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Forord 

Med afhandlingen håber jeg på at skærpe opmærksomheden på den måde 

talentmiljøer praktiserer idealet om at fremme det hele menneske, og måske 

gentænke den, så unge fodboldtalenter ikke efterlades i situationer, hvor de må 

vælge mellem karriereveje. At de sættes i de situationer, er ikke umiddelbart 

hensigten, men alligevel præges de i en retning, der får dem til at prioritere den 

sportslige karriere over den uddannelses- og/eller erhvervsmæssige karriere. 

Team Danmark, Dansk Boldspil-Union, elitefodboldklubber, 

uddannelsesinstitutioner og kommuner samarbejder om at praktisere idealet, 

hvilket jeg undersøger konsekvenserne af ved at tænke anderledes end megen 

af den eksisterende forskning inden for området.  

At skrive en afhandling er på en måde et udtryk for en selvstændig indsats, men 

ikke desto mindre ved de, der har prøvet det, eller noget der minder om det, at 

det langt fra afspejler virkeligheden. I min virkelighed er der (heldigvis) flere jeg 

skylder en tak.  

Tak til spillere, trænere og ledere fra de to klubber, elitekoordinatorer fra 

ungdomsuddannelserne, efterskoleforstandere, collegeleder, forældre, agenter 

og politiker, der tillod mig at være til stede og spørge og være nysgerrig over for 

jeres hverdag. 

Tak til Kulturministeriet og Team Danmark for at bakke op om projektet ved at 

støtte det økonomisk. Uden jeres ca. to-tredjedele af midlerne, havde Aarhus 

Universitet ikke i samme grad været villige til at betale den sidste del. Det er jeg 

taknemmelig for. Projektidéer kræver ikke økonomi, men det gør realiseringen 

af dem. 

Tak til DPU Aarhus for i hverdagen at lade mig fylde i en grad, så ikke kun den 

faglige, men også den ikke mindst lige så vigtige sociale side af mig tilfredsstilles. 

At det indtil nu har varet i 9 år inklusiv tidligere ansættelser, kan jeg kun glæde 

mig over, og jeg håber, at det kan fortsætte (lidt) endnu. En særlig tak til 

post.doc. ved DPU/AU, Bent Sortkær for at spørge og kende til min arbejdsproces 

i lige stor udstrækning som jeg selv. Og tak for din store hjælp med diverse ting i 

den afsluttende fase af afhandlingen. Det har været og er fortsat en stor støtte. 

Tak til min hovedvejleder, ph.d. og lektor ved DPU/AU, Jesper Stilling Olesen for 

at indvillige i at være min vejleder uden megen betænkningstid og fra starten af 

udvise stor tillid til mig som ph.d.-studerende, hvad gælder projektet, processen 

mv. Det har givet mig en uvurderlig kollegial følelse. Og ikke mindst tak for din 
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kloge og faglig kompetente vejledning, hvor du har den sjældne evne til at give 

plads til selvstændige tanker og idéer, og samtidig give gode og konstruktive råd, 

der kan omsættes inden for den ramme, eller udvide denne, så resultatet kun 

forbedres. Jeg håber, at vi kan fortsætte samarbejdet. Og tak til min bi-vejleder 

professor MSO ved AAU, Sine Agergaard for særligt at bidrage i 

projektudviklingsfasen. 

Tak til Ingeborg, min kæreste og mor til mine to drenge og kommende pige for 

at vise oprigtig interesse i mine daglige evalueringer af arbejdsprocessen, og for 

med tålmodige blikke og til tider lukkede øjne at kunne nikke anerkendende, når 

jeg ønskede at dele en idé eller give udtryk for bump på vejen. I min familie 

kendes det som baglandet, for uden det, er de færreste ting mulige. Det gælder 

særligt i dette tilfælde. 

God læselyst! 

 

Martin Treumer Gregersen 

Aarhus, december 2019 



1. Min vej ind i idealet om at fremme det hele 
menneske  

1.1 Egen indgang 
Baggrunden for denne afhandling skal findes i mit speciale Hvorfor har vi ingen 

Zlatan i dansk fodbold? fra kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi ved 

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Her 

undersøgte jeg frafaldet af etniske minoritetsdrenge i overgangen fra ungdom- 

til senioreliten i danske elitefodboldklubber (Gregersen, 2011). I dette studie fik 

jeg for første gang blik for, hvad trænere og ledere benævner ’den danske 

model’, der for dem indbefatter et ideal om at udvikle det hele menneske, der 

går på et krav til talenterne om at få en ungdomsuddannelse for at sikre en 

alternativ karrierevej. Det førte til en artikel, som mere specifikt omhandler det, 

der foregår uden for kridtstregerne der kendes som fodboldopdragelse i dansk 

ungdomselitefodbold (Gregersen, 2013). Disse publikationer blev de første skridt 

på vejen mod at formulere, hvad denne afhandling handler om. Men inden disse 

skridt blev taget havde jeg selv erfaret, hvad det vil sige at være et relativt stort 

fodboldtalent. 

I årene mellem jeg var 16 og 19 år spillede jeg ungdomselitefodbold for 

superligaklubben Aalborg Boldklub (AaB), hvor jeg også var en del af 

bruttotruppen på U-17 landsholdet. Sideløbende tog jeg en ungdomsuddannelse 

på Nørresundby Gymnasium og HF. Her var jeg Team Danmark (TD) elev i lighed 

med 15-20 andre unge talenter fra forskellige sportsgrene. Det betød, at vi 

forlængede den almene studentereksamen fra 3 til 4 år. På det tidspunkt i 

midt/slut 90’erne var der ikke andre almene gymnasier i Nordjylland, hvor det 

var muligt at forlænge sin ungdomsuddannelse ved at være TD elev, hvorfor der 

var elever samlet fra hele Nordjylland. 

Vi (fodbolddrenge) havde en relativ ensartet hverdag, der bestod i at tage fra 

vores barndomshjem tidligt om morgenen med offentlig transportmiddel mod 

en ungdomsuddannelsesinstitution, hvor vi fulgte dagens undervisning afbrudt 

af hultimer til lektielæsning. Om eftermiddagen blev vi hentet af en minibus, der 

kørte os til anlægget, hvor vi skulle træne i et par timer. Efter træning spiste vi 

aftensmad, for herefter at blive kørt til rutebilstationen eller banegården for at 

være tilbage på vores bopæl igen ca. 12 timer efter dagen startede. Det var for 

os fodbolddrenge det samme forløb hver ugedag med undtagelse af onsdag, 

hvor vi havde fri. I weekenderne var der kamp, hvor vi ofte havde bus- eller 

flyveture til det meste af Danmark, hvorfor hele lørdag eller søndag blev brugt 

herpå.  
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For mit vedkommende stod disse begivenheder på i tre år inden jeg blev 

seniorspiller, hvor jeg ikke fik tilbudt en fuldtidskontrakt, og derfor stoppede i 

klubben. Jeg nåede at spille ca. 150 kampe i flere nordjyske divisionsklubber, 

inden en skade som 26-årig førte til et karrierestop. Mine kropslige erfaringer 

som fodboldtalent er af flere grunde vigtig for denne afhandling. 

For det første har det givet mig indsigt i de mange og varierende krav og 

forventninger, der stilles til et talent for at få en hverdag til at fungere mellem 

fodbold, uddannelse, bopæl, transport mv. Det har givet mig en forståelse for de 

multiple processer, der konstant pågår, og de forbindelser der sammenflettes, 

som for talenterne og øvrige aktører er vigtige at kende til, da de influerer på, 

hvorvidt talenterne oplever at have sammenhæng i hverdagen. Af disse grunde 

begiver jeg mig som forsker ind i et felt, der ikke let lader sig afgrænse, hvorfor 

jeg også vælger at gå ind i det med en opmærksomhed rettet mod de komplekse 

sammenhænge, der indgår heri. Det får konsekvenser for den måde jeg udfører 

studiet på med hensyn til mit metodiske design og teoretiske perspektiv. Jeg 

ønsker således, at undersøge idealet om at fremme det hele menneske i de 

sammenhænge felten ser det i, hvorfor samtlige humane og ikke-humane 

aktører der kobler sig herpå, har min interesse. Det er idealets produktive kraft 

og orden, hvor aktører knyttes til, som udgør mit analytiske objekt for 

afhandlingen. Ud over disse metodiske og teoretiske implikationer har mine 

kropslige erfaringer givet mig kendskab til et sprog og en jargon, der kan være 

svær at få indsigt i uden selv at have deltaget i et elitesportsmiljø, samt givet 

adgang til et netværk som har bidraget til at lette min adgang ind i felten. 

Med kropslige erfaringer følger en ubevidst opmærksomhed på noget i en felt, 

som noget der allerede eksisterer der, og forekommer uafhængigt af den der 

betragter. Det er noget jeg igennem afhandlingen vil reflektere over, eftersom 

det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt jeg påvirker felten, men hvordan jeg gør 

det. Den første påvirkning sker allerede ved valg af teoretisk perspektiv, hvorfor 

jeg i mødet med felten producerer viden om det, der kan anskues fra det 

perspektiv, men kun så længe at det bidrager med svar på min 

erkendelsesinteresse. Den interesse er rodfæstet i mit overordnede formål med 

projektet. 

 

1.2 Formål 
Med indeværende ph.d.-projekt har jeg til formål at undersøge danske 

elitefodboldklubber om sammenhængen mellem talentudvikling og 
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ungdomsuddannelser i dansk eliteidræt. TD, Dansk Boldspil-Union (DBU), 

elitefodboldklubber, uddannelsesinstitutioner og kommuner arbejder med at 

fremme idealet om det hele menneske, hvilket ph.d.-projektet ønsker at 

undersøge konsekvenserne af. Jeg er således optaget af at undersøge, hvilke 

aktører der samarbejder om praktiseringen af idealet, samt hvordan dette 

arbejde pågår. Med praktiseringen af idealet følger to sideløbende karrierespor, 

som retter sig mod en sportslig og en uddannelses- eller erhvervsmæssig 

karriere, til gavn for de unge talenter i alderen 15-18 år som klubberne tilknytter. 

Det er udgangspunktet for de involverede aktører, hvorfor det også rækker ind i 

andre områder af talenternes ungdoms- og hverdagsliv, hvilket jeg også søger 

viden om. Gennem projektet søger jeg dels at kortlægge mulige variationer over 

koblingen mellem talentudvikling og ungdomsuddannelser, og dels at udpege 

måder hvorpå aktører i dansk ungdomselitefodbold kan understøtte talenter i at 

udvikle deres sportslige såvel som uddannelses- eller erhvervsmæssige 

kompetencer. Jeg undersøger også problematikker, som følger heraf. 

 

1.3 Dual career forskning 
En måde hvorpå et forskningsprojekt forankres i en større sammenhæng, og 

opnår relevans, er gennem en systematisk kortlægning og syntese af den 

eksisterende forskning inden for et område. I det følgende redegør jeg for 

relevante videnskabelige studier med hensyn til deres resultater, metoder, samt 

teori og begreber for at kontekstualisere dette i relation til mit forskningsprojekt 

(Boote & Beile, 2005; Patrick & Munro, 2004). Intentionen er at udarbejde en 

syntese, der giver indblik i den eksisterende forskning inden for koblingen 

mellem talentudvikling i elitesport og skole/uddannelse, samt diskutere 

hvorledes mit projekt kan bidrage til dette felt. 

Mit forskningsprojekt indskriver sig i den nationale og internationale forskning 

om dual career (DC),1 der er defineret som en karriere med fokus på sport og 

studier eller arbejde (Stambulova & Wylleman, 2014). DC er en betegnelse, der 

blev introduceret, for at udpege de specifikke udfordringer eliteidrætsudøvere 

står overfor, når de kombinerer sport og uddannelse eller erhverv, og de krav der 

her gælder (Ryba, Stambulova, Ronkainen, Bundgaard, & Selänne, 2015). 

Forskning i DC er et relativt nyt felt, men i løbet af de sidste 10-15 år er interessen 

steget markant. Særligt siden år 2007 er interessen steget for at studere DC for 

                                                           
1 På dansk kan begrebet dual career oversættes til dobbelt karriere, men i afhandlingen anvendes den engelske 
betegnelse, da den er alment accepteret inden for det eksisterende forskningsfelt. 
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studenter-atleter i Europa (Guidotti, Cortis, & Capranica, 2015). På 

forskningsområdet er der fokus på atleter, der kombinerer elitesport og 

uddannelse på almene skoler, sportsklasser og -skoler eller universiteter 

(Stambulova & Wylleman, 2014). I et internationalt perspektiv er forskning i DC 

en del af karriere-/transitionsforskningen inden for det idrætspsykologiske felt, 

der gennem de sidste 50 år har genereret megen interesse og publikationer 

(Stambulova & Wylleman, 2015; Wylleman, Alfermann, Lavallee, 2004). 

 

1.3.1 Bibliografiske databaser og søgestrenge 

Inden jeg går ind i syntesen, der består af beskrivelser af udvalgte studier, 

redegør jeg for systematikken i min screening af forskningslitteraturen inden for 

DC. Denne screening forløber ved udpegning af relevante bibliografiske 

databaser samt formulering og afprøvning af søgestrenge for at indfange den 

relevante forskningslitteratur. I arbejdet hermed har jeg fået teknisk support af 

en forskningsbibliotekar på Aarhus Universitet. Kortlægning af forskningsbaseret 

litteratur er (i praksis) ofte et resultat af en iterativ proces, hvorfor der undervejs 

er foretaget flere søgninger med afprøvning af forskellige søgestrenge i fire 

databaser. De relevante bibliografiske databaser består af ProQuest, PsycINFO, 

Scopus og SPORTdiscus, hvor jeg i to omgange har foretaget en screening af den 

relevante forskningslitteratur. Først i indledende del af mit forskningsprojekt (i 

efteråret 2016), og dernæst i den afsluttende del hvor afhandlingen blev skrevet 

færdig (i efteråret 2019). 

I den første screening i disse databaser anvendte jeg tre forskellige søgestrenge, 

som jeg konstruerede ved at kombinere begreber, der er relevante for denne 

forskning. Disse begreber består af hhv. DC, talentudvikling, elitesport, fodbold, 

unge (i puberteten), teenagere eller halvvoksne i den biologiske alder.2 Det 

resulterede i 332 videnskabelige studier i alt fordelt mellem 34 (SPORTdiscus), 

74 (Scopus), 193 (ProQuest) og 31 (PsycINFO). Når der søges i fire bibliografiske 

databaser er der mulighed for duplikationer blandt søgeresultaterne. For at 

imødekomme dette, består anden fase i screeningen af abstraktlæsning af disse 

studier, hvorefter duplikationer fjernes (57). Dette review kan ikke leve op til 

omfattende kriterier, der gælder for et systematisk review vedrørende 

                                                           
2 De bibliografiske databaser er engelsksprogede, hvorfor søgestrengene er formuleret på engelsk, og består af 
følgende: ( youth or teenage* or adolescent* ) AND ( soccer or football ) AND ( "dual career" or "talent 
development" );  ( youth or teenage* or adolescent* ) AND ("elite sport" ) AND ( "dual career" or "talent 
development" ); ”dual career” AND ”elite sport”. De studier der indgår er peer-reviewed, engelsksprogede og 
publiceret som videnskabelige artikler. Såfremt disse kriterier ikke opfyldes indgår studierne ikke. Årstallene 
der er søgt inden for er autogeneret af databaserne og inkluderer hermed alle tilgængelige studier. 
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præsentation og kvalitetsvurdering, men det, at der er flere duplikationer i 

søgeresultaterne, indikerer, at søgningen er fyldestgørende (Boland, Cherry, & 

Dickson, 2017). In- og ekskludering af studier foretages på baggrund af deres 

semantiske indhold. Eksempler på studier der ekskluderes grundet deres, i denne 

sammenhæng, mindre væsentlige indhold, er studier, der fokuserer på talenters 

atletiske evner, fysiske kapacitet, knoglevækst mv. Denne anden fase i 

screeningen resulterede i inkluderingen af 47 studier i alt. I den tredje fase af 

screeningen, hvor udarbejdelsen af syntesen muliggøres kategoriseres de 

tilbageværende studier ud fra de tematikker disse primært omhandler. Denne 

kategorisering førte til identificering af 12 tematikker, hvoraf to af disse: balance 

mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv (9 studier) og post-sportskarriere 

(transitioner) (3 studier)3 indgår i et review kapitel (Gregersen, 2019) i 

Talentudvikling og elitesport i skolen (Nielsen & Olesen, 2019). 

I den anden screening i de relevante databaser reduceredes antallet af 

søgestrenge fra tre til to, da de oprindelige første og anden søgestrenge 

omformuleres til én samlet søgestreng. Derudover revideres den tredje 

søgestreng, så den i højere grad indfanger den relevante litteratur.4 Da jeg ikke 

kun ønsker studier om den specifikke aldersgruppe, formulerer jeg en søgestreng 

uden den afgrænsning. Det samme gjorde jeg ved første screening. Denne anden 

screening resulterede i 984 videnskabelige studier i alt fordelt mellem 295 

(SPORTdiscus), 207 (Scopus), 371 (ProQuest) og 111 (PsycINFO). Da antallet af 

hits er relativt omfattende, foretager jeg i den anden fase af screeningen in- og 

eksklusion af studier på baggrund af specifikke termer, f.eks. frasorteres studier 

af motoriske evner, andre sportsgrene end fodbold, samt piger/kvinder i relation 

til DC eller talentudvikling. Studier om piger/kvinder og andre sportsgrene kunne 

være relevante, men for at begrænse antallet af hits frasorteres de, hvorfor disse 

studier må indgå i et andet studie. I denne sorteringsproces anvender jeg en 

funktion i databaserne, hvor jeg får reduceret antallet af studier til 703. Herefter 

foretages den videre in- og ekskludering ved en granskning af studiernes 

semantiske indhold, som forløber gennem læsning af abstrakts. Denne tredje 

                                                           
3 Ud over disse identificerer jeg følgende temaer med antal af studier anført i parentes: psykosociale 
karakteristika (9), talentmiljøer (6), talentudviklingssystemer (5), elitesport (3), praksisfællesskaber (3), 
multidimensionelle aspekter (3), træneradfærd (2), selvreguleret læring (2), tidlig specialisering (1) og sportens 
integrationspotentiale (1). 
4 De to søgestrenge består af ( youth or teenage* or adolescent* ) AND ( soccer* or football* or “elite sport” ) 
AND ( "dual career" or "talent development" ) og ( soccer* or football* or “elite sport” ) AND ( "dual career" or 
"talent development" ). Der gælder de samme kriterier som ved første screening med undtagelse af 
screeningen i ProQuest. Med anvendelse af de to søgestrenge får jeg 822 hits i alt, hvorfor jeg vælger at 
begrænse søgningen til de seneste 5 år, hvorefter antallet af hits falder til det angivne. Da formålet med den 
anden screening er at afdække forekomsten af studier efter første screening vurderes det derfor tilstrækkeligt. 
Dette kriterium kunne jeg også have valgt med hensyn til de øvrige databaser, men da jeg i søgeprocessen 
indledte med de andre, resulterer det i en opdatering af mulige relevante studier fra samtlige år. 
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fase i screeningen fører til 71 studier i alt. Efter at have gennemgået disse studier 

for duplikationer falder antallet til 35 studier. I den fjerde fase af screeningen 

kategoriserer jeg studierne, der fører til identificering af 10 tematikker, hvoraf 

tre af disse er nye i forhold til den første screening.5  

Ved at sammenligne den anden screening med den første, er der et relativt stort 

sammenfald af studier, da 20 af de 35 studier er gengangere, mens de resterende 

15 studier er publiceret i årene mellem 2017-2019. De seneste studier inden for 

feltet dækker over følgende tematikker: DC support og mentorprogrammer (5), 

transitioner, herunder post-sportskarriere (4), balance mellem eliteidræt og 

uddannelse/erhverv (2), talentidentifikation (2), træneradfærd (1), samt 

rollemodeller (1). Forekomsten af disse studier opdaterer den eksisterende viden 

inden for feltet, der også muliggør en udpegning af tendensen inden for denne 

forskning. Når jeg redegør for de gennemgående træk i syntesen, går jeg mere 

ind i den del. Inden da redegør jeg for de tværgående aspekter inden for DC 

forskningen. Disse aspekter indgår også i mit review kapitel (Gregersen, 2019), 

hvorfor det der følger er en omskrivning heraf. 

 

1.3.2 Tværgående aspekter inden for dual career forskning 

En holistisk atlet-karriere model 

Professorer i idrætspsykologi Paul Wylleman, Dorothee Alferman og David 

Lavelle introducerede i 2004 en udviklingsmodel for atleters transition: A 

Developmental Model on Transitions Faced by Athletes, samt et koncept om 

atleten som en ’hel person’ der ikke kun er involveret i sport, men også er 

konfronteret med andre livsspørgsmål vedrørende studier, arbejde, familie og 

relationer til andre jævnaldrende (Wylleman et al., 2004; Wylleman & Lavallee, 

2004). At opfatte atleten som en ’hel person’ og gøre det i et holistisk 

livsperspektiv var på daværende tidspunkt nye tendenser. I karriere- og 

transitionsforskningen er det i dag et veletableret og udbredt fænomen 

(Stambulova & Wylleman, 2015). Før disse tendenser fokuserede forskerne kun 

på den transition, der sker, når en eliteidrætsudøver afslutter sin sportskarriere. 

Der har det holistiske livsperspektiv bidraget til at sætte fokus på betydningen af 

samtidige ikke-atletiske transitioner, som påvirker atleternes udvikling og 

karriere i sin helhed (Wylleman et al., 2004). 

                                                           
5 Studierne består af DC support og mentorprogrammer, talentidentifikation samt rollemodeller. Blandt de 
øvrige indgår fortsat: balance mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv (8), transitioner (7), talentmiljøer (6), 
psykosociale karakteristika (4), talentudviklingssystemer (1), træneradfærd (1), samt praksisfællesskaber (1). 
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Udviklingsmodellen for atleters transition består af fire domæner: et atletisk, et 

psykologisk, et psykosocialt og et uddannelses- og erhvervsmæssigt domæne. 

Disse domæner er opdelt i tre eller fire faser alt efter atleternes alder ved den 

pågældende overgang. Forudsætningen for forståelse af modellen er, at hvis en 

atlet er i stand til at håndtere (cope) en overgang inden for et domæne, vil det 

have en positiv effekt på de øvrige domæner. Det samme kan omvendt 

forekomme, hvis atleten ikke kan håndtere en problematik inden for et domæne, 

hvorfor det får en negativ effekt på de øvrige (Wylleman  et al., 2004; Wylleman 

& Lavallee, 2004; Wylleman & Reints, 2010). Dette aspekt ved modellen 

bekræfter, at atleternes transitioner og potentielle problematikker opfattes 

mere holistisk end tidligere (Aquilina, 2013). 

Professor i idrætspsykologi Natalia Stambulova og Wylleman videreudvikler 

udviklingsmodellen, som de benævner The holistic athletic career model. Her 

tilføjer de to ekstra domæner, der består af det fysiske og finansielle aspekt 

(Stambulova & Wylleman,2014; Stambulova & Wylleman,2015; Wylleman, 

Reints, & De Knop, 2012). I et andet studie annullerer Wylleman et al. (2013) 

tilføjelsen af det fysiske domæne, eftersom de vurderer, at den i for stor 

udstrækning væver sig ind i det atletiske domæne. Det holistiske perspektiv har 

spillet en afgørende rolle i forståelsen af atleters transitioner og i 

konceptualiseringen af begrebet om DC (Stambulova & Wylleman,2014). Denne 

konceptualisering har i dag medført, at atleters transitioner forstås som værende 

en del af en multi-dimensionel, multi-lagret og multi-facetterede proces (Ryan, 

2015). Nogle af de studier, som anlægger det holistiske livsperspektiv, viser, at 

atleter opnår flere fordele ved deres DC, f.eks. får de gode betingelser for 

udvikling af almene livsfærdigheder (life skills) og reducerer risikoen for at få 

livsstilssygdomme. Andre studier peger omvendt på, at atleter oplever 

relaterede problemer og modsatrettede krav, f.eks. stress, tidligt frafald fra sport 

eller uddannelse eller øget risici for fysiske skader. Det er i transitionen fra et 

niveau til et andet inden for en sport eller uddannelse, at disse problematikker 

typisk opstår for atleterne (Stambulova et al., 2015; Stambulova & 

Wylleman,2014). 

 

Normativ og ikke-normativ transition  

Transitionsbegrebet spiller en afgørende rolle inden for DC forskningen, da 

atleterne uundgåeligt gennemgår en række transitioner, som kan have større 

eller mindre indflydelse på deres udvikling. Det skal ses i lyset af, at 

transitionerne rækker ind og ud af de forskellige domæner. I forskningen skelnes 
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der mellem normative og ikke-normative transitioner. De normative transitioner 

er relativt forudsigelige, idet de baserer sig på en logik, som følger med 

atleternes sportslige udvikling (f.eks. fra udviklings- og talentniveau til mestrings- 

og seniorniveau), psykologiske udvikling (f.eks. fra ungdom til voksenalder), 

psykosociale udvikling (f.eks. fra relationer til jævnaldrende og forældre til 

relationer til trænere og kollegaer), samt uddannelses- og erhvervsmæssige 

udvikling (f.eks. fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse eller 

erhvervsarbejde). For atleterne er det muligt at forberede sig på disse 

transitioner. Det gælder ikke for de ikke-normative transitioner, der er mindre 

forudsigelige. Begrebet dækker over transitioner, der f.eks. er forårsaget af 

fysiske skader, sygdomme, skiftende hold, træner eller agent, eller flytning af 

bopæl. Følgelig kan de ikke-normative transitioner være sværere for atleterne at 

håndtere (Stambulova & Wylleman, 2015). Selvom de normative transitioner 

fremstår mere forudsigelige end de ikke-normative, kan konsekvenserne heraf 

fortsat være uforudsigelige. I tilfælde af at atleterne oplever et sammenfald af 

transitioner, kan det forårsage yderligere komplikationer på trods af deres 

forudsigelighed. 

Transitioner er for atleter forbundet med ændringer, der kan medføre forskellige 

udfordringer inden for alle områder i deres udvikling, hvorfor det holistiske 

livsperspektiv ofte anvendes af forskere som teoretisk afsæt for at udføre 

empiriske studier (Stambulova & Wylleman,2015). I forskningen vedrørende 

atleters karrieretransitioner har fokus i dag ændret sig på tre væsentlige 

områder: For det første bliver transitioner typisk fortolket som en coping proces 

i stedet for som et fænomen. For det andet indgår og fokuseres der på flere 

transitioner end transitionen til en post-sportskarriere, selvom min syntese vil 

demonstrere, at der fortsat er en tilbøjelighed hertil. For det tredje anskues 

atleters transitioner ikke alene ud fra deres sportskarriere, men derimod i et 

holistisk livsperspektiv (Stambulova et al., 2009; Torregrosa et al., 2015). 

 

Typer af karrierebaner 

I forskningen af DC foreslår forskerne Cristina López de Subijana et al. (2015) og 

Miquel Torregrosa et al. (2015) forskellige typer af karrierebaner som indgang til 

analyse af atleters udvikling. En lineær bane, hvor atleten fokuserer på sin 

sportslige karriere med et næsten 100 procents engagement i denne, og en 

dertilhørende næsten eksklusiv sportslig identitet. En konvergent bane, hvor 

atleten prioriterer sportskarrieren, mens han/hun opretholder en anden 

uddannelses- eller erhvervsmæssig aktivitet. Det afspejles i en mere balanceret 
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multipersonel identitet. Den tredje bane benævnes parallel, hvor atleten 

tillægger sportskarrieren og den alternative aktivitet bestående af uddannelse 

eller arbejde lige stor betydning, hvorved atleten i udgangspunktet har en 

afbalanceret multipersonel identitet. Den lineære bane kan ses som en single-

karriere, mens de konvergerende og parallelle karrierebaner kan betragtes som 

DC baner eller stier. I disse studier er der ikke identificeret en fjerde bane, hvor 

atleten for en kort eller længere periode prioriterer sin uddannelse frem for den 

sportslige karriere. Det indikerer, hvorledes vægten typisk lægges i disse DC 

forløb, siden der ikke har været et behov for begrebsudvikling i den retning. 

 

For store krav til atleterne 

Der er i DC forskningen et stort fokus på de tilfælde, hvor elitesportens krav til 

atleterne langt overstiger de andre krav eller forventninger, som stilles til dem, 

der kan forårsage, at de får svært ved at slå til på alle livsområder. Tidligere 

komitemedlem om menneskerettigheder i ungdomssport Paulo David (2005) 

påpeger, at de fleste atleter har meget travle ugeskemaer, hvor de gennemsnitlig 

bruger 30 timer om ugen på deres uddannelse eller erhverv og derudover 20-30 

timer på deres sport. De skal derfor kunne føre en stram styring af deres tid, der 

kræver en indsats og et stort engagement for at leve op til rollen som studenter-

atlet (Aquilina, 2013). Samtidig risikerer disse atleter at overse andre aspekter af 

deres liv, når de dedikerer størstedelen af deres tid til at forfølge sportslig succes 

(Guidotti et al., 2013). Det kan have den effekt, at de kan have vanskeligheder 

ved at forene deres sportslige og uddannelses- og erhvervsmæssige 

engagement, som kan føre til frafald fra begge domæner (Capranica et al., 2015; 

Guidotti et al., 2015; Wylleman & Reints, 2010). 

 

EU’s guidelines for dual career 

DC området er ikke kun et anliggende for aktører i idræts-, uddannelses- og 

forskningsfeltet, men også for nationale og internationale politikere, da de 

ønsker at bidrage til udvikling af retningslinjer herfor. Et EU-finansieret projekt 

The EU guidelines on Dual Careers of Athletes fra 2012 anbefaler en 

minimumstandard for forhold, som kan lette atleternes DC, hvorfor de opfordrer 

alle EU-lande til at udvikle nationale DC-guidelines. Disse retningslinjer skal 

hjælpe atleterne i deres hverdag ved at støtte dem til, at få succes med at 

opretholde både deres sportslige- og uddannelses- og erhvervsmæssige 

udvikling (Henry, 2013; Stambulova & Wylleman, 2014; Stambulova & Wylleman, 

2015). Retningslinjerne skal anvendes som inspiration for interessenter i deres 

overvejelser over, hvad der vil være den rette tilrettelæggelse af karriereforløb, 
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og hvad der udgør den nødvendige støtte for studenter-atleter (Capranica et al., 

2015). Målet med politikudvikling på DC området er at undgå, at atleterne 

bringes i situationer, hvor de tvinges til at vælge mellem sport eller 

uddannelse/erhverv. Derfor skal der skabes nogle rammer for, at disse forløb kan 

fungere sideløbende (Torregrosa et al., 2015). Europa-Kommissionens definition 

af DC afspejler den samme forståelse: 

The requirement for athletes to successfully initiate, develop and finalise an 
elite sporting career as part of a lifelong career, in combination with the pursuit 
of education and/or work as well as other domains which are of importance at 
different stages of life, such as taking up a role in society, ensuring a satisfactory 
income, developing an identity and a partner relationship (European 
Commission, 2012). 

Den holistiske tilgang til fænomenet går igen på både politik- og 

forskningsområdet (Debois, Ledon, & Wylleman, 2015), hvilket jeg derfor også 

lader mig inspirere af i mit studie af idealet om at fremme det hele menneske. 

Inden jeg beskriver dette, redegør jeg for udvalgte studier. 

 

1.3.3 Syntese af dual career studier 

I det følgende gennemgår jeg 24 centrale videnskabelige studier fordelt mellem 

tre tematikker: balance mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv (11 studier), 

transitioner (7 studier), samt talentmiljøer (6 studier).6 Disse temaer er valgt på 

baggrund af deres relevans for mit studie. Mere specifikt er relevansen herfor, 

at jeg undersøger idealet om at fremme det hele menneske i danske 

elitefodboldklubber, hvor der i disse talentmiljøer er et krav til de unge talenter 

om at koble fodbold og uddannelse i hverdagen og i normative og ikke-normative 

transitioner. Samtidig viser en nøjere gennemgang af begge screeninger, at der 

er det højeste antal studier inden for disse tematikker, hvorfor jeg ved at vælge 

disse studier samtidig kan afdække flere af de gennemgående træk inden for 

forskningsfeltet. 

