figur 2 og tabell 4 forteller at ”kortmatte” og ”tjukkas” er brukt ca. 1-2 undervis-
ningstimer i måneden. På tilsvarende måte er ”langmatte” brukt i ca. 3-4 timer i 
semesteret. ”Tjukkas” og ”langmatte” er mer brukt i grunnskolen enn i videregående 
skole, og her dreier det seg om signifikante forskjeller.  På den annen side er 
”kortmatte” like mye brukt i begge skolearter.  
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4.1.2. Hoppapparater 
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Figur 3: Forekomst av hoppapparater 
 
Tabell 5: Forekomst av hoppapparater  
 
 Barnetrinn   

N = 38 
Ung.trinn     

N = 59 
Vdg. Skole     

N = 46 
Samlet       
N = 143 

Hoppapparater n % n % n % n % 

Hest 24 63,2 46 78,0 45 97,8 115 80,4 

Bukk 38 100 55 93,2 45 97,8 138 96,5 

Kasse            38 100 59 100 45 97,8 142 99,3 

 
Figur 3 og tabell 5 forteller at 99,3% av skolene i Vestfold har ”kasse”. Med noen få 
unntak i de videregående skoler har alle denne typen av utstyr. Det er 96,5% av 
skolene som har ”bukk”, og 80,4% har ”hest”. Mens det er noe over halvparten av 
skolene på barnetrinnet som har ”hest”, er dette tilfelle med hele 97,8% av de 
videregående skolene. 
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Figur 4: Bruk av hoppapparater 
 
 
Tabell 6: Bruk av hoppapparater  
 
 Barnetrinn Ung.trinn Vdg. Skole Samlet 
Hoppapparater Median  Median  Median  Median  

Hest* 2  2  1  2  

Bukk 3  3  2  2,5  

Kasse 3  2  2  3  

1 = aldri; 2 = ca. 3-4 t. Pr. år; 3 = ca. 3-4 t. Pr semester; 4 = ca. 1-2 t. Pr. mnd; 5 = ca. 
1 t. Pr uke; 6 = hver time;  
* p < 0,01 
 
Som figur 4 og tabell 6 viser, er det ”kasse” og ”bukk” som er mest brukt av hopp-
apparater i Vestfold-skolene, og noe mer ”kasse” enn ”bukk”. I høyden dreier det seg 
om en bruk på 3-4 ganger i semesteret. Det er ”hest” som er minst brukt, og i denne 
sammenheng dreier det seg om en signifikant forskjell mellom grunnskole og 
videregående skole. For øvrig er det verdt å merke seg at bruksverdien på hopp-
apparatene synes å ha en viss fallende tendens med tiltakende klasse- og skoletrinn.  
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4.1.3. Gymnastikkapparater (gymapparater) 
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Figur 5: Forekomst av gymapparater 
 
 
Tabell 7: Forekomst av gymapparater  
 
 Barnetrinn   

N = 38 
Ung.trinn     

N = 59 
Vdg. Skole     

N = 46 
Samlet       
N = 143 

Gymapparater n % n % n % n % 

Ribbevegg 38 100 59 100 45 97,8 142 99,3 

Benker 38 100 56 94,9 46 100 140 97,9 

Heisbar bom 38 100 52 88,1 41 89,1 131 91,6 

Klatretau 37 97,4 53 89,8 42 91,3 132 92,3 

 
Figur 5 og tabell 7 forteller at forekomsten av ”ribbevegg”, ”benker”, ”klatretau” og 
”heisbar bom” er meget vanlig i Vestfold-skolene – med en dekning på henholdsvis 
99,3%, 97,9%, 92,3% og 91,6%. Med noen få unntak i videregående skole har alle 
skolene ”ribbevegg”, mens det samme gjelder på grunnskolens ungdomstrinn for 
”benker”. På ungdomstrinnet og i videregående skole er det skoler som mangler 
”heisbar bom”, mens det er skoler i alle tre kategorier som mangler ”klatretau”.  
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Figur 6: Bruk av gymapparater 
 
 
Tabell 8: Bruk av gymapparater  
 
 Barnetrinn Ung.trinn Vdg. Skole Samlet 
Gymapparater Median  Median  Median  Median  

Ribbevegg 4  4  4  4  

Benker 4  4  4  4  

Heisbar bom 3  3  3  3  

Klatretau* 4  2  2  3  

1 = aldri; 2 = ca. 3-4 t. Pr. år; 3 = ca. 3-4 t. Pr semester; 4 = ca. 1-2 t. Pr. mnd; 5 = ca. 
1 t. Pr uke; 6 = hver time;  
* p < 0,01 

