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Indledning
Formålet med dette inspirationsmateriale er at bidrage
med forskningsbaseret viden til, at de enkelte elitekommuner kan videreudvikle deres idrætsklasser som en helhedsorienteret strategi for tidlig talentudvikling.
Inspirationsmaterialet bygger på resultaterne af et 4-årigt
forskningsprojekt med titlen Plads til idrætstalenter i folkeskolen om idrætsklasser i folkeskolens 7. til 9. klasser i
landets elitekommuner. Projektet har haft til formål at
undersøge styrkerne og udfordringer ved det særlige tilbud, som idrætsklasser udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for idrætsklasseelever i udskolingen. Der er
undervejs udgivet tre forskningsrapporter. I 2014 udkom
rapporten Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser (Nielsen & Olesen 2014) baseret på survey- og registeranalyser
af idrætsklasseelever i 15 elitekommuner, og i 2015 udkom
rapporten Idrætselever i den danske folkeskole – forpligtiget
på udvikling (Olesen et al. 2015) baseret på etnografisk feltarbejde i idrætsklasser på fire udvalgte case skoler i fire af
landets elitekommuner. I 2017 udkom afslutningsrapporten Idrætselevers tilblivelse og transitioner – idrætsklasser
som ny standard for tidlig talentudvikling i Danmark, som
præsenterer en række analyser af idrætsklasser som en ny
standard for talentudvikling baseret på et princip om at talentudvikling skal foregå integreret med uddannelse.
Inspirationsmaterialet trækker på viden fra alle tre rapporter. Det rummer en kort indføring i forskningsprojek-

tets vidensgrundlag og hovedresultater. Inspirationsmaterialet præsenterer derefter nogle begivenheder og
udfordringer, som idrætselever kan komme ud for i løbet
af deres idrætsskoleforløb. Disse begivenheder kan være
afgørende for, hvorvidt de kommer ind på et dobbelt udviklingsspor, finder sig til rette og forbliver der, eller ikke
kommer ind, mistrives, kommer under pres og strander på
normative eller non-normative overgange og forlader det
dobbelte udviklingsspor. De normative overgange er dem,
som alle idrætselever kommer ud for og som kan forudses som fx overgangen til U17 eller overgangen mellem
folkeskole og ungdomsuddannelse. De non-normative er
de overgange, der opstår ad hoc i form af skader, flytninger eller forandringer i klubben, som kun rammer nogle
idrætselever.
Vi beskriver begivenhederne og giver eksempler på, hvordan idrætseleverne oplever og håndterer dem i samspil
med idrætsklassens øvrige aktører. Eksemplerne er udvalgt med henblik på at give inspiration til refleksioner
og samtaler blandt de aktører, der er involveret i arbejdet
med idrætsklasserne i de enkelte elitekommuner. De teoretiske perspektiver og begreber samt metodiske overvejelser går vi ikke ind i her. Der henviser vi til afslutningsrapporten, hvis man ønsker en udførlig gennemgang. Vi
håber, at materialet kan bidrage til det løbende arbejde
med at videreudvikle idrætsklasserne som en helhedsorienteret ramme om den tidlige talentudvikling.
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Idrætsklasser
- en helhedsorienteret model
for tidlig talentudvikling
Idrætsklasser er en dansk model for tidlig talentudvikling
i et helhedsorienteret perspektiv, hvor folkeskoler på 7.-9.
klassetrin tilbyder særlige klasser for talentfulde idrætsudøvere. Idrætsklassekonceptet finder sted i et samarbejde
mellem Team Danmark, DIF og eliteorienterede idrætsforeninger og folkeskoler i landets elitekommuner.
Idrætsklasserne tjener det formål, at talentfulde idrætsudøvere får de bedste træningsbetingelser samtidig med, at
de får balance mellem deres idrætsliv og deres skoleliv. En
af idrætsklassens primære opgaver er at undgå situationer,
hvor talenterne tvinges til at vælge mellem sport og uddannelse. Det er indenfor eliteidræt en velkendt problematik, som betegnes dual career og sættes i forbindelse med
mulighederne for, at talenterne kan udvikle sig som hele
idrætsmennesker. Det er en problematik, der typisk har
været behandlet fra juniorniveau og til udøverne indstiller
karrieren hvilket falder sammen med, at de påbegynder en
ungdomsuddannelse eller får deres første kontrakt med en
professionel klub.
Som en følge af, at den strukturerede talentudvikling i dag
begynder tidligere, er der blevet behov for at forholde sig
til dual career-problematikker på et tidligere tidspunkt.
Eftersom grunduddannelsen er obligatorisk, er der ingen

risiko for, at idrætstalenterne vælger skolen fra på dette tidspunkt, men derfor kan man godt forestille sig, at
idrætstalenternes engagement i skolen daler i takt med, at
de committer sig stærkere til elitesport. Der kan også ske
det, at idrætstalenterne ikke engagerer sig dybt nok i eliteidræt eller på et tidspunkt løsner deres commitment til
eliteidræt, fx fordi de ikke oplever, at det kan lade sig gøre
at kombinere det med uddannelse.
Den tidlige talentudvikling i årene fra 12 til 16, hvor de fleste
udøvere for alvor begynder at specialisere sig, er også en
periode, hvor deres hverdagsliv begynder at ligne en eliteudøvers på nogle punkter. Ligesom hos eliteidrætsudøver
fylder idrætten det meste af idrætselevernes fritid, mens
andre aktiviteter vælges fra. Ligesom eliteidrætsudøvere
er nødt til at planlægge uddannelse og/eller arbejde, så er
idrætselever nødt til at planlægge skolearbejde i forholdt
til træning og konkurrencer. Idrætsklasserne giver dem
mulighed for at lære at følge et dobbelt udviklingsspor og
gøre sig de første erfaringer med at integrere eliteidræt og
uddannelse. Det gælder både i relation til at afslutte folkeskolen på en god måde og komme i gang med en ungdomsuddannelse samtidig med, at de skal honorere stigende
krav og forventninger i deres sport.
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Forskningsprojektets tilgange
og hovedresultater
I forskningsprojektet Plads til idrætstalenter i folkeskolen”
har vi været interesseret i at finde ud af, hvordan eliteidræt
og skole er blevet integreret i idrætskommunerne, og hvilke
muligheder det åbner for talentudvikling af unge idrætsudøvere, der går i 7. til 9. klasse. Vi har valgt at betegne
idrætsklasserne som en ny standard for tidlig talentudvikling med et indbygget ideal om, at talentudvikling skal
praktiseres som forberedelse til dual career. Det er et begreb, der nyder almen udbredelse i elitesportsmiljøer, men
spørgsmålet er, hvordan det sættes i scene og faktisk bliver
praktiseret i idrætsklasserne, og hvilke konsekvenser det
har for de deltagende idrætsklubber, skoler og idrætselever.
Forskningsprojektet består af både kvantitative og kvalitative undersøgelser. Den kvantitative del af projektet består
af to surveyundersøgelser med den samlede population
af idrætselever på 1.170 elever, der gik i idrætsklasserne i
2013. Den første survey blev fulgt op af en anden to år efter
i 2015. De to surveyundersøgelser giver os mulighed for at
identificere de forandringer, der er sket i kohorten over en
toårig periode. Den samme forløbsorientering har vi haft i
vores casestudier, hvor vi har fulgt fire idrætsklasser fra 8.
til 9. klassetrin. Vi har interviewet idrætseleverne op til tre
gange i denne periode for at identificere forandringer i den
måde, de orienterer sig i forhold til skole og sport. Vi har
været interesseret i at afdække, hvad der er sket i deres liv,
der kan forklare eventuelle ændringer i deres engagement
til eliteidræt og uddannelse.

Fleksibilitet og forståelse giver bedre
forudsætninger for eliteorientering
I vores samtaler med idrætseleverne omkring, hvad de har
oplevet som de største forandringer fra den tidligere skolegang, er der særligt to forhold, de fremhæver. De nævner
dels adgangen til mere og bedre træning, dels adgangen
til et skolemiljø, hvor der er forståelse for, at man priori-

terer sin sport højt. Flere idrætselever påpeger, at de anser
idrætsklassens fællesskab som værende mere rummeligt,
end det klassefællesskab de kom fra, da der mange steder ikke har været forståelse for deres idrætstalent, og de
prioriteringer udviklingen af deres talent kræver. I både interviews og surveybesvarelser fremhæver idrætseleverne
vigtigheden af, at lærerne er forstående overfor de krav,
der stilles til dem både i skole og elitesport. Idrætseleverne
fortæller, at det kan have stor betydning for deres hverdag,
hvis lærerne afstemmer lektiemængde og tidspunkter for
afleveringer med de tidspunkter og perioder, hvor det passer bedst med deres sportslige program. På den baggrund
er det måske ikke så mærkeligt, at næsten alle idrætselever
peger på, at de har fået bedre muligheder for at dyrke idræt
på et højt niveau. 96 pct. af idrætseleverne tilkendegav i
survey 1, at de gennem idrætsklassen havde fået bedre
mulighed for at dyrke deres idræt. Selvom idrætseleverne
bruger meget tid på træning, og skolen udviser fleksibilitet
overfor eliteidrættens behov, ser det heller ikke ud til at gå
ud over idrætselevernes skolepræstationer. Det afspejles i
idrætselevernes resultater ved folkeskolens afgangsprøver,
hvor de er i stand til at holde det niveau, man kan forvente af elever med deres socioøkonomiske baggrund til trods
for, at de dyrker elitesport.