Syntesen består af 12 studier, der indgår i mit review kapitel (Gregersen, 2019) 

suppleret med nyere studier i årene mellem 2017-2019. To af disse studier indgår 

i temaet om balance mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv, mens der indgår 

fire studier i temaet om transitioner. Ydermere tilføjer jeg seks studier af 

talentmiljøer, som begge screeninger har ført frem til. Det vil altså sige, at 

syntesen består af studier spredt over flere år, der også demonstrerer en vis 

                                                           
6 I bilag 13.1 fremgår en tabeloversigt over syntesens studier. 
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variation af forskernes brug af metoder og teorier, selvom genstandsfeltet er 

relativ ensartet. 

Jeg indleder syntesen med temaet med flest forekommende studier til mindst, 

samt fra de ældste studier til de nyeste. I forlængelse heraf diskuterer jeg de 

gennemgående træk ved disse studier. Samtlige studier er udført af 

idrætsforskere tilknyttet nationale og/eller internationale forskningsmiljøer. 

  

1.3.3.1 Balance mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv 

Modstridende krav 

Et studie af Mette Krogh Christensen og Jan Kahr Sørensen (2009) om drømme 

og dilemmaer for talentfulde unge danske fodboldspillere viser, hvorledes 

spillerne oplever en række konflikter ved at kombinere modstridende krav fra 

deres fodboldklubber og uddannelsesinstitutioner. Studiet baserer sig på en 

narrativ og kvalitativ tilgang, og består af individuelle- og fokusgruppeinterviews 

med 25 spillere i alderen 15-19 år. I analysen trækkes der på Lewins psykologiske 

feltteori og Scheins teori om organisationskultur. Studiet viser, at i hverdagen 

betragter spillerne tidspres som den mest alvorlige trussel mod et velfungerende 

DC forløb. Det kræver mentale ressourcer og selvdisciplin at tilpasse deres 

aktiviteter efter de krav, som stilles til dem i begge domæner. Hvis de ikke formår 

dette kan konsekvenserne f.eks. være frafald fra skole eller mentale 

sammenbrud. Derudover viser studiet, at der er kulturelle konflikter mellem 

skole og elitesport om f.eks. den underliggende kulturelle antagelse i elitesport 

om, at det kræver 100 procents engagement hos talenterne, før de kan drømme 

om at få en fuldtidsprofessionel karriere. For mange af spillerne opleves det 

vanskeligt at udvikle deres fulde potentiale som fodboldtalent, da de skal opfylde 

kravet om uddannelse. Samtidig peger studiet på, at muligheden for at få en 

professionel kontrakt i en tidlig alder spiller en afgørende rolle i forhold til de 

valg, de skal træffe. Studiet anbefaler, at spillerne udnytter fleksibiliteten i det 

danske uddannelsessystem mere effektivt (Gregersen, 2019). 

 

Gensidige fordele 

Dette studie foretaget af Dawn Aquilina (2013) udfordrer udbredte påstande om, 

at karriere inden for elitesport og uddannelse ikke er kompatible ved at 

argumentere for, at de omvendt er gensidigt komplementære. Studiet 

identificerer studenteratleters oplevelser af muligheder og begrænsninger i 

koblingen mellem sport og universitetsuddannelse i Frankrig, Finland og 
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Storbritannien. Det empiriske materiale omfatter livshistorieinterviews med 18 

atleter i alderen mellem 20-42 år. Studiet opstiller en række grunde for, hvorfor 

et DC forløb kan retfærdiggøres. Studenteratleterne oplever f.eks. gensidige 

fordele, der får dem til at se tingene i et større perspektiv. Det brede 

livsperspektiv bevirker, at de føler, at de kan fokusere på mere end et aspekt af 

deres liv, hvilket letter præstationspresset på begge områder. Det afspejler sig 

også i en følelse af at have balance i deres liv. Studiet peger også på, at den 

uddannelses- og erhvervsmæssige karriere ikke kun fungerer som et 

sikkerhedsnet, men det afhjælper også atleternes oplevelse af elitesportens ofte 

hårde realiteter vedrørende bl.a. skader. Atleterne mener, at de tillærte 

færdigheder inden for et område kan overføres og værdsættes i andre. Studiet 

udfordrer derved idéen om, at det udelukkende kræver engagement i sporten 

for at lykkes, hvorfor atleterne ikke skal sætte resten af deres liv på pause for 

sportens skyld (Gregersen, 2019). 

 

Krav om sportslig karriere 

Studiet af Ian Henry (2013) om EU’s politiske interesser i atleters DC forløb 

beskæftiger sig med spørgsmål om velfærd og menneskerettigheder, og viser, at 

EU’s involvering er vigtig for at engagere trænere og administratorer. 

Undersøgelsen består af en dokumentanalyse af måder, hvorpå kommissionens 

The EU White Paper on Sport og EU’s Guidelines har fremrykket debatten om DC. 

På den baggrund identificerer studiet to overordnede rationaler i 

medlemslandene for atleters adgang til videregående uddannelse og/eller 

erhverv. Den ene består af en rettighedsdiskurs, hvor det problematiseres, at 

atleter ikke får adgang til uddannelse, der er forbeholdt andre borgere.  Den 

anden er en præstationsdiskurs, hvor atleternes sportslige præstationer 

forbedres i kraft af deres adgang til uddannelse. EU’s engagement i DC skyldes 

arbejdstageres rettigheder og interesser i beskyttelse af mindreårige, og ikke 

sportslige hensyn eller interesser. Ikke desto mindre kan en 

præstationsrationalitet medvirke til at øge træneres og andre interessenters 

støtte af atleters DC. Atleterne oplever, at engagement i uddannelses- eller 

erhvervsmæssige aktiviteter af trænere og interessenter anses som 

distraherende og tilnærmelsesvis skadelige i udviklingen af deres sportslige 

potentialer. Derfor anbefaler studiet, at det komplementærende forhold mellem 

sport og uddannelse (Aquilina, 2013) behandles mere indgående i 

træneruddannelserne (Gregersen, 2019). 
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Motivation og støtte 

Flavia Guidotti et al. (2013) undersøger italienske studenteratleters motivation 

for DC, og viser, at sportsorganisationerne har tendens til at prioritere de 

sportslige præstationer. Det ansporer studenteratleter til at opgive deres 

uddannelser, hvis de ønsker at prioritere en sportslig karriere. Uddannelserne 

tilbyder ikke de fornødne rammer for studenteratleterne, hvilket betyder, at de 

ikke får den tilstrækkelige fleksibilitet med hensyn til deltagelse i undervisning 

og aflæggelse af eksamener. Datamaterialet består af spørgeskemaer med 

besvarelse af 328 studenteratleter på videregående uddannelser, som dyrker 

elitesport på kommunalt, regionalt eller nationalt niveau. Studiet viser, at 

italienske universitetsstuderende skal opfylde de almene akademiske krav, 

såsom deltagelse i kurser, uafhængigt af deres sportskarriere. Sportsforbundene 

giver et begrænset antal stipendier til studenteratleter, der ellers kunne 

muliggøre DC forløb. Ifølge studiet fører det til, et relativt stort frafald i 

elitesporten blandt udøvere, når de bliver 19 år (Gregersen, 2019). 

 

Nødvendige prioriteringer 

Stambulovas et al. (2015) studie af svenske atleters DC forløb viser, at atleter i 

16-årsalderen i løbet af deres første år på de nationale elitesportsskoler oplever, 

at et konstant ligeligt fokus på uddannelse og sport er umuligt uden at gå på 

kompromis med deres privatliv, trivsel og sundhed. Datamaterialet baserer sig 

på et longitudinalt blandingsmetode design med kvantitative og kvalitative dele. 

De kvantitative målinger viser en signifikant højere sportslig end 

uddannelsesmæssig identitet, hvor de kvalitative resultater er mere balancerede 

i forhold til atleternes opfattelser af deres sport eller uddannelsesidentiteter. 

Studiet argumenterer for, at den optimale balance bedst opnås gennem et skift 

i prioritering af sport eller uddannelse med hensyn til betydning og tidsforbrug. 

Studiet anbefaler, at studenteratleter, trænere, lærere og andre relevante 

aktører involveres i en fælles planlægning før et uddannelsesår og en sæson. 

Hermed kan de nødvendige skift i prioriteringen mellem sport og uddannelse 

fastlægges, så disse perioder bliver kendt på forhånd (Gregersen, 2019). 

 

Dual career som et ikkelineært forløb 

Nadine Debois’ et al. (2015) studie om atleters DC forløb vidner om vigtigheden 

af at anlægge et holistisk perspektiv på udviklingen af talenter. Undersøgelsen 

baserer sig på retrospektive interviews med 9 tidligere mandlige eliteatleter med 

en gennemsnitsalder på 37 år. Studiet viser, at disse atleter har et ikkelineært 

forløb frem mod succes med mange normative og ikke-normative transitioner 
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fra begyndelsen af deres karriere frem mod deres post-sportskarriere. Atleterne 

kombinerer deres sportslige karriere med en uddannelses- eller erhvervsmæssig 

karriere, hvor flere af dem har oplevet ikke, at få tilstrækkelig støtte fra deres 

uddannelser til at begrænse deres studiebelastning eller styre deres faglige 

tidsplan. Derfor har nogle af atleterne følt sig nødsaget til at stoppe på deres 

uddannelser. Studiet anbefaler, at DC ses som et middel til at stimulere 

atleternes udvikling af en harmonisk identitet ved at inddrage alle de aspekter, 

som kan have betydning for deres udvikling. Dette understreger, hvordan de 

psykologiske, psykosociale, uddannelses- og erhvervsmæssige aspekter af livet 

fungerer som støtte til atleterne (Gregersen, 2019). 

 

Aktiviteter uden for sporten 

Studiet af Christina Ryan (2015) om newzealandske atleters evne til at engagere 

sig i en karriere uden for deres sport viser, at de kun i begrænset omfang formår 

at have en sideløbende erhvervskarriere. Atleterne er tilknyttet et 

sportsakademi, der ellers har til formål at sikre, at de kan kombinere karrierer. 

Det empiriske materiale består af interviews med 17 atleter i alderen fra 17-45 

år fra otte forskellige sportsgrene. Studiet viser, at atleterne føler sig 

utilstrækkelige i forhold til at påtage sig aktiviteter uden for deres sportslige 

domæne. Atleternes tilgang til etablering af DC forløb påvirkes i negativ retning 

af primært trænere og ledere, sekundært af livsstilskonflikter, karrierevalg og 

elitemiljøet. Atleterne føler en skrøbelighed ved udelukkende at følge deres 

sportslige karriere i tilfælde af f.eks. skader og formnedgang. Samtidig føler de 

sig tvunget til at minimere aktiviteter uden for deres sport, da disse aktiviteter 

opfattes som distraktioner. Studiet konkluderer, at selvom sportsakademiet 

tilskynder atleternes holistiske udvikling, er det på tværs af atleternes 

fortællinger tydeligt, at det modsatte er tilfældet. Studiet anbefaler, at 

akademier tilpasser sit talentudviklingsprogram til atleternes individuelle 

forskelle og parathed til at følge et DC forløb (Gregersen, 2019). 

 

Den rette støtte 

Dette studie af Laura Capranica et al. (2015) har til formål at undersøge The 

European Athlete as Student (EAS) network’s initiativer. EAS har siden 2004 

promoveret DC ved at fungere som en platform til at fremme dialogen mellem 

sportsorganisationer og uddannelsesinstitutioner (sportsskoler, ungdoms- og 

videregående uddannelser). Målet med deres arbejde har været, at få lande og 

institutioner til at udveksle best practice inden for DC for at forbedre vilkårene 

for høje sportslige og uddannelsesmæssige præstationer. Studiet viser en 
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mangelfuld dialog mellem sportsorganisationer og uddannelsesinstitutioner, der 

gør det vanskeligt for studenteratleter at være integreret i en 

uddannelseskontekst. Atleterne er ansvarlige for at styre og planlægge deres DC 

forløb, men derfor er de fortsat afhængige af støtte fra lærere, trænere, 

mentorer mv. Studiet anbefaler, at trænere og ledere gøres opmærksomme på 

de langsigtede fordele ved at understøtte DC forløb. Ydermere anbefaler studiet, 

at styrke samarbejdet mellem trænere og lærere for at gøre begge parter 

opmærksomme på studenteratleternes forskellige behov, så deres muligheder 

for vellykkede DC forløb forøges (Gregersen, 2019). 

 

Manglende sammenhæng 

Dette studie er et systematisk metastudie foretaget af Flavia Guidotti et al. 

(2015) om DC i Europa, som gennemgår 49 videnskabelige studier. Metastudiet 

peger på, at der i Europa er udført begrænset forskning om DC, mens der i USA 

er udført en betydelig mængde om amerikanske studenteratleter, da de 

betragtes som vigtige for universitetssystemet. I metastudiet indgår der studier, 

der i overvejende grad orienterer sig mod studenteratleternes erfaringer eller 

opfattelser af transitioner og effektiviteten af deres sports- og 

uddannelsesmiljøer. I gennemgangen af studier peges der på, at mange 

studenteratleter oplever at være udfordret, fordi deres engagement i både 

elitesport og uddannelse kun i begrænset omfang er kompatibelt. Derfor 

fremhæver metastudiet et behov for studier af, hvilken indflydelse relationer til 

jævnaldrende, forældre, trænere og ledere har for atleters karrieremæssige 

forventninger og forløb. Det gælder særligt i de tidligere ungdomsår. 

Metastudiet konkluderer, at fremtidige studier bør undersøge forskellige 

dimensioner af DC forløb ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder, 

som kan bidrage til at dokumentere effektiviteten af studenteratleters DC forløb 

(Gregersen, 2019). 

 

Sammenhænge mellem DC forløb og typer af sportsgrene 

Dette studie af Marek Graczyk et al. (2017) undersøger, hvorvidt individuelle- 

eller holdsportsgrene er afgørende for udvikling af DC for polske atleter, der har 

deltaget i nationale-, europæiske- eller verdensmesterskaber eller OL. 

Datamaterialet består af et spørgeskema med en liste af 38 kompetencer som 

243 atleter i alderen 15-25 år har besvaret, hvor to-tredjedele af atleterne er fra 

individuelle sportsgrene, mens den sidste tredjedel er fra holddiscipliner. 

Majoriteten af atleterne (218) havde taget en ungdomsuddannelse, hvor 25 af 

disse var i gang eller havde gennemført en videregående uddannelse, mens 16 
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atleter ikke var uddannelsesaktive. Studiet er en del af et større europæisk DC 

projekt Gold in Education & Elite Sports (GEES), der har til formål at identificere 

og måle, hvilke kompetencer der er essentielle at udvikle og vedligeholde for DC 

atleter i 9 europæiske lande. Kompetencerne består bl.a. af evnen til at cope med 

stress i kombinationen af sport og skole og viden om karrieremuligheder inden 

for begge spor. Studiet viser, at atleterne kan følge et DC forløb upåagtet af, 

hvilken type af sportsgren de udøver. Det der i stedet har en effekt er deres 

livserfaringer, der ikke adskiller sig mellem de to grupper. Ydermere er det deres 

kompetencer, såsom villighed til at ofre sig og tage valg, der gør dem i stand at 

følge et DC forløb og nå de samme mål med deres sport og uddannelse. 

 

Dual career scenarier og kompetencer 

Dette studie af Lukas Linnér et al. (2019) præsenterer den svenske data om 

universitetsstuderendes DC forløb i forhold til deres kompetencer og coping-

strategier, der i lighed med studiet oven for er en del af GEES. Forskerne 

anvender et kvantitativt tværsnitsdesign til at undersøge studenteratleternes 

opfattelse af, hvilke kompetencer de skal besidde for at lykkes med at kombinere 

sport og skole, deres erfaringer med at cope med forskellige scenarier, samt 

forholdet mellem de disse. Der var 71 studenteratleter med en middelalder på 

25 år, som besvarede spørgeskemaerne. Her skal de forholde sig til en liste med 

38 DC kompetencer, der bl.a. består af evnen til at bruge sin tid effektivt. 

Derudover skal de forholde sig til, hvorvidt de har oplevet en række scenarier, 

hvor det første af syv vedrører sammenfald mellem eksamener og afgørende 

sportslige kampe. Studiet viser, at studenteratleterne føler sig nødsaget til at 

udvikle mere end 70 procent af DC kompetencerne for at lykkes med at 

kombinere sport og skole. Studenteratleterne føler det stærkeste behov for at 

besidde evnen til at cope med stress i kombinationen af sport og skole, forstå 

vigtigheden af hvile og restitution, evne at bruge tilbageslag konstruktivt, evne 

at fokusere på nuet uden at blive distraheret, samt evne at prioritere opgaver før 

andre, f.eks. lektier før træning. Ydermere har over halvdelen af dem oplevet alle 

syv scenarier. Scenariet om fravær fra undervisning i en periode relaterer sig til 

studenteratleternes coping-strategier, der viser, at de ved, hvilke kompetencer 

der her er relevante. Det forholder sig omvendt i forhold til at fastholde deres 

sociale liv uden for sporten, hvor de oplever flere vanskeligheder. 
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1.3.3.2 Transitioner 

Vanskeligheder ved dual career 

Studiet af Christina López de Subijana et al. (2015) om barrierer for spanske 

eliteudøveres DC viser, at de oplever at have en del problemer med 

uddannelsessystemets strukturer og krav. Studiet undersøger, hvorvidt 

karrierehjælpsprogrammet PROAD kan facilitere DC forløb for atleter, samt om 

der er forskel på DC forløb for atleter, der er tilknyttet hertil, og for dem som ikke 

er. Studiet er prospektivt og designet som et kvantitativt surveystudie. 

Spørgeskemaer blev sendt til samtlige spanske eliteudøvere fra olympiske 

sportsgrene (2378 atleter) og respondenterne havde en gennemsnitsalder på 24 

år. Undersøgelsen viser, at de mest signifikante barriere for DC er relateret til 

tidsstyring. Begge grupper af atleter, både de der anvender programmet, og 

dem, der ikke gør, oplever de samme barrierer i forhold til uddannelsesdelen. 

Det gælder den obligatoriske undervisning, de fastsatte tidsplaner og 

eksamener. Studiet anbefaler, at programmet i større udstrækning gør 

studenteratleter bevidste om vigtigheden af at have igangsat en alternativ 

karrierevej inden post-sportskarrieren træder ind. Her spiller 

uddannelsesinstitutionerne en rolle, så de i større grad tilpasser deres forløb til 

studenteratleterne gennem fleksible læreplaner, særlige stipendier og 

mentorprogrammer (Gregersen, 2019). 

 

Dual career-forløb fremmer en alternativ karriere 

Dette studie af Miquel Torregrosa et al. (2015) undersøger, hvilken forskel det 

gør, hvorvidt atleter har fulgt et DC forløb, eller udelukkende har fokuseret på 

deres sport. Der indgår tidligere olympiske deltagere i undersøgelsen i alderen 

25-40 år. Studiet har et kvalitativt design, og består af interviews med 15 atleter 

før og igen 10 år efter deres sportslige karriere afsluttes. Dermed er det muligt 

at sammenholde atleternes retrospektive og prospektive beretninger. Studiet 

viser, at atleter der har fulgt konvergerende eller parallelle DC forløb, selv har 

valgt at stoppe deres sportslige karriere, planlagt deres pension, fået social 

støtte, har multiple identiteter og besidder en række coping-strategier. Disse 

faktorer har tendens til at fremme udviklingen af en alternativ karriere efter den 

aktive sportskarriere. Det forholder sig omvendt for atleter, der har fulgt en 

lineær bane. De har en mangel på samme sæt af karakteristika, og har derfor haft 

vanskeligere transitioner. Denne gruppe af atleter er også mere tilbøjelige til at 

være urealistiske med hensyn til deres evner til at håndtere deres post-

sportskarriere, som for nogle af dem medførte alvorlige psykologiske 

konsekvenser (Gregersen, 2019). 
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Tidlig planlægning af karrierestop 

En tværkulturel komparativ undersøgelse af Tshepang Tshube og Deborah L. 

Feltz (2015) om post-sportskarriere og DC blandt atleter i alderen 27-43 år i 

Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe udpeger tre afgørende temaer for 

atleters transitioner og post-sportskarriere. Temaerne spænder over typen af 

pensionering fra elitesporten (frivillig eller ufrivillig), typen af DC (f.eks. afsluttet 

uddannelse), samt typen af udfordringer (f.eks. mangel på vejledning). 

Datamaterialet er indsamlet ved hjælp af online spørgeskemaer, 

semistrukturerede interviews og fokusgruppeinterviews med 17 pensionerede 

olympiske atleter fra forskellige lande og sportsgrene. I analysen anvendes den 

miljøorienteret model for menneskelig udvikling (Bronfenbrenner, 1979). Studiet 

viser, at atleterne har haft vanskeligt ved at balancere deres sport med en 

karriere uden for denne, hvilket var særlig problematisk tidligt i deres 

sportskarriere. I nogle tilfælde, f.eks. i Botswana, har atleterne været nødt til at 

vælge mellem sport og skole, hvorfor nogle af disse har opgivet deres 

uddannelse. Elleve atleter havde vellykkede DC forløb, da de gennemførte 

universitetsstudier, mens seks atleter ikke havde DC forløb. Studiet indikerer, at 

atleter der anvender DC forløb til at forberede sig til en post-sportskarriere har 

større tilbøjelighed til at opleve vellykkede transitioner (Gregersen, 2019). Det er 

i tråd med andre studier (Stambulova, Stephan, & Jäphag, 2007; Wylleman & 

Reints, 2010). 

 

Faktorer for post-sportskarriere 

Studiet af Andreas Küttel et al. (2017) sammenligner atleter fra Schweiz, 

Danmark og Polen for at undersøge, hvilke faktorer der påvirker deres transition 

ud af elitesporten. Studiet baseres på et retrospektivt tværsnitsdesign og 

anvender online spørgeskemaer med 231 schweiziske, 86 danske og 84 polske 

tidligere internationale atleter i 30 års alderen fra 35 forskellige sportsgrene. Der 

udføres multiple regressionsanalyser med 26 prædiktorer om kvaliteten af deres 

transitioner. Studiet viser forskelle i individuelle karakteristika med hensyn til 

sportslig identitet, tillid til egne evner og uddannelsesniveau, mens der er lighed 

på tværs af kontekster i atleternes pensionsplanlægning og ønske om at afslutte 

deres karrierer. Tilpasning til post-sportskarrieren er mindst problemfyldt for 

schweiziske atleter, og mest for polske atleter, mens en stærk sportslig identitet 

er en risikofaktor for atleter fra de tre lande. Regressionsanalyserne viser, at der 

er lighed mellem ressourcer og barrierer, men det forholder sig også modsat, 

hvorfor en ressource i en kontekst også kan opleves som en barriere i en anden. 

Det er f.eks. tilfældet med en høj sportslig indkomst. Studiet konkluderer, at 
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transitionen til post-sportskarrieren er et komplekst fænomen, hvor en bred vifte 

af faktorer spiller ind. Derfor anbefales det, at andre studier anvender kulturelt 

sensitive tilgange der er tilpasset de forskellige kontekster. 

 

Transition til senioreliten 

Et studie af Robert Morris et al. (2017) om mandlige professionelle 

fodboldspilleres overgang fra ungdom til senioreliten i Storbritannien viser, 

hvilke forandringer spillerne erfarer som følge af denne transition. Studiet 

trækker på transitionsmodellen. Det empiriske materiale består af kvalitative 

interviews foretaget ad to omgange med fem spillere i alderen 17-19 år, hvoraf 

den ene var to uger inden transitionen og den anden to uger efter. Materialet 

blev analyseret ud fra dets tematiske indhold. Studiet viser, at inden transitionen 

giver spillerne udtryk for en stor motivation for at ville lykkes, men samtidig er 

de nervøse for denne transition. To uger efter føler de sig mere selvsikre på at 

lykkes, og at de kan fastholde deres motivation herfor. Deres familier, venner, 

holdkammerater og trænere støtter dem bl.a. følelsesmæssigt gennem hele 

processen, men de er også kilden til spillernes følelse af stress i overgangen til 

senioreliten. De peger på overinvolvering fra forældrene, som derfor ligger det 

største pres på dem, selvom det også er dem, der støtter dem mest 

følelsesmæssigt. Studiet anbefaler flere måder, hvorpå spillerne kan støttes i 

denne transition, som bl.a. består af individuel støtte fra en spiller fra 

seniorholdet. 

 

Transitionsproblemer i post-sportskarrieren 

Dette studie af Maribel Barriopedro et al. (2018) argumenterer for vigtigheden 

af, at atleter forbereder sig på en alternativ karrierevej, eftersom spanske atleter 

oplever at have problemer i transitionen til deres post-sportskarriere. Studiet 

bygger på et kvantitativt design og består af online spørgeskemaer besvaret af 

477 tidligere atleter på højeste internationale niveau. Data analyseres ved hjælp 

af multivariat multinominal logistiske modeller. Studiet er baseret på 

karrieretransitionsmodellen (Schlossberg, 1981; Taylor & Ogilvie, 1994) anvendt 

i studier af atleters pension. Dette studie viser, at atleternes selvvalgte 

karriereophør, pensionsplanlægning, tilfredshed over sportslige præstationer og 

overvejelser over karriereveje korrelerer signifikant med niveauet af oplevede 

vanskeligheder i forskellige livssfærer. Derudover viser studiet, at atleter der har 

fulgt en parallel karrierevej oplever færre problemer i deres post-sportskarriere, 

end atleter der har fulgt en konvergent karrierevej. Derfor anbefales det, at 
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andre studier identificerer, hvad der skal til for at få studenteratleter til at 

fastholde deres engagement i uddannelse. 

 

Komparativt studie af transition til post-sportskarriere 

Küttel et al. (2018) foretager en komparativ undersøgelse af atleters post-

sportskarriere i Schweiz, Danmark og Polen med henblik på at få forståelse for 

nationale konteksters indflydelse herpå. Komparationen foretages i forhold til 

atleternes forudsætninger for en transition til en post-sportskarriere, perioden 

den løber over, samt konsekvenser heraf. Studiet trækker på karrieretransitions- 

og udviklingsmodellen for atleters transition, samt Bronfenbrenners (1979) bio-

miljøorienterede model for menneskelig udvikling. Datamaterialet er det samme 

som ved et andet studie i denne syntese (Kuettel et al., 2017). Studiet viser, at 

polske atleter har en længerevarende sportslig karriere end atleter i Schweiz og 

Danmark, og en længere periode, hvor de ensidigt fokuserer på deres sportslige 

karriere og som følge heraf en signifikant højere sportslig identitet end atleter 

fra de andre lande. Studiet peger på, at forskelle mellem atleternes transition til 

en post-sportskarriere indikerer, at den nationale kontekst medvirker hertil, 

hvilket bl.a. ses af forskelle i økonomisk støtte til deres sportslige karriere. 

Samtidig viser studiet, at atleterne på tværs af landene deler et sæt af 

karakteristika, såsom at størstedelen selv valgte deres karriereophør som 30-

årig. Derfor konkluderer studiet, at der i denne transitionsperiode er flere 

ligheder end forskelle mellem atleterne. Studiet anbefaler, at der foretages flere 

studier af atleters post-sportskarriere, hvor de specifikke sociokulturelle 

kontekster indgår.  

 

1.3.3.3 Talentmiljøer 

Bevidsthed er en vigtig katalysator for udvikling 

Et studie af Andrew Mills et al. (2012) om betydningsfulde faktorer i udviklingen 

af talentfulde fodboldspillere i Storbritannien viser, at bevidsthed er et 

fundamentalt aspekt for forståelse af, hvad spillerne gennemgår i transitionen 

mellem ungdoms- og senioreliten. Data består af kvalitative interviews med 10 

talenttrænere. Den teoretiske ramme består af Gagnés udviklingsteori, der kan 

beskrives som multidimensionel. Studiet viser seks forbundne kategorier, der 

influerer på spillernes udvikling i en positiv eller negativ retning. Ud over 

bevidsthed (selv eller andres) er der modstandsdygtighed (f.eks. håndtere 

tilbageslag), målrettede egenskaber (f.eks. professional attitude), intelligens 

(f.eks. følelsesmæssigt), sportsspecifikke egenskaber (f.eks. lydhørhed over 

korrektioner) og miljøfaktorer (f.eks. signifikante andre). Resultaterne fra studiet 
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viser karakteren af det multidimensionale i talentmiljøer, hvorfor det er vigtigt 

for spillerne at besidde disse ofte komplicerede og sammensatte faktorer i 

overgangen til senioreliten. Studiet peger desuden på, at akademierne bør 

understøtte spillerne til at performe som reflekterende tænkere, og forme de 

karakteristika der er forbundet med den udvikling, de finder mest effektiv. 

 

Den holistisk miljøorienterede tilgang 

Studiet af talentmiljøets karakteristika og betydning i fodbold viser, at den 

holistiske miljøorienterede tilgang kan inspirere trænere og øvrige praktikere til 

at øge deres opmærksomhed på andet end spillernes fodboldmæssige udvikling, 

men også på de overordnede strategier og organisatoriske kontekster. Dette 

undersøges af Carsten H. Larsen et al. (2013) ud fra de oplevelser som drenge på 

U-17 niveau har med at være talent i en dansk fodboldklub. Designet indbefatter 

interview, observation og dokumentanalyser. Den teoretiske ramme består af 

Bronfenbrenners bio-miljøorienterede model og Scheins model om miljøets 

succesfaktorer (Schein, 2004). Studiet viser, at dette miljø baseres på det 

relationelle aspekt mellem spillere, trænere og ledere, hvor trænere og ledere 

skal understøtte spillernes holistiske udvikling, håndtere DC forløb, udvikle 

evnen hos spillerne til at arbejde hårdt, være selvbevidste og ansvarlige for deres 

egen træning. Dette studie argumenterer for, at talentmiljøerne er ansvarlige for 

at give spillerne de tilstrækkelige ressourcer, så de kan klare transitionen til 

senioreliten. Der er et fravær af eksplicitering af viden mellem trænere og 

spillere om, hvordan denne proces forløber der har en uhensigtsmæssig 

påvirkning på spillernes coping-strategier. 

 

Den psykosociale dimension er fraværende 

Formålet med dette studie af Mills et al. (2014) er at undersøge 50 

fodboldspillere i alderen 16-18 år fra de to bedste engelske rækker om deres 

opfattelser af kvaliteten af deres talentmiljøer i overgangen til et professionelt 

niveau. Studiet anvender et psykometrisk instrument, der er et spørgeskema 

udviklet af Martindale et al. (2010), som kan måle effekten af et talentmiljø 

gennem atleters oplevelser heraf. Resultaterne viser, at spillerne oplever, at 

deres miljøer udviser et langsigtet udviklingsfokus (f.eks. høj kvalitet af 

coaching), tilvejebringer netværk (f.eks. fra forskellige fagfolk) og har effektiv 

kommunikation (f.eks. trænere der kan forklare deres træningsøvelser). 

Omvendt viser studiet, at miljøerne er mangelfulde i forhold til at forstå den 

enkelte, sikre et link til seniorholdet, samt etablere en konstruktiv relation til 

betydningsfulde interessenter (f.eks. afsætter trænerne ikke tid til at tale med 
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forældre). Det understreger, at akademierne i større grad bør være 

opmærksomme på den psykosociale dimension i de miljøer der skabes for 

spillerne. Derudover peger studiet på, at spillernes holistiske behov kan blive 

kompromitteret, da de befinder sig i et miljø der primært koncentrerer sig om 

den fodboldmæssige del. Studiet anbefaler, at andre studier tager afsæt i 

spillernes perspektiver i forhold til miljøerne, retter fokus på de afgørende 

transitioner, og metodisk udfordrer de hyppigt anvendte retrospektive designs. 

 

Interventions succes  

Et miljøorienteret interventionsprojekt af Carsten Hvid Larsen et al. (2014) i en 

elitefodboldklub i Danmark har til formål at styrke kulturen gennem en 

psykosocial udvikling, bidrage til at styrke færdighederne hos spillerne til at 

kunne begå sig på et senioreliteniveau, samt at skabe en stærkere relation 

mellem ungdoms- og seniorafdelingen. Studiet anlægger en holistisk 

miljøorienterede tilgang til talentudvikling (Henriksen et al., 2010). 