 

Som det framgår av figur 6 og tabell 8 er det ”ribbevegg” og ”benker” som også er 
mest brukt av gymnastikkapparatene. Det gjelder både i grunnskolen og i 
videregående skole, og det dreier seg om ca. 1-2 undervisningstimer i måneden. 
Tendensen er ellers at ”heisbar bom” og ”klatretau” blir brukt ca. 3-4 ganger i 
semesteret. Mens ”klatretau” blir brukt noe oftere enn dette på barnetrinn, blir det 
brukt enda sjeldnere på ungdomstrinn og i videregående skole. Det dreier seg her om 
en signifikant forskjell mellom barnetrinnet på den ene side og ungdomstrinnet og den 
videregående skole på den annen. 
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4.1.4. Turnapparater  
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Figur 7: Forekomst av turnapparater 
 
 
 
Tabell 9: Forekomst av turnapparater  
 
 Barnetrinn   

N = 38 
Ung.trinn     

N = 59 
Vdg. Skole     

N = 46 
Samlet       
N = 143 

Turnapparater n % n % n % n % 

Turnringer 30 78,9 47 79,7 43 93,5 120 83,9 

Svingstang 8 21,1 29 49,2 29 63,0 66 46,2 

Skranke 6 15,8 14 23,7 25 54,3 45 31,5 

 
Det framgår av figur 7 og tabell 9 at 83,9% av skolene i Vestfold har ”turnringer”, og 
at slike er å finne i et flertall av grunnskolene. De er likevel mest å finne i de 
videregående skoler. ”Svingstang” og ”skranke” er det kun 46,2% og 31,5% som har, 
og det er særlig på barnetrinnet i grunnskolen at denne typen av utstyr mangler.  
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Figur 8: Bruk av turnapparater 
 
 
 
Tabell 10: Bruk av turnapparater  
 
 Barnetrinn Ung.trinn Vdg. Skole Samlet 
Turnapparater Median  Median  Median  Median  

Turnringer* 3  2  2  2  

Svingstang* 1  1  2  1  

Skranke* 1  1  2  1  

1 = aldri; 2 = ca. 3-4 t. Pr. år; 3 = ca. 3-4 t. Pr semester; 4 = ca. 1-2 t. Pr. mnd; 5 = ca. 
1 t. Pr uke; 6 = hver time;  
* p < 0,01 
 
Figur 8 og tabell 10 forteller at ”turnringer” blir brukt ca. 3-4 undervisningstimer i 
året. Det er på barnetrinnet at dette utstyret er mest i bruk, og det er signifikant 
forskjell mellom dette trinn og de to øvrige. Statistisk sett med data fra denne 
undersøkelsen er ”svingstang” og ”skranke” aldri i bruk – med et lite unntak for de 
videregående skoler. Det dreier seg derfor om en signifikant forskjell i denne 
sammenheng. 
 
 



 29

 
4.1.5. Ballspilloppmerking  
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Figur 9: Forekomst av ballspilloppmerking 
 

Tabell 11: Forekomst av ballspilloppmerking 
 
 Barnetrinn   

N = 38 
Ung.trinn     

N = 59 
Vdg. Skole     

N = 46 
Samlet       
N = 143 

Ballspillmerking n % n % n % n % 
Badminton 31 81,6 52 88,1 42 91,3 125 87,4 
Basketball 36 94,8 55 93,2 44 95,7 135 94,4 

Volleyball 35 92,1 59 100 44 95,7 138 96,5 

 
Figur 9 og tabell 11 forteller at 96,5% og 94,4% av skolene i Vestfold har oppmerking 
for henholdsvis ”volleyball” og ”basketball”. Prosentsatsen for disse spillene er høy 
både i grunnskolen og i videregående skole. Også for ”badminton” er det mange av 
skolene som har oppmerking – hele 87,4%, og prosentsatsen er tiltakende med økende 
skoletrinn.  
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Figur 10: Bruk av ballspilloppmerking 
 
Tabell 12: Bruk av ballspilloppmerking  
 
 Barnetrinn Ung.trinn Vdg. Skole Samlet 
Ballspillmerking Median  Median  Median  Median  

Badminton* 1  1  2  2  

Basketball* 3  4  4  4  

Volleyball* 2  4  4  3  

1 = aldri; 2 = ca. 3-4 t. Pr. år; 3 = ca. 3-4 t. Pr semester; 4 = ca. 1-2 t. Pr. mnd; 5 = ca. 
1 t. Pr uke; 6 = hver time;  
* p < 0,01 