Personlig udvikling frem for præstation –
i skole og sport
En anden ting som undersøgelsen peger på er, at integrationen af eliteidræt og folkeskole ser ud til at sætte sig
spor i den måde såvel læring som talentudvikling tænkes
og praktiseres på. Med elitesportens indtog i folkeskolen
skubbes der på en særlig læringslogik, hvor undervisning
såvel som træning tager udgangspunkt i elevens læringspotentiale, der sættes i forbindelse med et mål om at nå
eliten indenfor en given idrætsgren. Elever skal ifølge denne
logik ikke lære det samme og heller ikke noget bestemt,
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men så meget som deres individuelle potentiale tillader.
Der er ikke noget øvre loft, men en evig bestræbelse på at
forbedre sig ved konstant at øge elevernes kompetencer og
evne til at præstere. Eliteidrætten bidrager således til at
opbygge en tilbøjelighed i idrætsklasserne til at dygtiggøre
sig og forholde sig til om ens egen dygtiggørelse forløber
godt nok.

Personlig udvikling i centrum
Hvor integrationen af skole og eliteidræt bidrager til, at
læring tænkes som realisering af det enkelte individs potentiale eller talent, så motiverer idrætsklassen som aktør
idrætsklubberne til at fokusere på den langsigtede udvikling af talenterne fremfor den kortsigtede, der kan omsættes i resultater i ungdomsårene. Man kan tale om, at de
fælles kræfter trækker fra præstationsorientering mod udviklingsorientering. Det oplever idrætseleverne bl.a. ved, at
det er deres individuelle udvikling, der er fokus på til mor-
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gentræning. Det er deres udvikling som idrætsudøver frem
for klubbens eller holdets resultater i weekendens kampe,
der bliver prioriteret højest i idrætsklassernes regi. Det er
også skrevet ind i samarbejdsaftalerne mellem kommunen
og samarbejdsklubberne, at samarbejdsklubberne bliver
evalueret på talentudvikling og ikke på præstationer. Der
udpeges talentansvarlige i klubberne, og der arbejdes med
træningsprincipper, som tager sigte på seniorpræstationer
fremfor ungdomsresultater.

Eliteorientering på bekostning af fritid og
venner udenfor sporten
Det er vigtigt at nævne, at der også følger nogle omkostninger med at føje eliteidræt og folkeskole sammen på
en måde, så der etableres en ny institutionel standard
for talentudvikling. Mange idrætselever pegede i den første survey på, at de ikke har tid nok til at se deres venner udenfor klassen og idrætten. Indhugget i fritiden og

nedprioriteringen af netværk udenfor sporten er sammen
med de lange skoledage, transporttiden og den forøgede
træningsmængde noget, der optager eleverne, når de skal
udpege ulemper forbundet med at gå i en idrætsklasse.
Det skal imidlertid tilføjes at de fleste idrætselever også
svarer at det er et vilkår, som de er villige til at leve med
for at opnå de fordele, som idrætsklassen tilbyder. Det
vigtigt at holde sig for øje, at respondenterne i den første
survey alle var igangværende idrætselever. Forskningsprojektets anden survey og casestudier viser, at det ikke er et
stationært billede, men noget der forandrer sig i takt med
idrætselevernes engagement i eliteidræt og skole ændre
sig. Vi har bl.a. af den grund fundet det vigtigt, at anlægge
et forløbsorienteret perspektiv på idrætselevernes vej gennem idrætsklassen.

Idrætsklassens udfordringer ændrer sig
fra 7. til 9.
Samlet set viser det forløbsorienterede perspektiv, at
engagementet i idræt og uddannelse forskydes i forhold til hinanden i løbet af de tre år, idrætseleverne går i
idrætsklasse. Den første fase er præget af, at idrætselev
erne bestræber sig på at leve op til forventningerne om at
være et talent, der stiler mod senioreliten samtidig med,
at de passer deres skole. Fasen er præget af handlinger,
der bidrager til at idrætseleven lever op til repræsenta
tionen af en idrætselev som et subjekt i dobbelt udvikling.
Idrætsengagementet er til stede hos alle idrætselever fra
starten, bl.a. fordi commitment indgår som et væsentligt
udvælgelseskriterium. Idrætsklassen som aktør har derfor
primært fokus på at opbygge et skoleengagement, der er
i balance med idrætsengagementet, så eleverne formår at
passe deres skole selvom de først og fremmest brænder
for sport. Opbygningen af engagementet i uddannelse er
vigtigt for idrætsklassens legitimitet som ramme om forsvarlig talentudvikling, men det har også den sideeffekt,
at idrætsklassen som samlet aktør kan blive så stærk,
at den i praksis udgrænser konkurrerende netværk, som
måtte lægge beslag på idrætselevernes tid, flid og engagement.

Den anden fase er præget af flere handlinger, hvor idræts
eleverne fraviger fordringen om at følge et dobbelt udviklingsspor. Der er en del elever, der særligt i løbet af 9.
klasse, løsner deres engagement til elitesport. Det foregår
for nogles vedkommende åbenlyst efter aftale med skolen, som således er medvidende om, at de ikke længere
dyrker sport på højeste niveau i deres klub. For andre foregår det i det skjulte i den forstand, at de stadig er aktive, men har gjort op med dem selv, at de ikke ønsker en
idrætskarriere, og derfor ikke længere er committede til
elitesport. For langt de fleste skyldes det, at uddannelse
øver et stigende træk i idrætseleverne, når de nærmer sig
ungdomsuddannelserne. Udfordringen for idrætsklassen i
denne fase er modsat første fase, at sikre at idrætseleverne bevarer en plads til elitesport ved siden af skolen. Nogle
elever vælger at holde uddannelsespresset på afstand ved
at forlænge idrætsklassen med et efterskoleophold eller
i enkelte tilfælde et år på high school i udlandet. På den
måde kan de forlænge det dobbelte udviklingsspor og måske endda med øget vægt på elitesport. Det fungerer for
nogle som et år, hvor de søger at afklare, om talentet kan
holde til en idrætskarriere. I denne fase er udfordringen for
idrætsklassen at fastholde idrætselevernes idrætsengagement. Det skyldes dels at uddannelse har status af et
obligatorisk passagepunkt til et godt arbejdsliv og voksenliv i det hele taget, dels at mange af de idrætselever, som
optages i idrætsklasserne kommer fra familiebaggrunde
der er stærkt orienteret mod uddannelse. Mange idræts
elever er omgivet af klare forventninger om, at deres engagement i idræt er værdifuldt, så længe det ikke kompromitterer uddannelsessporet.
Vores undersøgelse viser derfor, at idrætsklasserne ikke
bare står overfor én bestemt udfordring, men at udfordringen skifter karakter hen igennem uddannelsesforløbet.
Hvor opgaven i første fase er at føje to adskilte organisationer og fællesskaber med tilhørende identiteter sammen
til et hele, som idrætseleverne finder det attraktivt at tage
på sig, så er opgaven i anden fase at visualisere og anvise
muligheder for, hvordan dobbelt udvikling fortsat kan lade
sig gøre, når uddannelsespresset vokser.
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Sammensætningen af
idrætsklasserne
Hvor almindelige folkeskoleklasser rekrutterer fra et bestemt skoledistrikt og sammensættes tilfældigt i klasser,
så rekrutterer idrætsklasserne via idrætsklubber i elitekommunerne ud fra elevernes talent indenfor bestemte
idrætsgrene. Der er stor forskel på, hvordan idrætsklassemodellen er organiseret i de forskellige elitekommuner,
men det generelle billede er, at relativt få klubber koncentreret på nogle bestemte idrætsgrene har afgørende indflydelse på, sammensætningen af idrætseleverne i klasserne.
De klubber, der er udvalgt af elitekommunerne, ser ud til
at være klubber med en hvis organisatorisk kraft, som bl.a.
sætter dem i stand til at have en løbende dialog med skolen og tilbyde kvalificeret talentudvikling.

Hvad kendetegner de idrætselever, der får
adgang til det dobbelte udviklingsspor?
Idrætsklasserne er sammensat på en anden måde end almindelige folkeskoleklasser i de respektive elitekommuner. I idrætsklasserne er der typisk en overrepræsentation
af drenge i forhold til piger, etnisk danske elever i forhold
til indvandrere og efterkommere og eleverne er generelt en
smule bedre stillet socioøkonomisk. Når klassernes sammensætning har en bias hænger det bl.a. sammen med
den måde, der rekrutteres til klasserne på.
Idrætsklasserne består af flere drenge end piger. Idræts
klasserne ser ud til i højere grad at tiltrække og appellere til
drenge, som anses som talentfulde indenfor for idrætten.
Når vi ser på kønsfordelingen på de enkelte idrætsskoler
finder vi også en stor variation på den andel af piger, der
er optaget i klasserne. På skolerne i landets to største byer
København og Aarhus er der optaget stort set lige mange
piger og drenge. Her har det også været en bevidst målsætning, at idrætsklasserne skulle have en ligelig repræsentation af begge køn. Det afspejler formentligt også, at der i
København og Aarhus er et bredere rekrutteringsgrundlag,

som gør det lettere at finde idrætstalenter blandt pigerne.
Kønssammensætning af en klasse kan være en faktor, der
har indflydelse på elevernes skoleglæde, tilfredshed og oplevelse af tilhør til klassefællesskabet, fx kan man formode,
at der vil være elever, som oplever det som et problem, at
der er få elever af deres eget køn i deres klasse.
Idrætsklasserne har relativt set få elever med etnisk mi
noritetsbaggrund. Blandt idrætsklasseeleverne er det kun
4 pct., der har en anden oprindelse end dansk (dvs. er indvandrere og efterkommere), mens det for de deltagende
kommuner gennemsnitligt set er 15 pct. af alle elever på
7.-9. klassetrin.
Elevernes sociale baggrund er undersøgt gennem brug af
et socioøkonomisk indeks, der er dannet ud fra en række
baggrundsfaktorer for forældrenes økonomi, uddannelsesniveau og erhverv. Overordnet set viser det sig, at idræts
elever har en bedre socioøkonomisk baggrund sammenlig
net med andre elever i kommunen. De har således en øget
tilbøjelighed til at komme fra familier med indtægtsgrundlag, uddannelsesniveau og erhvervspositioner, der er højere
end de øvrige skoleelever på samme klassetrin.
Selvom idrætsklasserne har elever fra mange forskellige idrætsgrene, er klasserne præget af, at størstedelen af
idrætseleverne repræsenterer ganske få idrætsgrene. Således er det knap en tredjedel af de elever, der har deltaget
i forskningsprojektets survey, som spiller fodbold (32 %) og
knap en fjerdedel (24 %), der spiller håndbold. Dvs. at mere
end halvdelen (56 %) af eleverne kommer fra holdidrætsgrenene fodbold og håndbold. På de næste pladser finder
vi svømning (8 %), ishockey (7 %), badminton (7 %) og basketball (5 %). I alt kommer 83 pct. af eleverne fra disse seks
idrætsgrene. Mens de sidste 17 pct. er spredt udover mere
end 30 forskellige idrætsgrene.
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Hvilken idrætsgren dyrker idrætseleverne? Baseret på survey 1