Undersøgelsen er baseret på et casestudie, som består af observation og 

interviews med spillere og trænere på U-17 niveau. Studiet udpeger seks 

principper for interventionen, såsom erkendelse af miljøets betydning for 

individet der er situeret i en større kulturel kontekst. Resultaterne viser, at 

interventionen var en succes, da den skabte mulighed for at udveksle erfaringer 

mellem spillere og trænere, hvilket har ført til mere klarhed over, hvad der 

forventes i transitionen mellem ungdom og senioreliten. Derudover havde 

klubben allerede en stærk organisatorisk kultur, men manglede opmærksomhed 

på udviklingen af spillernes psykosociale færdigheder, som denne intervention 

gav mulighed for at fokusere på. 

 

Fokus på den langsigtede udvikling 

Et studie af Andreas Ivarsson et al. (2015) om talentmiljøers evne til at skabe 

trivsel hos unge svenske fodboldspillere viser, at spillere der støttes gennem et 

fokus på den langsigtede udvikling, i mindre grad oplever stress og mistrivsel end 

andre spillere. Det metodiske design består i tråd med Mills et al. 2014 af 

spørgeskemaer udviklet af Martindale et al. 2010, og et feltbaseret longitudinalt 

design. 195 spillere i alderen 13-16 år fra svenske fodboldklubber har besvaret 

spørgeskemaer af tre omgange gennem en 3-årig periode i forhold til deres 

opfattelser af miljø, stress og trivsel. Studiet viser, at spillerne generelt oplever 

et højt niveau af trivsel og er positivt indstillede over for deres miljøer. Det 

gælder særligt for den gruppe af spillere, der er mest positive over deres 

talentmiljøer. Den største forskel er deres oplevede kommunikationsklima 
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mellem trænerne og dem selv, hvor de der tilhører de mest positive indstillede 

over for deres miljøer, også er dem der giver udtryk for den bedste træner-spiller 

relation. Studiet peger på vigtigheden af, at klubberne udvikler miljøer med et 

langsigtet og individuelt fokus, hvor målsætning og evaluering er centrale 

områder i spillernes trivsel og fodboldmæssige udvikling. For flere klubber er de 

fodboldmæssige præstationer det vigtigste, hvorfor de i mindre grad er 

interesseret i langsigtede processer og mål, selvom de paradoksalt nok er 

bevidste om betydningen af at have et højkvalitets talentmiljø. 

 

Et holistisk orienteret miljø med transitionsproblematikker 

En undersøgelse af talentmiljøet foretaget af Ruben Ringereide Aalberg og Stig 

Arve Sæther (2016) i en norsk elitefodboldklub viser, at klubben tilbyder et miljø 

med fokus på aspekter fremhævet af Bronfenbrenners model. På trods af det har 

klubben et svagt link mellem ungdoms- og senioreliten, der står i et 

konkurrenceforhold, da de konkurrerer om at opnå de bedste resultater. 

Derudover nedgraderes vigtigheden af at udvikle lokale spillere til seniorholdet 

på grund af klubbens behov for kortsigtet succes. Studiet trækker på den 

holistiske og miljøorienterede metode, som Henriksen (2010) har bidraget med, 

hvorfor fokus er på, at forstå det komplekse miljø, atleterne er indlejret i. 

Designet er et casestudie af den norske eliteklub Rosenborg BK, hvor forskerne 

har fulgt U-19 holdet i tre uger ved hjælp af observation og interviews. Studiet 

viser, at klubben forsøger at give spillerne værktøjer til at håndtere udfordringer 

på og uden for banen. Klubben bruger bl.a. ressourcer på at skabe en 

velstruktureret hverdag der fordrer til vellykkede DC forløb. Der mangler dog 

fortsat en bedre kobling til senioreliten, hvorfor det kan være svært for spillerne 

at klare denne transition. 

 

1.3.4 Gennemgående træk i syntesen 

Enkelte studier i denne syntese viser, hvorledes studenteratleter der følger et DC 

forløb oplever gensidige fordele, mens flertallet af studier peger på forskellige 

problematikker og barrierer de oplever ved at forsøge at koble deres sportslige 

karriere med en uddannelses- eller erhvervsmæssig karriere. 

Af de 11 studier om balance mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv peger de 

fleste på konfliktuerende forhold i studenteratleternes DC forløb. Disse forhold 

går på modstridende krav, utilstrækkelig støtte fra uddannelser, presset imod 

deres langsigtede interesser, vanskeligheder ved at kombinere aktiviteter uden 

for sporten og at være integreret i en uddannelseskontekst, samt en tilbøjelighed 
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til at prioritere de sportslige præstationer. Det er på uddannelsesdelen, at de i 

overvejende grad føler sig udfordret, og aldrig på den sportslige del, da den altid 

kommer før den anden. Studierne viser, at trænere og ledere præger deres DC 

forløb i en negativ retning, da de mangler forståelse for vigtigheden heraf. Der 

er kun ét studie, der ikke peger på en ubalance mellem disse karriereveje, og 

hvor studenteratleterne oplever gensidige fordele. Et andet studie afviser, at der 

er forskel mellem typer af sportsgrene og atleters mulighed for at følge et DC 

forløb, mens et tredje peger på behovet for at besidde en række DC kompetencer 

for at lykkes hermed. 

Af de 7 studier om transitioner viser en overvejende del af dem, at de 

studenteratleter der følger et DC forløb oplever færre problemer i deres post-

sportskarriere end dem der ikke gør. Det gælder de studenteratleter der følger 

en konvergent eller parallel karrierevej, hvor studier udpeger en række 

gennemgående karakteristika hos dem. Omvendt er der et fravær af disse 

karakteristika hos studenteratleter der følger en lineær karrierevej, hvorfor disse 

har større tilbøjelighed til, at få en traumatiserende post-sportskarriere. 

Desuden peger et studie af familie, venner, træneres mv. påvirkning af 

studenteratleterne, at de i lige så høj grad kan hæmme som fremme deres 

transition til senioreliten, mens et andet studie peger på, hvordan sociokulturelle 

kontekster spiller ind på denne transition. 

Af de 6 studier om talentmiljøer er der en gennemgående ambition hos 

klubberne om at være holistiske og miljøorienterede i deres tilgange til 

talentudvikling. Klubberne fremstilles generelt som strukturerede og 

velorganiserede med fokus på langsigtede og individuelle mål. Problematikkerne 

kredser om klubbernes negligering af den psykosociale dimension hos spillerne, 

bl.a. manglende kontakt til forældre, og deres manglende evne til at løse 

spillernes overgang til senioreliten. Studierne er optaget af denne overgang, 

hvorfor analyser af talentmiljøer ensidigt kobles på transitionsproblematikker. 

Der er et fravær af studier, der fokuserer på hverdagen i disse miljøer. 

Samlet om studierne gælder, at de i vid udstrækning er baseret i den 

idrætspsykologiske forskningstradition, der rækker ud over den 

individuelpsykologiske ambition om at identificere individuelle egenskaber eller 

attributter hos studenteratleterne, for i stedet at anlægge et holistisk og 

miljøorienteret perspektiv (Gregersen, 2019). Ikke desto mindre har studierne en 

tilbøjelighed til at fremstille deres resultater gennem studenteratleternes 

perspektiver eller identificering af kompetencer hos dem, hvilke der fremsættes 

som nødvendige for at følge et DC forløb. Studierne tager ofte afsæt i 
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idrætspsykologiske udviklingsmodeller for atleters transition og holistiske 

atletkarriere og deres fokus på normative og ikke-normative transitioner. 

Ydermere trækker flere af de idrætspsykologske studier på antropologiske og 

sociologiske udviklingsteorier og begreber. Disse modeller og analytiske 

perspektiver tilbyder en måde at forstå DC ud fra et flerdimensionelt perspektiv, 

hvor flere faktorer er vigtige at indtænke, således at det bliver muligt at 

undersøge de ofte komplekse interagerende processer, der forekommer. At 

anlægge et flerdimensionelt perspektiv er i tråd med Stambulova et al. (2015), 

der efterspørger studier om DC, som rækker ud over studenteratleternes 

oplevelser ved f.eks. at undersøge den sociokulturelle kontekst for DC forløb. 

Studierne hviler på et omfangsrigt og mangfoldigt materiale, hvilket også må 

tilstræbes, når ambitionen (som oftest) er at undersøge DC som et 

flerdimensionelt fænomen. Mere specifikt er der en overvægt af kvantitative 

designs i forhold til studier af transitioner, mens det forholder sig omvendt i 

forhold til studier af talentmiljøer. Det er mere jævnt fordelt i forhold til studier 

af balance mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv. To studier består af et 

kombineret design med begge tilgange, mens to studier udelukkende består af 

dokumentanalyser. Grundlæggende forekommer der en relativ stor variation af 

metodiske designs og tilgange blandt studierne. 

Studierne er primært optaget af at undersøge transitioner mellem ungdom og 

senioreliten samt transitionen til post-sportskarriere, mens der blot er ét studie 

der fokuserer på udviklingsperioden, dvs. i den periode, hvor atleterne er mellem 

12-19 år. Debois et al. (2015) hævder, at kun få af de studier der anlægger et 

holistisk livsperspektiv undersøger talenternes progression, når de befinder sig i 

den afgørende udviklingsperiode. Derudover er der en overvægt af studier med 

et retrospektivt design, der ikke i samme grad som et prospektivt design formår 

at indfange de fortløbende og dynamiske processer, der bl.a. kendes ved 

transitionsprocesserne. Der er også et fravær af studier, som undersøger, hvilken 

indflydelse relationer til jævnaldrende, forældre, trænere og ledere mv. har for 

atleters DC forløb, hvilket særligt gælder i de tidligere ungdomsår. I de nyeste 

studier er der fortsat fokus på studier af transitionsproblematikker. Derudover 

er der et øget fokus på studier af support og mentorprogrammer. Tendensen i 

DC forskningen går i retning af at udvikle politikker og handleanvisninger, der kan 

bidrage til at understøtte studenteratleternes DC forløb og karrieretransitioner. 
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1.4 Projektets bidrag til den eksisterende dual career 

forskning 
I forbindelse med min deltagelse i en samtale mellem et fodboldtalent, hans 

forældre og en træner, beder træneren mig om at præsentere mit projekt, 

hvortil moderen udtrykker: 

Så håber jeg du finder nogle hele mennesker (mor til et fodboldtalent). 

I samtalen deltager Niels, der er U-19 spiller og på vej mod sit sidste halve år som 

ungdomsspiller, hvorfor træneren har indkaldt ham og hans forældre for at 

orientere dem om klubbens syn på hans fremtid. Inden mødet havde jeg spurgt 

Niels og hans forældre om tilladelse til at deltage heri, hvilket de indvilligede i. 

Niels og jeg havde mødtes to gange tidligere for at tale om hans hverdag i 

klubben, på sin HHX-uddannelse mv. Om end moderens kommentar faldt i en 

munter og løssluppen tone fik det mig til at reflektere yderligere over, hvad mit 

formål er med projektet, og ikke mindst, hvordan jeg udtrykker mig herom. I 

situationen sagde jeg, at jeg ikke har en definition herpå, jeg ønsker at få 

bekræftet, men at jeg er optaget af at undersøge, hvordan man i praksis arbejder 

med idealet. I en interviewsamtale med en træner udfordredes jeg også på, hvad 

det er, jeg er optaget af at undersøge. Til mit spørgsmål om, hvorvidt klubben 

har et ideal om at fremme det hele menneske, svarer han: 

Man er nødt til at kigge på ham som en ung mand. Om det er et ideal om at 
uddanne et helt menneske. Jeg synes, det er dårligt ord. Det er jo bare en person 
man hjælper på vej, som stadigvæk er identitetssøgende om, at få en eller 
anden form for kerne om, hvem er jeg. Det hjælper vi ham med. Det gør vi på 
fodboldbanen. Nede på gangen [hvor de bor], og når vi spiser morgenmad. Og 
det gør vi selvfølgelig også, når han er ude i skolen. Så jo, hvis det er det du 
forbinder med at være et helt menneske. 

Denne træner bryder sig ikke om begrebet uden at komme ind på hvorfor. Ikke 

desto mindre sætter han det ind i en identitets- og udviklingssammenhæng, de 

som klub ønsker at hjælpe de unge mænd med, der rækker ind på fodboldbanen, 

i skolen, ved spisebordet mv. Til det samme spørgsmål til en af de klubsansvarlige 

for ungdomsafdelingen, fik jeg dette svar: 

Kent: Ja, det har vi da. Altså det har vi jo. Altså er hele mennesker - det snakker 
alle jo om, og så er min holdning nu også. Er der nogen der har sandheden på 
det hele menneske? For nogen er det hele menneske, at han bliver 80 % 
fodboldspiller, og noget andet, og for andre mennesker er det 80 % uddannelse 
og 20 % fodboldspiller. Så det hele menneske er for mig mere en fortælling om, 
at vi laver nogle rammer, hvor den enkelte kan, og vi kan støtte og vi skal 
selvfølgelig have vores mening om det, få de muligheder, så han bliver et helt 
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menneske i forhold til uddannelse, familie og venner, og hvor man nu flytter fra 
og til, og alle de der ting, så for mig er det, hvad der skal forstås som et helt 
menneske. Fordi det hele menneske det tror jeg ikke på, at der er nogen der har 
definitionen på. 

Martin: På jeres hjemmeside skriver I, at I udvikler det hele menneske, og der 
laver I nogle koblinger mellem det, og at det er sundt med et afbræk 

Kent: Og det er jeg fuldstændig enig i, men jeg vil nuancere det. Nogle spillerne 
har brug for større afbræk end andre, og nogle kan bedre leve med, at det 
næsten er 100 % fodbold, og så findes der også en spiller, som er sjældent, eller 
jeg ved ikke, hvor sjældent det er, som ikke kan gå i skole, og hvis han ikke var 
blevet fodboldspiller, så var han jo kommet i lære eller gjort noget andet fra, at 
han var 16 år, men nu skal han jo bare gå i skole, fordi det er det der passer til 
det at spille fodbold, så hvad er det hele menneske for ham. Det er ikke 100 % 
at gå i skole rent faktisk, men da han ikke kan blive fodboldspiller samtidig med, 
at han er i lære som murer. Han vil i hvert fald føle, at han går glip af noget, og 
så er der noget fysisk i det, så hvad er det hele menneske for ham. Man er nødt 
til at tage udgangspunkt i, hvad hans muligheder er. Der er vi jo ikke bare i 
fodboldverdenen, men det er som om, at vi alle sammen skal have en 
studentereksamen. Det snakker man tit om. Så for mig er det hele menneske 
nogle idéer om, hvor det bærer hen, men der skal være noget fleksibilitet i det, 
som passer til den enkelte. 

Den klubansvarlige vil på den ene side gerne vedkende sig, at de som klub har et 

ideal om at fremme det hele menneske, der implicerer nogle rammer og en 

støtte i forhold til drengenes uddannelse, familie, bopæl mv., men på den anden 

side tager han afstand til idealet ved at problematisere, hvad det skal indeholde. 

Derudover peger han på et dilemma mellem at tage hensyn til den enkeltes 

uddannelsesvalg, da han mener, at der kan være flere versioner af det hele 

menneske, og samtidigt refererer han til en fodboldverden, der ikke tillader alle 

versioner. 

Disse empiriske uddrag viser flere ting. For det første viser de feltens måde at 

forholde sig kritisk til idealet på, samt hvordan vi som forskere medkonstruerer 

viden om det analytiske objekt, vi ønsker at undersøge. Gennem vores 

tilstedeværelse i felten, og de spørgsmål vi, der stiller, gør vi noget ved den, som 

måske ikke ville forekomme, hvis ikke vi var der. Det er noget vi som forskere må 

tage på os og overveje konsekvenserne af. Det er en ambition jeg vil forsøge at 

leve op til, hvilket jeg vil diskutere mere indgående i metodekapitlet. For det 

andet viser disse uddrag måder, hvorpå felten konstruerer idealet, og sætter det 

ind i de sammenhænge aktørerne finder relevante med effekter som følge heraf. 

Da min kundskabsambition er at undersøge aktørers praktisering af idealet og 

konsekvenser heraf, anlægger jeg et teoretisk perspektiv og udvikler et 

metodedesign, der muliggør et studie heraf. I det følgende redegør jeg kortfattet 
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for mine teoretiske og metodiske greb for at argumentere for, hvordan projektet 

bidrager til underbelyste områder af DC forskningen. 

 

1.4.1 Teoretiske og metodiske greb  

Jeg ønsker at bevæge mig fra at ville besvare spørgsmål om, hvad idealet er, til 

hvor det er og hvad det gør, da det ikke kan identificeres uafhængigt af en social 

praksis. Min måde at betragte idealet på er i tråd med den post-strukturalistiske 

filosof Judith Butlers (1993) filosofiske betragtninger om køn. Ifølge Butler kan et 

mandligt eller kvindeligt køn ikke forstås som et stabilt iboende fænomen 

(essens), men må ses som en diskursiv praksis, der griber ind i verden og skaber 

selve det fænomen, det påstår at navngive. Hun argumenterer for, at køn er 

noget man gør, hvorfor der er tale om kønnets performativitet. Det handler ikke 

om, hvorvidt der er en performance, der er godt eller skidt udført, men derimod 

om, hvordan der er noget, f.eks. en identitet der bliver til gennem handlinger 

(Sjørslev, 2015). Det performative er også fundamentalt for filosof og 

idéhistoriker Michel Foucaults tænkning, eftersom han ikke er optaget af, om et 

udsagn er sandt eller falsk som svar på gyldigheden af et spørgsmål, men snarere 

hvad der gør sig gældende for et spørgsmål (Hyldgaard, 2010). Hos Butler er 

pointen skrevet frem med inspiration af sprogfilosof John Austin (1997), der i sin 

talehandlingsteori arbejder med illokutionære talehandlinger, dvs. tale, der 

samtidig udgør en handling, og som skaber det, der udtales igennem udtalelsen 

(Højgaard & Søndergaard, 2010, pp. 317-318). For filosof, sociolog og antropolog 

Bruno Latour (2005) er subjektivitet ikke noget, vi naturligt er udstyret med, men 

det er noget vi opnår eller får del af gennem sociale relationer. Han refererer til 

»plug-ins«, en slags subjektivitetstilbud, der cirkulerer i det sociale (Blok & 

Elgaard Jensen, 2009, p. 185). Det, at fokusere på det sociale og hvordan det (u-

)muliggør handlemåder for aktører, ses også af etnograf og filosof Annemarie 

Mol og sociolog John Laws (2004) analyser af hypoglykæmi (lavt blodsukker). Her 

opfatter de ikke hypoglykæmi som noget man har, men som noget der udføres 

eller gøres, og derfor ikke eksisterer uafhængigt af de praksisser, hvori det 

manipuleres. For Mol og Law handler det om at klargøre de praktiske 

implikationer af aktørers måder at udføre (enacte eller performe) hypoglykæmi 

på. De formår dermed at analysere forskellige versioner af hypoglykæmi, der 

træder frem forskellige steder og inddrager forskellige personer, ting, strategier 

mv. I praksis indgår det diskursive og materielle i hinanden (Bossen & Lauritsen, 

2007, pp. 102-107). Disse performance- og subjektivitetsteorier går igen hos 

uddannelses- og idrætsforskere Jens Christian Nielsen, Jesper S. Olesen og Lotte 

S. Skrubbeltrang (2017; Nielsen & Olesen, 2019; Olesen, 2018) og deres 
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forståelse af talentbegrebet, hvor et talent ikke skal ses som noget man har eller 

er, men skal ses som noget, der bliver til gennem kollektive handlinger. Dermed 

kan talentet ikke afgrænses i forhold til andre, men det må ses som afhængig af 

andre. Min opfattelse af idealet går hverken i retning af idealet som diskurs, som 

Butler, Foucault, Latour, Højgaard og Søndergaard står for, eller i retning af 

idealet som praksis, som Mol og Law står for, men derimod af sammenblandinger 

af disse, der konstituerer virkeligheden med idealet. Det er i sammenvævningen 

mellem diskurs og praksis, at idealet får sin eksistens, hvilket udgør min måde at 

betragte idealet på.    

Med blik for performativitetsbegrebet og måder at betragte subjektet på, ser jeg 

idealet om at fremme det hele menneske som et relationelt fænomen, der i 

mødet mellem entiteter af human og ikke-human karakter opnår en produktiv 

kraft og orden. Dermed foreslår jeg at anvende et ny-materialistisk perspektiv 

(Fox & Alldred, 2017), der gør det muligt at udvide perspektivet, så det diskursive 

ikke spiller en ensidig og dominerende rolle i subjektiveringsprocesserne, men 

udvides til at gælde multiple kræfter inkluderende diskurser, materialitet, 

teknologi, subjektivitet mv. Alle disse kræfter er vigtige at indtænke i analysen af 

idealet, da de samtidigt konceptualiseres i relationelle netværk eller assemblages 

i intra-aktive processer (Barad, 2007). Analysen bliver hermed mere sensitiv 

overfor alle entiteter, der er involveret i de komplekse, fortløbende og 

interagerende processer (Højgaard & Søndergaard, 2011, pp. 347-348). 

Gennem mit blik for samtlige involverede humane og ikke-humane aktører, og 

hvilken effekt de har på den måde idealet træder frem på, forsøger jeg at udvide 

forståelsen af, hvad det for de unge fodboldtalenter kræver at performe som det 

hele menneske i en elitefodboldklub. Men ikke alene hvad det kræver af dem, 

men også hvad det kræver af andre aktører, og hvad det får af konsekvenser i 

forhold til idealets fremtrædelsesform. Denne udvidelse søger jeg gennem et 

etnografisk studie af konstitueringen af idealet i disse klubber, jeg betegner som 

talentassemblages. Assemblagebegrebet låner jeg af filosof Gilles Deleuze og 

psykoanalytiker Félix Guattari (1987), da det bl.a. indbefatter samtlige aktører af 

både human og ikke-human karakter, der har relevans herpå, og som indgår i et 

affektiv flow, der tildeler og fratager kapacitet til at handle. Ved at se idealet 

gennem assemblagebegrebet kan jeg rette fokus på, hvilke relationelle 

forbindelser af både human og ikke-human karakter, der producerer hvad og på 

hvilke måder for at stille skarpt på effekterne heraf.  

Ved at anlægge et ny-materialistisk perspektiv går jeg i en anden retning end den 

megen realistisk orienteret DC forskning. Inden for realistisk orienterede 
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forskningstradition defineres fænomenerne ofte på forhånd, hvorefter de 

undersøges. Jeg anlægger en mere åben tilgang, hvor jeg undersøger hvem der i 

felten er vigtige aktører for idealet, hvilke forbindelser der trækkes, og hvordan 

det gøres. Med det ny-materialistiske perspektiv bliver det muligt at få øje på 

den skrøbelighed, der er ved at performe som et talent. Ryan (2015) påpeger 

også, at atleterne føler sig skrøbelige ved udelukkende at følge deres sportslige 

karriere i tilfælde af f.eks. skader eller formnedgang. Skrøbelighed skal i denne 

forbindelse ikke forstås som et (individuel)psykologisk karaktertræk, men 

derimod som den situation drengene placeres i, der skaber en usikker eksistens. 

For talenterne kræver det meget arbejde at leve op til deres status og vedblive 

med at være en del af et talentassemblage. Med den ekstreme specialisering 

følger uundgåeligt en eller anden form for skrøbelighed, da der på 

senioreliteniveau kun er få pladser at kæmpe om, hvor denne specialisering kan 

udføres, og der er mange ting talenterne ikke kan, fordi de skal hellige sig 

specialiseringen fuldt ud. Skrøbelighed er noget man må forstå i relation til den 

specialiserede elitesportsverden. Skrøbeligheden ved at performe som et talent 

er fraværende i megen forskning andet end, at den fremgår i post-

sportskarrieren. Det ny-materialistiske perspektiv er særlig sensitiv over for, at 

det ikke kun er ved normative og ikke-normative transitioner, at livet som 

eliteidrætsudøver er skrøbeligt, men det er det hele vejen igennem. Med dette 

perspektiv kan jeg gå ud over de øjeblikke, som den eksisterende DC forskning 

primært fokuserer på, for i stedet at se på hverdagen, og de ting som der 

forekommer. Det bliver dermed muligt at se DC i en tidsmæssig udstrækning, 

dvs. over en længere periode, hvilket underbygger, hvordan jeg med min 

etnografiske tilgang kan producere viden herom. 

Da mit analytiske objekt er idealet om at fremme det hele menneske, anlægger 

jeg et teoretisk perspektiv, der muliggør det ’hele’ i en sociologisk/antropologisk 

forstand, hvilket ny-materialismen i udgangspunktet gør, der også indbefatter 

det holistisk-økologiske talentudviklingsperspektiv (Henriksen, 2011). Derfor 

åbner jeg op for ikke alene at se på talentet ud fra en på forhånd defineret 

version af det hele menneske, men på miljøet omkring talentet og hvordan det 

(med-)producerer idealet. Miljøet strækker sig ud over klubberne til at 

indbefatte ungdomsuddannelser, bopæl, kommune, idrætsorganisation og 

specialforbund, hvorfor der indgår forskellige steder, personer, ting, strategier 

mv. Udgangspunktet for ny-materialismen er at medtænke alle dimensioner 

uden på forhånd at bestemme deres relative betydning i forhold til hinanden, 

hvorfor jeg f.eks. ikke vælger at sætte etnicitet og klasse som de mest 

betydningsfulde markører blandt mangfoldigheden af konstituerende kræfter. I 
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stedet er jeg optaget af alle sociale kategoriers samtidige og interagerende 

betydninger (Søndergaard, 2005, pp. 244-245). Da mit analytiske objekt er 

idealet, der i danske elitefodboldklubber gælder drenge i alderen 15-18 år uanset 

etnisk baggrund, forekommer denne afgrænsning relativ åbenlys. Det afgrænser 

også felten til ungdomsuddannelser, hvorfor mit projekt kan ses i forlængelse af 

et andet forskningsprojekt om talentudvikling og elitesport i skolen (Nielsen & 

Olesen, 2019). Mit etnografiske studie foretages ved, at jeg i praksis lærer af 

aktørerne, hvad den kollektive eksistens er blevet til, og hvilke metoder der 

anvendes hertil, samt at opspore de forbindelser der trækkes (Latour, 2005, p. 

33). Mere specifikt udvides felten, så længe aktører udpeges som relevante for 

praktiseringen af idealet. Dermed får jeg blik for, hvordan talentassemblages 

opstår, produceres og hvad effekterne er heraf. Det er både en teoretisk og 

metodisk ambition der griber ind i hinanden, hvilket jeg udfolder i de følgende 

kapitler. 

Med mit studie bidrager jeg med forskning om atleter, der er i deres 

udviklingsperiode, hvilket kun i begrænset omfang er dækket af den eksisterende 

forskning. Det er hverken retrospektivt eller prospektivt, men snarere samtidigt, 

hvilket understreges af feltarbejdets varighed på et år. Endvidere fokuserer jeg 

ikke kun på talentmiljøer og transitioner, men i lige så høj grad også på 

hverdagen. I hverdagen forekommer der en række transitioner, som den 

eksisterende forskning sjældent har blik for, da den vægter transitioner mellem 

ungdom og senioreliten og post-sportskarrieren. Ydermere bidrager mit ny-

materialistiske perspektiv til analyse af samtlige relevante aktører af human og 

ikke-human karakter, der kan udvide forståelsen af, hvad idealet gør og for hvem 

det gør noget. Dermed kan jeg fremstille resultater fra andre end 

studenteratleternes perspektiver eller identificering af kompetencer hos dem. 

Mit argument er, at der er forskellige versioner af idealet om det hele menneske 

der bliver performed afhængig af de begivenheder der sker. Projektet hviler på 

en kritisk ambition om at vise DC i sin standardiserede form, og ikke mindst 

bagsiden af denne (Bowker & Star, 2000; Star, 1991). Talenter der ikke følger en 

standard lever en marginaliseret tilværelse på renden mod udgrænsning. For 

dem der omvendt passer ind i standarden følger der en række indbyggede 

services med, der forhindrer, at de oplever at have en usammenhængende 

hverdag. 
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1.5 Læsevejledning  
Afhandlingen indledtes med en beskrivelse af min indgang ind i idealet om at 

fremme det hele menneske samt en redegørelse af formålet med projektet. 

Herefter fulgte en redegørelse af DC forskningen, hvor jeg beskrev 

søgeprocessen af forskningslitteratur, de tværgående aspekter, samt en syntese 

af udvalgte studier. I forlængelse heraf, diskuterede jeg syntesens 

gennemgående træk for derefter at begrunde relevansen af mit studie op imod 

den eksisterende DC forskning. Det gjorde jeg ved at redegøre for mine 

teoretiske og metodiske greb. 

I kapitel 2 redegør jeg for min teoretiske begrebsramme, hvor jeg anlægger et 

ny-materialistisk perspektiv, som jeg begrunder relevansen af i forhold til mit 

analytiske objekt. Dernæst går jeg mere specifikt til værks ved at redegøre for 

Deleuze og Guattaris assemblagebegreb, og begreber der knytter sig hertil, da 

det giver mig mulighed for at beskrive, hvad der sker i den verden, jeg 

undersøger.  

Afhandlingens 3. kapitel væver sig sammen med mit teoriunivers, hvorfor jeg 

redegør for mit forskningsassemblage der skal tydeliggøre, hvordan viden i ny-

materialismen produceres mellem begivenheder, metoder og forskere. 

Ydermere beskriver jeg min ny-materielle etnografi og metoder, der består af en 

variation af kvalitative tilgange. I forlængelse heraf, følger en diskussion af 

kvalitetskriterier, etiske forhold, samt databehandling og analyseproces.  

I kapitel 4 går jeg i dybden med min teori-informeret analyse, hvor jeg beskriver 

analyseprocessen, og den strategi, hvormed jeg analyserer mit datamateriale. I 

kapitlet formulerer og begrunder jeg mit forskningsspørgsmål, og bryder det ned 

i fire analysespørgsmål, der skal sættes i relation til formålet med mit studie. 

Kapitel 5, 6, 7 og 8 udgør afhandlingens fire analysekapitler. I indledningen af 

hvert kapitel fremstiller jeg mit argument, som jeg efterfølgende udfolder 

gennem analyse af datamaterialet for til sidst at samle op herpå. 

I kapitel 9 konkluderer jeg på analysen og diskuterer den op imod 

forskningslitteraturen. Herefter udpeger jeg udviklingspotentialet ved at forsøge 

at gøre den producerede viden virksom i praksisfeltet. Desuden peger jeg på nye 

og andre veje, hvor studie af idealet om at fremme det hele menneske kan gå 

videre af. 

 



2. Teoretisk begrebsramme 

I tråd med filosofferne Friedrich Nietzsche og Foucault ønsker jeg at udfordre 

eksisterende kulturelle konventioner gennem et detaljeret arbejde med blik for 

de stier, der blev betrådt, og dem der ikke blev. Her skal de objekter, subjekter 

og værdier, der virker naturlige og værdifulde i en given praksis sammenføjes. 

Dette arbejde gøres gennem udvikling, anvendelse og modificering af begreber, 

der sættes i relation til en praksis, hvorved (nye) måder at gøre denne på kan 

genopdages, da disse måder allerede eksisterer på overfladen (Rabinow & Rose, 

2003, p. 9). Deleuze og Guattari giver i What is philosophy? (1994) udtryk for en 

tilsvarende ambition om stille spørgsmålstegn ved eksisterende konventioner. 

For dem er det filosofiens opgave at konstruere begreber, der gør det muligt at 

tænke anderledes. Deleuze og Guattari (1987, pp. xii–xiii) opfatter teori som en 

slags værktøjskasse, der gør det muligt at udvide den måde, vi tænker på. 

Derudover tilføjer de, at teorianvendelse kan være en oprørsk praksis, idet 

begreber kan fungere som mursten, der hjælper til med at bygge retsbygninger 

af fornuft, men kan om nødvendigt også smadre vinduerne heri. Deleuze og 

Guattari ser det som nomadisk forskelstænkning, da de opfordrer tænkere til at 

søge nye livspraksisser ved at bruge eller ignorere begreber, alt efter hvilke 

tilblivelser de ønsker at forfølge (Krejsler, 2019, pp. 38-39). Ved hjælp af 

begreber muliggøres en anderledes tænkning i en hverdag, der ofte hviler på en 

række habituelle og konventionelle processer, hvor der eksisterer et 

dominerende regime. Derfor skal myriader af impulser, sprækker og brud, der 

altid omringer os i en virtuel forstand, men oftest skjult bag vores tanker, 

bevidstheder og kroppe, i forgrunden. Ifølge professor MSO John Benedicto 

Krejsler (2016, pp. 1475-1476) ligger der et potentiale i at opfatte hverdagen som 

en byggeplads, hvorfra en hverdagspraksis udspringer, for at få øje på alt det der 

udelades. Derfor skal man i en videnskabelig praksis fremkalde det samtidigt 

virtuelle gennem et blik på verden, der altid er i en konstant tilblivelsesproces 

(Barad, 2007; Deleuze & Guattari, 1987).  