 

Som figur 10 og tabell 12 viser, er det oppmerkingen for ”basketball” som er mest 
brukt i Vestfold-skolene. Det gjelder så vel totalt som i videregående skole og på 
grunnskolens ungdomstrinn. På disse trinn er oppmerkingen i bruk ca. 1-2 
undervisningstimer pr. måned. Selv om oppmerkingen for ”volleyball” er i mindre 
bruk totalt, har den en lignende brukshyppighet på de to nevnte trinn. I begge tilfelle 
dreier det seg om signifikante forskjeller i forhold til barnetrinnet. Oppmerkingen for 
”badminton” er derimot svært lite brukt, og ifølge data fra denne undersøkelsen er den 
kun i bruk i de videregående skolene. 
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4.1.6. Musikkanlegg  
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Figur 11: Forekomst av musikkanlegg 
 
 
Tabell 13: Forekomst av musikkanlegg  
 
 Barnetrinn   

N = 38 
Ung.trinn    

N = 59 
Vdg. Skole    

N = 46 
Samlet       
N = 143 

Musikkanlegg n % n % n % n % 

Permanent anlegg 32 84,2 38 64,4 31 67,4 101 70,6 

    Bærbart anlegg 34 89,5 58 98,3 45 97,8 137 95,8 

 
Figur 11 og tabell 13 forteller at forekomsten av "bærbart musikkanlegg" er meget 
vanlig i Vestfold-skolene – med hele 95,8%, mens forekomsten av ”permanente 
musikkanlegg” er betraktelig mindre. ”Bærbart musikkanlegg” er mest vanlig på 
ungdomstrinnet og i videregående skole, mens ”permanent musikkanlegg” er mest 
vanlig på barnetrinnet.  
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Figur 12: Bruk av musikkanlegg 
 
 
Tabell 14: Bruk av musikkanlegg  
 
 Barnetrinn Ung.trinn Vdg. skole Samlet 

Musikkanlegg Median  Median  Median  Median  

Permanent anlegg 4  4  5  4  

Bærbart anlegg* 2  2,5  4  3  

1 = aldri; 2 = ca. 3-4 t. pr. år; 3 = ca. 3-4 t. pr semester; 4 = ca. 1-2 t. pr. mnd; 5 = ca. 1 
t. pr uke; 6 = hver time;  
* p < 0,01 
 
Som det framgår av figur 12 og tabell 14 er ”permanent musikkanlegg” mer brukt enn 
”bærbart musikkanlegg”. Det dreier seg om ca. 1-2 undervisningstimer i måneden mot 
ca. 3-4 timer i semesteret. Både det ”permanente musikkanlegget” og det ”bærbare 
musikkanlegget” er mest brukt i videregående skole, og det ”permanente 
musikkanlegget” er i bruk hver uke. Ellers er det verdt å merke seg at forskjellen 
mellom den videregående skole og grunnskolen i bruk av det ”bærbare musikk-
anlegget” er signifikant.  
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4.2. Rangering av utstyr som tekst-elementer 
 
4.2.1. Rangering av forekomst  
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Figur 13: Forekomst av tekst-elementer – de 9 høyest rangerte 
 

Tabell 15: Forekomst av tekst-elementer – de 9 høyest rangerte 
                  
 Barnetrinn      

N = 38 
Ung.trinn     

N = 59 
Vdg. Skole    

N = 46 
Samlet        
N = 143 

Elementer n % n % n % n % 
Kasse 38 100 59 100 45 97,8 142 99,3  
Ribbevegg 38 100 59 100 45 97,8 142 99,3 

Kortmatte 37 97,4 59 100 45 97,8 141 98,6 

Tjukkas 38 100 59 100 44 95,7 141 98,6 

Benker 38 100 56 94,9 46 100 140 97,9 
Bukk 38 100 55 93,2 45 97,8 138 96,5 

Volleyball 35 92,1 59 100 44 95,7 138 96,5  

 Bærbart anlegg 34 89,5 58 98,3 45 97,8 137 95,8 

Basketball 36 94,8 55 93,2 44 95,7 135 94,4  
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Figur 13 og tabell 15 viser at hoppapparatet ”kasse” og gymapparatet” ”ribbevegg” er 
de som forekommer hyppigst i Vestfold-skolene. Deretter følger bufferutstyret 
”kortmatte” og ”tjukkas”. 
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Figur 14: Forekomst av tekst-elementer – de 9 lavest rangerte 
 