Idrætsgren

Frekvens
idrætselever

Procentandel

Akkumuleret
frekvens

Akkumuleret
procentandel

Fodbold

326

32

326

32

Håndbold

244

24

570

56

Svømning

84

8

654

64

Ishockey

73

7

727

71

Badminton

70

7

797

78

Basketball

46

5

843

83

Anden

167

17

1010

100

Blandt de involverede parter bør man rette opmærksomhed
mod hvorvidt de valgte idrætsgrene og samarbejdsklubber
resulterer i den ønskede sammensætning af idrætsklas
serne. Opmærksomhed bør ligeledes rettes mod hvordan
idrætsforeningerne medlemsprofil i form af køn, etnicitet
og socioøkonomisk status slår igennem på idrætsklassernes profil.

INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
>> Hvad er den ønskede sammensætning i
idrætsklasserne?
>> Har I den ønskede sammensætning i
idrætsklaserne?
>> Hvordan rekrutterer I i jeres kommune til
idrætsklasserne?
>> Hvad har i jeres kommune direkte og indirekte indflydelse på klassernes sammensætning?


Hvor almindelige folkeskole
klasser rekrutterer fra et
bestemt skoledistrikt og
sammensættes tilfældigt
i klasser, så rekrutterer
idrætsklasserne via idræts
klubber i elitekommunerne
ud fra elevernes talent indenfor bestemte idrætsgrene.

Das Büro for Team Danmark
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Udvælgelse af talenter
der vil sport og skole
Idrætsklasseelever er blevet optaget på en anden måde
end folkeskolens øvrige elever, nemlig gennem en op
tagelsesprøve. Optagelsesprøven fokuserer udelukkende
på elevernes idrætslige kompetencer og udviklingspotentiale, idet formålet er at udvælge de største talenter indenfor idræt og give dem et særligt tilbud om fleksibelt
tilrettelagt uddannelsesforløb på folkeskolens udskolingstrin. Den gennemgående model for optagelsesforløbet til
idrætsklasserne er, at kandidaterne ansøger om optagelse
med en udtalelse fra nuværende træner og skole. Derefter
inviteres alle ansøgere til en prøvetræning, hvor der finder
en sportslig screening sted. Det er typisk skolens morgentrænere, trænere fra samarbejdsklubberne og uvildige
trænere fx fra specialforbundene, der står for screeningen.
Udfaldet af prøvetræningen er afgørende for optagelsen i
en idrætsklasse.

Et idrætstalent har commitment
Talent rummer både en kendt del; det aktuelle præstationsniveau, og en ukendt del; det fremtidige præstationsniveau, som skal nås gennem udvikling eller realisering af talentets potentiale. Derfor kan det også være en udfordring
at afgøre, hvem der er de mest talentfulde idrætsudøvere.
Dette gælder også for udvælgelsen af de talenter, der gives plads i idrætsklasserne. For at få del i den talentudvikling, der finder sted i idrætsklasserne, er det afgørende, at
idrætsklassens gatekeepere (trænere, repræsentanter for
specialforbund, elitekoordinatorer mv.) kan få øje på den
potentielle idrætselevs talent. Den potentielle idrætselev
skal både fremstå som dygtig i forhold til sine jævnaldrende og som en der er i stand til at realisere sit potentiale
til fulde. Det første kan afgøres ved en sportslig screening.

Det andet kan behandles som et spørgsmål om den potentielle idrætselev har den rette indstilling og vilje til at arbejde målrettet med sin egen udvikling.
Gatekeepere har en betydningsfuld rolle for, hvem der
optages i idrætsklasserne. De varetager optagelsesprøve,
hvor de vurderer om ansøgere har det fornødne potentiale
til at blive optaget i idrætsklassens talentprogram. I forskningsprojektet er der mange eksempler på unge som ikke
optages i idrætsklassen, fordi de vurderes ikke at være dygtige nok indenfor deres idrætsgren. Det gælder både, hvis
ansøgeren ikke har de fornødne tekniske kompetencer og
færdigheder eller hvis de ikke vurderes at have den rette
indstilling, commitment, til at indgå i et talentudviklingsnetværk. Det er oftest særligt problematisk, hvis ansøgere
ikke vurderes at have commitment til elitesport, da det af
gatekeeperne til idrætsklassen ofte ses som en forudsætning for at indgå i talentudviklingsnetværket, mens sportslige færdigheder i højere grad opfattes som noget, der kan
tillæres undervejs i forløbet, fx udpeges det som særligt
problematisk, hvis udøvere ”ikke har den rette mentalitet”,
mens det at have ”commitment” og ”arbejde som en terrier” kan kompensere for manglende teknik.
Nedenstående eksempler viser, hvordan trænerne er i en
position til at forhindre eller give adgang til idrættens dobbelte udvikling spor. I deres vurderinger har trænerne mulighed for at anlægge kriterier, der rækker ud over snævre
sportslige vurderinger af selve præstationen til optagelsesprøverne og inddrager deres bredere kendskab til ansøgerne, dvs. en række relationelle forhold knyttet til talentudviklingsnetværkets virke.
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KOMPETENCER, MEN TVIVLSOMT COMMITMENT
Et interessant eksempel på, at trænere – sammen
med klub og skole – optræder som gatekeepere, der
holder nogle unge ude, er da en ung ansøger kun
tilbydes en betinget adgang til idrætsklassens talentudvikling, selvom han vurderes som værende en
dygtig nok fodboldspiller sportsligt set. Men da trænerne i forvejen har kendskab til den unge, som indgår i et socialt netværk med andre unge, der karakterises som ”de forkerte mennesker”, lever usundt
i kraft af, at han ryger og er ustabil i sit fremmøde
til træning i fodboldklubben, stilles der spørgsmålstegn ved om han kan indgå i eliteorienteret talentudviklingsnetværk. I dette tilfælde tilbydes den
unge ikke optagelse i idrætsklassen, men får en prøveperiode, hvor han kan få lov at deltage i talentprogrammets morgentræning. Netværkets aktører kan
således se ham an og vurdere, om han er i stand til
at vise det fornødne commitment til elitesport. Den
gatekeeping trænerne medvirker til i dette tilfælde,
betyder ikke, at de smækker porten helt i, men at
de holder opsyn og kan administrere en betinget adgang til deltagelse i en del af talentprogrammet og
dets ressourcer.

COMMITMENT, MEN TVIVLSOMME KOMPETENCER
En anden ung fodboldspiller har til optagelsesprøven
haft problemer med at følge tempoet i spillet. Talentchefen i klubben er på baggrund af optagelsesprøven
i tvivl om, hvorvidt de skal give adgang til idrætsklassen. Imidlertid kan U12-træneren, der til dagligt er
træner for spilleren, fortælle, at han normalt træner
godt og har en træningsparathed, der tyder på, at han
har den rette indstilling. Trænerne vælger derfor at
optage ham i idrætsklassen.
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De to eksempler viser således, at spillernes commitment
eller indstilling til træning er afgørende for selektionen. Det
interessante er imidlertid, at begge disse spillere gerne vil
optages i idrætsklassen, så selektionen handler ligeså meget om, hvem trænerne og skolen ønsker at committe sig
til. De tager med andre ord stilling til hvem, de vurderer, de
kan få en god udviklingsrelation til.

En idrætselev er en person
i dobbelt tilblivelse
Selvom det er det idrætslige talent, der er adgangsgivende
og ansøgere udelukkende vurderes sportsfagligt til optagelsesprøven, er skolen ikke fraværende i optagelsesproceduren. Det pointeres eksplicit til informationsmøder og
i informationsmateriale for idrætsklasserne, at det er en
forudsætning, at skolen prioriteres. I en elitekommunes
brochure formuleres det fx således:
Det er en afgørende forudsætning for et godt forløb, at du
[ansøgeren] både kan og vil prioritere det skolemæssige.
Udover forventningen om, at de kommende idrætselever
satser på deres idræt, er der også en forventning om, at de
prioriterer skolen højt. Optagelse i idrætsklasserne anviser
således et dobbelt udviklingsspor, hvor sport og skole skal
gå hånd i hånd. Idrætsklassernes talentudvikling er på den
måde med til at opskrive betydningen af uddannelse samtidigt med, at elitesporten også er med til at forme udøvere
i retning af, at arbejde målrettet og fokuseret med uddannelse.
I de fleste elitekommuner afholdes der desuden optagelsessamtaler, hvor klub, skole og hjem alle er til stede. Fx
er idrætsklassen repræsenteret ved en lærer og en træner
og hjemmet repræsenteret ved eleven og dennes forældre.
Optagelsessamtalerne tilbyder idrætsklassen en platform,
hvor den har mulighed for at gøre forældre og ansøgere
medansvarlige for det kommende idrætsskoleforløb. Dette

åbner op for etablering af et adfærdskodeks for den gode
idrætselev som en person, der kan og vil prioritere skole og
sportslig udvikling ligeligt. Hvis en ansøger ikke lykkes med
at koble uddannelse og idræt sammen på den rette måde,
og fx sætter idræt over skole, så ser vi, at idrætsklassens
repræsentanter griber ind med korrigerende spørgsmål eller præciseringer af, at idræt og skole skal gå hånd i hånd.
Det som idrætseleverne lærer til disse samtaler er, at talentudvikling er en dobbelt læreproces, og at de ikke høster anerkendelse på at satse alt på deres idrætslige udvikling. De
bliver opfordret til at se dem selv i et længere livsperspektiv,
der rækker ud over selve idrætskarrieren. En idrætselev er
ikke en person, der kan forvente at blive belønnet af samfundet med livslang pension efter at have tjent deres land
til ære på sportspladsen, men en person, der tager ansvar
for at udvikle en flerhed af kompetencer, der sætter ham/
hende i stand til at forsørge sig selv hele livet.

INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
>> Hvad kendetegner jeres idrætsklasseelever?
>> Hvad kendetegner de idrætselever, som I
sorterer fra?
>> Er der nogen talenter, som I er mere tilbøjelige til at ville talentudvikle end andre som
følge af, at skole og idræt er blevet integreret i idrætsklasser?
>> Er der nogen talenter, der enten af sig selv
melder fra eller bliver sorteret fra som en
følge af, at uddannelse er blevet en del af
den tidlige talentudvikling?

Das Büro for Team Danmark
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At begynde som idrætselev
Et af de væsentligste mål for, om idrætsklasserne lever op
til deres formål, er, hvorvidt idrætseleverne oplever, at det
har givet dem bedre mulighed for at dyrke deres sport samtidig med, at de passer deres skole. For idrætsklasserne
som helhed er det ganske positivt, at et markant flertal af
eleverne oplever, at de gennem skiftet til idrætsklassen har
fået bedre mulighed for at dyrke deres sport.

Efter du er begyndt i en idrætsklasse …
Ja

Nej

Ved
ikke

Har du fået bedre mulighed
for at dyrke din sport?

96 %

3%

1%

Har lærerne bedre forståelse for, hvad
din idræt kræver?

82 %

10 %

9%

Har dine klassekammerater bedre forståelse for, hvad din idræt kræver?

91 %

3%

5%

Spørgsmål

Idrætsklassen ser ud til at medvirke til at øge den forståelse idrætseleverne oplever i omgivelserne for, hvad det kræver at dyrke og prioritere idræt på et højt niveau. Det gælder
for hvordan idrætseleverne oplever lærerne, og endnu mere
udbredt ved, at de oplever, at deres klassekammerater har
en bedre forståelse for, hvad deres idræt kræver, end hvad
de har oplevet i deres gamle klasse.

Fordele og ulemper ved at gå i en
idrætsklasse
Idrætseleverne havde i survey 1 mulighed for med egne ord
at beskrive de fordele og ulemper de oplever ved at skifte
til en idrætsklasse.

Hvad er der at vinde?
Bemærkelsesværdigt påpegede flere idrætselever, at
idrætsklassernes fællesskab er mere rummeligt end det
klassefællesskab, de kom fra. De havde oplevet, at der mange steder ikke havde været forståelse for deres idrætstalent
og de prioriteringer udviklingen af deres talent kræver.

FORSTÅR ELITESPORTENS PRIORITERINGER
>> Vi har alle en forståelse for hvor meget tid sporten
stjæler
>> Man har lov til at være sig selv - i modsætning til en
normal folkeskoleklasse.
FÆLLES FORSTÅELSE OG SAMMENHOLD
>> Vi kan bedre forstå hinanden angående stort set
alt
>> Vi har forståelse for hinanden. Fx hvis man er ked
af det over en tabt kamp, stævne, udtagelse el.
lign.
INGEN JANTELOV
>> Der er ikke noget i vejen med at forsøge at være den
bedste for langt de fleste af os har den indstilling
at der ikke er noget galt i at være dygtig.
KONKURRENCEFÆLLESSKAB MOTIVERER
>> Konkurrencen sportsligt, som giver en større mulighed for at udvikle sig.
>> Man presser sig selv hårdere.
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Hvad er der at tabe?
Idrætseleverne blev også spurgt om der var ulemper. Over
halvdelen af idrætseleverne oplevede ting, der ikke var så
gode ved at gå i en idrætsklasse.

IKKE TID TIL AT SE VENNER OG FAMILIE
>> Man har meget lidt tid til at se venner og bekendte fra ”sit gamle liv” fordi at man prioriterer sin
sport så højt, man har heller ikke så meget tid til
overs til fx fødselsdage, familieture, sammenkomster med venner og bare at være sammen
med sine venner.
LANG TRANSPORTTID OG (SKOLE)DAG
>> At man er meget mindre hjemme. Længere skoledag og lang transporttid, lig mindre fritid.
KLIKEDANNELSER OG AFSTANDE KAN
VANSKELIGGØR KLASSEFÆLLESSKABET
>> At alle bor meget langt væk fra hinanden, og at det
er svært at være sammen i fritiden med nogen, der
ikke dyrker samme sportsgren som man selv gør.
På den måde er det opdelt.
KONKURRENCE MELLEM ELEVERNE KAN TAGE
OVERHÅND I KLASSEN
>> At alle vil være den bedste og prøver at fremstå
som den bedste.
>> ALT skal være en konkurrence.
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De lange skoledage, transporttiden og den forøgede træningsmængde optager idrætseleverne, når de skal pege på
ting som ikke er så gode ved at gå i en idrætsklasse. Mange
tilføjer imidlertid, at det er et vilkår ved deres valg og prioriteringer. Det viser, at der er nogle omkostninger forbundet
med at gå i en idrætsklasse. Tydeligst kommer det til udtryk
i, at mange idrætselever peger på, at de ikke har tid nok til
at se deres venner udenfor klassen og idrætten. Men også i
forhold til klassekammeraterne kan det være vanskeligt at
have tid nok til sociale aktiviteter og samvær udenfor skoletiden – med undtagelse af de klassekammerater man eventuelt dyrker sin idræt sammen med. Dette er uden tvivl et
større problem for de idrætselever, der dyrker en idrætsgren,
hvor de er den eneste udøver. At blive idrætselev og påbegynde et dobbelt udviklingsforløb indebærer med andre ord,
at de går fra at være forankrede i et nærmiljø med en lokal
skole og klub til at de bliver mobile subjekter, der hører til
der hvor de kan få dækket deres individuelle lærings- og
træningsbehov bedst. Det er en overgang som kan være forbundet med at idrætseleverne oplever savn og rodløshed.

INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
>> Hvad gør I for at opbygge idrætsklassen
som et tilbud, der kan erstatte det fællesskab, idrætseleverne kommer fra?
>> Hvordan arbejder I med trivslen i
idrætsklassen og med at skabe gode relationer mellem idrætseleverne?


Et af de væsentligste mål for,
om idrætsklasserne lever op
til deres formål, er, hvorvidt
idrætseleverne oplever,
at det har givet dem bedre
mulighed for at dyrke deres
sport samtidig med, at de
passer deres skole.

Elitesport Aalborg
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Det gode samspil mellem
skole og elitesport
Idrætsklassens set-up medfører, at klassefællesskabet i en
idrætsklasse også konstitueres på baggrund af elevernes
positioner og status i sportens verden. De fleste idræts
elever anser det som en styrke ved idrætsklassen, at der
skabes denne sammenhæng i deres hverdag mellem deres
skolegang og engagement i elitesport. Idrætselever peger
fx på, at det at gå i klasse med andre der dyrker idræt på
højt niveau gør, at de bedre kan dele hinandens succeser og
omvendt også støtte hinanden, hvis de fx har skader, eller
hvis de ikke er blevet udtaget til kampe og stævner:
Vi har forståelse for hinanden. Fx hvis man er ked af det
over en tabt kamp, stævne, udtagelse eller lignende. Jeppe,
idrætselev i 8. klasse
Mange idrætselever fortæller, at de lever med i hinandens
op- og nedture, hvilket viser den intensitet, der også er
forbundet med elitesport, hvor man både griner og græder
sammen. Idrætsklassernes kobling til eliteidrættens skaber fællesskaber, der giver eleverne mulighed for at kunne
dele deres følelser omkring sportslige succeser og fiaskoer
med deres klassekammerater.
Det er imidlertid ikke alle idrætselever, der deler den oplevelse. Nogle idrætselever oplever, at de fx ved længevarende skadesperioder og/eller hvis de ikke længere kan
opretholde en position som talentfulde i sport, også får
vanskeligere ved at tage del i idrætsklassens fællesskab.
For nogle medfører det, at de risikerer at få en mere perifer
position i klassefællesskabet.

KRISE I SPORTEN FØRER TIL KRISE I SKOLE
Et eksempel er fodboldspilleren Gustav, der fortæller
hvordan han gennem skadesperioder blev behandlet
med ligegyldighed af sin træner:
Min træner snakkede ikke med mig, når jeg var skadet. Jeg havde det som om, han slet ikke så, at jeg
var der.
For Gustav betød skadesperioderne og den manglende oplevelse af at være en del af fodboldholdets fællesskab, at hans position i idrætsklassen også blev
svækket. Gustavs far fortæller i et interview:
Gustav har mistet sin status i klassefællesskabet, fordi han ingen sport har. De har jo deres selvtillid gennem sporten, og den får han jo ikke.