Denne forskelstænkning ønsker jeg at forbinde med en antropologisk praksis, 

hvor det handler om at lade sine teorier og begreber skabes af den etnografiske 

virkelighed, man møder, når man udforsker verden. Lektor i antropologi Inger 

Sjørslev (2015, p. 213) mener, at Deleuzes’ teorier appellerer til antropologens 

iver efter at forfølge de spor, som lader forhold i verden igangsætte tænkning og 

begrebsudvikling. Det lader jeg mig inspirere af ved at studere, hvad der i 

ontologisk forstand allerede eksisterer i verden af potentialer for at kunne tænke 

anderledes i den undersøgte felt og udvide forståelsen herom. Dermed får jeg 

aktørerne til at udpege, hvem der bidrager til at praktisere idealet om at fremme 
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det hele menneske. Det fortsætter jeg med at gøre, indtil de ophører med at 

udpege aktører. At tænke anderledes end den eksisterende DC forskning går 

således ud på at sætte idealet i forgrunden frem for menneskelige subjekter. Ved 

at betragte idealet som en aktør kan jeg analysere, hvordan heterogene og ellers 

modsatrettede elementer forbindes og opnår en produktiv kraft i 

talentassemblages. Dermed får jeg blik for samtlige involverede aktører, der 

påvirker og er påvirket af idealet. Ved hjælp af et etnografisk studie bliver det 

muligt at undersøge, hvordan idealet materialiserer sig og kommer til sin 

eksistens. Med ny-materialismen går forskeren til verden med blikket rettet mod 

det relationelle, post-antropocentriske og processuelle med fokus på becomings 

frem for beings. Den måde at gå til verden på ønsker jeg ligeledes at gøre i mit 

studie af idealet for at få blik for det affektive flow, der pågår i hverdagen mellem 

forskellige domæner, og på hvilke måder talenterne performer idealet. Inden jeg 

udfolder mine analytiske ambitioner og begrundelser herfor, redegør jeg for ny-

materialismen og den form for etnografi, der er velegnet til at producere 

datamateriale, der tilsammen muliggør disse analyser. 

I kapitlet redegør jeg dels for ny-materialismen, den materielle vending, ny-

materiel og relationel ontologi, samt ontologiske fordringer der følger heraf, dels 

for assemblagebegrebet og begreber der knytter sig hertil. Undervejs kobler jeg 

dette teoriunivers til mit analytiske objekt, som jeg udfolder mere udførligt i 

forlængelse af min ny-materielle etnografi og metoder.    

 

2.1 Ny-materialisme 
Ny-materialisme er en fælles betegnelse for en række perspektiver, der har til 

fælles, hvad der bliver beskrevet som den materielle vending (’turn to matter’) 

(Fox & Alldred, 2017; Dolphijn & van der Tuin, 2012; MacLure, 2015; van der Tuin 

& Dolphijn, 2010). Af disse perspektiver kan nævnes aktør-netværks-teori (ANT), 

post-ANT, Science and Technology Studies (STS), agential realisme, feministisk 

teori og post-humanisme, der kan ses som en videreudvikling af 

poststrukturalistisk tænkning (Butler, 1993; Foucault, 1980b, 2016; Søndergaard, 

2018). Med den poststrukturalistiske måde at tænke verden på ændrede fokus 

sig fra en realistisk deskriptiv tilgang til en konstruktionsfokuserende analytik 

med vægt på de processer, der skaber fænomener, og fænomenernes 

balancering mellem stabilitet og ustabilitet (Højgaard & Søndergaard, 2010, p. 

318). Ny-materialismen kan også ses som en videreudvikling af amerikansk 

pragmatisme og symbolsk interaktionisme. Sociolog Herbart Blumer lancerede i 

1937 den symbolske interaktionisme, der fokuserer på aktørers handling i 
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verden, omgang med objekter og interaktion med andre aktører. Denne 

interaktionisme kan betragtes som en videreførelse af pragmatisme, der kan 

føres tilbage til 1880’erne, som blev udviklet i de følgende årtier af bl.a. filosof 

og samfundskritiker John Dewey. Pragmatismen var særlig optaget af 

praksiserfaring frem for teoretisk abstraktion. Det ses af det pragmatiske 

sandhedsbegreb, der indebærer, at en vurdering af, om et udsagn er sandt eller 

falskt, må træffes ud fra om et udsagn »virker«, og ikke om det kan måles ud fra 

en korrespondens med virkeligheden. Det er imidlertid sociologiprofessor 

Anselm Strauss’ arbejde, der videreudvikler symbolsk interaktionisme hen imod 

STS, som har dannet grundlag for den feministiske teoretiker Susan Leigh Stars 

arbejde (Bossen & Lauritsen, 2007, pp. 139-144). Selvom ny-materialismen 

fremstår som noget nyt med udspring i 00’erne, har den rødder tilbage til disse 

proces- og begivenhedsfilosofiske skoler, og den har endda idéer, der kan spores 

helt tilbage til år 1677. Filosof Benedict Spinoza hævdede i Ethics, at sindet er 

idéen om kroppen, hvilket gør kroppen til sindets genstand, hvorfor disse er de 

samme ting (Dolphijn & van der Tuin, 2012, p. 94). Som det fremgår, er ny-

materialismen interdisciplinær, uden at den går på kompromis med visse 

principper. 

Med ny-materialismen er ambitionen at forstå, hvordan virkeligheden bliver til. 

Denne virkelighed undersøges gennem fortløbende tilblivelsesprocesser, der er 

komplekse, foranderlige og flydende - med periodiske sedimenteringer, brud, 

modsætninger og forandringer. Fokus er på at forstå, hvordan fænomener og 

grænsesætninger selvfølgeliggøres gennem diskurser, materialiteter, rutiner og 

praksisser, og hvordan dette sker vævet temporalt ind i hinanden. Fælles for 

disse ny-materialistiske perspektiver er fokus på forskellige typer af 

konstituerende processer (Højgaard & Søndergaard, 2010, p. 315). 

Perspektiverne er optaget af det materielle i verden og alt socialt og naturligt i 

denne. Det har den konsekvens, at i ny-materialismen besidder alle 

materialiteter, der består af mennesker, dyr, ting, idéer mv., en kapacitet til at 

påvirke og blive påvirket. Dermed har traditionelle dualistiske forklaringer mistet 

deres relevans, og konventionelle skel mellem den naturlige og sociale verden 

opretholdes ikke længere. Derimod bliver fokus på studier af heterogene 

assemblages, der kendes som singulære, multiple og rhizomiske. I ny-

materialismen sidestilles humane og ikke-humane aktører, hvorfor det humane 

ses som en materialitet på linje med andre. Det har udfordret den humanistiske 

tænkning, der privilegerer subjektet som agent (Højgaard & Søndergaard, 2011, 

p. 349). Ifølge sociologiprofessor Nick J. Fox og køns- og identitetsforsker Pam 

Alldred (2017, pp. 24-25) betegnes dette som det post-antroprocentriske 
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perspektiv. Det antropocentriske hierarki, der eksklusivt gør forskeren optaget 

af at undersøge menneskers liv, erfaringer og identiteter mere end alt andet, 

frigør ny-materialismen sig dermed fra (Fox & Alldred, 2017, pp. 24-25). Her tyr 

forskeren ikke til årsagsforklaringer, der står udenfor »kontroversen«, da 

Naturen eller Samfundet ikke kan tilskrives en allerede kendt karakter, som 

determinerer et udfald (Callon, 1986; Law, 1994). Latour (2005) formulerer det 

således, at det sociale ikke foreligger som en allerede eksisterende størrelse, 

men det skabes og genskabes gennem nye forbindelser. 

Der er således opstået en revitalisering af det materielle, jf. den historiske 

materialitet som sociolog og filosof Karl Marx og den strukturalistiske sociologi 

som sociolog og filosof Émile Durkheim repræsenterer, omend i en væsentligt 

anden form. Den ’nye’ materialitet har vægt på det sociomaterielle, hvor der 

forekommer medkonstituering af humane og ikke-humane aktører (Müller, 

2015, p. 27). Som Law pointerer: ”There is no social order. Rather, there are 

endless attempts at ordering” (Law, 1994, p. 101). Den marxistiske og 

strukturalistiske sociologi kendes derimod ved en reduktionistisk materialistisk 

tilgang med fokus på makrostrukturer. I den tradition opfattes verden dualistisk 

ved at bestå af en overflade og en dybere struktur. Derfor har studier haft til 

formål at afsløre underliggende strukturer og mekanismer (Fox & Alldred, 2015, 

p. 400). Disse deterministiske forklaringer af sociale fænomener afvises i ny-

materialismen, for i stedet at lade alt, hvad der sker i den sociale og naturlige 

verden blive bedømt ud fra deres egne kriterier. Det har den konsekvens, at 

dualistiske forklaringsmodeller som natur/kultur, human/ikke-human, 

mikro/makro mv. mister deres forklaringskraft, for i stedet at blive opfattet som 

effekter af assemblages. Det afspejles også i den måde verden opfattes på i ny-

materialismen, der karakteriseres som flad eller monistisk, hvor der tages 

afstand fra a priori antagelser. Monismen åbner op for multiplicitet og diversitet, 

der overskrider den dualitet, som den ønsker at afløse (Fox & Alldred, 2017, p. 

14).  

 

2.2 Den materielle vending  
Den materielle vending afløste 1990’ernes optagethed af sprog, repræsentation 

og diskurs. Denne vending har en forbindelse til det, som også omtales den 

ontologiske vending, og det som betegnes en posthumanistisk analytisk tilgang. 

Med vendingen ændrede fokus sig fra tegnene som refererende mod tegns og 

symbolers betydning i sig selv (Sjørslev, 2015, pp. 215-217). Dermed dækker 

vendingen over en søgen væk fra en interesse for repræsentationer mod væren-
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i-verden, en forskydning af perspektivet fra oplevet erfaring til materielle 

realiteter, og ikke mindst en (ny) optagethed af praksis. Fælles for disse 

tendenser er et perspektiv, hvor verden ikke repræsenteres, men den gøres og 

udøves (Otto, 2005).  

Ny-materialismen er inspireret af den sproglige vending som den fremstår af 

poststrukturalismen og konstruktivismen. Her lader den sig anspore af de 

indviklede koblinger mellem magt og modstand, sprog og viden, samt kroppe og 

subjektivitet (Fox, 2016). Ny-materialismen tager dog afstand fra 

poststrukturalismens optagethed af tekstualitet, således at det ikke er tanker og 

tale om virkeligheden, der er i fokus, men det er den materielle virkelighed i sig 

selv (Fox & Alldred, 2017, p. 6). Det er ikke en afvisning af sproget, men rettere 

en sidestilling af sprog og materialitet. Materialitet er i sig selv i stand til at betyde 

og agere uafhængigt af menneskets aktiviteter, intentioner og bevidsthed 

(Stougaard-Nielsen, 2018, p. 81). Vendingen markerer, at et bredere felt af 

discipliner og forskningsområder er optaget af at udfordre forståelser af det non-

humane som noget passivt, uden transformativ handlekraft, hvorfor materialiter 

på lige fod med bl.a. diskurser og teknologier må indtænkes analytisk (Plauborg, 

2016, p. 33). Med ny-materialismen er der ikke tale om en gennemgribende 

kursændring, hvor tidligere idéer forkastes til fordel for nye. Samtidig udgør den 

ikke en homogen enhed, hvilket også ville være paradoksalt, da den ønsker at 

indfange det modsatte. Der er derfor mere tale om en række forskelligartede 

tendenser og positioner, der tilsammen udgør en forskydning snarere end et 

brud (Skiveren & Gregersen, 2016; Stougaard-Nielsen, 2018). 

 

2.3 Ny-materiel og relationel ontologi  
Ny-materialismen er ontologisk orienteret mod en materialitet, der bliver til i 

forskellige og uensartede former. Denne orientering markerer et skifte fra 

poststrukturalismens konstruktivistiske forståelse af den sociale verden, der 

implicerer konstruktioner, sprog, tankesystemer og diskurser, hvor den 

observerende kan observere den undersøgte verden fra afstand. Med ny-

materialismen afløses en optagethed af konstruktion med social produktion. Den 

sociale produktion medfører et fokus på materialitetens kapacitet til at 

interagere, påvirke og blive påvirket af andre materialiteter, samt en interesse i 

måden, hvorpå verden og den menneskelige historie produceres (Fox & Alldred, 

2017, p. 23). Feministisk teoretiker Rosa Braidotti (2013, p. 56) beskriver ny-

materialismens monisme som ontologisk fri. Den ontologiske frihed skyldes, at 
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den ikke er i opposition til noget, og der er intet inden- eller uden for det 

materielle, der får den til at gøre, hvad den gør (Fox & Alldred, 2017, p. 24). 

I ny-materialismen skal kroppe, objekter, organer mv. ikke betragtes som a priori 

eksisterende essenser, der besætter forskellige og afgrænsede rum, men som 

relationelle. Ydermere opnår disse materialiteter først ontologisk status gennem 

relationer til andre lignende kontingente og flygtige kroppe, ting og idéer 

(Deleuze & Guattari, 1987, pp. 261-262). Foucault tænker også i relationer og 

mønstre snarere end i essenser, hvorfor hans ontologi består i et elements væren 

i et sammenrend af relationer, og de virkninger dette sammenrend afføder (Fogh 

Jensen, 2016, pp. 12-13). ANT (Latour, 2005) deler denne særlige ontologi ved 

hjælp af sine begreber om aktør, netværk og translation. ANT hævder, at enhver 

aktant er defineret af sine relationer, og der er intet andet end netværk: ingen 

essenser, ingen bagvedliggende faktorer, ingen kontekst. ANT beskriver verden 

som en mangfoldighed af punkter og forbindelser. Det medfører en topologi, 

hvor man fordres til at tænke i punkter, der har så mange dimensioner, som de 

har forbindelser (Blok & Elgaard Jensen, 2009, pp. 81-82). Om denne verden 

skriver Latour, at den må anerkendes, som havende en ”trævlet, trådlignende, 

senet, strenget, reblignende, kapillær karakter, der aldrig indfanges af 

begreberne om niveauer, lag, territorier, sfærer, kategorier, strukturer eller 

systemer” (Latour, 1996, p. 49). Den beskrivelse af verden er i bogstavelig 

forstand i tråd med Deleuze og Guattari (1987, pp. 1-25), der om denne trævlede 

og trådlignende karakter anvender begrebet rhizome. Den relationelle ontologi 

ønsker jeg således at se mit genstandsfelt gennem ved at se på de involverede 

aktører af forskellig karakter og deres kapacitet til at påvirke og blive påvirket af 

idealet. 

 

2.4 Ontologiske fordringer 
Fox og Alldred (2017) argumenterer for, at ny-materialismen består af tre 

radikale ontologiske fordringer, der går på, at den materielle verden og dens 

indhold ikke består af statiske og stabile entiteter, men den er relationel, ujævn 

og i konstant bevægelse (Coole & Frost, 2010, p. 29). Ydermere skal natur og 

kultur ikke ses som to adskilte fænomener, men som en del af et materielt 

kontinuum, og det fysiske og sociale har begge materielle effekter i en 

omskiftelig verden (Braidotti, 2013). Derudover er kapacitet for agency ikke kun 

privilegerede humane aktører, men også ikke-humane aktører (De Landa, 2006). 

Latour (2005, p. 54) tydeliggør dette ved at erstatte agency begrebet med aktant, 

i lighed med Deleuze (1988, p. 101), der erstatter det med affekt. Fox og Alldred 
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(2017, p. 4) peger på, at disse træk ved ny-materialismen udfordrer den gængse 

sociologiske ontologi. Det gør den ved at skifte fokus fra individer og humane 

subjekter til assemblages af humane og ikke-humane aktører for at se på, 

hvordan disse påvirker og er påvirket af disse assemblages. Ydermere er 

produktionen af den sociale verden betinget af forskellige kræfter, såsom 

ønsker, følelser og meninger (De Landa, 2006, p. 5). Tanker, erindringer, ønsker 

og følelser har også materielle effekter, og skal vurderes ud fra deres evne til at 

påvirke og til at lade sig påvirke af andre materialiteter (Deleuze & Guattari, 

1987, pp. 88-89). De skal på linje med ting og genstande ses som produktive 

relationer ved materielle fænomener (Barad, 2007, p. 152). Overskridelsen af 

dualismen mellem mind og matter betyder ikke en antroprocentrisk privilegering 

af humane konstruktioner af virkeligheden, men en anerkendelse af den 

dynamiske, generative og rhizomiske produktion af verden, hvor både 

materialitet og mening spiller en rolle (Fox & Alldred, 2017, p. 26). 

Det ontologiske fokus som ny-materialismen foreslår må, ifølge Fox og Alldred 

(2017, p. 26), ikke undervurderes. Ved at sammentænke det objektive og 

subjektive, og afvise at der findes noget andet, udenfor eller et dybere niveau, 

forsøger ny-materialismen at omgå den evige rivalisering mellem de 

epistemologiske spørgsmål om realisme og konstruktivisme. I ny-materialismen 

er fokus på, hvordan verden og den menneskelige historie kontinuerligt 

aktualiseres, hvor det handler om at undersøge, hvad verden er, eller rettere, 

hvad den gør. Der er ikke en ambition om at undersøge en verden, der eksisterer 

uafhængigt af den menneskelige bevidsthed. Der er heller ikke fokus på, hvordan 

en verden kan forstås for den observerende. Som fysiker og feministisk 

teoretiker Karen Barad (2007) påpeger, er vi allerede fanget i et fænomen eller 

en begivenhed ved vores observation af denne, hvorfor vi ikke kan beskrive eller 

forklare den udefra. Derfor kan den rene essens af virkeligheden aldrig 

forekomme, hvorfor det der observeres allerede er kontekstuelle fænomener 

(Barad, 1996, pp. 169-172). 

Deleuze og Guattaris begrebsunivers udgør ifølge Fox og Alldred (2017, p. 15) en 

af de bærende stemmer inden for ny-materialismen. Derudover peger de på 

Latour, Barad og Braidotti. Lektor i humanistisk teori Rick Dolphijn og feministisk 

teoretiker Iris van der Tuin (2012) tilføjer filosofferne Manuel DeLanda og 

Quentin Meillassoux, mens sociolog Cornelia Schadler (2019) tilføjer STS-forsker 

Donna Haraway i rækken af tænkere der har præget ny-materialismen. Samtidig 

kan Foucault (1980a) med sit dispositiv ses som en af forløberne for ny-

materialismen, da han, i lighed med ANT og assemblagebegrebet, er optaget af 

gruppering af heterogene elementer i netværk. Denne række af teoretikere der 
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har præget ny-materialismen er ikke udtømmende, da den som teorien er en 

sammensat heterogen størrelse. Ikke desto mindre tager jeg afsæt i en af disse, 

da det bliver for omfattende at afdække ny-materialismen mere bredt. Desuden 

ligger det uden for formålet med afhandlingen. Her skal det give mig mulighed 

for at tænke anderledes end den eksisterende DC forskning. Dertil låner jeg 

Deleuze og Guattaris assemblagebegreb, samt begreber der knytter sig hertil, 

eftersom de leverer et omfattende og komplekst begrebsunivers. Det 

indbefatter immanens, affekt, mikropolitik, territorialisering, aggregering, 

becoming, lines-of-flight, der udgør nogle af de begreber, jeg vil anvende i 

analysen af idealets samlende og produktive kraft. Derudover supplerer jeg med 

andre begreber inden for det ny-materialistiske begrebsunivers, der bl.a. 

bidrager til karakteren af forskersubjektet. Her er Barads agential realisme 

(2007) og Braidottis post-humanisme (2002, 2013) nogle af de toneangivende 

teorier. I det følgende går jeg ind i assemblagebegrebet, samt begreber der 

knytter sig hertil. 

 

2.5 Assemblagebegrebet 
Deleuze og Guattari bidrager til ny-materialismen ved at genetablere et fokus på 

materialitet og dens dynamiske og produktive kapacitet. Deres materialisme er 

på flere områder beslægtet med den ANT, Latour (2005) har udviklet i 

samarbejde med sociologerne Michel Callon og Law. Det gælder deres 

ontologiske vægtning af det relationelle og magtmodeller, der besidder en 

potentiel kapacitet til at påvirke eller blive påvirket. Antropologiprofessor 

George E. Marcus og ph.d.-studerende Erkan Saka (2006, pp. 101-102) 

fremhæver ANT som en teori, der er mere tilgængelig at beskrive og holde stabil, 

mens assemblagebegrebet af analytiske grunde konstant skal balanceres mellem 

det strukturelle og det ustabile og flygtige som heterogeniteten producerer. Til 

gengæld peger Fox og Alldred (2017, p. 17) på, at Deleuze og Guattari tilbyder en 

mere gennemarbejdet ontologi, da de leverer et mere detaljeret mikrofysisk blik 

på social produktion. At få blik for detaljer i den sociale produktion samt den 

vedvarende (u)balance mellem struktur og flygtighed udgør nogle af grundene 

til, hvorfor jeg anvender assemblagebegrebet. Deleuze og Guattari opfatter 

humane kroppe og alle andre materielle, sociale og abstrakte entiteter som 

relationelle uden nogen særlig ontologisk status, andet end hvad produceres 

gennem andre lignende, kontingente og flygtige kroppe, ting og idéer (Deleuze, 

1988, p. 123; Deleuze & Guattari, 1987, pp. 261-262). Disse kontingente og 
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flygtige materialiter får indhold og form, idet de trækkes ind i et assemblage (Fox 

& Alldred, 2017, p. 17). 

Deleuze og Guattari drager i deres hovedværk Tusind plateauer en parallel 

mellem et assemblage og en bog, idet disse kun kendes ved deres relationer til 

andre assemblages eller bøger, og i relation til Legemet uden Organer. Legemet 

uden Organer er en becoming, der endnu ikke er formet, organiseret og 

stratificeret (Deleuze & Guattari, 1987, p. 43), og som derfor består af et 

ubegrænset menneskeligt potentiale, der kendes ved sin skabelse og kreativitet 

i flydende form (Sjørslev, 2015, p. 206). Deleuze og Guattari vil aldrig spørge til, 

hvad en bog betyder eller forsøge at forstå noget i den. I stedet vil de spørge til, 

hvad der får den til at fungere i relation til, hvilke andre ting den gør med henblik 

på at transmittere intensiteter, i hvilke andre multipliciteter er indsat og 

forvandlet, og med hvad Legemet uden Organer får den til at konvergere. En bog 

eksisterer kun udvendigt, og er i sig selv en maskine (Deleuze & Guattari, 1987, 

p. 4). Bogmetaforen fungerer som indgang til forståelse af assemblagebegrebet 

ved at betone, at en ting ikke er noget i sig selv, men kun i kraft af dets relationer 

til andre ting. Deleuze definerer her assemblagebegrebet: 

It is a multiplicity which is made up of many heterogenous terms and which 
established liaisons, relations between them across ages, sexes and reigns – 
different natures. Thus, the assemblage’s only unity is that of co-functioning: it 
is a symbiosis, a ‘sympathy’. It is never filiations which are important but 
alliances, alloys; these are not successions, lines of descent, but contagions, 
epidemics, the wind (Deleuze & Parnet, 1977, p. 69). 

Deleuze og Guattari beskriver et assemblage på følgende måde: ”An assemblage, 

in its multiplicity, necessarily acts on semiotic flows, material flows, and social 

flows simultaneously” (Deleuze & Guattari, 1987, pp. 22-23). Ydemere påpeger 

de, at i et assemblage er multiple eller aggregerede intensiteter (altid) i fare for 

at blive stratificeret (Deleuze & Guattari, 1987, p. 15). På den ene side af et 

assemblage finder man strata, der tilskriver betydning og totalisering, og på den 

anden side finder man Legemet uden Organer eller plane of immanence (alting 

er indeholdt i det, der er; der er intet, som rækker udover) der konstant 

demonterer, hvad der bliver forsøgt stratificeret. Deleuze og Guattari (1987, p. 

134) argumenterer for, at fordi strata altid forsøger at separere sig fra plane of 

immanence, bør man vælge det mest gunstige assemblage i forhold til the plane 

of consistency, Legemet uden Organer, eller the plane of immanence, for at de-

stratificere, de-territorialisere og lade intensiteter cirkulere igen (St. Pierre, 2016, 

p. 120). Det afspejler Deleuze og Guattaris ståsted, eftersom de ser det som 

deres opgave at yde modstand og bidrage til de-territorialisering (Fox & Alldred, 
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2017, p. 18). Derfor ønsker de, at analytikeren påtager sig en opgave i at følge 

the lines-of-flight (flugtvej fra territorialisering) for at tilintetgøre strata, skære 

rødder over og skabe nye forbindelser (Deleuze & Guattari, 1987, p. 15). Fox og 

Alldred udlægger Deleuze og Guattaris projekt ud fra en optagethed af, hvad 

assemblages gør, hvad de producerer og mikropolitiske konsekvenser for kroppe 

og sociale formationer. Som ANT afviser deres ontologi enhver transcendens 

eller multiple niveauer, hvorfor social produktion udelukkende skal ses som 

affekter af assemblages uden deterministiske strukturer, systemer eller 

mekanismer (Fox & Alldred, 2017, p. 18). 

Socialforsker Peter Bansel og professor Bronwyn Davies (2014, p. 41) fremhæver, 

at assemblagebegrebet er velegnet til at få blik for kombinationen af diskrete 

dele, der producerer flere mulige affekter. Assemblages er ikke blot genstande 

eller ting, men også kvaliteter, hastigheder, strømme og lines-of-forces. Deres 

karakteristika defineres ikke af, hvad de er, men af hvad de kan gøre eller blive, 

og de er altid i færd med at blive til. Det sker ikke gennem en intention om at nå 

frem til et forudbestemt slutprodukt, men gennem møder med andre 

multipliciteter, der altid er under udvikling. For geografiprofessor Martin Müller 

(2015, p. 28) må et assemblage ses som en måde, hvorpå heterogene enheder 

arbejder sammen i en afgrænset periode. Ydermere påpeger han, at Deleuze og 

Guattari på trods af, at flere har forsøgt at konstruere en særlig assemblage teori 

altid selv har opfattet det som et provisorisk analytisk redskab (Müller, 2015, p. 

28). Det legitimerer min anvendelse af begrebet i samspil med andre begreber 

inden for ny-materialismen.  

 

2.5.1 Karakteristiske træk  

Müller (2015) redegør for, hvad han opfatter som et minimum af karakteristiske 

træk ved assemblagebegrebet. Først peger han på, at assemblages er 

relationelle, da de består af forskellige entiteter koblet til hinanden, der 

konstituerer en samlet helhed. Deleuze pointerer, at assemblages består af 

udvendige relationer, der indebærer en vis autonomi for entiteter i forhold til 

deres indbyrdes relationer. Et assemblage udgør et sæt af kapaciteter, der er 

uforudsigelige og overstiger entiteternes egenskaber, da de ikke kan forklare de 

forhold, der konstituerer en helhed (De Landa, 2006, pp. 10-11). Det andet træk 

ved assemblagebegrebet er, at de er produktive. De producerer nye territoriale 

organisationer, adfærdsformer, udtryk, aktører og virkeligheder, hvorfor de ikke 

er repræsentationer af verden. For det tredje består de af heterogene 

forbindelser, da alle slags entiteter, såsom mennesker, dyr, ting og idéer, kan 
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indgå i et assemblage, og der er ingen af disse, der på forhånd opfattes som den 

dominerende. Filosof Jane Bennett (2010) beskriver dette som sociomaterielt. 

Det fjerde træk går på, hvordan assemblages er fanget i en dynamik mellem de- 

og re-territorialisering, da assemblages altid er i gang med at blive etableret, 

opstå og sammenkoble territorier og samtidig også ved at mutere, transformere 

og bryde op. Det sidste træk går på, at assemblages er bestræbelsesværdige, 

hvilket medfører, at de per natur fragmenterede objekter forbindes og konstant 

indgår i et kontinuerligt flow (Müller, 2015, p. 29). 

Et væsentligt træk ved assemblages er, at magt opererer på mikro-niveau. I 

assemblages indgår multiple relationer grundet deres kapacitet til at påvirke eller 

til at lade sig blive påvirket, hvilket afstedkommer spørgsmål om, hvilke 

materielle kræfter der fungerer hvordan og på hvem. Her bryder ny-

materialismen med den traditionelle sociologiske forståelse af magtbegrebet, 

der betragter magten som top-down. Det eksemplificeres bl.a. ved 

klassesamfundet som Marx’ historiske materialisme omhandler (Fox & Alldred, 

2017, pp. 26-27). Derimod trækker ny-materialismen på Foucaults idéer om, at 

magt fungerer helt ned i detaljen, hvor mennesker udfører handlinger, uden 

nødvendigvis at være bevidste om den selvkontrol eller disciplinering de 

påtvinger dem selv. I ny-materialismen opererer magt og modstand mod denne 

på mikro-niveau i handlinger og begivenheder. Braidotti pointerer, at magt ikke 

skal ses som noget uden for eller hinsides det materielle flow i assemblages, men 

som selve flowet (Braidotti, 2013). Derudover eksisterer magt kun så længe den 

repliceres i den næste begivenhed, og den næste igen, hvorfor dens regularitet 

er illusorisk. Det er kun gennem begivenheder, at den træder frem, hvorved 

kapacitet tildeles eller fratages. Modstand mod den er ligeledes processuel og 

forbigående, og kan derfor ikke forstås som noget, der står uden for materiel 

affektivitet (Fox & Alldred, 2017, p. 27).   

 

2.5.2 Oversættelsesproblematikker  

Assemblagebegrebet kommer af det franske agencement, hvis egentlige 

betydning først træder frem i det øjeblik det sættes i forbindelse med andre 

begreber, der tilmed kan forekomme på kreative og ofte uventede måder. Sprog- 

og litteraturforsker John Phillips (2006) påpeger, at det er i selve forbindelsen 

mellem anliggender og erklæringer, at betydninger produceres og overskrides, 

hvorved de transformeres og udgør dele. Et andet aspekt går på, at termen 

agencement konnoterer arrangement, fitting eller fixing, mens 

assemblagebegrebet i vid udstrækning betyder det samme på fransk og engelsk. 
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I en fransk sammenhæng dækker assemblage over en variation af ting samlet i 

en enhed, mens det på engelsk mere dækker over en teknisk terminologi som 

noget indsamlet efter en arkæologisk udgravning. Derfor dækker den engelske 

oversættelse af begrebet ikke udtømmende de konnotationer, som Deleuze og 

Guattari plæderer for. Under hensyntagen til visse betingelser mener Phillips 

(2006, pp. 108-109), at assemblagebegrebet kan fungere som en legitim 

oversættelse. Begrebet må referere til sig selv som en enhed, og det homogene 

tildeles en status på niveau med erklæringer, så det bliver muligt at 

problematisere for at koble det til fittings, fixtures og diverse arrangementer der 

bidrager til konstituering og aktualisering af det. 

Müller (2015, p. 28) pointerer, at der i oversættelsen fra agencement til 

assemblage er en risiko for at misse, at det er et agencement der skaber agency. 