Tabell 16: Forekomst av tekst-elementer – de 9 lavest rangerte 
                  
 Barnetrinn      

N = 38 
Ung.trinn     

N = 59 
Vdg. Skole    

N = 46 
Samlet        
N = 143 

Elementer n % n % n % n % 
Klatretau 37 97,4 53 89,8 42 91,3 132 92,3 

Heisbar bom 38 100 52 88,1 41 89,1 131 91,6  

Badminton 31 81,6 52 88,1 42 91,3 125 87,4  

Turnringer 30 78,9 47 79,7 43 93,5 120 83,9  

Hest 24 63,2 46 78,0 45 97,8 115 80,4  

Perm. m. anlegg 32 84,2 38 64,4 31 67,4 101 70,6  

Langmatte 14 36,8 43 72,9 34 73,9 91 63,6 

Svingstang 8 21,1 29 49,2 29 63,0 66 46,2 

Skranke 6 15,8 14 23,7 25 54,3 45 31,5 
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Figur 14 og tabell 16 viser at det er turnapparatene ”skranke” og ”svingsstang” som 
forekommer mest sjelden. Også ”langmatte”, ”permanent musikkanlegg” og ”hest” er 
sjelden forekommende. 
 
4.2.2. Rangering av bruk 
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Figur 15: Bruk av tekst-elementer – de 9 høyest rangerte 
 
Tabell 17: Bruk av tekst-elementer i median-verdier – de 9 høyest rangerte 
 Barnetrinn     

N = 38 
Ung.trinn      

N = 59 
Vdg. Skole     

N = 46 
Samlet        
N = 143 

Elementer Media
n 

 Median  Median  Median  

Benk 4  4  4  4  

Ribbevegg 4  4  4  4  

Kortmatte 4  4  4  4  
Tjukkas  4  4  3  4  
Basketball  3  4  4  4  
Bærbart anlegg 4  4  5  4  
Volleyball  2  4  4  3  
Heisbar bom 3  3  3  3  
Perm. m. anlegg 2  2,5  4  3  
1 = aldri; 2 = ca. 3-4 t. pr. år; 3 = ca. 3-4 t. pr semester; 4 = ca. 1-2 t. pr. mnd; 5 = ca. 1 
t. pr uke; 6 = hver time 
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Når en rangerer bruken av utstyrselementer på tvers av utstyrskategorier, viser figur 15 
og tabell 17 at det er gymapparatene ”benk” og ”ribbevegg” og bufferutstyret 
”kortmatte” og ”tjukkas” samt oppmerkingen for ”basketball” som scorer høyest. Det 
dreier seg her om en brukshyppighet på ca. 1-2 undervisningstimer i måneden. Det er 
ellers verdt å merke seg den hyppige bruk som oppmerkingen for ”basketball” er 
gjenstand for i de videregående skolene. 
  

3 3 3

2 2 2 2

1 1

0

1

2

3

4

5

6

Samlet
Kasse Klatretau Langmatte
Bukk Turnringer Badminton
Hest Svingstang Skranke  

Figur 16: Bruk av tekst-elementer – de 9 lavest rangerte 
 
Tabell 18: Bruk av tekst-elementer i median-verdier – de 9 lavest rangerte 
 Barnetrinn     

N = 38 
Ung.trinn      

N = 59 
Vdg. Skole     

N = 46 
Samlet         
N = 143 

Elementer Median  Median  Median  Median  
Kasse 3  2  2  3  
Klatretau 4  2  2  3  
Langmatte 4  3  2  3  

Bukk 3  3  2  2  

Turnringer 3  2  2  2  
Badminton 1  1  2  2  
Hest 2  2  1,5  2  
Svingstang 1  1  2  1  
Skranke 1  1  1  1  

1 = aldri; 2 = ca. 3-4 t. pr. år; 3 = ca. 3-4 t. pr semester; 4 = ca. 1-2 t. pr. mnd; 5 = ca. 1 
t. pr uke; 6 = hver time 
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Figur 17 og tabell 19 viser at det er turnapparatene ”skranke” og ”svingstang” som 
scorer lavest i denne sammenheng. Heller ikke hoppapparatene ”hest” og ”bukk” samt 
oppmerkingen for ”badminton” og ”turnringer” scorer særlig høyt i denne 
sammenheng.  
 