Jonas, der er idrætselev, påpeger ganske præcist, at
idrætsklassens kobling af elevernes skolegang og deres
idrætsengagement er ensbetydende med, at trivselsproblemer i den ene sfære ikke kan isoleres fra den anden sfære:
Skole og sport bliver blandet meget sammen, trives du ikke
det ene sted - trives du heller ikke det andet. Jonas, idræts
elev i 9. klasse
At være idrætselev fordrer, at idrætseleverne trives fagligt
og socialt i skolen og sportsligt og socialt i eliteidrætten.
Skoler og lærere er derfor nødt til at interessere sig for,
hvordan eleverne trives i deres idræt, ligesom klubber og
trænere er nødt til at interessere sig for idrætsudøvernes
trivsel i skolen.
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Lærere der handler dualt
For idrætselevernes trivsel er det af stor betydning, at de
oplever, at lærerne er interesserede i og har blik for deres liv
udenfor skolen. Vi har i idrætsklasserne mange eksempler
på, at lærere udviser interesse for eleverne og fx spørger
indtil, hvordan det er gået med en kamp i weekenden, eller
hvordan det er gået, hvis de har været til et stævne eller på
tur med landshold. Der er også lærere, der giver udtryk for,
at de er særligt opmærksomme på elever, der har vanskeligheder knyttet til deres sport, fx hvis de er skadede, eller
hvis de har mistet deres plads på førsteholdet, da de oplever, det kan have stor betydning for elevernes deltagelse
i idrætsklassen og dens fællesskaber. Vi har flere eksempler på, at der er lærere som tager initiativ til at tale med
klubberne om specifikke idrætselevers trivsel både i skole
og sport. Lærerne påtager sig i disse tilfælde tydeligt et
ansvar for idrætselevernes trivsel, der rækker udover deres
snævre gerning som folkeskolelærere, og som medvirker til
at understøtte idrætsklassen virke som en etisk forsvarlig
model for tidlig talent talentudvikling.

Trænere der handler dualt
På samme måde har vi set flere eksempler på trænere, der
tager et medansvar for at udøvernes trivsel og skolegang.
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Vi har fx flere eksempler på trænere, der tager et medansvar for at udøverne passer deres skole fx ved at indlægge
tid til lektielæsning, når de er på træningslejr eller til stævner over flere dage og i det hele taget lægger stor vægt på,
at interessere sig for og tale med udøverne om deres liv.
Flere af vores idrætselever fremhæver også betydningen af,
at træneren er en god samtalepartner for dem. Det gælder
ikke overraskende i forhold til, hvordan de kan forbedre og
udvikle sig sportsligt, men det gælder også for forhold, der
rækker udover sporten, at idrætseleverne sætter pris på, at
trænerne interesserer sig for dem som mennesker, og de
kan bruge dem som sparringspartner, hvis der er særlige
problematikker og udfordringer i deres liv.

Helhedssyn på idrætselevers trivsel og
tilblivelse
Et øget samarbejde mellem idrætsklassens involverede
aktører muliggør, men fører ikke i sig selv til, at der udvikles et helhedssyn på idrætseleven. Derfor er det interessant at afsøge, hvad der skal til for at et bredere samarbejde kan udspille sig i praksis, hvor aktørerne oplever et
fælles ansvar for alle idrætselevers tilblivelse og trivsel,
uanset om de ser ud til at kunne indfri sportslige ambi
tioner eller ej.

TÆT SAMARBEJDE
Et praksiseksempel på, hvordan et samarbejde mellem skole og klub om idrætselever styrke fokus på idrætselevers
generelle trivsel, er da vi i en lokal elitefodboldklub overværer en af de jævnlige samtaler mellem idrætsskolens koordinator og fodboldklubbens cheftræner med ansvar for både morgentræning og de ungdomshold idrætseleverne
spiller på. I deres samtale vender de både forskellige praktiske gøremål og forskellige spørgsmål vedrørende idræts
elevernes trivsel. Her falder snakken på idrætseleven Thomas:
Cheftræner: Hvordan går det med Thomas i skolen. Trives han godt? Vi oplever, at han har haft visse konflikter på det
seneste med nogle af de andre spillere?
Idrætsskolens koordinator: Jeg ville netop spørge dig om det samme. Helle (klasselæreren, red.) fortalte mig i dag, at
han den seneste tid har været meget voldsomt oppe at toppes med nogle af de øvrige elever, og at han heller ikke ser
ud til at gå sammen med dem han plejer at være sammen med. Men hun ville tage det op med ham i den personlige
snak inden skole/hjem/klub-samtalen.
Begge i munden på hinanden: Men det er der jo længe til. Det er jo først om tre uger.
Cheftræner: Vi må have en snak med ham. Og finde ud af, hvad der er på spil og hvad der kan gøres?
Koordinator: Har du tid til at komme forbi skolen i morgen eller i overmorgen, så må vi tage en snak. Så hiver jeg også
fat i Helle.
Cheftræner: Jeg tjekker lige kalenderen, men kan i hvert fald efter morgentræningen i overmorgen.

Eksemplet viser idrætsklassens store potentiale for at
kunne udvise social ansvarlighed overfor idrætstalenter,
der oplever vanskeligheder af den ene eller anden slags,
uanset om det spiller sig ud i skole eller sport. Det kræver
imidlertid også, at der løbende er et fælles blik på elevernes
udvikling og trivsel.

INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
>> Hvordan foregår samarbejdet mellem klubber og skoler om idrætsklassen?
>> Hvordan foregår samarbejdet mellem
idrætsklassens lærere og klubberne om
idrætselevernes trivsel og udvikling?
>> Hvilke aktører tager ansvar for helheden i
idrætselevernes liv i jeres kommune ud over
idrætseleverne selv?
>> Hvor hurtige er I til at gribe ind overfor problemer, der går på tværs af skole og idræt?
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At blive idrætsklassefamilie
Familien er en vigtig aktør, der bidrager til, at idrætsklasserne kan lykkes med at skabe balance i idrætselevernes
liv. Familien spiller en nøglerolle i forhold til at skabe sammenhæng i idrætstalenternes liv.
Familien kan bidrage til idrætselevernes trivsel og deltagelsesmuligheder ved at støtte op omkring skolearbejde
og det store engagement i eliteidrætten og ved at reducere andre krav. Forskningsprojektet viser, at forældrene til
idrætseleverne generelt yder en stor opbakning til idræts
elevernes satsning på idræt, og de hjælper dem konkret
med en lang række ting, der letter deres hverdag og reducerer kravene til dem ved kun at pålægge dem pligter i begrænset omfang. Det er også meget få idrætselever, der har
fritidsarbejde, hvilket peger på, at forældrene dækker deres
udgifter og giver dem lommepenge.

Bag enhver idrætselev står der en
idrætsfamilie
Familien spiller en meget stor rolle i forhold til at få dagligdagen for en idrætselev til at hænge sammen. Idrætseleverne i survey 1 blev spurgt om, hvordan familie/forældre
hjælper til, og besvarelserne viser, at de i vidt omfang yder
støtte på nedenstående områder.

Kostplanlægning

28 %

Smøre madpakker

76 %

Vækning

61 %

Kørsel til skole

42 %

Kørsel til træning

67 %

Lektier

53 %

Planlægning

48 %

Spørgsmål til idrætselever i survey 1

Familiens opgave må derfor ses i et bredere perspektiv
end at sikre tid til træning og skole. Det er også familien,
der skal håndtere det afsavn, som nogle af idrætseleverne oplever på grund af deres målrettede satsning på sport.
Når idrætsforældrene ikke stiller større krav til deres børn
i form af huslige pligter og selvforsørgelse, så hænger det
måske sammen med, at de først og fremmest ønsker, at
de også skal have lidt tid til overs til at være sammen med
deres venner, deres søskende og dem selv på en afslappet
måde. På den måde bidrager forældrene til at skabe balance mellem idrætsklassens dobbelte prioritering af skole og
eliteidræt og deres børns behov for et socialt liv udenfor
skole og idræt.

At skulle hjælpe med at håndtere tvivl

Hjælper dine forældre dig med følgende:

Intet af ovenstående

Idrætselevernes tidsforbrug føjer imidlertid en facet til den
opgave, som familien skal varetage. Idrætseleverne bruger
både mere tid på idræt og transport end den almindelige
gennemsnitselev. De aktiviteter, der er mindre tid til, er
samvær med forældre, familie og venner, tid til at slappe af
foran en skærm og fritidsarbejde. Der hvor idrætseleverne i
særlig grad oplever, at de ofrer noget på idrættens alter er i
samværet med deres forældre, familie og venner. Til trods
for at 2/3 angiver, at de savner noget, og at det primært
er tid til socialt samvær, er der relativt få, der overvejer at
holde op af den grund.

2%

Familien bidrager til idrætselevernes trivsel og deltagelsesmuligheder ved at bakke op omkring skolearbejde og engagement i eliteidrætten og ved at reducere andre krav samt
hjælpe med planlægning og alt det praktiske, der er forbundet med at være idrætselev. De investerer således meget
energi og kræfter i deres børns engagement i idrætsklassen. Derfor kan det være vanskeligt for familierne, hvis deres barn ikke længere trives i idrætsklassen eller begynder
at tvivle på, om hun eller han vil vedblive med at committe
sig til idrætsklassens dobbelte udviklingsspor.
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Imidlertid ved vi også fra survey 2, at mange idrætselever
oplever store udfordringer i forhold til deres engagement
undervejs i idrætsklasseforløbet. 49 pct. af alle idrætselever angiver, at de har presset sig selv, så det gik ud over
glæden ved at dyrke sport, mens de gik i idrætsklasse, og
50 pct. angiver, at der har været et eller flere tidspunkter
undervejs, hvor de ikke orkede at investere den tid og energi i deres idræt, som der skulle til for at nå eliten. Derfor
falder det også i forældrenes lod at være parate til at slække på opbakningen til eliteprojektet, hvis de oplever, at det
ikke længere er til deres barns bedste at være i talentudvikling. Det fremstår som en central opgave for idrætsklassefamilierne at lære at administrere forholdet mellem tvivl
og idrætstalenternes engagement.

INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
>> Hvilke forventninger har I til idrætselevernes forældre? Hvad er deres rolle?
>> Hvordan samarbejder I med idrætselevernes familier om at få skabt en helhedsorienteret talentudvikling, der har blik for
idrætselevernes samlede liv og trivsel?


Familien er en vigtig aktør,
der bidrager til, at idræts
klasserne kan lykkes med
at skabe balance i idræts
elevernes liv. Familien spiller
en nøglerolle i forhold til at
skabe sammenhæng i idrætstalenternes liv.
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Et udvidet samarbejde
– mellem skole, klub og hjem
Samarbejdet mellem skole og hjem er en integreret og kulturel selvfølgelighed i folkeskolen, og kommer til udtryk i
forskellige traditionelle aktiviteter, fx forældremøder og
skole-hjem-samtaler, hvor skolen er forpligtiget på at samarbejde med forældrene om elevernes faglige og personlige udvikling. Skole-hjem-samarbejdet i idrætsklasserne
er på nogle områder anderledes end i ordinære klasser. I
idrætsklasserne afholdes der også forældremøder og skole-hjem-samtaler, men aktiviteter, indhold og samarbejdsformer adskiller sig på nogle områder. Fx afholder skolerne
forældrearrangementer, der handler om kost og ernæring
og om skadesforebyggelse, hvor andre klasser normalt i udskolingen ville have mere fokus på andre områder, fx forældredialog omkring alkohol og anden risikoadfærd.
Skole-hjem-samarbejdet fylder mere i idrætsklasserne end
i en normal klasse, da der ofte er behov for mere kommunikation om eleverne, fx i forhold til fravær og særaftaler.
Det skyldes også, at forældrene generelt har en stor interesse og et synligt engagement i idrætselevernes skole- og
idrætsliv. Dialogen i en idrætsklasse handler ikke bare om
det skolefaglige og trivslen i skolen, men også om elevens
idrætsudøvelse, og hvordan vedkommende trives i den
sammenhæng.

Fælles ansvar som effekt af samarbejdet
På flere skoler er en af de årlige skole-hjem-samtaler udvidet til at være en skole-hjem-klub-samtale, hvor klasselærer, klubtræner, idrætselev og forældre er repræsenteret. I disse samtaler møder idrætseleverne hybriden. De
samtaler vi har haft mulighed for at overvære behandler
både, hvordan det går skolefagligt og sportsligt, og hvordan eleven trives i idrætsklassen. Det betyder, at forhold
fra elitesporten inddrages i relation til elevens skolegang
og omvendt. Det kan være vigtigt, hvis idrætselever op-

lever problematikker og udfordringer i det ene domæne,
også knytter sig til deres deltagelse i det andet domæne. Vi
har fx oplevet, at der på en skole var en indbyrdes konflikt
mellem nogle unge kvindelige håndboldspillere, der både
havde betydning for fællesskabet i idrætsklassen i skolen
og for håndboldholdet i klubben. Både lærere og trænere så
det som et fælles anliggende at bidrage til at få løst konflikten i samarbejde med idrætselever og forældre.

Krydspres som effekt af samarbejdet
Vi har imidlertid også oplevet enkelte eksempler på idræts
elever, der er kommet i krydspres, fordi der både fra skole
og elitesports side udtrykkes forventninger om, at de bruger yderligere energi på at udvikle sig. Et af disse unge er
fodboldspilleren Mikkel, der til en skole-hjem-klub-samtale både får at vide, at han i fodboldsammenhæng er under
pres, fordi progressionen i hans udvikling ikke sker i den
samme takt og hast som de øvrige spillere. Han får at vide,
at han skal holde ved for at kunne fastholde sin plads på
holdet. Det forekommer at være en overraskende besked
for ham. Men ikke nok med det. Efterfølgende får han at
vide, at selvom det går rimeligt i skolen, så burde han gøre
mere ud af sine afleveringer og sin indsats i timerne, som
læreren formulerer det: ”Hvorfor være tilfreds med 7, når du
kan få 10. Du må gerne give den mere gas”. Koblingen mellem skole og elitesport kan således også medføre dobbelte
udviklingskrav og et krydspres på idrætseleverne som her.
Skole-hjem-klub-samtaler har dog generelt fokus på, hvordan den målrettethed, der fordres af idrætseleverne i deres
hverdag, kan balanceres på en forsvarlig måde, der har blik
for idrætselevens samlede liv og trivsel både i og udenfor
skole og sport. På en idrætsskole bliver der i samarbejde
mellem klub og skole udarbejdet individuelle planer for
nogle af de meget dygtige idrætsudøvere, der både spil-
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ler på flere forskellige ungdomshold og på landshold, så
de dels kan passe deres skole, dels ikke overbelastes med
træning og kampe. Her er det skole og klub som sammen
aftaler, hvad de pågældende talenter forsvarligt kan udsættes for, da det er en erfaring, at det fx kan være svært
for en ung fodboldspiller selv at skulle sige nej til at træne
med superligaholdet eller at skulle afstå fra at spille kampe
med sit eget hold.

elever. På baggrund af den tydelige sammenhæng mellem
trivsel i skole og idræt er det værd at være opmærksom på,
at det kan være mindst lige så betydningsfuldt at tale om,
hvordan det går med idrætten, med de idrætselever, som
ikke er på hovedsporet mod en idrætskarriere.

Forskningsprojektets survey viser imidlertid, at der er
en øget tilbøjelighed til, at skole/hjem-samtaler berører
spørgsmålet om, hvordan eleverne klarer sig sportsligt, hvis
eleverne vurderer deres eget sportslige niveau som højt.
Omvendt er der i mindre grad fokus på koblingen til elitesport i samtaler med de elever, der ikke vurderer deres eget
sportslige niveau højt. At samtalerne om commitment til
idrætten først og fremmest foregår med de elever, der vurderer deres sportslige niveau som meget højt, indikerer, at
idrætsklassen kobling af elitesport og skole slår stærkest
igennem i samarbejdet om de mest talentfulde idræts

INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
>> Hvordan er samarbejdet mellem skole, klub
og hjem organiseret i jeres kommune?
>> Hvilke overvejelser gør I jer omkring samarbejdet mellem skole, klub og hjem?
>> Hvordan kan samarbejdet udvikles, så der
undgås krydspres?
>> Hvordan sikrer I, at det ikke kun er de største talenter, der tales om dual career med?


Skole-hjem-samarbejdet
fylder mere i idrætsklasserne
end i en normal klasse,
da der ofte er behov for mere
kommunikation om eleverne,
fx i forhold til fravær og sær
aftaler
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Modgang, skader og pres
Når det drejer sig om talentudvikling af børn og unge har
Team Danmark udviklet et særligt aldersrelateret træningskoncept ATK til at sikre, at balancen mellem det
målrettede og det forsvarlige implementeres i træningen
i skoler og klubber. ATK har bl.a. til formål at tilpasse træningen til idrætsudøvernes alder og kropslige udvikling.
Dette formål retter sig specifikt mod at forebygge skader.
Baggrunden er en stigning i overbelastningsskader blandt
børn og unge som følge af stigning i træningsintensitet,
større pres for succes og flere organiserede konkurrencer.
Idrætsklassernes tidlige talentudvikling må anskues som
en del af denne tendens til at intensivere træningen blandt
unge. Idrætsklasserne har på den anden side mulighed for
at indtage en vigtig rolle i forhold til at forebygge skader.

Skadesforekomsten
74 pct. af idrætseleverne angiver, at de har været skadet
undervejs. En ting er at have haft en skade – en anden og
vigtigere ting er alvoren af skaden. En indikation herpå er,
hvor lang tid idrætselevernes længste skadesperiode har
varet. 53 pct. af idrætseleverne er kommet over deres skade i løbet af en måned eller kortere tid. Men 47 pct. af de
tilskadekomne har haft længere skadesforløb af en varighed på mere end en måned og nogle mere end et år. Der
er ikke nogen nævneværdig forskel på, hvor mange drenge
og piger, der har været skadet, men der er forskel på, hvor
alvorlige skaderne er. Der er en øget tilbøjelighed blandt pigerne til at have langvarige skadesforløb.

Skadernes betydning for idrætseleverne
Det er oplagt at en skade holder idrætselever ude af deres
idræt i en kortere eller længere periode. En mindre skade
kan være frustrerende, og man kan opleve at komme bagefter de andre på holdet eller bagefter sine konkurrenter.
En større skade, der kræver en længere pause, kan ligefrem
skabe bekymring for, om man kan holde til at dyrke idræt
på eliteplan. I survey 1 angiver 40 pct. af de idrætselever,

der har oplevet at være skadede, at det skabte bekymring
for om de fysisk kunne holde til belastningen som elitesportsudøver. Bekymringen er mere udtalt hos pigerne.

Skabte din skadesperiode bekymring for, om du fysisk kunne
holde til belastningen som elitesportsudøver? Survey 1
(idrætselever der har haft skadesperiode)
Ja

Nej

Alle

40 %

60 %

Drenge

33 %

67 %

Piger

52 %

48 %

En længerevarende skadesperiode skaber bekymring
blandt idrætseleverne for, hvorvidt de fysisk kan holde til
belastningen som elitesportsudøver. Blandt de idrætselever, hvor den længste skadesperiode har varet tre måneder
eller mere, er der et flertal, som har haft sådanne bekymringer. Taler vi om en skadesperiode på over et år, er det tre
ud af fire, som er blevet bekymrede for, om de kan holde
fysisk til at dyrke idræt på eliteplan, som det fx kommer
til udtryk hos idrætseleven Gustav, der har haft flere langvarige skader, som har holdt ham ude af fodboldholdet og
–træningen.