For Deleuze og Guattari er der hverken pre-determinerede hierarkier eller 

singulære principper bag organiseringen af et assemblage, da alle entiteter har 

samme ontologiske status. Overordnet mener Müller dog, at oversættelsen 

indfanger, at et assemblage består af multiple, heterogene forbindelser, der 

knyttes sammen og former en helhed, og at det er relationel. Law (2004) 

understreger, at med assemblage refererer Deleuze både til agencement og til 

en aktivitet eller handling (Coleman & Ringrose, 2013, p. 20). For Krejsler (2019, 

p. 64) er assemblagebegrebet velegnet til at skabe narrativer i et synkront 

perspektiv ved at kortlægge spillepladen og dens umage komponenter og 

indbyrdes relationer, mens han mener, at Deleuze og Guattaris maskinbegreb i 

større grad dækker over tilblivelser med fokus på det diakrone og bevægelser, 

der altid arbejder på at de-territorialisere. Dermed antyder han modsat Law et 

skel mellem begrebet som agencement og handling. Sjørslev (2015, p. 204) laver 

en dansk oversættelse af assemblagebegrebet, så det hedder montage uden at 

begrunde hvorfor. For ikke at øge den eksisterende kompleksitet yderligere 

oversætter jeg ikke begrebet til dansk, men anvender den engelske oversættelse 

af begrebet. Det gælder ikke kun for assemblagebegrebet, men også for flere af 

de andre begreber i Deleuze og Guattaris omfattende begrebsunivers. Jeg 

tilstræber i størst mulig omfang at referere til begreberne i tråd med den 

overvejende del af litteraturen inden for ny-materialismen. 

 

2.5.3 Udvendige relationer  

I ny-materialismen afhænger en entitets kapacitet udelukkende af dets 

relationer til andre entiteter, og derfor ikke af en entitets indre egenskab eller 

karakteristika (Fox & Alldred, 2017, p. 197). Det vidner om et skift fra sociologisk 
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teori om organiske totaliteter, bl.a. Talcott Parsons funktionalisme, til 

assemblagebegrebet eller ANT. De sociologiske organismemodeller baserer sig 

på indvendige relationer, der betyder komponenter med iboende egenskaber, 

som udelukkende manifesterer sig, når de konstitueres med andre komponenter 

i dens organisme (Fox & Alldred, 2017, pp. 56-57). Det, der kendetegner 

assemblages, er omvendt, at de består af udvendige relationer. Med udvendige 

relationer menes, at komponentdelene i et assemblage kan løsrive sig og knytte 

sig til et andet assemblage, hvor dets interaktioner er forskellige og udøver andre 

kapaciteter. Ydermere betyder disse relationer, at egenskaberne ved 

komponentdelene ikke kan forklare de relationer, der konstituerer en helhed, da 

kapaciteten af disse komponenter først aktualiseres i udøvelsen. Kapaciteterne 

er betinget af komponenternes egenskaber, men kan ikke reduceres til dem, da 

det involverer referencer til egenskaber, de andre interagerende entiteter 

besidder. Hermed bevidner princippet om udvendige relationer, at assemblages 

kan løsrive sig, samtidig med at interaktionen mellem dele kan resultere i en 

syntese. Deleuze illustrerer dette gennem et biologisk eksempel ved at pege på 

symbiosen mellem planter og pollinerende insekter, hvor hver del i denne 

symbiose er selv-eksisterende, f.eks. en hveps og en orkide, men i forhold til co-

evolution er en relation mellem disse obligatoriske. Denne kontingente 

obligatoriske begivenhed, bliver i organismeteorien betragtet som logiske 

nødvendige relationer, der tilsammen udgør en helhed, mens det i et assemblage 

er et empirisk spørgsmål, altså hvad og hvordan noget bryder frem og bliver til 

en helhed (De Landa, 2006, pp. 10-11). At gå empirisk frem for at se hvordan 

noget sammenflettes og får sin eksistens, flugter med min analytiske ambition 

med idealet om at fremme det hele menneske, hvilket underbygger relevansen 

af assemblagebegrebet. 

Princippet om udvendige relationer har konsekvenser for den måde vi forstår 

relationer og assemblages på. For det første er det ikke muligt at forudsige, hvad 

en entitet kan gøre, før den interagerer i et partikulært assemblage. For det 

andet er det ikke muligt at forudsige, hvad et assemblage kan gøre alene ved at 

observere, men komponenternes relationelle kapaciteter skal undersøges, når 

de sammenflettes. Det understreger nødvendigheden i at studere faktiske 

begivenheder. For det tredje kan magt og modstand mod den, ikke ses som en 

individuel eller en gruppes egenskab, men rettere som en kontingent kapacitet, 

der opstår i partikulære relationelle kontekster. Sidst er assemblages ustabile og 

kontinuerligt i bevægelse, eftersom relationer tilslutter sig og forlader igen. Det 

har den konsekvens, at assemblages ikke kan udøve nogen former for magt over 
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relationer, men i stedet forekommer magt gennem relationer, der påvirker eller 

er påvirket af andre relationer (Fox & Alldred, 2017, p. 57). 

Ud over princippet om udvendige relationer, defineres et assemblage gennem to 

dimensioner. Den ene dimension defineres af en variabel mellem, hvordan 

komponenter i et assemblage kan have en udelukkende materiel eller ekspressiv 

rolle. Disse roller er variable og kan forekomme i blandinger, og de forskellige 

komponenter kan udøve forskellige sæt af kapaciteter. Den anden dimension 

defineres af variable processer, hvor komponenter involveres, og enten 

stabiliserer en identitet i et assemblage ved at øge den interne homogenitet 

(territorialisering), grader af synliggørelse af grænser, eller destabiliserer denne 

(de-territorialisering). Et assemblage kan have komponenter, der stabiliserer 

dets identitet såvel som komponenter der prøver at fremtvinge forandringer, og 

endda transformerer det til andre og forskellige assemblages. De samme 

komponenter kan deltage i begge processer ved at udøve forskellige sæt af 

kapaciteter (De Landa, 2006, p. 12).  

 

2.5.4 Immanens og transcendens 

For Deleuze er alt immanent, hvilket vil sige, at alting er indeholdt i det, der er, 

hvorfor han afviser enhver form for begyndelse eller ståsted. Det betyder, at 

intet er transcendent, dvs. at der er intet, der rækker ud over hverken i form af 

et fast subjekt eller noget andet. Livet bliver til, mens det leves, hvorfor 

mennesket altid er midt i tingene (Sjørslev, 2015, p. 211). Der er intet der 

eksisterer forud for en idé eller en ting, hvorfor disse allerede er til stede i et 

assemblage, og er derved immanent for processen (Schadler, 2019, p. 216). 

Deleuze argumenterer for en empirisme, der bliver til gennem immanens, hvor 

empiri bliver en måde at studere tings multiplicitet fra begyndelsen og 

udvidelsen af det immanente i tingen. Immanensbegrebet refererer til det 

specifikke eller singulære ved en ting, der ikke skal passe til en præ-eksisterende 

abstraktion. At have fokus på en ting i sig selv er ikke en måde at isolere bestemte 

ting eller aspekter ved denne fra dets relationer. Deleuzes empirisme rækker 

derimod ud over en ting ved at spore forbindelser mellem det immanente i 

bredere sammenhænge. Det defineres som transcendental empirisme (Coleman 

& Ringrose, 2013, p. 10). Med transcendental empirisme går erfaring ud over 

vores begreber ved at stille os over for noget nyt. Denne erfaring af forskelle gør, 

at vi får idéer som er uberørt af vores tidligere kategorier, og som tvinger os til 

at tænke ud over disse (Sjørslev, 2015, p. 212). Derfor beskrives denne erfaring 

som ren. Den eksisterer som pre-subjektive intensiteter på et immanent, 
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transcendentalt felt, der hverken har form eller er formløs, men rettere uformet 

på en bestemt måde. Deleuze og Guattari (1987) beskriver dette felt som the 

plane of immanence, plane of consistency, ren forskel, Legemet uden Organer, 

abstrakt maskine. Disse begreber illustrerer, hvordan begreber i Deleuze og 

Guattaris begrebsunivers sammenfletter med forskellige drejninger og 

formuleringer, men med de samme grundlæggende idéer. 

I Deleuzes transcendentale empirisme bliver ting til gennem udvendige 

relationer under forskellige genetiske betingelser, der består af bevægelser, 

hastigheder og intensiteter, som forenes for ikke at eksistere på samme måde. 

Disse genetiske betingelser producerer empiriske begivenheder, hvor noget nyt 

får sin eksistens. Produktionen af det nye muliggøres af allerede eksisterende 

kræfter, der indgår nye relationer gennem foranderlige træf. Hvor den logiske 

empirisme er optaget af at identificere en tings karakteristika (hvad er det), i et 

lukket system, der hviler på indvendige relationer som etablerer lighed og 

identitet, er den transcendentale empirisme optaget af genetiske betingelser 

(hvordan er det muligt) i et åbent system, som består af udvendige relationer, 

der muliggør forskelle gennem foranderlige og ustabile forbindelser. Deleuze er 

optaget af genetiske betingelser, der baserer sig på sammentræf og udvendige 

relationer, hvor alt kan forbindes på uforudsigelige måder (St. Pierre, 2016, pp. 

118-119). 

 

2.5.5 Affekt  

For Deleuze og Guattari (1987, pp. 88-89) udvikler assemblages sig på 

uforudsigelige måder omkring handlinger og begivenheder. Professor i 

kulturstudier Annie Potts (2004, p. 19) tilføjer, at denne udvikling forløber i et 

slags kaotisk netværk af habituelle og ikke-habituelle forbindelser, der altid er i 

bevægelse og altid samles igen på forskellige måder. Deleuze og Guattari 

påpeger, at det der holder assemblages sammen, er de indgående relationers 

kapacitet til at påvirke eller blive påvirket. Om denne kapacitet trækker Deleuze 

og Guattari på Spinozas begreb affekt (Deleuze, 1988, p. 101), som er en 

becoming (Deleuze & Guattari, 1987, p. 256) eller en kraft, der opnår ændringer 

eller evner i en relation (Clough, 2004). Disse forandringer kan være en fysisk, 

følelsesmæssig, biologisk, psykologisk eller social kapacitet. Om affektbegrebet 

pointerer Deleuze og Guattari: ”[A]ffect is not a personal feeling, nor is it a 

characteristic; it is the effectuation of a power of the pack that throws the self 

into upheaval and makes it reel” (Deleuze & Guattari, 1987, p. 240). I forlængelse 

heraf fremhæver Bansel og Davies (2014, p. 41), at affekter er becomings, der 
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først træder frem gennem relationer mellem humane og ikke-humane kroppe, 

når de bevæger sig i tid og rum. I Deleuze og Guattaris ontologi erstattes agency 

begrebet med affekt, fordi alle slags relationer kan have affekt, og fordi en affekt 

kan producere mere end én kapacitet i et ikke-lineært, forgrenet og 

sammensmeltende flow (Fox & Alldred, 2018, pp. 194-195). Affekt er det, der 

binder materialiteter til andre relationelle materialiter inden for et assemblage 

(Deleuze & Guattari, 1987, p. 88). Derfor skal materialiteter bedømmes ud fra 

deres kapacitet til at påvirke, og ikke på baggrund af deres essenser (Bennett, 

2010, p. 3). Affektbegrebet accentuerer ny-materialismens relationelle ontologi.  

Feministisk teoretiker Patricia Ticineto Clough (2004, p. 15) foreslår, at se flows i 

assemblages som en affektøkonomi, da assemblages fungerer som maskiner, 

idet de gør noget, producerer de også noget. De affektive kapaciteter i et 

assemblage forandrer kroppe og andre entiteter “from one mode to another in 

terms of attention, arousal, interest, receptivity, stimulations, attentiveness, 

action, reaction, and inaction” (Fox & Alldred, 2015, p. 403). Ved at studere 

affektøkonomien med blik for, hvad assemblages producerer, vil det fremstå, 

hvad der får et assemblage til at bestå, men også hvad der kan få det til at falde 

fra hinanden (Fox & Alldred, 2017, pp. 30-31). I kraft af at materialitet påvirkes i 

et assemblage, kan det opnå nye kapaciteter, der i sig selv påvirker det, hvilket 

fortsætter gentagne gange i ujævne og trævlede rhizomer (Deleuze & Guattari, 

1987, pp. 1-25). Et rhizom opererer underjordisk, hvis polymorfe rodstrenge kan 

rode sig ind og ud af hinanden alt efter behov, og hvad der er muligt i en given 

situation (Krejsler, 2019, p. 61). Rhizome begrebet er tæt knyttet til 

assemblagebegrebet (Sjørslev, 2015, pp. 204-205). I forlængelse heraf, 

fremstiller professor i socialteori Diana Cole og feministisk teoretiker Samantha 

Frost materialitet som plural, kompleks, ujævn, kontingent, relationel og 

emergent (Coole & Frost, 2010, p. 29). 

 

2.5.6 Mikropolitik 

I et assemblage forekommer der kontinuerlige bevægelser af kroppe og 

relationer, der til- eller afskrives kapacitet til at handle, hvilket Deleuze og 

Guattari (1987, pp. 88-89) beskriver med begrebet mikropolitiske bevægelser 

eller flows. Begrebet anvendes til at undersøge den sociale produktion i et 

assemblage, hvortil Deleuze og Guattari fremhæver to dynamiske processer. De 

består af hhv. territorialisering og de-territorialisering samt aggregeret og 

singulære affekter (Fox & Alldred, 2017, pp. 32-33). Gennem disse begrebssæt 

stilles der skarpt på, hvordan magt distribueres i et assemblage, dvs. hvem og 
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hvad der besidder den interne flow af magt, og hvem og hvad der gør modstand 

mod den. Mikropolitikken åbner op for, hvilke handlemuligheder der gøres 

tilgængelige, og modsat hvilke der lukkes ned for (Fox & Alldred, 2018, p. 191). 

Neden for redegør jeg for disse dynamiske processer samt begrebet lines-of-

flight, der kan ses som en ekstrem de-territorialisering. 

 

2.5.6.1 Territorialisering og de-territorialisering  

Territorialiseringsbegrebet må først og fremmest forstås bogstaveligt. F.eks. vil 

en ansigt-til-ansigt samtale altid foregå et bestemt sted, og i det øjeblik, at 

deltagerne har ratificeret hinanden, kan en samtale aktualiseres inden for 

veldefinerede rumlige grænser. Territoriale processer definerer og skaber 

rumlige grænser for aktualiserede territorier. Territorialisering kan også referere 

til ikke-rumlige processer, der øger den interne homogenitet i et assemblage. Det 

kan være en sorteringsproces, der ekskluderer bestemte kategorier af personer 

fra medlemskab i en organisation. Enhver proces der destabiliserer rumlige 

grænser eller øger heterogenitet ses omvendt som de-territorialisering (De 

Landa, 2006, p. 13). 

I et assemblage adresserer territorialiseringsbegrebet, hvordan 

affektøkonomien producerer specifikke kapaciteter i kroppe og i andre 

relationer. Det kan relateres til en miljøspecifik proces, hvor karakteren af f.eks. 

en vin afgøres af det miljø, hvori druen til vinproduktionen er dyrket. Omvendt 

menes der med de-territorialisering, at der ikke forekommer specifikationer, 

men i stedet forøges en relations kapacitet, hvorfor det kan udfordre eksistensen 

af eller ændre et assemblage (Fox & Alldred, 2017, p. 32). Nielsen et al. (2017, p. 

20) anvender disse begreber til at beskrive tilblivelsesprocesser i elitesportens 

verden, hvilket flugter med min kundskabsambition. I den verden forefindes 

prædeterminerede handlinger, der retter sig efter et bestemt endemål, og som 

opfattes som værdifulde. Territorialisering sker i de tilfælde, hvor handlinger der 

hører til deltagelse i en verden er specificerede, mens de-territorialisering 

forekommer, hvis handlemulighederne er mere generaliserede og åbne for 

fortolkning af deltagerne selv. Olesen (2017, p. 232) formulerer det sådan, at 

gennem territorialisering bekræftes de eksisterende betingelser i et assemblage, 

mens betingelserne opløses ved de-territorialisering, og der skabes en ny 

sammenhæng som individet kan blive en del af. 

Territorialisering er ikke absolut, da andre affekter kan de-territorialisere og føre 

til re-territorialisering af kroppe og transformere muligheder og grænser for, 
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hvad kroppe kan gøre, hvilket kan ske kontinuerligt og uendeligt (Fox & Alldred, 

2017, p. 32). Gennem territorialiseringer og de-territorialiseringer udfoldes liv, 

samfund og historie i en verden, der konstant er i tilblivelse (Thrift, 2004, p. 61). 

I et assemblage forekommer territorialisering, der er produceret og omstridt af 

affekter mellem relationer. Affektive flows i assemblages gør, at de konstant er i 

bevægelse, hvor et territorialiseret flow stabiliserer et assemblage, mens andre 

de-stabiliserer eller de-territorialiserer det. De-territorialisering kan føre til lines-

of-flight af konstituerende elementer (Fox & Alldred, 2015, pp. 400-403). 

 

2.5.6.2 Ekstrem de-territorialisering 

Lines-of-flight er et andet af Deleuze og Guattaris (1987) begreber, som dækker 

over en ekstrem de-territorialisering, der skal ses som en flugtvej fra 

territorialisering. Gennem begrebet åbnes der op for hidtil uudnyttede 

kapaciteter for kroppe eller genstande, der kan føre til formation af (nye) 

assemblages (Fox & Alldred, 2017, p. 198). Deleuze (2006) pointerer, at begrebet 

kan bidrage til at udforske potentielle revner og inkonsekvens i forskellige 

sammenhænge. Davies (2014, p. 41) pointerer, at begrebet indbefatter et 

transformativt skifte mod noget endnu ukendt. Hvis vi kan modstå fristelsen for 

at tænke fikseret eller på objekter i fast form, kategoriseret og forudsigelige, og 

i stedet åbne os mod noget endnu ukendt, vil vi se en rig og uendelig variabilitet 

i ethvert fællesskab og møde herigennem. Om denne livgivende og stærke kraft 

refererer Davies til filosoffen Henri Bergson (1998), som betegner det lines-of-

ascent, der er i tråd med lines-of-flight. Modsat indfanger begrebet lines-of-

descent en tendens til at tænke i kategorier og i entiteter, der passer til på 

forhånd definerede kategorier, som vidner om en umiddelbar tænkning, der kan 

komme uden anstrengelse (Davies, 2014, p. 7). Lines-of-descent kan forhindre 

nye tanker, men det kan også skabe et sammenhængende rum, hvor noget nyt 

kan opstå. Lines-of-ascent, eller lines-of-flight, er ikke altid godt, og kan for nogen 

være bedrøveligt og endda farligt (Davies, 2014, p. 8). Deleuze og Guattari (1987, 

p. 205) påpeger, at lines-of-ascent kan generere stor glæde, men også singulær 

fortvivlelse. I bestræbelsen på at etablere stærke og effektfulde alliancer, kan de 

også vise sig at være destruktive for os selv og for andre, og hvad der er godt i 

visse situationer, er ikke nødvendigvis godt i alle situationer eller for alle 

mennesker. Derfor er lines-of-ascent (lines-of-flight) og lines-of-descent ikke 

gensidigt udelukkende kræfter og kan ikke simplificeres ved at kortlægge et 

binært forhold mellem god/dårlig eller gammel/ny. Disse kræfter påvirker 

kontinuerligt hinanden og afhænger af hinanden (Davies, 2014, pp. 7-8). 
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2.5.6.3 Aggregeret og singulære affekter 

Aggregeret affekter agerer over for et multipelt antal kroppe ved at organisere 

og kategoriserer disse ud fra konvergerende identiteter eller kapaciteter. 

Aggregeret kræfter, der inkluderer diskurser, kategoriseringer, kodifikationer, 

kulturelle normer mv. (Potts, 2004, p. 20), kan påvirke en relations kapacitet 

radikalt ved at udelukke en handlemulighed eller interaktion (Fox & Alldred, 

2018, p. 194). At aggregere er udbredt i den menneskelige kultur, idet det 

medvirker til at producere sociale stratificeringer af køn, race og klasse, såvel 

som andre sociale kategorier som f.eks. at være kriminel (Fox & Alldred, 2017, p. 

32). Fordomme kan aggregere mennesker på baggrund af deres fysiske eller 

adfærdsmæssige karaktertræk, mens diskurser om menneskelig adfærd 

aggregerer kroppe gennem disciplinering og governmentalitet, jf. Foucault 

(2016). Andre affekter kan derimod producerer singulære kapaciteter i én krop 

eller en anden relation uden at tillægge yderligere signifikans ud over sig selv og 

uden aggregeret konsekvenser (Fox & Alldred, 2017, pp. 32-33). Singulære 

affekter har ingen aggregeret kapaciteter, og kan i visse tilfælde de-

territorialisere og fragmentere assemblages gennem lines-of-flight fra stabile og 

organiserede formationer og klassifikationer (Fox & Alldred, 2015, p. 402). Disse 

singulære affekter muliggør, at kroppe kan modstå aggregeret eller 

begrænsende kræfter for at åbne op for en kapacitet til at handle, føle eller ønske 

som line-of-flight (Fox & Alldred, 2017, p. 33). 

 

2.5.7 Becoming 

Deleuze og Guattari beskriver, hvad becoming begrebet er, og hvad det gør: 

A line of becoming is not defined by points that it connects, or by points that 
compose it; on the contrary, it passes between points, it comes up through the 
middle (…) A point is always a point of origin. But a line of becoming has neither 
beginning nor end, departure nor arrival, origin nor destination (…) A becoming 
is always in the middle; one can only get it by the middle. A becoming is neither 
one or two, nor the relation of the two; it is the in-between, the border or the 
line of flight or descent running perpendicular to both (…) The line or block of 
becoming that unites the wasp and the orchid produces a shared 
deterritorialization: of wasp, in that it becomes a liberated piece of the orchid’s 
reproductive system, but also of the orchid, in that it becomes the object of an 
organism in the wasp, also liberate from its own reproduction (Deleuze & 
Guattari, 1987, p. 293).  

Becoming implicerer ikke en lineær proces mellem to punkter, men det 

producerer noget unikt og partikulært i verden. Relationen mellem en hveps og 

en orkide kan ses som en becoming, da den iboende dynamik producerer noget 
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andet. Relationen illustrerer en unik begivenhed, der producerer en forandring, 

der skal ses som in-between. Her bliver grænseværdien mellem ting en indgang 

til at fokusere på denne passage uden yderligere funktioner, indtil den sættes i 

relation til andre spaces. En grænseværdi indeholder en indgang, et flow og en 

udgang til noget andet, hvor hver del er afhængig af hinanden for 

transformation. Hvepsen og orkidéen transformerer sig til noget andet gennem 

deres becoming, men først i det øjeblik de løsriver sig fra deres essentielle 

kategori. Med becoming begrebet kan man få blik for, hvordan noget forenes og 

samtidig transformerer sig til noget andet der skal ses som en effekt af en 

becoming (Jackson, 2013, pp. 115-116). På trods af at begrebet kan betragtes 

som en flugtvej, vil en becoming altid være rodfæstet i en verden og tage denne 

verden med sig – også i fremtiden (Massumi, 1992, p. 105). Derfor er en 

becoming også altid iboende i det sociale felt, det anvendes i, og kan derfor aldrig 

stå uden for det. 

Fox og Alldred (2017, p. 196) definerer Deleuze og Guattaris becoming begreb 

som synliggørelse af individets transformative proces associeret med en 

forøgelse eller diversificering af en kapacitet til at handle. Begrebet beskriver en 

lignende proces som territorialisering, de- og re-territorialisering, hvorfor det på 

den ene side bekræfter eksisterende betingelser, og på den anden side opløser 

disse betingelser for at producere noget nyt (Brembeck & Johansson, 2010, p. 

801). Haraway (2003) pointerer, at for mennesket er becoming altid becoming 

sammen med andre eller andet. Ifølge Haraway bliver subjekter derfor aldrig til 

i ensom majestæt, men altid sammen med andre aktører, hvad enten det er med 

mennesker, dyr eller genstande (Olesen, 2017, p. 236). 

Davies et al. (2001) har lavet et studie om becoming skolepiger, der for disse 

piger viser sig at være et ambivalent subjektiveringsprojekt. Inspireret af Butler 

er deres becoming paradoksal, da pigerne skal beherske, hvad det vil det sige at 

være en passende skolepige, samtidig med, at de skal lade sig underkaste denne 

relativt konforme kategori, som skolekonteksten tilbyder dem. Paradokset viser 

sig ved illusionen om autonomi, hvor skolepigerne fanges mellem på den ene 

side at skulle udføre bestemte handlinger, og på den anden side virke som om, 

at det er noget de selv vælger at gøre. Beherskelse og underkastelse af 

subjektivitet skal ikke forstås som enten eller, men som både og, hvilket viser sig 

gennem subjektets paradoksale og simultane handlinger i bestræbelserne på at 

blive til som subjekt (Davies et al., 2001, pp. 167-168; Højgaard & Søndergaard, 

2011, pp. 340-341; Søndergaard, 2018, p. 144). Begrebet subjektivering baserer 

sig på Foucaults (2000) arbejde, der refererer til menneskets samtidige 

dobbeltbevægelse mellem underkastelse og komme til eksistens gennem 
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diskursive praksisser (Plauborg, 2016, p. 44). Det er samtidigheden i 

konstitueringsprocessen der gør den paradoksal, og som giver udfordrende og 

spændstige momenter at forfølge i empirisk forskning (Højgaard & Søndergaard, 

2010, p. 319). Denne samtidighed søger jeg også i talenternes becoming et helt 

menneske. 

 

2.5.7.1 Zigzag mellem aggregeret og singulære affekter  

Becoming består af omskiftelige processer af forandringer, interaktioner og 

transformationer, der arbejder for at destabilisere aggregeret affekter. I 

forlængelse af socialteoretiker Brian Massumi (1992), der anvender begreberne 

molar og molekylær om hhv. aggregeret og singulære affekter, argumenterer 

uddannelsesforsker Alecia Y. Jackson (2013, p. 119) for, at aggregeret og 

singulære affekter er vigtige for becoming begrebet. Aggregeret affekter er 

noget, der er veldefineret, massivt og styrende, såsom større strukturer eller 

identitetskategorier. Det kan være en aggregeret territorialiseret virksomhed 

med en dominerende form, der forsøger at stabilisere medarbejderes identitet. 

Hvis nogle medarbejdere forsøger at gå imod eksisterende identitetsmarkører 

kan det beskrives som friktion i en aggregeret maskine. Massumi (1992, p. 106) 

påpeger, at aggregeret affekter søger ensartethed der ikke er en statisk, men en 

produktiv proces: a-making-the-same. Konturerne af disse flows skabes ikke blot 

gennem handlinger, men også af historien. Der forekommer et utal af 

aggregerede kroppe og bundter af komplekse kræfter af regler, love og 

traditioner, der også producerer forventninger til at udvise en bestemt adfærd. 

Aggregeret affekter kan derfor virke begrænsende, mens singulære affekter kan 

virke frigørende og udvidende. I en becoming deler begge affekter en de-

territorialisering, hvormed de kolliderer og smitter hinanden gennem 

kontinuerlige udfoldelser og lines-of-flight (Jackson, 2013, pp. 119-120). Det 

singulære er en becoming, der først og fremmest må forstås som en funktion af 

noget andet (Deleuze & Guattari, 1987, p. 275). Det der udgør det andet, er det, 

der producerer det singulære, som involverer mikro-entiteter, processer mv., 

der destabiliserer opfattelsen af en helhed. Becoming er rettet væk fra det 

aggregeret, men ikke mod noget specifikt (f.eks. én krop) (Massumi, 1992, p. 

120). Becoming opstår i midten af en aggregeret struktur som destruerer 

dikotomier, der organiserer kroppe, erfaringer, institutioner og historier. Den 

singulære affekt er en affekt af denne destruktion. Det singulære er en de-

territorialisering af det aggregerede, men det refererer også til singulariteter; 

individuelle forholdelsesmåder til becomings. De singulære affekter i en 

becoming de-territorialiserer aggregeret affekter, der forsøger at definere noget. 
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Derfor vil en becoming også altid være iboende et assemblage. Den kan ikke 

eksistere uden grænseværdier (Jackson, 2013, pp. 120-121). Det transformative 

i en becoming skal derfor ikke ses i overskridende forstand, men som noget 

iboende og med folder.  

Deleuze og Guattari (1987, p. 291) fremhæver, at en becoming implicerer to 

simultane bevægelser, hvor et subjekt trækker sig fra en majoritet, og en anden, 

hvor en agent vokser ud af en minoritet. I tilfælde af at subjektet passerer det 

aggregerede og udvider sin singularitet, opnår det aggregerede også sin egen 

becoming ved inklusionen heraf, selvom den kan være overfladisk. En 

transformation viser sig kun i glimt, da den aldrig er endelig, komplet eller 

sammenhængende. Hverken aggregeret eller singulære affekter er stabile. 

Derimod er disse processer fortløbende og vil kontinuerligt producerer kroppe, 

ting og idéer. Becoming begrebet er anvendeligt til at gentænke forbindelser og 

transformationer, der aldrig er afsluttede, hvorigennem man igennem 

begivenheder kan få blik for det, der bryder med det foregående og skaber noget 

nyt (Jackson, 2013, pp. 121-122). 

 

2.5.7.2 Becoming-the-same, becoming-other 

I barndomsforskningen er becoming begrebet blevet anvendt til at udvikle en 

alternativ fremstilling af barnet. Her præciserede barndomsforskeren Nick Lee 

(2001) brugen af begrebet ved ikke blot at se børn som human beings på linje 

med voksne, men i stedet at opfatte børn såvel som voksne som human 

becomings. For Lee implicerer human becomings, at man ikke vokser op imod 

noget stabilt og fuldstændigt, men ser karriere, relationer og identitet som 

midlertidige størrelser, hvad enten du er barn eller voksen (Olesen, 2017, pp. 

231-233). Udvikling foregår i den forstand gennem hele livet i form af en evig 

bestræbelse på at blive til som menneske (Lee, 2001).  

Lee er inspireret af Deleuze og Guattari, hvis becoming begreb går på individers 

kontinuerlige konstruktion og rekonstruktion af deres karakterer i forskellige 

sammenhænge. Begrebet indebærer derfor ikke en forandring mod et stabilt og 

fuldstændigt mål. Deleuze og Guattari skelner mellem becoming, hvor individet 

(for)bliver den samme (becoming-the-same), og becoming hvor individet bliver 

en anden (becoming-other). Individet reetablerer enten sig selv gennem 

reproduktion af eksisterende idéer, kategorier eller betingelser, eller også flygter 

det fra sin nuværende tilstand af væren ved at løsrive sig fra stabile og potentielt 
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undertrykkende kategoriseringer (Brembeck & Johansson, 2010, p. 801; Olesen, 

2017, p. 234).  

 

2.5.7.3 Legemet uden Organer  

En becoming, der endnu ikke er formet, organiseret og stratificeret, definerer 

Deleuze og Guattari (1987, p. 43) som Legemet uden Organer. Omvendt er 

Legemet med Organer en organisk, individuel entitet, hvor en becoming er 

specificeret, og dermed udgør en entitet der er lukket ned for andre entiteter 

(Fox & Alldred, 2017, p. 138). Fox og Alldred (2017, pp. 146-147) påpeger, at 

Deleuze og Guattari argumenterer for, at genoprette kroppen ved at gøre den til 

Legemet uden Organer, hvorved den frisættes til at forbinde sig på forskellige 

måder og niveauer. Legemet uden Organer er, hvad der er tilbage, når alt andet 

er fjernet. Det der er fjernet er fantasien, signifikansen og subjektiviteten som 

helhed (Deleuze & Guattari, 1987, p. 151). I det øjeblik, hvor en krop kobles til 

andre kroppe, ting eller idéer opnår det eksistens, men ikke før. F.eks. opnår en 

dreng eksistens som et talent ved at blive koblet til et talentassemblage med 

andre talenter. Inden da kan disse drenge opfattes som Legemer uden Organer - 

kroppe og eksistenser, der endnu ikke er formede som talenter. 

 

2.5.7.4 Striated and smooth spaces  

Deleuze og Guattari (1987, pp. 474-475) betegner et hårdt struktureret felt som 

striated space, hvor der er meget begrænsede muligheder for at blive til som 

andet, end hvad der i forvejen ses som det rigtige eller meningsfulde. Det at 

forblive i udvikling kan hermed betegnes som becoming-the-same (eller re-

territorialisering). Når et felt i mindre grad er struktureret, betegner Deleuze og 

Guattari (1987, pp. 474-475) det som smooth space. I forlængelse af Nielsen et 

al. (2017) fokuserer jeg på, hvordan aktørerne performer idealet om det hele 

menneske, og hvilken affekt det har for talenterne i forhold til at vedblive med 

at være en del af et talentassemblage. I striated spaces stilles der få alternative 

handlemuligheder til rådighed, hvor aktørerne skal udføre bestemte handlinger 

inden for en institutions konventioner eller standarder. Modsat gør sig gældende 

i smooth spaces, hvor det er legitimt, at aktørerne foretager forandringer og 

udfører alternative handlinger. Olesen (2017, p. 237) argumenterer for, at det er 

de færreste fællesskaber der er så hårdt struktureret, at der ikke findes 

flugtmuligheder, hvor aktørerne har mulighed for at forbinde sig til hinanden på 

andre måder, til nogen eller noget uden for fællesskabet for at udvide eller 
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forlænge et assemblage. Gennem disse lines-of-flight bliver det muligt at blive 

en anden (becoming-other) (eller de-territorialisering). 