 
4.2.3. Rangert bruk av større tekst-elementer i forhold til mindre 
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Figur 18: Bruk av ”større og mindre” tekst-elementer 

 
 
Tabell 20: Bruk av ”større og mindre” tekst-elementer  
 
 Barnetrinn Ung.trinn Vdg. skole          Sum 

 
Bruk N          % N           % N            % N           % 

 
Mer bruk av  

større elementer 
2 1,4 5 3,5 7 4,9 14 9,8 

Lik bruk 19 13,3 26 18,2 12 8,4 57 39,9 
 

Mer bruk av 
mindre elementer 

16 11,2 25 17,5 24 16,8 65 45,5 

Ikke svart 1 0,7 3 2,1 3 2,1 7 4,9 
 

Sum 38 26,6 59 41,3 46 32,2 143 100 
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I følge figur 18 og tabell 20 er det 45,5% av respondentene som sier at det er ”mer 
bruk av mindre elementer” enn større utstyr i kroppsøvings/idrettsfagetsfagets 
innerom. På den annen side er det 39,9% som hevder at det dreier seg om ”lik bruk”. 
Det er bare 9,8% som sier at det er ”mer bruk av større elementer”. Tendensen er stort 
sett den samme både i grunnskolen og i den videregående skolen. På barnetrinnet i 
grunnskolen er det riktignok noen flere mener ”lik bruk” enn ”mer bruk av mindre 
elementer”. 
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5. Diskusjon og konklusjon. 
 
 
5.1. Forekomst av større utstyr som tekst-elementer  
 
Når en rangerer forekomsten av større utstyr som tekst-elementer i kroppsøvings/ 
idrettsfagets innerom i Vestfold-skolene på tvers av element-kategorier, er det 
hoppapparatet ”kasse” og gymapparatet ”ribbevegg” som scorer høyest – hele 99,3%. 
Dette er tekst-elementene som scorer høyest i hele grunnskolen og i videregående 
skole. Ved siden av bufferutstyr som ”kortmatte” og ”tjukkas” scorer også 
gymapparatet ”benk” og hoppapparatet ”bukk” meget høyt i begge skoleslag. 
 
På den annen side er det turnapparatene ”skranke” og ”svingstang” som scorer lavest – 
henholdsvis 31,5% og 46,2%, mens ”turnringer” scorer en god del høyere med sine 
83,9%. Også denne tendensen finner en både i grunnskolen og i videregående skole – 
med grunnskolens barnetrinn og videregående som ytterpunkter. Forøvrig er 
forekomsten av bufferutstyr i form av ”langmatte” samt ”permanent musikkanlegg” 
relativt begrenset. 
 
Som element-kategori er det ”gymnastikkapparater” som scorer høyest. I denne 
kategorien er det ”ribbevegg” som trekker oppover, mens ”klatretau” og ”heisbar 
bom” trekker i den andre retningen. Tendensen kommer tydeligst til uttrykk på 
grunnskolens barnetrinn. Også ”ballspilloppmerking” og ”hoppapparater” scorer 
relativt høyt. På ungdomstrinnet og i videregående skole er det ”ballspilloppmerking 
som scorer høyest. 
 
Etter å ha betraktet tekst-elementene hver for seg, er det ikke særlig underlig at det er 
”turnapparater” som scorer lavest som element-kategori. Det er tilfelle både i 
grunnskolen og i videregående skole. Selv om forekomsten av ”permanente musikk-
anlegg” også er begrenset, er forekomsten av dette langt større enn ”turnapparater”. 
Med unntak for barnetrinnet er dette situasjonen i begge skoleslag.  
 
Hva kan leses av kroppsøvings/idrettsfagets innerom som pedagogisk tekst i Vestfold-
skolene etter dette? Svaret er at det langt på vei dreier seg om en standardisert og 
enhetlig tekst som differensier relativt lite mellom barne- og ungdomstrinnet i 
grunnskolen og den videregående skole. Selv om det finnes noen unntak, synes teksten 
som presenteres elevene i de ulike aldersgruppene å være svært lik. 
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En annen konklusjon som det bør være mulig å trekke, er at den tekst som 
kroppsøvings/idrettsfagets innerom representerer i Vestfold-skolene, synes å være 
relativt tilfredsstillende utstyrt. Forekomsten av de aktuelle tekst-elementene er 
således bedre enn det som synes å være vanlig ellers i landet – i alle fall i grunnskolen. 
I en mer riksdekkende studie er det til sammenligning kun 46,5% av grunnskole-
lærerne som hevder at forekomsten av de aktuelle tekst-elementene er tilfredsstillende 
(Jacobsen et al., 2001). 
 