Jeg oplevede det allermest dengang, jeg kom til U14,
hvor jeg blev skadet i en lang periode, og da jeg kom
tilbage igen, var jeg ikke på hold, fordi min plads var
blevet taget, og jeg skulle til at kæmpe mig op igen.
Det gjorde jeg så, og så kom jeg på U15 og startede
inde der, men så blev jeg skadet igen, og så blev min
plads taget fra mig igen, og så skulle jeg kæmpe igen,
og så blev jeg skadet igen som U17, og så gad jeg ikke
mere. Det var for meget.
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Skader kan føre til overvejelser om at
stoppe i idrætsklassen
Der er sammenhæng mellem idrætselevernes længste skadesperiode, mens de har gået i idrætsklassen, og hvordan
de ser på betydningen af skadesperioden. Afsøger vi, hvorvidt skadesperioden har medført overvejelser om at stoppe
i klassen, er det de færreste idrætselever med kortere skadesperioder (op til en måneds varighed), der gør sig en sådan overvejelse. Til gengæld viser det sig, at der er en markant øget tilbøjelighed til at overveje at stoppe i klassen,
når skadesperioden er tre måneder eller længere. 12 pct. af
de skadede elever angiver, at deres skadesperiode medførte
overvejelser om, hvorvidt de burde stoppe i idrætsklassen.
Pigerne har en øget tilbøjelighed til at overveje at stoppe i
idrætsklassen i relation til en skadesperiode.

Pres går ud over glæden ved sport og øger
risikoen for skader
Koblingen til elitesport fordrer commitment og en villighed til at arbejde hårdt for nå sine mål. Derfor kan der være
en risiko for, at det lystbetonet ved idrætten forsvinder
for eliteidrætsudøvere. Vi har spurgt idrætseleverne, om
de på noget tidspunkt, mens de gik i idrætsklassen, har
presset dem selv så meget, at det gik ud over deres glæde ved sporten. Det har nærved halvdelen af idrætseleverne oplevet (49 pct.). Der er en markant forskel på kønnene: 40 pct. af drengene har presset dem selv, så det har
haft negativ betydning for deres glæde ved deres sport,
mens det gælder 61 pct. piger og dermed en klar majoritet.

Målrettethed og forsvarlighed – pres, ulyst og skader. Survey 2
Har du på et
tidspunkt mens du gik
i idrætsklassen presset
dig selv, så det gik
ud over glæden ved
din sport?

Har du på et
tidspunkt mens du gik
i idrætsklassen presset
dig selv, så det førte
til du fik skader?

Alle

49 %

51 %

Drenge

40 %

45 %

Piger

61 %

60 %

En bi-effekt ved at presse sig selv hårdt er, at risikoen for
skader kan øges. 51 pct. af idrætseleverne tilkendegiver, at
de mens de gik i idrætsklassen, har presset dem selv, så
de blev skadet. Det gælder også for flere piger end drenge
– andelen af piger, der oplever, at det er tilfældet er 60 pct.
mod 45 pct. drenge.
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SKADET OG UNDER PRES
Sandra er idrætselev og en dygtig håndboldspiller.
Hun er fast nøglespiller på U16-førsteholdet, men der
er også kamp om pladserne på holdet. På andet-holdet er der bl.a. en anden dygtig spiller, der spiller
samme plads som Sandra. Sandra oplever, at konkurrencesituationen, og det kompetitive træningsmiljø
U16-træneren har skabt, både udvikler og presser
hende. Men også på måder, der kan karakteriseres
som problematiske: Sandra har haft skadesproblemer med sin ryg, fordi hun vokser for hurtigt. Men
hun spiller og træner alligevel, selvom hun i perioder
har store smerter. Det skyldes, at hun er bange for at
miste sin position på holdet, hvis hun virker for svag:
Vi er tre spillere på min position. Jeg har været skadet
med min ryg, men jeg spiller nogle gange med alligevel. Men til løbetræning, der sætter jeg mig ud, for det
er rigtig hårdt for ryggen. Og træneren han siger mange gange, at hende den anden var blevet rigtig god og
sådan, og at hun bare scorede på alt. Og så blev jeg
sådan: Nå, nu skal jeg vist til at tage mig sammen.
Så kunne jeg godt lige mærke det. Det gør ret ondt til
tider. Jeg taler ikke med træneren om det, for jeg vil
helst ikke virke klynkende. Prøver bare at være med,
men bliver nødt til at sætte mig ud.

Ud fra gængse praksisser for en forsvarlig talentudvikling
er det problematisk, at træneren i eksemplet ovenfor ikke
tager hensyn til Sandras skadesproblematik. Vi har også
med Sandra set et eksempel på, at trænere er i en position,
hvor de let kan komme til at presse spillere på måder, der
ikke udviser den fornødne forsvarlighed overfor spillernes
langsigtede udvikling og helbred. Det er imidlertid ikke et
enestående eksempel på træningsmiljøer, hvor de direkte
eller indirekte presses til at spille eller træne, selvom de har
skadesproblemer. Sådanne situationer kan fx opstå i forbindelse med vigtige kampe, fordi der mangler spillere, og/
eller hvor det som hos Sandra sker mere indirekte ved, at
konkurrencesituationen og faren for at miste pladsen presser dem til at vise hårdførhed og nådesløst commitment.
Begge survey undersøgelser peger på, at det er en relativ
udbredt problemstilling, at idrætseleverne (indgår i talentudviklingsmiljøer, hvor de) presser sig selv så meget, at
de risikerer skader. Det forekommer at være et dilemma i
elitesportens talentudvikling, at muligheder og ressourcer

distribueres efter udøvernes commitment og præstationer,
hvorved udøverne kan blive pressede til at skulle præstere
selvom kroppen i nogle tilfælde siger fra.

Idrætsklassens muligheder for at reducere
skaderne og deres følgevirkninger
Der er et stort antal skader blandt idrætselever. Vi kan ikke
sige, om der er flere skader blandt idrætselever end blandt
andre udøvere på samme alderstrin. Der er stor opmærksomhed på at begrænse idrætselevernes skader både hos
Team Danmark og ude i elitekommunerne, hvor der mange
steder arbejdes med skadesforebyggelse i forbindelse med
morgentræningen og tilbydes fysioterapeutisk støtte til
genoptræning m.m.

INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
>> Hvilken rolle skal idrætsklassen indtage i
forhold til skadesforebyggelse og håndtering af de afledte effekter som skader kan
have?
>> Hvordan sikrer man, at udøverne ikke mister
deres tilknytning til trænings- og idrætsklassefællesskabet under længerevarende skadesperioder?
>> Bør idrætsklasserne udvikle en skadespolitik og en særlig praksis i forhold til at håndtere skader fx med systematiske samtaler
med idrætseleven og dennes forældre, når
eleven havde været skadet i to måneder.

Undersøgelsen skærper blikket for hvilke idrætselever, der
er mest udsat for skader, og hvordan det påvirker dem. Det
er først og fremmest de længerevarende skadesforløb, der
påvirker dem negativt. Sammenhængene mellem skadesperiodens længde og de betydninger, skaden afføder,
viser, at der er særligt behov for at støtte idrætseleverne
mentalt og socialt, hvis de har skadesperioder, der varer
længere end to måneder.
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Mødet med kritiske overgange
i sport og uddannelse
I et dual career-perspektiv må man forholde sig til normative overgange i både idrætselevernes skole- og idrætsliv.
De overgange, der er i udøverens uddannelsesforløb, spiller
ind på idrætskarrieren ligesom overgange i idrætskarrieren
spiller ind på udøverens uddannelsesvalg. Idrætsklassen
tilbyder et helt særligt rum for håndtering af interferens
mellem de skift i idrætselevernes engagement, der måtte
følge af vellykkede eller mislykkede transitioner i det ene
eller det andet domæne. Som et eksempel på en normativ
overgang i sportens domæne, som rammer nogle af idrætseleverne, er overgangen til en højere ungdomsrække. I uddannelsesdomænet er det i særlig grad overgange til ungdomsuddannelse, der har potentiale til at ændre udøvernes
orienteringer og engagement i såvel sport som uddannelse.
I de to survey-studier af den kohorte af idrætselever, der
gik i 7., 8. eller 9. klasse i 2014 og som i 2016 havde bevæget
op til 9. klasse og videre ind i ungdomsuddannelse, kan vi
se, hvordan deres orientering mod henholdsvis uddannelse og elitesport har udviklet sig. For det første har vi i den
2. survey spurgt, om de stadig dyrker idræt på højeste niveau, og om målsætningen om at nå eliten stadig er intakt.
Ud af alle idrætselever, der begynder i en idrætsklasse, er
det 65 pct., der i survey 2 angiver, at de stadig dyrker deres
idræt på højest muligt niveau indenfor deres aldersklasse.
På dette spørgsmål er der en øget tilbøjelighed til fortsat
at orientere sig mod elitesport blandt drengene. 72 pct. tilkendegiver, at de dyrker idræt på det højeste niveau, mens
tallet er 55 pct. blandt pigerne. Frafaldet i elitesporten er
således væsentligt højere hos pigerne.

Orientering mod elitesport. Survey 2
Dyrker du din idræt
på det højeste niveau
indenfor din aldersklasse eller med ældre
årgange?

Er det din målsætning
at nå eliten inden for din
idrætsgren?