Etnologiforskerne Helene Brembeck og Barbro Johanssons (2010) studie om 

børn og deres madlandskab viser, at børns becoming er betinget af mange 

forskellige ting, og forudsætningerne herfor varierer ikke kun mellem steder 

(f.eks. skolekantinen og fritidsklubben), men også mellem ellers 

sammenlignelige situationer de samme steder. Det er i tråd med Butlers (1993) 

performance begreb, eftersom børns performativitet ikke kan ses som et udtryk 

for en iboende essens, men som noget der konstitueres gennem handlinger, 

positurer og gestusser. Mere specifikt viser Brembeck og Johanssons (2010, p. 

815) studie, at børns madlandskab er et striated space der efterlader få eller 

ingen alternativer for becoming-other. På trods af det formår børnene at finde 

smooth spaces, hvor de kan udføre alternative handlinger. Det underbygger 

Olesens argument. 

Fra mit teoriunivers til opkobling til et forskningsassemblage, der bidrager til at 

understrege, hvordan jeg producerer viden og virkeligheder i felten. 

 



3. Metodologi og metode 

Ny-materialistismen skal være refleksiv om sit bidrag til produktionen af de 

verdener, den studerer, samt hvilke assemblages der trækkes ind i. Det er vigtigt, 

da ny-materialismen i sig selv er materiel og affektiv proces. Forskeren, den 

undersøgte begivenhed, samt de involverede relationer, skal ses som relationer 

i et forskningsassemblage (Coleman & Ringrose, 2013; Fox & Alldred, 2015; 2017; 

2018), hvis produktivitet består af en variation af materielle kapaciteter af 

humane og ikke-humane egenskaber. Ny-materialismens ontologi foreskriver et 

opgør med polariseringen mellem realistisk og konstruktivistisk dualisme 

(Alvesson & Sköldberg, 2009) for at beskæftige sig med linket mellem 

begivenheder, forskere og metoder. Dette influerer på, hvordan objekt og 

metode må forstås i empiriske studier, hvilket afspejles ved sidestillingen af 

humane og ikke-humane aktører, fravær af et makro/mikro niveau, og en 

ambition om at søge forklaringer gennem begivenheder frem for strukturer og 

mekanismer (Fox & Alldred, 2017, pp. 152-153). Denne metodologi relaterer til 

en forståelse af verden som multipel og sammenstillet, hvorfor forskeren 

uundgåeligt vikles ind i det assemblage, den udforsker. Forskeren er derfor et 

punkt blandt flere relationer i et assemblage (Law & Urry, 2004). 

I det følgende fremstiller jeg mit analytiske objekt - idealet om at fremme det 

hele menneske - i et forskningsassemblage. Det gør jeg for at tydeliggøre 

projektets vidensproduktion og mikropolitikken der følger heraf. At anvende et 

forskningsassemblage er desuden et forsøg på at sammenflette, hvad der i 

forskningsprocessen allerede har været sammenflettet, og for at tydeliggøre, 

hvordan jeg som forsker medkonstituerer felten og viden heri og virkeligheder. 

Det skal ses i lyset af, at der ikke er nogen af dem der har inspireret til ny-

materialismen, såsom Barad, der giver forslag til empirisk forskning, hvorfor det 

er op til forskeren at anvende, hvad denne ser som nyttige metoder og værktøjer 

(Schadler, 2019, p. 228). 

 

3.1 Forskningsassemblage 
I ny-materialismen handler empirisk arbejde ikke om konstruktion af et 

undersøgelsesemne, men derimod om en delt enactment (Barad, 2007) af 

forskningsprocessen, der inkluderer et emne, metoder, forskningsdiskurser, 

værdier, normer og analytiske objekter (Schadler, 2019, p. 217). Dette 

sammenrend af elementer svarer til Deleuze og Guattaris (1987, p. 4) opfattelse 

af et assemblage som en maskine, der linker affektive elementer sammen for at 

gøre eller producere noget. Maskine-metaforen har inspireret til idéen om 
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forskningsassemblage (Coleman & Ringrose, 2013, p. 17). Et 

forskningsassemblage omfatter multiple og konstituerede relationer mellem 

udforskede begivenheder, der kan bestå af ethvert tilfælde af kroppe, ting eller 

sociale formationer, eller af assemblages af disse; metoder, teorier, 

optageudstyr, hypoteser, forskere, etik, guides, miljø mv. Ved at anvende et 

forskningsassemblage kan ethvert stadie i forskningsprocessen opfattes som en 

maskine, der er konstrueret til at virke på en bestemt måde for at producere et 

bestemt udbytte. Samtidig kan disse maskiner (eller stadier) kobles på hinanden 

for at skabe et overordnet undersøgelsesdesign (Fox & Alldred, 2017, p. 155). 

Et forskningsassemblage kan ses som et særligt maskinelt arrangement, designet 

til at skabe affektive flows mellem konstituerende relationer og kapaciteter som 

disse flows producerer. Hvordan begivenheder, metoder og forskere interagerer 

afhænger af den affekt, der er designet i den specifikke maskine (Fox & Alldred, 

2017, p. 156). Ved at optrevle et forskningsassemblage bliver det muligt at stille 

skarpt på, hvordan en ændring i f.eks. design ændrer det affektive flow i et 

forskningsassemblage, samt den viden der produceres (Jackson & Mazzei, 2013, 

p. 263). Analysen af affekter åbner op for granskning af mikropolitikken i 

forskningsassemblages i forhold til, hvem der profiterer, og hvem der modsat 

ikke gør som resultat af en forskningsproces (Fox & Alldred, 2017, p. 28; Gillies & 

Alldred, 2012). 

Mit forskningsassemblage består af en metodologi; metoder, herunder 

interviews, skemaer og diagrammer, observationer, dokumenter; 

kvalitetskriterier; etiske implikationer; databehandling og analyseproces; 

forskningslitteratur (kapitel 1); teori og begreber (kapitel 2) og analysestrategi 

(kapitel 4). Inden jeg redegør og diskuterer elementer, der ikke indgår i særskilte 

kapitler, redegør jeg for hvordan et forsknings- og begivenhedsassemblage 

kobles til et hybrid assemblage. 

 

3.2 Forsknings- og begivenhedsassemblage bliver til en hybrid 
Et begivenhedsassemblage omfatter et antal relationer som Fox og Alldred 

(2017, p. 157) benævner A, B, C. Disse relationer er forbundet af en 

affektøkonomi, som får et assemblage til at gøre, hvad end det gør. Relationerne 

består af en række humane og ikke-humane aktører, der afhængig af den 

specifikke begivenhed har et affektivt flow, der påvirker og har påvirket samtlige 

aktører og begivenheden. Mere specifikt kan et begivenhedsassemblage bestå 

af relationer mellem diskurser, kroppe, ting, steder og socialitet. Derudover må 
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forskningsprocessen i sig selv ses som en begivenhed, hvilket afstedkommer et 

forskningsassemblage. Målet med et forskningsassemblage er at anvende 

teknikker og metoder, der kan identificere relationer i et 

begivenhedsassemblage, hvorved affekter mellem relationerne udforskes i 

forhold til, hvordan disse virker, og skaber grundlag ud for en vurdering fra et 

kontekstuel perspektiv af, hvilke kapaciteter disse affekter producerer. 

Forskningsassemblage omfatter dets egne relationer, som Fox og Alldred (2017, 

p. 157) benævner X, Y, Z, der indfanger samtlige indgående relationer i 

forskningsarbejdet. 

Modsat relationer i et begivenhedsassemblage, skal et forskningsassemblage 

designes således, at det etablerer en specifik affektøkonomi. Den affektøkonomi 

skal gøre et forskningsassemblage i stand til at undersøge en 

begivenhedsassemblage. Når disse assemblages sammenkobles produceres et 

hybrid med en affektøkonomi, der inkorporerer relationerne A, B, C, X, Y, Z. Ikke 

alene producerer dette affektive flow forskningsbaseret viden om en 

begivenhed, men det kan også producere en affekt på selve begivenheden. De 

observerede kan f.eks. ændre deres adfærd grundet forskerens tilstedeværelse. 

Den måde at forstå disse intra-aktive (Barad, 2007, p. 33) processer mellem 

begivenheds- og forskningsassemblage muliggør en sofistikeret forståelse af 

mikropolitikken i empiriske studier. Gennem mikropolitikken bliver det muligt at 

stille skarpt på, hvordan et design og en metode virker, og hvilke affekter de kan 

have på de udforskede begivenheder. Samtidig henleder det opmærksomheden 

på to modsatrettede faldgrupper (Fox & Alldred, 2017, p. 157). 

 

3.3 Faldgrupper 
Den ene faldgruppe går på, hvis relationerne X, Y, Z i et forskningsassemblage 

dominerer affektøkonomien i et hybrid assemblage ved at have en magtfuld 

effekt på relationerne A, B, C i et begivenhedsassemblage. Forskere forsøger at 

undgå at forvrænge de begivenheder som forskningen ønsker at beskrive og 

forklare. Trods bestræbelser på at overvinde dette, kan det alligevel forekomme 

på forskellige måder, bl.a. ved at have en sampling strategi, der ubevidst 

ekskluderer nøgleaspekter ved en begivenhed. Affekterne heraf fører til re-

specificering af det affektive flow mellem A, B, C relationer, hvor den 

forskningsbaserede viden der produceres ikke reflekterer flowet i et 

begivenhedsassemblage. 
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Den anden faldgruppe er modsat, hvis relationerne X, Y, Z i et 

forskningsassemblage har en begrænset affektiv kapacitet, hvor relationerne A, 

B, C kommer til at dominere flowet i et hybrid assemblage. Det kan forekomme, 

hvis affekterne i et forskningsassemblage er for svage. F.eks. hvis et design 

mangler en kraftfuldt analytisk maskine. Dermed producerer den trivielle 

resultater frem for analytiske, der får en deskriptiv eller journalistisk karakter 

frem for kritisk. I de fleste empiriske studier handler det om at undgå disse 

faldgrupper. Logikken i disse analyser består i, at i enhver begivenhed er der en 

dynamisk spænding mellem det affektive flow i hhv. begivenheds- og 

forskningsassemblage, som har konsekvenser for den viden om verden der 

produceres, og potentielt også for verdenen i sig selv (Fox & Alldred, 2017, p. 

158). 

Ifølge Fox og Alldred (2017, pp. 166-167) er det blandt socialvidenskabelige 

studier udbredt at anvende metoder, teknikker og designs med affektive flows 

der aggregerer begivenheder. Det forekommer bl.a. ved case-selektion baseret 

på en særlig egenskab ved en begivenhed eller ved kodning af interviewdata. Fox 

& Alldred mener, at disse aggregeringer er problematiske, da de ikke producerer 

detaljer eller forskelle. Dermed indbefattes det afvigende ikke, der kan være af 

signifikant betydning for det sociale liv. De forklarer det med, at mikropolitikken 

i udpræget grad rettes mod forskeren, da mange forskningsmaskiner er designet 

til at muliggøre dennes forskning, og derfor kan forskning ikke ses som en 

værdineutral begivenhed. Det er snarere en konsekvens af ny-materialistisk 

forskning end en faldgruppe, da denne forskning vedkender sig ikke at være 

værdineutral. Law (2004) argumenterer for ikke alene at opfatte videnskabelig 

metode som deskriptiv og generativ, men som performativ. Sociologen Cornelia 

Schadler formulerer, at konsekvensen ved ny-materialistiske studier er, at 

forskere ”never do research, they enact research” (Schadler, 2019, p. 219). Med 

begrebet agentiale cuts understreger Barad (2007, p. 178), at al 

vidensproduktion er betinget af forskerens værdiladede cut. Forskeren må på 

den ene side træffe beslutninger der har affekter for sit studie, og på den anden 

side kan denne ikke betragtes som den privilegerede og handlende aktør, men 

som en aktør blandt flere. Den ny-materialistiske ambition om at se på 

interaktionen mellem begivenhed, forskningsproces og forsker tilbyder et 

nuanceret perspektiv på mikropolitikken, så forskeren ikke får særstatus (Fox & 

Alldred, 2017, pp. 166-167). 
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3.4 Ny-materialistisk metodologi  
Med ny-materialistisk ontologi følger et skifte fra fokus på humane aktører til 

assemblages. Forskningsmetoder skal afdække relationer i assemblages, 

herunder hvilke affektive flows der forekommer mellem disse relationer, hvad 

enten de består af kapaciteter produceret i kroppe for handlinger, interaktioner, 

følelser eller ønsker. En anden konsekvens af denne ontologi er at betragte 

fænomener som becomings frem for beings, hvorfor forskningen skal have 

redskaber til kortlægge flows, intensiteter og intra-aktioner (Barad, 2007, p. 33) 

i relationer og affekter af assemblages. En tredje konsekvens er, at den flade 

ontologi af assemblages og affekter underminerer forestillingen om strukturelle 

eller bagvedliggende forklaringer af det sociale. Derfor må fokus i stedet være på 

mikropolitiske analyser af affektøkonomier i assemblages. Den fjerde 

konsekvens er, at forskningen skal være åben for at afsøge forbindelser mellem 

mikro, meso og makro niveauer i relation til, hvordan disse potentielt (med-

)konstituerer begivenheder. For Law (2004) er virkeligheden rodet, flydende og 

multipel, hvilket metodologien også må bære præg af, så denne ikke søger at 

konvertere denne virkelighed til noget jævnt, sammenhængende og præcist, 

hvorved virkelighedens kompleksitet overses (Coleman & Ringrose, 2013, p. 5). 

Konsekvenserne ved den ny-materialistiske ontologi afføder en metodologi, der 

skal muliggøre et studie af konstellationer af relationer, der samles om en 

begivenhed, og affekter, kapaciteter og mikropolitikker som producerer 

assemblages. Da jeg ønsker at undersøge praktiseringen af idealet, og hvilke 

humane og ikke-humane aktører der involveres heri, foretager jeg et etnografisk 

studie der kan producere data om fortløbende og ustabile tilblivelsesprocesser 

på en kompleksitetssensitiv måde. Det er også den fortrukne metodologi i ny-

materialistiske studier, der i overvejende grad benytter sig af et kvalitativt 

design. For Fox og Alldred (2017, p. 170) skyldes det, at de kvalitative 

metodologier har kapacitet til at kontekstualisere begivenheder, og afsløre 

omfanget af relationer der omfatter assemblages og affektøkonomier. Med min 

kvalitative metodologi retter jeg fokus på, hvad ting gør på processer og flows, 

magt og modstand mod den, samt interaktioner der trækker store som små 

relationer ind i assemblages. 

 

3.4.1 Ny-materiel etnografi 

Et etnografisk studie er som metodologi designet til at levere detaljerede 

beskrivelser af begivenheder i specifikke kontekster (Fox & Alldred, 2017, p. 165). 

I metodologien indgår en række maskiner, der hhv. består af et 
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forskningsspørgsmål, udvælgelse af case(-s) og adgang hertil, varighed og 

karakter af feltarbejdet, samt etnografens detaljerede beskrivelser af ting, 

personer, steder mv., der muliggør en kontekstforståelse af begivenheder, 

således at disse beskrivelser kan indgå i rapporteringen.  

Metodologiens affektøkonomi tilvejebringes af dets konstituerede maskiner, der 

i mit tilfælde består af den formålsbestemte case-strategi (Coyne, 1997, p. 629; 

Creswell, 2013, pp. 154-155). Den baseres på forskerens forventninger til, 

hvilken affekt den har i forhold til at producere viden om forskningsspørgsmålet. 

Ydermere yder gatekeeperne en affekt ved at tildele adgang og beskrive 

etnografens ærinde over for feltens aktører. Det kan både muliggøre og 

begrænse etnografens adgang til begivenheder (Creswell, 2013, p. 94; 

Hammersley & Atkinson, 2007, p. 27). Det affektive flow frembringer forskerens 

videnskabelige vurderinger af konteksten, men disse vurderinger kan ikke 

løsrives fra, hvorvidt feltens aktører ønsker etnografens tilstedeværelse (Fox & 

Alldred, 2017, p. 165). Det hænger sammen med mikropolitikken, der på den ene 

side privilegerer forskerens fremstillinger og analyser af begivenheder, og på den 

side forankrer denne i en kontekst, hvor aktørerne afgør, hvad forskeren får 

viden om. Derfor er disse parter relativt ligestillede, selvom det er forskeren der 

frembringer forskningsresultaterne. 

Hvor det klassiske etnografiske studie kendes ved studiet af ét sted, in-situ og en 

længerevarende observation (Schubert & Röhl, 2019), udvider Marcus (1995, 

1998) det etnografiske studie til at omfatte det multi-sited, der går på at følge 

mennesker, ting, metaforer, konflikter mv. forskellige steder for at se på tværs 

af disse. Det multi-sited studie involverer en spredning af rumlige steder (to eller 

flere), som etnografen bevæger sig imellem (Falzon, 2009, p. 2). Etnografens 

horisontale bevægelser har den konsekvens, at der bliver mindre tid til at blive 

det samme sted og følge de vertikale bevægelser, hvorfor det kan vanskeliggøre 

bestræbelsen på at skabe »tykke« beskrivelser (Falzon, 2009, p. 7). Med en ny-

materiel etnografi studeres relationelle netværk eller assemblages, som består 

af heterogene forbindelser af ting, personer, steder mv., der er forbundet og står 

i relation til hinanden på kryds og tværs. Det åbner op for et virvar af 

materialiteter på tværs af mikro/makro niveauer, der for etnografen kan være 

relevante at studere, hvorfor denne må forholde sig åben over for, hvad 

aktørerne giver mulighed for at studere og finder relevant. Derfor må denne 

tilgang ikke forveksles med en teoretisk styret tilgang uden blik for en social 

praksis. Etnografen studerer derimod felten nedefra og tager afsæt heri med blik 

for, hvor det analytiske objekt er, og hvad det der gør. Som Latour (2005) foreslår 

må forskere være empirisk åbne for, hvad der er inde i et assemblage, og hvad 
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der får den til at gøre det den gør. Denne ny-materielle etnografi implicerer 

udforskning af subjektivitetsprocesser, det dominerende, små revner, 

mærkværdige brud, opkomst af vidensformer, hverdagens rationaliteter, samt 

modstand mod disse med dets komplekse og multiple modsætninger. Det 

kræver udforskning af måder, hvorpå disse processer opleves gennem en 

variation af dybe og logiske lag som det sociale liv indeholder (Grinberg, 2013, p. 

204). Med denne etnografi åbnes der op for komplekse og multiple kræfter 

gennem et blik på forgrening og brud af relationer i assemblages i forhold til, 

hvordan disse konstrueres og eventuelt kollapser (Grinberg, 2013, p. 215). 

Mit ny-materielle etnografiske studie består af en kvalitativ undersøgelse af to 

elitefodboldklubber i Danmark. Klubberne er strategisk udvalgt, således at de har 

en intention om at tænke og sætte rammer for at fremme det hele menneske, 

hvilket de profilerer sig på, jf. deres websites. Derudover rekrutterer de talenter 

i alderen 15-18 år, som er eller skal i gang med en ungdomsuddannelse. Samtidig 

er de nogle af de mest succesfulde klubber i Danmark målt på seniorholdets 

placeringer i de sidste 5-10 år, antal af ungdomsspillere solgt til udenlandske 

klubber og udtagelser til diverse landshold. Disse elementer udgør 

inklusionskriterierne for min formålsbestemte case-strategi. Ved at designe 

studiet til at omfatte mere end én klub, afsøger jeg muligheden for variation i 

måden at gøre idealet om at fremme det hele menneske på. Designet muliggør 

en afsøgning af komplekse processer og dynamikker gennem begivenheder i 

talentassemblages, så idealets kompleksitet træder (endnu klarere) frem end 

hvis designet var single-sited. Studiet kan derfor ses som et multipel case studie 

(Stake, 1995). I klubberne er der en variation med hensyn til, hvordan de 

fortolker DC forløb og den standard de distribuerer. Variationen går på, hvordan 

den ene klub opfatter sig selv som et akademi, idet deres talentassemblage 

indbefatter et botilbud, mens det i udgangspunktet ikke er tilfældet med den 

anden klub. Mine valg af cases får karakter af maksimal variation (Flyvbjerg, 

2015), men det er mere en følge af klubber der arbejder intentionelt med at 

sætte rammer for idealet, end det er en bevidst selektionsstrategi. Derudover 

adskiller klubberne sig ved, at talenterne i den ene klub i større grad vælger en 

2-årig HF-uddannelse end en 3-årig HHX/STX-uddannelse, mens det varierer i 

den anden klub. Det er altså ikke kun de rumlige steder der er forskellige, men 

der er også kulturelle forskelle, hvilket legitimerer værdien i et multi-sited design 

(Falzon, 2009, p. 13). Det understreger, at idealet om at fremme det hele 

menneske også eksisterer andre steder end geografiske. 

Inden jeg beskriver mine metoder, og måden jeg anvender dem på, rejser der sig 

et par metodiske spørgsmål til mit etnografiske design, der går på, hvordan 



IDEALET OM AT FREMME DET HELE MENNESKE I DANSKE ELITEFODBOLDKLUBBER  

70 

griber jeg feltarbejdet an, når jeg har interesse i kroppe, ting, idéer mv., og 

hvordan konstruerer jeg min felt, når den er flydende og ustabil, og ikke lader sig 

afgrænse, da mit analytiske objekt først træder frem i koblingen mellem de 

forskellige dele. Disse spørgsmål besvarer jeg nedenfor. 

Det første spørgsmål fordrer en etnografisk åbenhed over for entiteter af alle 

slags, der kan påvirke eller bliver påvirket af hinanden, og indgår på lige fod i 

assemblages. Den måde hvorpå jeg får blik for det materielle er, dels gennem 

samtaler med humane aktører, og dels gennem observationer af steder, rum mv. 

Når de humane aktører i vores samtaler refererer til en website med talenternes 

skemaer, en kostvejledning på et køleskab, et spisebord i fælleshuset, en cykel 

som transportmiddel, et papir med forventninger til forældre, rapporter med 

adfærdsanalyser mv., spørger jeg til disse materialiteter, der består af 

dokumenter og websites i forhold til, hvad de gør, og for hvem de gør noget. 

Derudover knytter jeg mine observationer hertil, hvorfor jeg spørger aktørerne 

om, hvordan disse materialiteter virker og for hvem de virker. Jeg spørger f.eks. 

en elitekoordinator om, hvad indrammede fodboldtrøjer der hænger på en væg 

på et gymnasium gør for institutionen, eleverne mv. Ved at fokusere på 

materialiteter trækkes forbindelseslinjerne op, samt deres affekter på aktørerne. 

I etnografiske studier kan det være en udfordring at få øje på materialiteter, da 

de har det med at blive indlejret i hverdagslivet rutiner, og derfor forsvinde fra 

etnografens bevidsthed (Krøijer & Sjørslev, 2018, p. 253; Schubert & Röhl, 2019, 

p. 172). Det gælder særligt i studier, der ikke har en teknologisk komponent som 

sit primære genstandsområde, som ellers retter etnografens opmærksom på, 

hvilken rolle den ikke-humane aktør spiller (Krøijer & Sjørslev, 2018, p. 255). Det 

er ikke tilfældet i mit studie, da idealet har en immateriel karakter der til gengæld 

materialiserer sig på helt konkrete måder, hvilket jeg vil vise i analysen. At få blik 

for materialiteter gælder også, når de er fraværende. Ved at besøge drengene 

på deres værelser blev jeg f.eks. opmærksom på et fravær af arbejdsbord, hvor 

fraværet heraf virker ind på deres måde at performe idealet på.  

Det andet spørgsmål om konstruktion af felten væves ind i mit analytiske objekt, 

da jeg ikke er optaget af én begivenhed knyttet til en fysisk afgrænset felt, men 

snarere om kontekster for forskellige begivenheder, samt koblinger mellem 

disse. Jeg undersøger idealet gennem begivenheder, hvor det fungerer som en 

produktiv kraft, der kobler heterogene og ellers modsatrettede elementer 

sammen. Derfor vil jeg i tråd med Latour (2005) lære af aktørerne, med blik for 

de metoder de anvender og opspore de forbindelser de trækker. Det betyder, at 

felten udvides, så længe aktører udpeges som relevante for idealet. I Marcus’ 

(1995) og Latours (2005) optik kan konstruktion af en felt ikke foretages a priori, 
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hvorfor feltarbejdet må forløbe på baggrund af observerede handlinger. Mit 

feltarbejde fik karakter af et studie af at undersøge et objekt, der i det øjeblik der 

forekommer koblinger mellem forskellige dele i et assemblage, bliver empirisk 

interessant. Mere specifikt undersøger jeg forbindelser mellem fodbold, 

uddannelse, botilbud, transport mv., og hvilke aktører der involveres heri, for at 

besvare spørgsmål om, hvor idealet er, og hvad det gør. Jeg valgte at strække 

feltarbejdet over mere end 1 år (fra april 2017 til august 2018) for at følge 

talenterne i en længere periode for at få indblik i de problematikker, dilemmaer 

og potentialer, de oplever i deres hverdag, samt i deres særligt belastede 

perioder. På fodbolddelen betød det en normativ transition fra U-17 til U-19 og 

for nogle få talenter en ikke-normativ transition til senioreliten. På 

uddannelsesdelen betød det fra 9. klasse i grund-/efterskolen til 1. år på HF, STX 

eller HHX, eller fra 2. år på en af disse uddannelser til 3. og sidste år. Nogle af 

talenterne oplevede i den periode normative transitioner på begge dele, og for 

talenterne i den ene klub ligeledes en normativ transition i forhold til deres 

bopæl. Mit feltarbejde bestod af korte, men tilbagevendende ophold i felten i 

forbindelse med interviews, hvor jeg før, under og efter samtalerne bevægede 

mig rundt og observerede bygninger, rum mv. Det var mere muligt i klubben med 

det integrerede botilbud, hvor jeg i det første møde i felten fik en kode til dørene, 

der gav mig adgang til samtlige lokaler. I den anden klub var min bevægelighed 

mere begrænset, idet jeg ikke fik særlig adgang til lokaler mv. Derfor opholdte 

jeg mig i klubhuset, hvorfra jeg søgte trænerkontoret, gymnasiet, efterskolen 

mv. Begge gatekeepere er uddannelsesansvarlige i klubbernes ungdomsafdeling, 

hvor den ene også er leder heraf. Inden jeg fik den endelige adgang til felten, 

mødtes vi for at drøfte omfanget af projektet, hvor jeg spurgte dem om, hvilke 

aktører de arbejder med omkring idealet, og hvem der er vigtige herfor, 

hvorefter de udpegede disse. Dernæst orienterede de samtlige aktører om min 

tilstedeværelse, hvorefter jeg selv kunne afgøre, hvor og hvornår jeg ville mødes 

med dem. På den måde begyndte felten at tage form og udvikle sig uden at ligge 

fast og blive statisk. 

 

3.5 Metoder 
For at understrege den ny-materialistiske vidensopfattelse vælger jeg hverken at 

indsamle eller konstruere, men at producere data. Det skal ses i lyset af, at viden 

ikke alene produceres på forskerens foranledning, men gennem et relationelt 

arbejde med humane og ikke-humane aktører. Ydermere konnoterer det til 

metaforen om et assemblage som en maskine der gør eller producerer noget. 

Min dataproduktionsmaskine skal identificere assemblages bestående af 
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forskellige entiteter og gå på tværs af mikro/makro niveauer. Ydermere skal den 

undersøge, hvordan elementer i assemblages påvirker og er påvirket, og få 

adgang til, hvad kroppe og andre ting gør. Derudover skal maskinen identificere 

den sociale produktion i assemblages. Forskeren skal vælge metoder der kan 

identificere assemblages, affekter og kapaciteter, og reflektere over, hvordan 

forskningsprocessen forløber og sammenfletter (Fox & Alldred, 2017, pp. 170-

171). 

Med ny-materialismen følger der, ifølge Schadler (2019), en måde at foretage 

etnografiske studier på, der redefinerer grænserne for brug af allerede 

eksisterende kvalitative metoder, herunder interview, observation mv. At 

grænserne bør redefineres gør ikke, at hun finder metoderne mindre relevante. 

Den måde at redefinere metoderne på, så de producerer viden om processer og 

entiteter af alle slags, der er viklet ind i hinanden i deres becoming, læner jeg mig 

op af og forsøger at udfolde i det næste. Her redegør og begrunder jeg for mine 

metoder, der består af individuelle interview, skemaer over tidsforbrug og Venn-

diagrammer, fokusgruppeinterview, deltagelsesobservation og dokumenter. 

Hermed anvender jeg multiple metoder til at producere data, som sociolog 

Robert K. Yin (2018) også anbefaler i etnografiske studier. 

 

3.5.1 Individuelle interview 

Ved det individuelle interview som metode producerer maskinen fremstillinger 

af begivenheder leveret af et human subjekt, mens det affektive flow 

frembringer relevante fremstillinger i relation til forskningsspørgsmålet. 

Mikropolitikken privilegerer derfor humane fortolkninger af affekter i 

begivenheder (Fox & Alldred, 2017, p. 161). Interviewet anvender jeg til at 

afsløre relationer i assemblages, og karakteren af de affektive flows der opstår 

mellem disse relationer (Fox & Alldred, 2017, 154). Derfor skal interviewet ikke 

ses som en anledning til at indsamle subjektive repræsentationer af verden. I 

stedet skal det ses som et vidnesbyrd om, hvorledes informanterne er situeret i 

et assemblage (Fox & Alldred, 2013, p. 780). I tråd med Schadler betegner lektor 

i socialpsykologi Malou Juelskjær den måde at opfatte interviewet på som en 

gentænkning. Juelskjær ønsker at ændre den status som narrativer får i 

interviewsituationer, så de får karakter af en performativ praksis frem for en 

repræsentation af verden. Dermed får hun blik for, hvordan tid og sted er 

impliceret i dele af de materielle artikulationer, som samtalen kredser om, samt 

hvilke konsekvenser disse kan få for interviewet som en performativ praksis 

(Juelskjaer, 2013, p. 759). I den forbindelse henviser hun til Barad (2007, p. 139), 
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der ser interviewet som en materiel artikulation af verden. I aggregeret form 

opfattes kvalitativ interviewdata som ren og fundamental, mens det i singulær 

form ses i bevægelse og søgende efter forbindelser og assemblages som det kan 

bryde med eller blive brudt af (Jackson, 2013, p. 123). Det er den singulære form, 

jeg tilstræber. 

For at producere data om relationer i talentassemblages, og det affektive flow 

heri, interviewer jeg samtlige involverede humane aktører herom. Hvert 

interview havde en varighed på 30-60 min., hvorefter de blev transskriberet 

umiddelbart efter. Aktørerne består af talenter, trænere, mentaltrænere, ledere, 

uddannelsesansvarlige, forældre, collegeleder, efterskoleforstandere, 

elitekoordinatorer, DBU og TD konsulenter, agenter og politiker. I første omgang 

lod jeg gatekeeperne udpege, hvilke aktører der var relevante at interviewe. Jeg 

bad dem udpege dem der er involveret i praktiseringen af idealet og har en 

betydning herfor. Undervejs i feltarbejdet kom der flere aktører til, da jeg i hvert 

interview spurgte om, hvilke aktører der er betydningsfulde for talenternes 

hverdag, hvordan de samarbejder og med hvem mv. Det betød bl.a. tilføjelse af 

en politiker. Jeg tog selv kontakt til aktører fra DBU og TD, og derudover ønskede 

gatekeeperne ikke at bistå med rekruttering af agenter. De forklarede det med, 

at de ikke vil associeres med dem, da de har forskellige økonomiske interesser i 

talenterne. Derfor spurgte jeg talenterne om, hvem der var deres agenter, 

hvorefter jeg tog kontakt til disse. Da agenterne var geografisk spredt i hele 

Danmark og gav udtryk for at have travlt, valgte jeg tilbyde dem en mulighed for 

et telefoninterview frem for et fysisk møde, hvilket de alle tog imod. Denne 

metode giver ikke indsigt i kropssproget mellem den interviewede og 

intervieweren, og nuancer i samtalen risikerer at blive begrænset. Alternativet 

var, at jeg ikke fik denne gruppe til at deltage, hvilket var det mindst ønskelige, 

hvorfor jeg valgte at anvende metoden. Med undtagelse af agenterne mødtes 

jeg med aktørerne i deres hverdagslige kontekster for at forankre samtalen i 

deres materialiserede virkelighed. På den måde nærmer interviewet sig 

observation som metode, da jeg før, under og efter samtalerne ikke alene 

fokuserede på humane aktørers fremstillinger af begivenheder, men også på 

praktiseringen af disse, i hvilke lokaler, omgivet af hvad og med hvilke formål mv.  