En tredje konklusjon som det synes relevant å trekke, er at tekst-elementer med 
historiske røtter fra i første rekke Ling, men også fra Nachtegall og GutsMuts har en 
sterk posisjon i det aktuelle innerom fortsatt. Utformingen av og designet til disse 
tekst-elemntene kan riktignok ha forandret seg en del i tidens løp. Dette bør sees i 
sammenheng med trender i et marked der en ofte opererer med ”årsmodeller” på en 
del produkter. Elementer som har sine røtter fra Jahn og Bjørksten, synes derimot å ha 
en mer begrenset plass. 
 
Dette synes å innebære at sentrale tekst-elementer i kroppsøvings/idrettsfagets 
innerom fortsatt kan betraktes som kultiverte produkter av gjenstander som har skog 
og mark, fjell og vassdrag som referanseramme. Disse produktene er i likhet med 
naturens gjenstander fortsatt ment å representere hensiktsmessige utfordringer til 
fysisk aktivitet hos barn og unge med deres naturgitte forutsetninger. Om disse 
produktene er spennende nok – har appell nok - vil bruken av dem kunne gi noen 
indikasjoner på.  
 
 
5.2. Bruk av større utstyr som tekst-elementer  
 
Når en rangerer bruk av større utstyr i kroppsøvings/idrettsfagets innerom i Vestfold-
skolene som tekst-elementer på tvers av element-kategoriene, er det gymnastikk-
apparatene ”benk” og ”ribbevegg”, bufferutstyr i form av ”kortmatte” og ”tjukkas” 
samt oppmerking for ”basketball” og ”bærbart musikkanlegg” som scorer høyest. Det 
dreier seg her om en brukshyppighet på ca. 1-2 ganger i måneden.  
 
De nevnte gymapparater scorer høyest både i grunnskolen og i videregående skole, 
mens det nevnte bufferutstyr scorer høyest i grunnskolen. Angående bruken av 
”tjukkas” dreier det seg om en signifikant forskjell mellom de to skoleslagene. 
Oppmerkingen for ”basketball” og ”bærbart musikkanlegg” scorer derimot høyest i 
videregående skole. I det første tilfellet dreier det seg om en signifikant forskjell i 
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forhold til barnetrinnet, og i det andre dreier det seg om en signifikant forskjell 
mellom de to skoleslagene. 
 
I forbindelse med tekst-elementenes brukshyppighet er det turnapparatene ”skranke” 
og ”svingstang” som scorer lavest. Selv om denne tendensen er å finne både i 
grunnskolen og i videregående skole, er det signifikant forskjell mellom skoleslagene. 
Sammen med ”hest” og oppmerking for ”badminton” scorer heller ikke ”turnringer” 
særlig høyt. De samme tendensene er å finne både i grunnskolen og i videregående 
skole, og igjen dreier det seg om en signifikant forskjell mellom skoleslagene.  
 
Overraskende nok er ”turnringer” mer brukt på grunnskolens barnetrinn enn på de 
øvrige skolenivåer. Dette kan tolkes som et viktig signal om at tekst-elementene kan 
brukes på andre måter i undervisningen enn den som de tradisjonelt er kjent for - for 
eksempel i konkurranseidretten. I denne sammenheng er det relevant å minne om den 
”adderade” funksjon som elementene kan ha i forhold til sin utspringsfunksjon 
(Selander, 2002). 
 
Det er forøvrig ”bufferutstyret” som scorer høyest som element-kategori. I denne 
kategorien er det ”kortmatte” og ”tjukkas” som trekker oppover, mens ”langmatte” 
trekker i den andre retningen. Også ”gymapparater” scorer relativt høyt – med en 
samlet brukshyppighet som er svært lik brukshyppigheten til ”bufferutstyr”. I denne 
sammenheng er det verdt legge merke til den store bruk av ”klatretau” på barnetrinnet. 
Bruken av ”klatretau” er her signifikant større enn på de øvrige trinn.   
 
Av element-kategoriene er det ”turnapparater” som scorer lavest. Også ”hopp-
apparater” scorer relativt lavt. Sett i forhold til forekomst er det interessant å registrere 
den begrensede bruk som ”hoppapparater” har i skolen. Det gjelder – underlig nok – 
særlig på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. At ”hoppapparater” 
scorer høyere på barnetrinnet, tyder på at også dette utstyret brukes til noe mer enn 
tradisjonell ”hopp-over-virksomhet”. Lærerens arbeidsmåter og bruk av element-
kombinasjoner kan her være avgjørende. 
 