Alle

65

59

Drenge

72

61

Piger

55

46

Vi har også spurgt om de unge stadig har en målsætning
om at nå eliten indenfor deres sport. Det er der en majoritet
på 59 pct. som angiver. Det vil sige, at mere end halvdelen
af de idrætselever, der begyndte i idrætsklassen har deres
ambitioner intakte efterfølgende. På dette spørgsmål fastholdes kønsmønstret, at drengene har en øget tilbøjelig til
at fastholde orienteringen mod eliteidrætten, selvom der
også er en stor andel piger blandt de, der fastholder deres
eliteorientering. Ud af alle drenge og piger, der begyndte i
en idrætsklasse er tallene hhv. 68 og 46 pct. Mindre end
halvdelen af pigerne har bevaret målsætningen om at nå
eliten, mens det er 2/3-dele af drenge, der har målsætningen intakt om at nå senioreliten.
Spørgsmålet er dernæst, hvordan idrætseleverne vægter deres idrætsengagement i forhold til uddannelse, og hvordan
det har udviklet sig fra de besvarede survey 1 til survey 2.
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Hvad vil du vægte højest i de kommende fem år? Bevægelser fra survey 1 til survey 2
Besvarelse i survey 1





Besvarelse i survey 2

At klare mig godt sportsligt

35





At klare mig godt sportsligt

17

At klare mig godt uddannelsesmæssigt

28





At klare mig godt uddannelsesmæssigt

51

Jeg vægter begge lige højt

38





Jeg vægter begge lige højt

32

Hvor der var 28 pct. og færrest som ville prioritere uddannelse højest i den første survey, er det 51 pct. og et flertal
af idrætseleverne to år senere. Til gengæld er andelen, der
vil prioritere sporten højest blevet halveret fra 35 pct. i den
første survey til 17 pct. to år senere. Andelen af idrætselever,
der vil prioritere kombinationen af sport og uddannelse, er
også faldet fra 38 pct. i den første survey til 32 pct. to år
senere. Men værd at bemærke er der to år senere væsentligt
flere der har en dual prioritering af elitesport og uddannelse end alene elitesporten. Generelt ser vi en øget bevægelse
mod at prioritere uddannelse, jo ældre idrætseleverne bliver.

Der er store kønsforskelle på
forandringerne i idrætselevernes
eliteorientering
Knap halvdelen af idrætseleverne forestiller sig, at elitesporten skal vedblive at være en del af deres tilblivelse og
fremtidige virke. Både blandt drenge og piger er hovedparten af de idrætselever, der orienterer sig mod elitesporten
indstillet på, at det skal ske i kombination med uddannelse, dvs. som dual career. Men drengene er samtidigt langt
mere tilbøjelige end pigerne til at orientere sig fuldt ud mod
en elitesportskarriere. Ti gange så mange drenge som piger
ønsker en fultidskarriere som professionelle idrætsudøvere. Pigerne er omvendt mere tilbøjelige til alene at ville prioritere uddannelse. Dette kan være forbundet til, at karrieremulighederne som idrætsudøver forekommer at være mere
begrænsede for pigerne end drengene, men som survey og
feltarbejde peger på, så kan det også hænge sammen med
eller blive forstærket af, at pigerne i højere grad opfordres
til og understøttes i at søge mod uddannelse.

Uddannelse er det sikre valg
Overgangene til ungdomsuddannelse er for idrætseleverne en potentiel skillevej, hvor de alene eller i samarbejde
med deres netværk skal vurdere, hvorvidt de har et fortsat
engagement i elitesporten, og hvorvidt de har muligheder
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for fortsat at satse på elitesporten. Hvis det er tilfældet,
at de stadig er committet til elitesporten og det forekommer som en mere eller mindre realistisk vej, skal de samtidigt overveje, hvorvidt og hvordan elitesporten fortsat kan
kobles til uddannelse. Hvis udøverne omvendt ikke oplever
opbakning fra netværket omkring dem, kan det forekomme naturligt at opprioritere engagementet i uddannelse på
bekostning af sporten. Uddannelse fremstår for idrætseleverne som det sikre valg, der eliminerer tvivl forbundet med
at følge to spor. Her er to eksempler, der giver et indblik i
nogle af de overvejelser, som idrætseleverne gør sig, når de
står ved afslutningen af idrætsklasseforløbet.

UDDANNELSESVALG AFHÆNGER AF
SPORTSLIGE MULIGHEDER
Hans Christian spiller i en eliteklub og går i 9. kl. på
en idrætsskole. Han er lige rykket op fra U15 til U17.
På U15 var han fast mand på førsteholdet, men han
har ikke formået at få en fast plads på U17-førsteholdet. Til træning kan han godt mærke, at der er hård
kamp om pladserne på førsteholdet med den årgang,
der er et år ældre. Hans Christians dilemma opstår,
fordi han også står overfor at skulle vælge ungdomsuddannelse og han er i den situation, at han bor i en
anden by end elitefodboldklubben og den idrætsskole han har gået på de seneste tre år. Hans Christian
er derfor i tvivl om han skal satse på at spille sig på
førsteholdet og vælge et gymnasium i samme by eller
om han skal vælge gymnasiet i den by han bor i og
skifte til den lokale klub, der ikke spiller på samme
eliteniveau. Hans Christian synes, at det er en meget
vanskelig beslutning han står overfor.
Det er jo noget man lever og ånder for, det er jo fodbold
og så lige pludselig skal bestemme, om man vil spille
det på det højeste plan i Danmark eller det næsthøjeste. Det er jo også en stor beslutning at skulle tage.

I eksemplet er Hans Christian bevidst om, at det har betydning for hans udvikling som fodboldspiller, hvorvidt
man spiller sammen med andre, der er på et højt niveau,
og at det vil vanskeliggøre hans udvikling at skifte væk fra
eliteklubben. Det er bemærkelsesværdigt, at Hans Christian oplever, at det er et dilemma, han selv skal løse. Det
er ikke er en beslutning han får rådgivning i klubben til
at træffe. Han fortæller, at hvis han vidste, at han havde
gode chancer for at etablere sig på førsteholdet, og han
fik at vide, at klubben troede på ham, ville han nok vælge at satse på at blive. Hans Christian efterspørger så at
sige commitment fra klubbens side. Imidlertid betyder
den manglende tilkendegivelse fra klubben, at han hælder mod at vælge det lokale gymnasium og dermed også
skifte klub, da han frygter at stå i en situation, hvor han
ikke kan spille sig på førsteholdet og vil have lang transporttid til sin uddannelse med de sociale komplikationer
det kan give.

SPORTSLIGT COMMITMENT AFHÆNGER
AF UDDANNELSESAMBITIONER
Mille er en meget talentfuld basketball spiller, der
har potentialet til nå senioreliten. Hun lever på
overfladen fuldt ud op til idrætsklassens standard
for dobbelt tilblivelse, da hendes præstationer i
skolen også er gode. Imidlertid var den dobbelte
udviklingsstrategi allerede afmonteret i hendes
fremtidsplaner i 8. klasse. Da vi taler med hende i
slutningen af 9. klasse er det blevet endnu tydeligere, at uddannelse er det vigtigste. Mille angiver,
at den primære årsag til, at hun har nedprioriteret
basketball skyldes, at hun synes det tog for meget
tid fra hendes skolearbejde og fratog hende mulighederne for at se andre venner i fritiden. Mille oplever, at der både er mange lektier i dagligdagen og
et stort fokus på de forestående afgangsprøver i 9.
klasse. Det lægger et stort pres på hende, da det har
stor betydning for hende, at hun er dygtig i skolen
og får høje karakterer. Hendes snit ligger omkring 9,
men hun vil gerne have det højere op. Eller som hun
formulerer det: ”Et 7-tal i et fag er for dårligt”. Både
hos hende selv og hos hendes forældre er der også
et pres på, at hun præsterer godt i skolen. Forældrene ved godt, at hun ”ikke kan få 12 i alle fag”, men
der er udtalte forventninger til, at hun skal gøre det
godt. Hun oplever også, at der kan være en tendens
til, at hun bliver sammenlignet med sin storebror,
der netop har færdiggjort gymnasiet med et meget
højt karaktergennemsnit.

Hvor basketball ikke indebærer en karrieretækning, så
rummer hendes uddannelsesplaner en klar progression og
et fremtidsmål for hendes tilblivelse. Først skal hun i det
almene gymnasium (STX), hvor hun skal gå en linje, der er
internationalt orienteret. Derefter vil hun læse videre på en
uddannelse, fx erhvervsjura, der giver muligheder for at arbejde i udlandet og/eller i et internationalt miljø. Selvom
Mille ikke længere er i dobbelt udvikling, spiller hun stadig
basketball på et højt niveau. Hendes engagement i basketball er bare ikke længere knyttet til at nå så langt som muligt indenfor for sporten, men til de gode sociale relationer
hun har til sine holdkammerater. Derfor regner hun med
fortsat at spille basket, mens hun går i gymnasiet. For at
det kan lade sig gøre har hun fået en aftale i stand med sin
nye træner om, at hun vil kunne melde fra til træning, hvis
der er mange lektier og større opgaver i gymnasiet. Hun har
altså fået en model med omvendt fleksibilitet.
De to eksempler viser, hvordan overgangen til ungdomsuddannelse spiller ind på idrætselevernes engagement i
elitesport. I begge tilfælde ser vi, at de i stigende grad orienterer sig mod uddannelse med et dalende engagement i
elitesport til følge. De er begge på vej til at forlade den dobbelte karrierevej. Der er derimod forskel på, hvilke handlinger, der leder til sporskiftet fra dual til single career. I det
ene tilfælde er det udøveren Mille, hendes forældre og bror,
der bevæger hende til at søge væk fra sporten. I det andet
tilfælde er det en kombination af at gymnasiet trækker i
udøveren, Hans Christian, og at klubben ikke holder fast.
Om det skyldes, at klubben har det fint med at lade Hans
Christian gå, ved vi ikke.

INSPIRATION TIL VIDERE ARBEJDE
>> Hvad gør I for at fastholde jeres udøvere på
et dualt udviklingsspor?
>> Hvilke muligheder har I i jeres kommune for
at foregribe det uddannelsespres, der venter
i overgangen til ungdomsuddannelserne,
som lader til at være årsag til udøvernes
overvejelser om at nedprioritere sport?
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idrætsliv.