For at afsøge variationer i måden at performe idealet på i talentassemblages, 

valgte jeg i feltarbejdet at følge 10 drenge i alderen 15-18 år fra hver klub (dvs. 

20 i alt). Rekrutteringen af talenter forløb ved, at jeg formulerede tre kriterier for 

udvælgelse. Det ene kriterium gik på, at jeg søgte en gruppe af talenter, der gik 

på første år af deres ungdomsuddannelse, mens den anden gruppe var vej på 

mod at færdiggøre denne, dvs. i gang med det sidste år. Det afspejlede sig også i 
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deres alder, hvorfor den ene gruppe af drengene tilhører årgang 2000-2001, 

mens den anden del tilhører årgang 1999. Ydermere viste det sig i deres 

tilknytning til U-17 eller U-19 holdet. Det andet kriterium gik på, at samtlige 

mulige ungdomsuddannelser indgår. Ydermere skulle drengene i videst 

udstrækning havde valgt forskellige uddannelsesretninger, såsom HF, STX, HHX, 

HTX, EUD mv., samt en mulig variation af antal år de har valgt at tage deres 

uddannelse over set i lyset af de tillempede muligheder som TD ordningerne 

tilbyder. Det tredje kriterium gik på en variation blandt drengenes etniske 

baggrunde, således at den i videst udstrækning indfanges. Med etniske 

baggrunde menes drenge med etnisk danske baggrunde, anden etniske 

baggrunde end dansk og udenlandske spillere. Med øje for disse kriterier foretog 

trænere og ledere rekrutteringen. De spurgte drengene om deltagelse, hvorefter 

jeg selv kunne lave aftaler med dem, der ønskede at deltage. Denne gruppe af 

drenge blev på tværs af klubberne relativ homogen. De havde enten valgt en 2-

årig HF-uddannelse eller en 3-årig STX/HHX-uddannelse, hvor der i klubben med 

det integrerede botilbud var en overvægt af HF-elever i forhold til STX/HHX-

elever, mens der i den anden klub var en mere jævn fordeling. Ingen af drengene 

havde valgt at forlænge deres uddannelser fra to til tre år som HF-elev eller fra 

tre til fire år som STX/HHX-elev. Desuden var der ingen der havde valgt en EUD 

eller EUX-uddannelse, hvilket gælder for samtlige drenge i begge klubber. Der 

var to drenge med udenlandske baggrunde i den ene klub, hvor den ene tog en 

2-årig IB-uddannelse, og den anden HF, mens der i den anden klub var en dreng 

med anden etnisk baggrund end dansk, mens de resterende var etnisk danske 

drenge. Efter jeg modtag disse oplysninger, spurgte jeg gatekeeperne om det var 

muligt at finde større variation i forhold til de øvrige drenges uddannelsesvalg, 

længde på uddannelser mv., hvortil de begge svarede, at det ikke var muligt. 

For at få indblik i talenternes hverdag med potentielt varierende udfordringer og 

eventuelle transitionsproblematikker, spredte jeg mine samtaler med dem over 

forskellige perioder i løbet af den periode, hvor jeg foretog feltarbejdet, dvs. 

forår 2017, efterår 2017, samt forår 2018. Derudover varierede jeg stedet for de 

tre samtaler, således at de blev afholdt i hhv. klubberne, 

uddannelsesinstitutionerne og på deres bopæl. Det var kun muligt i klubben med 

det integrerede botilbud, da der blot var to drenge i den anden klub der boede i 

en lejlighed på efterskolen, hvor jeg besøgte dem, mens de øvrige fortsat boede 

hos deres forældre spredt i Storkøbenhavn. Af tidsmæssige og økonomiske 

hensyn undlod jeg at besøge dem der.  

I interviewene fulgte jeg en semistruktureret interviewguide (Rytter & Olwig, 

2018) informeret af DC forskningen, herunder den holistiske atlet karriere model, 
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hvorfor jeg ikke alene spurgte til fodbold, men også til uddannelse, familie, 

jævnaldrende, bopæl, transport mv. 7 Her havde jeg fokus på relationer og 

sammenhænge mellem domæner. Mere specifikt spurgte jeg til, hvordan idealet 

blev indført og praktiseres i relation til hverdagen og spidsbelastninger, 

karakteren og omfanget af transitioner, specifikke DC forløb vedrørende 

funktion, mål, aktører, samarbejde mv. Jeg spurgte til disse temaer ved at spørge 

om, hvilke dilemmaer, spændinger og potentialer, der træder frem i hverdagen 

og i transitioner for talenterne og aktørerne omkring dem. Som Schadler (2019, 

p. 221) foreslår indledte jeg hver samtale med åbne spørgsmål for, at få 

aktørerne til at beskrive deres relationelle biografi i et talentassemblage. 

Herefter spurgte jeg til de processer, de beskrev, for at få dem med høj 

detaljeringsgrad. Dermed blev der tilknyttet specifikke begivenheder, hvor jeg 

opfordrede dem til, at inkludere steder, aktører, ting mv. Jeg rejste spørgsmål 

der skulle muliggør dette, såsom ”Hvor gjorde du det henne?”, ”Hvem hjalp med 

hvad?” og ”Med hvad gjorde du det?”. F.eks. forløber en samtale mellem en 

træner og mig således: 

Martin: Hvordan arbejder I med at fremme idealet? 

Karl: Jeg synes vi arbejder med at fremme det på den måde, at vi laver en 
personlighedsprofil på dem, så vi finder ud af, hvordan de hver især er skruet 
sammen.  

Martin: Hvem laver den? 

Karl: Den laver vi selv, eller vi laver den sammen med x-virksomhed, og det 
synes jeg er vores udgangspunkt for arbejdet med drengene (…) 

Martin: Hvornår laver I testen på dem? 

Jeg forsøger således at koble temaer og spørgsmål med specifikke begivenheder 

oplevet af aktørerne. Med interviewene blev jeg også opmærksom på steder og 

processer i felten som jeg ved udelukkende at observere ikke ville få øje på. Det 

kom bl.a. til udtryk i forhold til relationen mellem køkken, kostvejledning, 

trænere og talenter, hvor talenterne skal sende billeder af deres kost til 

trænerne, så de kan vejlede dem om ernæring mv. I interviewene med 

talenterne anvendte jeg en særlig metode for at få blik for flere ting i deres 

hverdag og i transitioner.  

 

                                                           
7 I bilag 13.2 fremgår mine interviewguides. 
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3.5.2 Skemaer over tidsforbrug og Venn-diagrammer 

I interviewene med talenterne konstruerede og anvendte jeg skemaer over 

tidsforbrug og Venn-diagrammer, der supplerede mine spørgsmål om fodbold, 

uddannelse, bopæl, transport mv. Ved hvert møde blev disse skemaer og 

diagrammer udarbejdet i samarbejde mellem talentet og jeg som interviewer. 

Formålet med disse var, dels at forsøge at forbinde sprog og materialitet, dels at 

tilbyde den interviewede en rolle som medproducerende af data, dels at 

anvende skemaer og diagrammer som bindeled mellem møderne for at skærpe 

blikket på forandringer, dels at eksperimentere med metoden for at afprøve, 

hvorvidt den kan bidrage til at producere detaljerige fremstillinger af hverdagen 

og transitioner.  

Skemaet over talenternes tidsforbrug var inddelt efter en dag, en uge og et år, 

hvor de skulle skraverer, hvad de typisk foretager sig i disse tidsrum (f.eks. 

uddannelse). Samtidigt skulle de sætte et kryds, hvis de oplevede noget som 

særligt belastende. Fokus er på, hvorledes DC manifesterer sig som tidsforbrug 

og spidsbelastninger. Metoden viste sig velegnet til at åbne op for hverdagslige 

problematikker som talenterne oplever. Det tydeliggør, hvordan transitioner i et 

domæne har en affekt på andre domæner. I Venn-diagrammet skulle de angive 

de humane aktører, der for dem var betydningsfulde for hhv. fodbold- eller 

uddannelsesdelen, eller for begge dele på én gang. Ved hjælp af diagrammet blev 

aktørerne omkring talenterne situeret i et talentassemblage. Fokus er på, 

hvordan de to dele interagerer med henblik på, om der er nogle, der hjælper til 

med at forbinde disse. Metoden viste sig velegnet til at få øje på, hvilke aktører 

der støtter talenterne i at forbinde delene, og hvem der yder modstand. Begge 

metoder er velegnet til at få blik for komplekse og foranderlige processer i 

hverdagen, imens de pågår, og detaljeringsgraden heraf, kan forstærkes via 

visualiseringen. 

 

3.5.3 Fokusgruppeinterview 

Ved fokusgruppeinterview som metode producerer maskinen interaktive 

fremstillinger af begivenheder leveret af humane subjekter, hvor det affektive 

flow frembringer interaktive fremstillinger der er relevante for 

forskningsspørgsmålet. Ligesom ved det individuelle interview, privilegerer 

mikropolitikken humane fortolkninger af affekter ved begivenheder (Fox & 

Alldred, 2017, p. 162). Når fokusgruppeinterviewet anvendes produceres data på 

gruppeniveau om et emne, forskeren har bestemt (Morgan, 1997, p. 2). Derfor 

består data af sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer, som gør 



3. METODOLOGI OG METODE 

77 

metoden særlig velegnet til at producere data om gruppers betydningsdannelse 

(Halkier, 2015, p. 139). Samtidigt kan data fra flere personer produceres relativt 

hurtigt på et ret detaljeret niveau, hvor interaktionen i gruppen stimulerer til 

nuancerede udsagn (Launsø & Rieper, 2005, p. 144). 

Jeg anvender denne metode for at få forældre til at fremstille begivenheder og 

tolkninger af talentassemblages med henblik på affekter af deres drenges 

tilværelse som talent, og hvordan de som familie involveres heri. Da mit 

analytiske objekt er praktiseringen af idealet, uden et ensidigt fokus på 

talenterne, åbnede jeg op for deltagelse af forældre, hvis drenge ikke deltog i 

studiet. Det muliggjorde tilføjelse af (endnu) flere begivenheder. Rekrutteringen 

forløb ved, at jeg skrev et brev til forældrene, som trænerne bad drengene 

viderebringe. Desuden skrev jeg en besked til forældrene, som blev offentliggjort 

i deres Facebookgrupper. Jeg planlagde at afholde interviewene i forbindelse 

med en kamp i en weekend, da det sandsynliggjorde deres deltagelse modsat en 

hverdagsaften før eller efter træning med fare for kollision med deres 

arbejdstider. Ambitionen var at samle heterogene grupper med 6-12 forældre 

pr. interview (Halkier, 2009, p. 33), hvis drenge tilhører forskellige årgange, hold, 

uddannelser mv. Argumentet var at fremme en gruppediskussion der kunne 

producere varierende fremstillinger og tolkninger om talentassemblages. I 

praksis viste det sig vanskeligt, at få denne gruppe til at deltage på trods af en 

ihærdig indsats med hjælp fra trænere og ledere. Det resulterede i 

gruppesammensætninger, der i antal varierede fra 1-4 forældre pr. interview og 

i graden af heterogenitet. Grundet det varierende og relativt lave antal deltagere 

pr. gruppe fik jeg en mere involverende rolle end moderatorrollen foreskriver 

(Halkier, 2009). Guiden jeg anvendte indeholdt de samme tematikker, som ved 

det individuelle interview, men med lavere struktureringsgrad. Efter en 

introduktionsrunde, hvor forældrene beskrev deres drenges alder, uddannelse 

mv., stillede jeg et start-spørgsmål, med fokus på et tema af gangen, hvorefter 

jeg benyttede mig af at probe for at forbinde samtalen. Det var afgørende for, at 

få dem til at diskutere affekter af begivenheder, oplevet af deres drenge og dem 

selv, som en del af et talentassemblage. 

 

3.5.4 Deltagerobservation 

Ved observation som metode producerer maskinen forskerens beskrivelser af 

begivenheder, mens det affektive flow etablerer forskeren som redskab for 

dataproduktion. Ifølge Fox og Alldred (2017, p. 162) privilegerer mikropolitikken 

forskerens perspektiver og analyser af begivenhederne. Hermed risikerer de at 
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overse konsekvensen af det posthumanistiske perspektiv, hvor forskeren i 

samspil med en række andre aktører producerer viden. Etnografen kan ikke 

placere sig vilkårligt i felten, men må indtage de pladser der er tilgængelige for 

derfra at tilegne sig viden i felten (Hastrup, 2015, p. 80). 

Da jeg observerer menneskers hverdagsliv i egne omgivelser og (delvist) deltager 

og indgår i de praksisser jeg observerer, er min observationstilgang 

deltagerobservation (Szulevicz, 2015, p. 83). Som deltagerobservatør deltager 

man med to formål for øje (Spradley, 1980, p. 54), dels ved at engagere sig i de 

aktiviteter, som situationen kræver, dels ved at observere de aktiviteter, 

personer og materielle aspekter, som indgår i situationen (Mogensen & Dalsgård, 

2018, p. 164). Tilgangen forudsætter, at forskeren erkender, at det analytiske 

objekt og de metodiske overvejelser opbygges relationelt i forskerens møde med 

de mennesker der har den forskningsmæssige interesse (Hasse, 2002). De 

forskellige observationstilgange kan være mere eller mindre åbne eller skjulte, 

deltagende eller ikke-deltagende, korte- eller længerevarende, fokuseret på få 

eller flere aspekter, eller strukturerede eller ustrukturerede, hvor flere af disse 

også kan kombineres (Launsø & Rieper, 2005, p. 111). Min tilgang har været 

åben, da feltens aktører har kendt til min forskningsinteresse. Derudover dækker 

mit studie over korte og koncentrerede observationer af statussamtaler samt af 

længerevarende og mere ustrukturerede observationer med blik for 

materialiteter knyttet til praksis i forbindelse med feltbesøgene. Som Schadler 

(2019, p. 222) foreslår må etnografen udvide sit blik til ikke kun at omfatte 

humane aktører og deres interaktioner, men også til sammenviklinger mellem 

humane og ikke-humane aktører. Derfor foretog jeg detaljerige noter af 

begivenheder, og af steder hvor de foregik, samt hvordan mennesker og ting 

indrulleres heri. 

I de længerevarende og ustrukturerede observationer, der havde en varighed på 

2-4 timer pr. besøg, havde jeg et bredt fokus på de omfattende materielle 

aspekter. Jeg fulgte en løst struktureret guide med observationsstrategier, der 

gik på humane aktører, aktiviteter, steder, bygninger, rum, tid mv.8 Derfor 

bestræbte jeg på at have en vidvinkel på situationerne (Spradley, 1980), selvom 

det kun lader sig gøre i begrænsede perioder. I felten blev jeg positioneret som 

insider, da jeg gentagne gange oplevede at blive gjort til en del et velkomstritual 

i mødet med flere af de humane aktører. Her var det formelle håndtryk afløst af 

et fast håndgreb med rank ryg og brystkassen frem. Det var kun på fodbolddelen, 

at de mødte mig på den måde. Jeg udlægger ritualet som et maskulint og 

                                                           
8 I bilag 13.3 fremgår min observationsguide.  
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kropsligt tegn på, at vi er klar til kamp, hvilket jeg kan genkende fra min egen tid 

som fodboldspiller. Ritualet gentog sig flere gange, hvilket indikerer, at jeg blev 

accepteret som en del af felten. Det at jeg har samme køn som majoriteten af 

feltens aktører, og alder og etnicitet som flere af trænerne, samt kendskab til 

jargonen har formentligt bidraget til denne insiderrolle. I felten havde jeg 

uformelle samtaler med aktørerne, der kendes som etnografiske interview 

(Rytter & Olwig, 2018). Gennem disse fik jeg kendskab til betydningen af 

forskellige lokaliteter i forhold til afstande og ruter, samt humane aktører, der 

ud over dem der indgår i mit design, bidrager til at få et talentassemblage til at 

fungere, såsom administration, køkkenpersonale, vaskeansvarlig. De kan ses som 

nogen af de usynlige aktører, der først i det tilfælde, at de er fraværende bliver 

synlige for andre (Bowker & Star, 2000). 

I feltarbejdet fik jeg kendskab til samtaler mellem talenter og trænere, hvorefter 

jeg spurgte om deltagelse heri. Da samtalerne på U-17 holdet blev afviklet i 

forbindelse med deres deltagelse i turneringer i udlandet, kunne jeg ikke deltage 

heri. Det kunne jeg til gengæld på U-19 holdet, hvor de involverede parter 

indvilligede heri. Karakteren af samtalerne var af forskellig art i de to klubber, 

hvilket jeg går ind i kapitel 6. I samtalerne befandt jeg mig i kontinuummet 

mellem deltagende og ikke-deltagende. Jeg deltog i aktiviteten som deltagende 

observatør gennem min tilstedeværelse ved bordet, hvor samtalen foregik, og 

som observerende deltager, da jeg ikke var en samtalepartner. Spradley (1980) 

betegner denne form for deltagelse som moderat, der veksler mellem deltager 

og observatør. Heri ligger der et uundgåeligt paradoks mellem involvering og 

distance, da man udfører begge dele samtidigt. Som en del af observationerne 

havde jeg fokus på materialisering af idealet gennem dokumenter, da det kan 

føre til translationer af idealet i takt med, at et dokument bevæger sig rundt i et 

assemblage (Justesen, 2005, pp. 220-221). 

 

3.5.5 Dokumenter 

Gennem feltarbejdet fokuserede jeg på, hvilke dokumenter der blev trukket ind 

i et talentassemblage, og hvordan disse agerer og yder en affekt på andre 

elementer. Kriterier for inddragelse af dokumenter var, at de humane aktører 

refererede til et dokument eller en website, eller at jeg observerede et dokument 

på en væg mv. Det flugter med Schadler (2019), der i sine studier inddrog de 

dokumenter der blev en vigtig aktør for den praksis, de blev indsamlet i. 

Dokumenter er materielle i kraft af deres tekstualitet og deres konkrete fysiske 

form (papir, websites mv.). Ved at inddrage dokumenter muliggøres et blik for, 
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hvordan disse bidrager til at gøre beslutninger og handlinger meningsfulde i 

praksis (Justesen, 2005, pp. 215-216). Som Latours (1999) analyser viser, kan 

produktion af dokumenter føre til translation af viden, og dermed også kontrol 

og styring over afstande i både tid og sted. ANT eller assemblage inspirerede 

dokumentstudier fokuserer på relationer som processuelle, hvilket betyder, at 

analyser af disse ikke hviler på stabile strukturer, hvor aktørers positioner 

fastlægges. Derimod må assemblages løbende gentages og performes for at 

eksistere (Justesen, 2005, pp. 221-222). Det er i den forbindelse, at begrebet 

performativitet (Austin, 1997; Butler, 1993) får sin betydning, da assemblages 

skal ses som en form for handlen mere end en ting. Dokumenter er ikke neutrale 

og passivt beskrivende, men de handler. Et dokument er i den forstand en ting, 

der gør ting (Justesen, 2005, p. 222). 

I mit feltarbejde fik jeg blik for flere dokumenter, der performer idealet på 

bestemte måder. Der er dokumenter, der i fysisk form hænger på en væg, og 

dem, der er på websites. I en samtale med en træner refererer han til et papir de 

i trænergruppen har udarbejdet til forældrene, da de har en forventning til deres 

performance som forældre, nu hvor de har en søn der er i et elitemiljø. Det er 

ikke den iboende essens af dokumentet, der er centralt, men det er, hvordan det 

gør noget ved de aktører det er rettet mod, og virker ind på andre aktører. Et 

andet eksempel er en elitekoordinator, der refererer til en website, hvor 

drengene kan følge med i deres skema og lektier, hvorfor han forventer, at de 

formår at performe i en grad, der gør dem uddannelsesaktive. Her bliver dette 

website en aktør, hvis affekt afstedkommer en performance drengene skal 

forsøge at leve op til. I mine analyser inddrager jeg dokumenter, der viser, 

hvordan de påvirker og er påvirket af idealet, bl.a. i kapitel 5 om idealet som 

policy. 
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3.5.6 Tabeloversigt over datamaterialet 
Antal 
pers. 

Klub (med integreret botilbud) 
Antal 
pers. 

Klub 

Individuelle interview 

5 U-17 spillere 5 U-17 spillere 

5 U-19 spillere 5 U-19 spillere 

1 Akademileder 1 
Leder for ungdom og 
uddannelsesansvarlig 

1 Uddannelsesansvarlig 3 Trænere 

2 Trænere 1 Mentaltræner 

1 Mentaltræner 2 Elitekoordinatorer 

2 Elitekoordinatorer 1 Efterskoleforstander 

1 Efterskoleforstander   

1 Collegeleder   

1 Politiker   

På tværs af klubber 

4 Agenter 

1 Dual career konsulent 

1 DBU konsulent 

Fokusgruppeinterview 

2 Forældrepar 1 Mor til U-17 spiller 

3 Fædre til U-17 spillere 4 
Mor & fædre til U-17 
spillere 

4 Fædre til U-17 & U-19 spillere 3 
Mor & fædre til U-19 
spillere 

Deltagerobservation (spillersamtaler) 

4 Spiller, forældre & træner 3 Spiller & trænere 

4 Spiller, forældre & træner 3 Spiller & trænere 

4 Spiller, forældre & træner 3 Spiller & trænere 

  3 Spiller & trænere 

Deltagerobservation (feltbesøg) 

1  Hjemmekamp 1 Hjemmekamp 

10  
Efterskole, akademi & college 
(hvor drengene bor) 

2  
Efterskole 
(hvor drengene bor) 

3 Efterskole, HHX, STX/HG, IB 3  Efterskole, HF, STX 

I alt 

68 
Humane aktører 
(44 indi. + 17 fokusgrp. interview + 6 forældre og 1 assistenttræner fra 
spillersamtalerne) 

86 
Individuelle interviews 
(3 x 20 = 60 talenter) + (2 x 2 = 4 uddannelsesansvarlige) + 22 øvrige 

6 Fokusgruppeinterviews 

99 Transskriberede lydoptagelser (indi.-/fokusgruppeinterview og spillersamtaler) 

827 Normalsider 

2769,56/
46,16 

Minutter/timer 

7 Deltagerobservation af spillersamtaler 

35 Observationsnoter (normalsider) 
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3.6 Kvalitetskriterier 
I forlængelse af ovenstående oversigt er det relevant at diskutere kvaliteten af 

mit datamateriale, og ikke mindst kriterier for denne vurdering. Da ny-

materialismens vidensopfattelse ligger op til et opgør med den klassiske 

positivismes forskersubjekt, der foregiver at kunne repræsentere alle og enhver 

fra et neutralt, dekontekstualiseret punkt (Lykke, 2008, p. 132), må kriterier for 

min forskning også afspejle det opgør. Som lektor i klasseledelse Helle Plauborg 

(2016, pp. 52-53) pointerer, står forskeren midt i det hele og er involveret og 

partiel medskaber af det der analyseres, hvilket bevirker, at videnskab ikke kan 

ses som et objektivt billede af en virkelighed. Det at etnografen ikke alene 

medkonstituerer viden, men også virkeligheder via sit feltarbejde forankrer 

etnografen heri, hvorfra data og analyser produceres. Ved at anvende det 

teoriunivers som Deleuze og Guattari tilbyder bidrager jeg ikke med en objektiv 

beskrivelse af en uafhængig virkelighed i danske elitefodboldklubber. Et 

assemblage er ikke noget, der er i verden, men det er et begreb, jeg bruger til at 

analysere, hvad der sker i verden. Derigennem forsøger jeg at tænke anderledes 

end den eksisterende DC forskning og koble teori, metode og data sammen, 

hvoraf mine analyser af idealet træder frem. 

Historisk set har kvalitative metoder været karakteriseret negatoidt, hvilket vil 

sige, at de er blevet set ud fra de egenskaber de mangler i forhold til kvantitative 

metoder (Karpatchof, 2015, p. 443). Kritikken har ofte gået på, at de kvalitative 

metoder er for subjektive, for løst strukturerede og for vanskelige at generalisere 

(Ege Møller, 2015; Szulevicz, 2015, pp. 89-90). Af disse grunde advokerer den 

kvalitative forsker Tove Thagaard (2004) og lektor i neuropsykologi Louise 

Bøttcher et al. (2018, pp. 26-35) for at udvikle kvalitetskriterier, der respekterer 

den kvalitative forsknings særegenhed. De foreslår, at erstatte reliabilitet med 

transparens, validitet med gyldighed og generalisering med genkendelighed eller 

almengørelse, hvor man går i dialog med sine resultater for at overveje 

rækkevidden af disse. I mit studie tilstræbte jeg gyldighed ved kontinuerligt at 

overveje, hvorvidt der er sammenhæng mellem hvad og hvordan jeg spørger og 

observerer i felten og det jeg søger viden om. Ved at indlede mit studie med en 

gennemgang af forskningslitteratur og have samtaler med klubbernes 

uddannelsesansvarlige kunne jeg inden feltarbejdet spore mig ind på, hvilken 

form for data, jeg ønskede at producere, og hvilke metodiske tilgange der var 

relevante at bruge hertil. Jeg behandlede løbende min data, hvorfor jeg 

undervejs blev bekræftet i metodernes anvendelighed i forhold til mit formål. 

Mit etnografiske design tillod, at der gennem feltarbejdet kom flere aktører til, 

hvorfor jeg kunne tilføje aspekter, jeg ikke kendte på forhånd, bl.a. et 
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forældreråd. Denne eksplorative dimension er i tråd med de bevægelser, jeg 

forsøger at følge i felten, hvorfor der blev sammenhæng mellem metode, data 

og teori. Gennem forskningsprocessen tilstræbte jeg transparens, hvad gælder 

mit review, guides, databehandling mv. Derudover søgte jeg at almengøre ved at 

gå i dialog med mine analyser, og sætte dem i relation til den eksisterende DC 

forskning. Det fik karakter af en forskerbaseret analytisk generalisering (Kvale & 

Brinkmann, 2015, p. 334). 

 

3.7 Etiske implikationer 
Plauborg (2016, pp. 48-50) påpeger, at vidensproduktion bidrager til at præge 

virkeligheden, og fordi denne prægen har materialiserede konsekvenser fordrer 

det en særlig ansvarlighed at konstruere viden. Da forskeren er situeret i, og en 

del af den virkelighed, der udforskes, må de implicerede i forgrunden. Forskeren 

er også moralsk ansvarlig for den virkelighedsfortolkning der fremlægges. 

Brinkmann og Tanggaard (2015; 2015) tilslutter sig, og understreger, at forskning 

er en værdiladet aktivitet der involverer de udforskede og samfundet som 

helhed, hvorfor forskeren bør forholde sig til den potentielle spænding mellem 

sin vidensproduktion og hensynet til etiske anliggender. Der kan være en række 

etiske hensyn til den enkelte og en samfundsmæssig interesse, der ikke 

nødvendigvis kan forenes. 

Kvale og Brinkmann (2015, pp. 113-123) anbefaler en pragmatisk re-

konfigurering af etiske retningslinjer som tankeværktøjer på felter af 

usikkerheder, frem for at se dem som spørgsmål, der kan afklares forud for et 

forskningsprojekt. Hermed imødekommes en forståelse af verden som flydende 

og kompleks, der flugter med den ny-materialistiske ontologi. Disse felter 

dækker over informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens 

rolle som man løbende må forholde sig til i forskningsprocessen. Brinkmann 

benævner dem også som etiske tommelfingerregler. Informeret samtykke 

indebærer, at forskningsdeltagerne ved, hvad de deltager i. Samtidig må det 

overvejes, hvem det er der skal give samtykke. I mit studie deltager alle aktører 

på et informeret grundlag. I første møde med gatekeeperne spurgte jeg til 

indhentning af samtykke fra forældre, da flere af talenterne var under 18 år. De 

mente ikke, at det var nødvendigt. Jeg insisterede på at orientere forældrene 

gennem et brev med mine kontaktoplysninger. Jeg havde dels en interesse i at 

orientere dem om projektet, da jeg også gerne ville mødes med dem, dels ville 

jeg spørge bredt til deres drenges hverdage, der bl.a. omhandler deres familier, 

hvorfor der kunne være livsområder de ikke ønskede jeg skulle spørge til. I brevet 
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noterede jeg, at hvis jeg ikke hørte fra dem ville jeg opfatte det som en accept 

for deres drenges deltagelse grundet klubledernes samtykke. Cirka en tredjedel 

sendte et underskrevet eksemplar retur, mens jeg ikke hørte fra de resterende. 

Et andet felt omhandler fortrolighed i form af anonymisering af deltagere, der i 

mit studie er tæt knyttet til det tredje felt om at undgå uhensigtsmæssige 

konsekvenser for deltagerne (Brinkmann, 2015, pp. 477-478). Da dansk 

elitefodbold hyppigt omtales i danske medier, og de klubber, der indgår i mit 

studie er nogle af de mest profilerede angiver jeg ikke, hvilke klubber det drejer 

sig om, og jeg anvender et pseudonym om de humane aktører for at tilnærme 

anonymitet. Det er vanskeligt at undgå en risiko for uhensigtsmæssige 

konsekvenser for den enkelte, idet at deres roller som spiller, træner, leder mv., 

i den klub de tilhører ikke helt kan dekontekstualiseres, selvom jeg bestræber 

mig herpå. Forskerrollen, der udgør det fjerde felt, afføder et andet dilemma. 

Her skal den kvalitative forsker bevæge sig mellem involverethed og 

uafhængighed (Amit, 2000; Brinkmann, 2015, pp. 478-479). For at et 

forskningsstudie kan realiseres, skal forskeren have adgang til felten. Det kan 

give en følelse af taknemmelighed over for feltens aktører, der kan føre til en 

følelse af at skulle gengælde den. Ydermere kan forskeren opnå en form for 

loyalitet over for deltagerne, hvilket i analyse- og fortolkningsstadiet kan stride 

mod den kritiske ambition. Det hænger sammen med, hvorvidt man kan undgå 

at udstille aktørerne, når misforhold afsløres mellem, hvad de siger og gør. Min 

ambition er, at gøre det på en måde der bliver i miljøets interesse. Det gør jeg 

ved at have blik for udviklingspotentialet samt at betone mit bidrag om at 

kortlægge versioner i måden idealet gøres på. Det at udpege 

udviklingspotentialet og kortlægge versioner er et forsøg på at undgå endeløse 

dekonstruktioner som afselvfølgeliggørende kundskabsambitioner kan føre til 

(Plauborg, 2016, pp. 51-52). I stedet ønsker jeg at producere viden der kan være 

virksom i praksisfeltet. 

 

3.8 Databehandling og analyseproces 
Min databehandlingsproces forløb ved transskribering af interviews og 

omsætning af feltnoter til sammenhængende tekst for at etablere grundlaget for 

mine analyser. Jeg har selv transskriberet alle mine lydoptagelser, og ikke kun 

dele af dem. På trods af at det er en tidskrævende arbejdsproces har det givet 

mig et større indsigt i mit materiale, end hvis jeg fik en anden til at gøre det. 