Etter dette synes ”bufferutstyr” og ”gymapparater” - med svært lange tradisjoner i 
kroppsøvings/idrettsfags innerom - å ha størst bruksverdi selv om skoleslag og 
klassetrinn har en viss betydning. ”Hoppapparater” synes derimot å gi liten avkastning 
på investeringskostnader med hensyn til bruk. I forhold til de mange studier som viser 
at ballaktiviteter har en dominerende plass i fagets undervisning, er det noe 
overraskende at bruken av ballspilloppmerking som kategori rangeres relativt lavt. Vi 
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skal da være klar over at det er oppmerking for ”badminton” som trekker ned. 
Oppmerkingen for ”basketball” og ”volleyball” rangeres derimot høyt.  
 
Når en stiller spørsmål om i hvilken grad de ulike elementene er i bruk i den tekst som 
kroppsøvings/idrettsfagets innerom utgjør i Vestfold-skolene, vil en etter dette kunne 
hevde at brukshyppigheten varierer. Hovedinntrykket er likevel at de aktuelle tekst-
elementene brukes relativt lite. Dette kan igjen tyde på at den kroppslige stimulering 
av elever som finner sted i undervisningen, er lite allsidig. I denne sammenheng er det 
ellers viktig å legge merke til at 45,5% av respondentene sier at det i undervisningen 
er ”mer bruk av mindre tekst-elementer” enn de som er større. 
 
Med utgangspunkt i økonomiske vurderinger alene, er det liten grunn til å tvile på at 
det ville være lønnsomt å erstatte ”større tekst-elementer” i kroppsøvings/idrettsfagets 
innerom med mindre elementer. En av ulempene ville trolig være at forutsetningene 
for en allsidig kroppslig stimulering av elevene ville bli kraftig redusert. Det er for 
eksempel vanskelig å se hvordan kroppens ”hevapparat” - knyttet til muskulatur i 
armer og overkropp – kan få en hensiktsmessig stimulering under slike endrede 
betingelser.   
 
Med vekt på tolkningsgrunnlaget synes det ellers relevant å spørre om den tekst som 
ligger innebygd i en relativt statisk og tradisjonell utforming av kroppsøvings/ 
idrettsfagets innerom, har et meningsinnhold som kan ha betydning for elevenes 
opplevelse av spenning og ”flow”? Kan Lings gymapparater bli oppfattet som 
kultiverte naturgjenstander med spennende utfordringer for barn og unge også i dag?  
 
Som tidligere nevnt (jfr. s. 13), er forutsetningene for flow blant annet at utfordringene 
i stimulusfeltet endres og øker over tid. For å få til et dynamisk og stimulerende 
bevegelsesmiljø for de unge vil en variert utforming av innerommet av den grunn være 
viktig. Dette bør det være mulig å få til ved at tekst-elementene også får en ”adderad” 
funksjon, eller ved at elementene stadig inngår i nye element-kombinasjoner. Bruks-
verdien av eksisterende tekst-elementer bør på denne måten kunne øke. 
 
Spørsmålene som er stilt, vil det være aktuelle å følge opp i nye studier på større 
populasjoner. Spesielt relevant kan det være å få tak i elevenes egne opplevelser av 
den tekst som kroppsøvings/idrettsfagets innerom utgjør, og de elementer som denne 
teksten er sammensatt av. For å få til dette vil det være nødvendig med studier som 
også har en kvalitativ tilnærming. 
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5.3. Hovedkonklusjon. 
 
Som en form for hovedkonklusjon etter dette bør en kunne hevde at innerommet i 
kroppsøvings/idrettsfaget framstår som en relativt standardisert og enhetlig tekst der 
det differensieres lite mellom grunnskole og videregående skole med hensyn til 
forekomst av tekst-elementer. At forekomsten av ulike elementer som didaktiske 
rammebetingelser kan variere noe, er det likevel verdt å merke seg. 
 
På den annen side er det vist at elementene i den aktuelle tekst har en noe differensiert 
bruksverdi i de ulike skoleslag og på de ulike klassenivåer. Mens bufferutstyr i form 
av ”tjukkas” og gymutstyr i form av ”klatretau” er mest brukt på grunnskolens 
barnetrinn, er ”ballspilloppmerking” og ”bærbart musikkanlegg” mer brukt på høyere 
klassenivåer. Det er også vist at bruksverdien av større og relativt kostbare tekst-
elementer er mindre enn det den er for elementer som er enklere og mindre kostbare. 
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Vedlegg 
 

 
“Forekomst og bruk av kroppsøvings/idrettsfagets innerom  

som pedagogisk tekst” 
 

Spørreskjema 
 

A. Spørsmål om bakgrunn: 
 
1. Kommune:       ________________ 
        
2. Alder:        _______________år 
 
3. Kjønn: 
    (sett kryss ved det svaralternativ som passer) 
 
           mann           kvinne 
 
4. Ansiennitet i skolen: ....... ______år 
 
5. Arbeidssted 
    (sett kryss i en sirkler og ved det svaralternativ som passer best for i år) 
 
      grunnskole          grunnskole           grunnskole 
      småskoletrinn           mellomtrinn           ungdomstrinn 

  
           videregående skole          videregående skole          videregående skole  
           allm.faglig studieretn.         yrkesfaglig studieretn.         idrettsfaglig stud.retn 
  
6. Utdanningssted i kroppsøvings/idrettsfaget 
    (sett kryss i en/flere sirkler og ved det/de svaralternativ som passer for deg)  
 

lærerhøgskole          distriktshøgskole          statlig høgskole 
              (før 1994)                (før 1994)             (etter 1994) 

  
           Norges Idrettshøgskole              annet  
 
7. Utdanningsnivå i kroppsøvings/idrettsfaget 
    (sett kryss i en/flere sirkler og ved det/de svaralternativ som passer for deg) 
 
            ingen formell          ¼ årsenhet           ½ årsenhet 
            utdanning    

  
            1/1 årsenhet/               mellomfag           hovedfag  
 
       faglærer 
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B-1. Spørsmål knyttet til utstyr i innerom 
(sett kryss i en sirkel og ved det svaralternativ som passer best for din undervisning i 
innerom) 
 
 
8. I hva slags innerom foregår din kroppsøvingsundervisning? (svømmehall holdes utenfor) 
 
        i gymsal                i idrettshall             i gymsal/idrettshall          i klasserom 
             
 
9. Hvor mye bruker du “langmatter”?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
  

 
 
 
10. Hvor mye bruker du “kortmatter”?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
 

 
 
 
11. Hvor mye bruker du “tjukkasser”?  
 
      hver   
      time (t) 

    ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
   

 
 
 
12. Hvor mye bruker du “benker”?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
     

 
  
 
13. Hvor mye bruker du “bukk” som hoppredskap?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
 
 
14. Hvor mye bruker du “hest” som hoppredskap?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
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15. Hvor mye bruker du “kasse” som hoppredskap?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
 
 
16. Hvor mye bruker du “ribbevegg”? 
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
   

 
 
 
17. Hvor mye bruker du “heisbar bom”?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
       

 
  
 
18. Hvor mye bruker du “balanse-bom”?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
      

 
  
 
19. Hvor mye bruker du “klatretau”?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
 
 
20. Hvor mye bruker du “turnringer”?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
      

 
 
 
21. Hvor mye bruker du “svingstang/bomsvingstang”?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
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22. Hvor mye bruker du “skranke”?  
 
      hver   
      time (t) 

    ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
 
 
23. Hvor mye bruker du oppmerking for badminton?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
 
 
24. Hvor mye bruker du oppmerking for basketball?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
  
 
25. Hvor mye bruker du oppmerking for håndball?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
  
 
26. Hvor mye bruker du oppmerking for tennis?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
  
 
27. Hvor mye bruker du oppmerking for volleyball?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
  
 
28. Hvor mye bruker du permanent musikkanlegg?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
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29. Hvor mye bruker du bærbart musikkanlegg?  
 
      hver   
      time (t) 

   ca. 1 t.      
    pr. uke 

   ca. 1-2 t. 
   pr. mnd. 

   ca. 3-4 t. 
pr. semester

  ca. 3-4 t. 
    pr. år 

     aldri    mangler 
    

 
  
 
 
B-2. Spørsmål knyttet til utstyr i innerom 
(sett tall i hver av sirklene som uttrykk for rangering knyttet til din undervisning i 
innerom) 
 
 
30. I hvilken rekkefølge fra 1-9 vil du rangere din bruk av større inneroms-utstyr ? 
 
              matter             hoppredskap           tjukkasser 
   
 
              ribbevegg              bom                                 klatretau  
  
 
   trampett            turnapparater            annet  
 
 
31. I hvilken rekkefølge fra 1-9 vil du rangere din bruk av mindre inneroms-utstyr ? 
 
    skumballer            gym.baller (gummi)            ballsp.baller  
  
    bandykøller            minirackerter             erteposer 
 
    rockeringer            hoppetau              annet 
 
 
32. Hvordan vil du rangere bruken av større inneroms-utstyr i forhold til mindre  
      inneroms-utstyr ved din undervisning i kroppsøvings/idrettsfaget?  
   
               mer bruk                            lik bruk                                   mindre bruk 
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