Derudover har jeg løbende kunne notere analytiske idéer, hvilket gradvist har 

ført min analyse på vej og skærpet mit fokus i feltarbejdet (Tanggaard & 
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Brinkmann, 2015, pp. 43-45). I felten var det muligt at lave noter, da det er en 

ofte benyttet praksis af trænere, ledere, agenter mv., hvorfor jeg ikke skilte mig 

ud ved at gøre det. Umiddelbart efter hvert feltbesøg skrev jeg mine 

håndskrevne noter om til sammenhængende tekst, hvilket er vigtigt at gøre kort 

tid efter for fortsat at kunne fremkalde, hvad man med alle sanser har erfaret. I 

felten udarbejdede talenterne og jeg skemaer over tidsforbrug og Venn-

diagrammer med papir og blyant, hvorefter jeg anførte dem i et dokument, 

samtidig med, at jeg transskriberede lydoptagelserne. Gennem 

forskningsprocessen har jeg behandlet mine data fra første feltbesøg til det 

sidste over ca. 1 år og tiden herefter indtil jeg var igennem alle lydoptagelser. 

Fra behandling af data til kodning eller kategorisering af data, må materialet 

læses i sin helhed, hvilket må gentages flere gange. Da jeg har en relativ 

omfattende datamængde er denne proces særlig vigtig for at få overblik over 

materialet, hvilket kodning kan bidrage til. Kodning i kvalitativ forskning 

indebærer identificering af koncepter og fraser i interviewudsagn og feltnoter 

(Holloway, 1997, p. 32). Såfremt kodning foretages i forlængelse af læsning af 

materialet, hvor forskeren læser uden prædefinerede koder og udvikler dem 

undervejs kendes denne kodning som induktiv eller datastyret. Hvis forskeren 

derimod vælger at tage afsæt i allerede udviklede teoretiske begreber eller 

rådfører sig med den eksisterende forskningslitteratur kendes den som deduktiv 

eller begrebsstyret (Coffey & Atkinson, 1996, pp. 31-32; Kvale & Brinkmann, 

2015, pp. 262-264). I tråd med Bøttcher et al. (2018, pp. 18-19) forholder jeg mig 

kritisk over for denne opsplitning. Da verden og enhver (sanse)erfaring altid 

allerede er struktureret af tradition, kultur, sprog mv., er et vilkår for et kvalitativt 

studie, vil teoretiske og filosofiske antagelser altid være mere eller mindre 

eksplicit til stede uden, at vi nødvendigvis arbejder deduktivt. I stedet foretager 

jeg en teori-informeret analyse, der betyder, at jeg med hjælp af mit teoriunivers 

åbner op for bestemte spørgsmål i forhold til at arbejde med og læse materialet. 

De problemstillinger og temaer der viser sig, former både begreber og teorier, 

som løbende kan suppleres, hvorved materialet læses igennem igen med nye 

spørgsmål. Om at tænke materialet gennem teori, foreslår Søndergaard (2018, 

pp. 146-147) begrebet analytiske søgestrategier. Hermed betoner hun, at man 

som forsker læser, lytter, ser, sanser og genoplever sit materiale på kryds og 

tværs og i gentagende bevægelser med sine teori-informerede søgestrategier 

som guide. Den måde at arbejde med analyse på, er i tråd med min ny-

materialistiske tilgang, da det dynamiske og flydende vægtes højt, hvorfor jeg 

også vælger at følge den strategi. 
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Professor i uddannelsesstudier Elizabeth A. St. Pierre (2016, p. 118) fremfører en 

kritik af datakodning, da det implicerer en forestilling om, at ord kan indeholde 

og afgrænse mening, der kan identificeres og ordnes i kategorier, som adopterer 

den logiske empirismes sprogopfattelse. Uddannelsesprofessor Maggie MacLure 

(2013, p. 164) problematiserer også kvalitative forskeres kodning af data. Det 

skyldes en risiko for at anvende en repræsentationslogik, der medfører 

kategorisering af verden og etablering af hierarkiske relationer mellem klasser. 

Ifølge MacLure (2013, pp. 168-171) bør kvalitative forskere være mere 

opmærksomme på, hvad kodning ikke får øje på, som indbefatter bevægelse, 

forskelle, singularitet, fremkomst og sammenfiltring af sprog og materialitet. 

Lektorer i ledelsesstudier Alecia Y. Jackson og Lisa A. Mazzei (2013; 2013, pp. 

107-108) foreslår at anvende teoretiske begreber, frem for et stramt fokus på 

tematikker der producerer ligheder i data, til at stille spørgsmål, der kan åbne op 

for forskelligheder frem for at udelukke dem. Samtidigt argumenterer de imod 

kodning for at anvende teori til at tænke data igennem.  

Jeg læner mig op af St. Pierre og MacLure ved ikke at kode mit kvalitative data 

for i stedet, som Jackson og Mazzei, Bøttcher et al. og Søndergaard foreslår, at 

anvende teori til at stille spørgsmål og åbne for kompleksiteter i materialet, og 

se analyser som midlertidige fastholdelser af en større, men altid bevægelig 

kompleksitet. Derfor undlod jeg at anvende elektroniske sorteringsredskaber 

såsom NVivo. I stedet brugte jeg papir og blyant, hvor jeg formulerede analytiske 

idéer og spørgsmål som led i transskriberingen. Jeg har derfor arbejdet analytisk 

under feltarbejdet, men også før i forhold til projektudvikling og gennemgang af 

forskningslitteratur og efter i skrivefasen. Analyse kan ses som en fortløbende 

proces med en løbende indsnævring, der ikke ophører før forskeren selv vælger 

det (Bundgaard & Mogensen, 2018). 

I det følgende kapitel går jeg mere specifikt til værks i forhold til den teori-

informeret analyseproces, og hvordan det kobler sig på mit forsknings- og 

analysespørgsmål. 

 

 



4. Analysestrategi 

Den teori-informeret analyse binder dette kapitel sammen med det forrige, 

hvorfor jeg her redegør for min måde at tænke datamaterialet gennem mit 

teoriunivers, og hvordan det sammenholdt med mit grundanalyseelement gør 

mig i stand til at svare på mit forskningsspørgsmål. Ydermere formulerer jeg mit 

forskningsspørgsmål, som jeg bryder ned i fire analysespørgsmål. Min analyse 

falder i fire dele, der på hver sin måde bidrager til at besvare 

forskningsspørgsmålet. 

Modsat traditionen i den STS orienterede forskning, hvor der er fokus på 

relationer mellem videnskab, teknologi og samfund, og nutidens antropologi, 

hvor man interesser sig for fænomener, der tit har en eller anden teknologisk 

komponent (Krøijer & Sjørslev, 2018, p. 255), har jeg ikke en teknologisk artefakt 

som analytisk objekt. Det gælder f.eks. i studier af KOL-teleomsorg i 

sundhedssektoren (Nickelsen, 2018), eller af robotters indflydelse på 

institutionelle praksisser (Hasse, 2018). Det er studier af fænomener, hvor 

videnskab og teknologi sammenvæves med humane aktører. Mit objekt er 

derimod immaterielt, da det er et ideal, der er en værdi, som materialiserer sig 

på nogle helt konkrete måder. Det er disse måder, jeg har forsøgt at undersøge 

empirisk, hvorfor mit grundanalyseelement er at se på begivenheder, hvor 

idealet får sin eksistens. 

 

4.1 Begivenheder som grundanalyseelement 
Overordnet består ny-materialistiske analyser af, hvilke humane og ikke-humane 

aktører der indgår i et eller flere assemblages, hvor affektøkonomien, 

territorialiserede kapaciteter og andre relationer udforskes (Fox & Alldred, 2013, 

p. 172). Mere specifikt læser jeg data med henblik på at identificere relationer 

og affekter i begivenheder, der omfatter assemblages bestående af kroppe, ting 

og sociale formationer, for at få blik for de kapaciteter, der opstår heraf. Min 

analysestrategi består i at se begivenheder som grundanalyseelement for at 

undersøge, hvilke humane og ikke-humane aktører der samles og kobles på et 

talentassemblage. Det medfører et fokus på mikropolitikker, der består af 

begivenheder, aktiviteter og interaktioner, hvor enhver form for struktur, system 

eller mekanisme underkendes (Fox & Alldred, 2017, p. 56). For Fox og Alldred 

(2015, p. 411) konnoterer en begivenhed til enhver social/spatiotemporal 

forekomst, der kan være genstand for en undersøgelse. Filosoffen Edward S. 

Casey har en lignende definition af en begivenhed: 
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[A]n event is at once spatial and temporal, indeed indissolubly both: its spatial 
qualities and relations happen at a particular time. But the happening itself 
occurs in a place that equally particular. Thus “event” can be considered the 
spatiotemporalization of a place, and the way it happens as spatiotemporally 
specified (Casey, 2009, p. 339).  

Deleuze og Guattari (1987, pp. 22-23) beskriver i tråd hermed, at en begivenhed 

er en bevægelse af tanke og handling, hvorigennem verden ændrer sig og fortsat 

vil gøre det. Det er for dem et assemblage bestående af semiotiske, materielle 

og sociale flows, der simultant påvirker hinanden gennem vedvarende 

territorialisering, de- og re-territorialisering. En begivenhed er pr. natur 

rhizomatisk (Deleuze & Guattari, 1987, p. 7), da den etablerer forbindelser 

mellem semiotiske kæder bestående af flere slags entiteter (Bansel & Davies, 

2014, p. 40). Fox og Alldred (2017, p. 7) pointerer, at der kan forekomme en 

endeløs kaskade af begivenheder, der komprimerer de materielle effekter af 

naturel og kulturel karakter, som producerer verden og den menneskelige 

historie. Udforskning af begivenheder, og deres fysiske, biologiske og ekspressive 

kompositioner, bliver måden, hvorpå ny-materialismen kan forklare de 

kontinuiteter, forandringer og becomings, der producerer verden omkring os. 

Davies (2014) påpeger endvidere, at fællesskaber ikke eksisterer som 

prædefinerede enheder, men fremkommer gennem fortløbende møder, dvs. 

begivenheder mellem aktører, hvor de kan blive til som subjekter på multiple 

måder. I disse fællesskaber er der multiple muligheder for at tænke og handle, 

hvorfor fællesskaber er assemblages, der er på vej til at blive dannet. 

Fællesskaber kan tilbyde en mangfoldighed af indgange, men aktører kan 

samtidigt blive mødt af modsatrettede strukturerende kræfter (Olesen, 2017, p. 

234). 

I analysen fokuserer jeg ikke på en specifik begivenhed eller en kaskade af 

begivenheder, men på begivenheder der muliggør en analyse af, hvad idealet 

producerer og hvordan det træder frem. Idealet kan i sig selv ses som en 

begivenhed, men da min ambition er at søge ind i genstandens kompleksitet, 

forbindelser, sammenhænge og virkemåder, fremstiller jeg begivenheder der 

kan forstyrre undersøgelsesgenstandens tendens til ensartethed og umiddelbare 

fremtrædelse (Bøttcher et al., 2018, p. 20). Dermed åbner jeg op for kompleksitet 

ved at fremstille begivenheder, som vidner om dilemmaer, spændinger og 

potentialer, der er affekter af talentassemblages. Min strategi går altså på at 

fremstille begivenheder, der viser kompleksiteter og tilblivelsesmuligheder ved 

at fremme idealet i talentassemblages. 
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Med ny-materialismen følger der ikke patent på én sandhed om virkeligheden, 

og derfor har jeg heller ikke en ambition om at gengive den om en eller flere 

begivenheder. Virkeligheden må opfattes som multipel (Law, 2004; Mol, 1999). 

Haraway (1988) foreslår at opfatte viden som situeret, og infiltreret i de 

samfundsmæssige, socio-materielle og diskursive betingelser, der til enhver tid 

er til stede for såvel det undersøgte fænomen som for forskningsprocessen 

(Søndergaard, 2018, p. 139). Haraway (1991) fremhæver, at der er sket et 

epistemologisk skifte fra et guddommeligt og altvidende blik til situeret viden. 

Derfor går forskningsambitionen fra at tilstræbe repræsentation af virkeligheden 

til at få et eksperimentelt karakter i den forstand, at det ikke er muligt at adskille 

sig fra den verden der undersøges og sine forskningsaktiviteter i denne. 

Forskeren er uundgåeligt indlejret i de begivenheder, der forekommer. Vi kan 

ikke repræsentere noget som allerede har fundet sted, men derimod fanges vi i 

en eksperimentel begivenhed, hvor vi må åbne os for at finde noget nyt, uden 

præcist at vide hvad, og erkende at vi ikke kan vide, hvilke begivenheder der har 

været, eller hvilke der er ved at blive til (Bansel & Davies, 2014, p. 45; Massey, 

2005, p. 28). 

Jeg er situeret i den felt, jeg undersøger, hvorfor jeg ikke kan undgå at forstærke 

idealet om at fremme det hele menneske. Det er derfor ikke et spørgsmål om at 

undgå dette, men snarere et spørgsmål om, på hvilke måder jeg gør det. Det går 

på, hvilke begivenheder jeg identificerer, som kræver en oversættelse fra 

abstraktion til specifikation, og hvorledes jeg intra-acter med disse. Ud over at 

forstærke idealet, bidrager jeg også til at belyse og diskutere de ofte 

modstridende antagelser og praksisser der knytter sig til idealet. Det er også en 

affekt af at være situeret i felten. 

Mere konkret indledes analyseprocessen allerede inden feltarbejdet ved 

udarbejdelse af guides, der er informeret af mit review og teoriunivers. På den 

baggrund formulerer jeg de gennemgående temaer, jf. forrige kapitel, der retter 

mit blik på relationer og processer i praktiseringen af idealet. I feltarbejdet 

forløber processen ved udførelse af interviews og observationer og 

databehandling. I databehandlingen noteres analytiske idéer og spørgsmål. Efter 

feltarbejdet læses materialet i sin helhed, hvor der dels læses med blik for 

tilføjelser af spørgsmål og idéer, dels med et orienterende og tematisk 

kategoriserende formål. Hermed skabes en smule orden i materialet, hvor 

overblikket opnås ved hjælp af formulering af empirinære kategorier og 

emneinddelinger (Søndergaard, 2005, p. 253). Denne del skal ses som en relativ 

åben læsning, men med blikket rettet mod begivenheder, hvor dilemmaer, 

spændinger og potentialer træder frem i forhold til affekter af idealet. Det næste 
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skridt i den analytiske læsning foretages med henblik på at fæstne de 

identificerede begivenheder i mere solide og gennemgående temaer, der kendes 

som en mere lukket form for læsning. Denne læsning må ikke forveksles med en 

kodning, der risikerer at løsrive empirien fra den kontekst, hvori den blev 

produceret, for at fastspænde den i rigide og konforme kategorier. Derimod 

søger jeg det dynamiske og flygtige spænd, hvorimellem teori og empiri 

kontinuerligt konstituerer hinanden. Det gør jeg ved at tænke gennem mine 

analytiske spørgsmål og koble disse spørgsmål på konstitueringen af teori og 

empiri for også at vise smidigheden herigennem. Jeg afstår således fra at skabe 

en lineær proces fra teori til empiri eller omvendt (Jackson & Mazzei, 2012, pp. 

9-12). 

Psykologiprofessor Dorte Marie Søndergaard (2005, pp. 254-255) pointerer 

vigtigheden i, at de analytiske spørgsmål konkretiseres, så det bliver muligt at 

arbejde med dem. Der læses både efter udsagn, der viser, hvad idealet gør, for 

hvem og under hvilke omstændigheder, samt feltnoter for handlinger, udtryk, 

materielle sedimenteringer, kropslighed mv., der indikerer eller afspejler, hvad 

idealet gør. Derudover læses dokumenter for at muliggøre et blik på, hvordan 

disse bidrager til at gøre handlinger meningsfulde i talentassemblages, der 

samtidig udvider disse gennem et situeret og historisk blik. For at kvalificere 

analysen læses der samtidig efter aspekter, der kan udfordre de tolkninger, som 

foretages. Denne proces gentages ved hver analysespørgsmål. I min analytiske 

læsning er jeg særlig sensitiv over for tegn i materialet, der rummer dilemmaer, 

spændinger og potentialer i forhold til, hvad idealet producerer og for hvem. I 

det følgende konkretiserer jeg mit forsknings- og analysespørgsmål, 

hvorigennem jeg foretager denne læsning. 

 

4.2 Forsknings- og analysespørgsmål 
Da mit formål er at undersøge praktiseringen af idealet om at fremme det hele 

menneske i danske elitefodboldklubber og konsekvenser heraf, formulerer jeg et 

forskningsspørgsmål, hvor jeg spørger til affekter af idealet. Det begrunder jeg 

dels gennem den megen realistisk orienteret DC forskning, hvor jeg med en mere 

åben tilgang undersøger, hvem der i felten er vigtige aktører for idealet, hvilke 

forbindelser der trækkes, og hvordan det gøres, dels teoretisk gennem min måde 

at betragte idealet på, dels metodisk ved at designe et etnografisk studie der 

muliggør analyser heraf. I den forbindelse trækker jeg på Deleuzes 

immanensfilosofi ved at undlade at stille et spørgsmål om, hvad et fænomen er, 

men i stedet, hvad der produceres som resultat af et fænomen. Deleuze 
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formulerer spørgsmålet: how does it work, and who does it work for? (Mazzei, 

2013, p. 99). Dette spørgsmål omsætter jeg til følgende forskningsspørgsmål: 

Hvad gør idealet om at fremme det hele menneske i talentassemblages, og hvem 

gør det noget for? 

Jeg ønsker at undersøge, hvad idealet gør, som med Deleuze og Guattaris 

assemblagebegreb, muliggør en analyse af, hvilke elementer der indgår heri, og 

hvordan de bliver virksomme. Min tese er, at idealet fungerer som en produktiv 

kraft, der får ellers modsatrettede elementer til at hænge sammen om end aldrig 

fuldstændigt, men delvist og flygtigt. Derfor retter jeg fokus på, hvordan idealet 

kan producere sammenhæng i talenternes hverdag mellem fodbold, uddannelse, 

bopæl, transport mv., samt hvorvidt disse koblinger forhindrer, at de støder ind 

i problemer med at få deres hverdag til at hænge sammen. Ved at producere 

disse koblinger undersøger jeg også, i hvilken form idealet træder frem, og 

hvordan det hænger sammen med begivenheder der sker i hverdagen og i 

transitioner. Ydermere undersøger jeg, hvilke humane aktører idealet gør noget 

for, og på hvilke måder. Det gør jeg for at få blik for afledte affekter af idealet, og 

hvem der også har indflydelse herpå, modsat DC forskningen der har tendens til 

at begrænse sit fokus på atleter og klubber. 

Analysen bryder jeg ned i fire spørgsmål, hvor de tre første besvarer det første 

led i forskningsspørgsmålet, mens det sidste spørgsmål besvarer det sidste led. 

Det gør jeg for at vise, at de heterogene elementer og komplekse processer 

idealet producerer har en affekt på talenternes hverdag og transitioner i forhold 

til fodbold, uddannelse, bopæl, transport mv., men også for de andre aktører, 

som bidrager hertil. Affekten heraf er, at idealet bliver sværere at få øje på i takt 

med, at talenterne nærmer sig senioreliten. 

Det første analysespørgsmål er: 

Hvad har idealet produceret inden talenterne kobles til et talentassemblage? 

Med spørgsmålet analyserer jeg, hvad idealet i samarbejde med andre aktører 

har gjort inden talenterne bliver en del af et talentassemblage med henblik på 

policy, uddannelsesaftale, botilbud og transportløsning. Det gør jeg ved at 

fremstille begivenheder, der viser, hvilke aktører det involverer, på hvilke måder 

deres samarbejde har udviklet sig, og fortsat gør, og hvad affekten er af deres 

aftaler. Mere specifikt viser jeg, hvordan idealet manifesterer sig i 

uddannelsesaftaler i forhold til, hvordan de er kommet til og kobler aktører på, 

samt hvilke uddannelser der udbydes. I forlængelse heraf, tilkobler idealet 
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varierende botilbud og transportløsninger, der involverer en række andre ting, 

som får en affekt på måden talenterne performer idealet. Det fører til det næste 

analysespørgsmål: 

Hvordan bliver idealet performed i forbindelse med transitionerne i det ene eller 

det andet domæne, og hvilke affekter har det? 

Med spørgsmålet analyserer jeg det affektive flow i talentassemblages, hvor der 

lever en standardiseret DC form, mens andre former lever et mere marginalt liv 

på renden af udgrænsning. Det gør jeg gennem en række begivenheder, der 

viser, hvordan talenterne performer i hverdagen, i belastede perioder, og i 

normative og ikke-normative transitioner i forhold til fodbold, uddannelse, 

bopæl, transport mv. Ydermere ser jeg på spillersamtaler som en begivenhed, 

hvor trænerne evaluerer talenternes performance med afsæt i deres hverdag og 

transition til senioreliten. I forlængelser heraf, analyserer jeg med det tredje 

spørgsmål også det affektive flow i talentassemblages, men her med fokus på 

idealets materialisering af kroppe: 

Hvilke kroppe producerer idealet i talentassemblages? 

Ved at vælge kroppen som indfaldsvinkel åbner jeg op for begivenheder, der 

viser talenternes higen efter at blive en del af en kollektiv fodboldkrop, som for 

dem er afgørende at blive genkendt i for at vedblive med at være en del af et 

talentassemblage. Denne krop er sammensat af flere kroppe, der er med til at 

vise, hvor langt talenterne er villige til at strække sig på andre livsområder end 

det sportslige. Med blik for begivenheder i hverdagen, i transitioner og deres 

kollektive fodboldkrop, bliver drengenes tilværelse som fodboldtalent skrøbelig, 

da det i større udstrækning er deres sportslige end duale subjekt alt andet 

indrettes efter. Med det sidste spørgsmål analyserer jeg: 

Hvem gør idealet noget for i talentassemblages? 

Ved at fokusere på mikropolitikken i talentassemblages analyserer jeg ikke alene, 

hvad idealet gør for talenterne jf. andet analysespørgsmål, men også hvad det 

gør for de andre involverede aktører. Dermed fremstiller jeg begivenheder, der 

viser, hvordan idealet kobler aktører til, og lader deres interesser indrullere heri. 

Gennem begivenhederne træder forskellige versioner af det hele menneske 

frem, hvor der også udspiller sig kontroverser mellem dem. Denne analyse 

bidrager til at vise, hvilke relationer og forbindelser idealet sammenvæver, og 

hvorledes dette ideal møder modstand af et andet ideal, hvilket gradvist træder 

frem gennem analysekapitlerne. 
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I indledningen af hvert analysekapitel redegør jeg for mit argument, der 

opbygges ved hjælp af mit datamateriale og begreber, for til sidst at blive 

diskuteret inden jeg bygger bro til det næste. 
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5. Distribuerede talentassemblages 

I kapitlet besvarer jeg det første analysespørgsmål ved at argumentere for, at 

affekten af det arbejde idealet allerede har gjort vævet ind i andre aktører bliver 

et talentassemblage, der kan ses som et stærkt territorialiseret felt (De Landa, 

2006, p. 13; Fox & Alldred, 2017, p. 32 ; Olesen, 2017, p. 232). Deleuze og Guattari 

(1987, pp. 474-475) betegner det også som et striated space. I et territorialiseret 

felt er der meget begrænsende muligheder for at blive til som andet (becoming-

other) end hvad der i forvejen ses som det rigtige eller meningsfulde. Det at 

forblive i udvikling kan hermed betegnes som becoming-the-same (eller re-

territorialisering) (Brembeck & Johansson, 2010, p. 801; Deleuze & Guattari, 

1987, p. 293; Olesen, 2017, p. 234). At et talentassemblage fremtræder som et 

territorialiseret felt betyder ikke, at alt er prædefineret og talenterne efterlades 

uden handlemuligheder, da disse assemblages er delvise, ufuldstændige og altid 

på vej til at blive de- og måske re-territorialiseret. Denne territorialiseringsproces 

synes dog at være i en form, der får den til at ligne en bestemt DC standard, hvor 

andre former lever mere marginalt og andre er helt udgrænsede. 

Da jeg anvender assemblagebegrebet kan idealet aldrig rigtigt ses i sig selv, 

hvorfor det ikke har en selvstændig eksistens. Derimod viser det sig altid kun i 

sammenhæng med andre aktører, hvorfor idealet altid er en performance. 

Derfor analyserer jeg, hvilke ting idealet – sammenkoblet andre humane og ikke-

humane aktører – har gjort, herunder hvordan det er pågået, hvilke aftaler der 

er indgået, samt med hvilke affekter til følge. Det muliggør en analyse af fire 

forskellige performances af idealet: 

1. Performance af policy 
2. Performance som uddannelsesaftale 
3. Performance som botilbud 
4. Performance som transportløsning 

Disse performances tilføjer nuancer i måden idealet performes på, hvorfor jeg 

også diskuterer, hvem der er de mest toneangivende aktører i relation til hver af 

disse. Derfor er disse distribuerede talentassemblages ikke flade netværk, da der 

ikke tages lige meget hensyn til DC på begge karrieresider.  

I kapitlet tilføjer jeg infrastruktur begrebet, som Star (1999) introducerer, da det 

både er relationelt og økologisk, hvorfor det muliggør en analyse af hele det 

miljø, der distribueres til talenterne, når de bliver en del af et talentassemblage. 

En infrastruktur er noget, der viser sig for mennesker i praksis, da det er 

forbundet til aktiviteter og strukturer, selvom det ofte går ubemærket hen. Det 

kan forveksles med noget, der synker i baggrunden. Den forståelse advarer Star 
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og Ruhleder (1996, pp. 112-113) om, da det ikke indfanger begrebets 

tvetydighed. En infrastruktur træder frem via sin transparens i den forstand, at 

den for dets tilhængere ikke kræver genopfindelse hver gang en opgave skal 

løses. Samtidig bliver den først synlig i tilfælde af et sammenbrud. Med begrebet 

henviser Star (1999, pp. 381-382) til en veletableret økologi af klassifikationer, 

teknikker, organiseringsprincipper, teknologier, praksisser, mennesker, ting mv., 

hvor forskelligartede entiteter og interesser samles om at dele en standard. 

Denne standardform er en affekt af en infrastruktur. 

For Bowker og Star (2000, pp. 13-15) er en standard enhver vedtaget regel for 

produktion af et tekstuel eller materielt objekt, der rækker ud over et sted eller 

en aktivitet. Ydermere har den en tidsmæssig rækkevidde, som strækker sig over 

tid. En standard får ting til at arbejde sammen selv fra afstand og på trods af dets 

heterogenitet. Når en infrastruktur, et netværk eller et assemblage vokser, 

etableres stabile praksisser og standarder for, hvordan ting kan gøres (Callon, 

1986; Latour, 1993). Dermed bliver de i stand til at løse store opgaver og gøre en 

forskel, som den enkelte ikke kan på egen hånd. Omvendt kan det være 

undertrykkende for dem, som ikke passer ind i disse standarder. Standarder er 

ikke neutrale størrelser, men et udtryk for en forhandlet orden, som kan være 

problematisk for mindretallet (Star, 1991). Det, der er godt for nogen, er derfor 

ikke altid godt for alle i en infrastruktur, et netværk eller et assemblage (Olesen, 

2017, p. 235). Som Star og Ruhleder udtrykker det ”én persons standard er 

faktisk en andens kaos” (1996, p. 112), eller ”én persons infrastruktur er en 

andens tema eller vanskelighed” (Star, 1999, p. 380). Disse bagsider - tilstande af 

kaos og vanskeligheder - der kan vise sig for de talenter, der ikke følger DC i en 

standardiseret form går jeg ind i, i det næste kapitel. 

I dette kapitel analyserer jeg den del, der får idealet vævet ind i andre aktører til 

at ligne en infrastruktur. Denne infrastruktur består af koblinger mellem klub, 

uddannelse, bopæl og transport. Eftersom disse koblinger foretages på bestemte 

måder får idealet en fremtrædelsesform, hvor der ikke altid er lige meget 

balance mellem de forskellige domæner. Når talenterne kobles på et 

talentassemblage gives de relativt begrænsede handlemuligheder i forhold til at 

træffe beslutninger om uddannelse, bopæl og transport mellem klub, 

uddannelse og bopæl. At idealet har bidraget til at minimere deres 

handlemuligheder i forhold til disse ting kan føre til, at talenterne oplever 

sammenhæng i hverdagen. Dermed kan de undgå modsætninger, som ellers ville 

være vanskeligt at forhindre, hvis disse ting ikke var sammenkoblet. Det synes 

derfor langt hen af vejen prædefineret, hvorledes det hele menneske performes 

i disse talentassemblages.  
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I afsnittet idealet som policy analyserer jeg dokumenter, mens jeg i idealet som 

uddannelsesaftaler trækker på udsagn fra spillere, trænere, ledere, 

elitekoordinatorer mv. I idealet som botilbud og som transportløsning veksler jeg 

mellem disse udsagn og feltnoter fra spillersamtaler og første feltbesøg. Det der 

styrer fremstillingen er analysen af de fire forskellige performances af idealet, 

der fører til en diskussion af forskellene mellem disse, hvor de mest 

toneangivende aktører udpeges.   

 

5.1 Idealet som policy  
Baggrunden for uddannelsesaftalen skal ses i lyset af bekendtgørelsen af lov om 

eliteidræt, hvoraf der af § 8 fremgår et krav om at tilvejebringe 

uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere.9 I rammeaftalen mellem 

Kulturministeriet og TD fra 2013-2016 er der formuleret en vision om, at 

på det menneskelige plan skal Team Danmark kunne tilbyde, at atleterne har 
gode muligheder for at kombinere uddannelse og job med en 
eliteidrætskarriere og derved udvikler sig som hele idrætsmennesker med 

alsidige fysiske, psykiske og sociale kompetencer.10  

Det hele menneske afgrænses til det hele idrætsmenneske, men i rammeaftalen 

fra 2017-2020 mellem disse indgår denne formulering ikke, men i stedet en mere 

overordnet formulering om ”at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og 

samfundsmæssigt forsvarlig måde”, samt et resultatmål om, at ”Team Danmark 

skal opretholde gode rammer for atleterne”.11 Ingen af disse policies 

specificeres, hvorfor idealet ikke performes som policy af den seneste aftale, 

selvom det tidligere eksplicit har indgået. Hvorfor dette ikke længere er tilfældet 

uddybes ikke. Det samme gør sig gældende hos DBU. Deres vision om at gøre en 

forskel i det danske samfund går bl.a. på at ”tage ansvar for danskernes sundhed 

og motion” og ”bidrage til styrket integration og inklusion”.12 Her indgår der 

heller ikke en performance af idealet som policy, selvom DBU i 2010 havde en 

målsætning om, at ”alle skal gives mulighed for at udvikle sig som hele 

mennesker”. Det førte også til formulering af 10 bærende principper for dansk 

fodbold, hvoraf uddannelse var en af disse (Gregersen, 2011, pp. 54-57). 

                                                           
9 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=157954 (Hentet 27.03.19) 
10 https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Scan001%20DOK1801854.pdf (Hentet 28.05.19) 
11 https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1340/bilag-punkt-4-rammeaftale-mellem-team-danmark-og-
kulturministeriet.pdf? (Hentet 28.05.19) 
12 https://www.dbu.dk/om-dbu/visioner-og-vaerdier/ (Hentet 28.05.19) 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=157954
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Scan001%20DOK1801854.pdf
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1340/bilag-punkt-4-rammeaftale-mellem-team-danmark-og-kulturministeriet.pdf?
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1340/bilag-punkt-4-rammeaftale-mellem-team-danmark-og-kulturministeriet.pdf?
https://www.dbu.dk/om-dbu/visioner-og-vaerdier/
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Fraværet af policies om idealet i rammeaftalen og hos DBU strider imod TD og 

Dansk Idrætsforbunds (DIF) arbejde fra 2004. Her udviklede de talent-HUSET, der 

er en ramme for talentudvikling i dansk idræt gennem fem bærende værdier for 

at nå det højeste internationale seniorniveau. Af disse værdier står H (i HUSET) 

for helhed, hvor fokus er på talenternes samlede miljø. Med den værdi er der 

formuleret handleanvisninger, der går på: ”Fokus er på det ’det hele menneske’, 

og at der forståelse for talenternes samlede livssituation (uddannelse, fritid, job 

og sport) gennem sportskarrieren” og ”Træningen bliver planlagt, så talenterne 

kan forfølge deres sportslige ambitioner og gennemføre en 

ungdomsuddannelse”.13 Gennem talent-HUSET træder TD og DIF’s ambition 

frem om ikke alene at fokusere på talenternes sportslige udvikling, men også på 

deres uddannelsesmæssige udvikling, hvorfor der skal gøres plads til begge 

domæner, så de kan fungere sideløbende. Det er en anden performance af 

idealet end hvad den seneste rammeaftale mellem Kulturministeriet og TD samt 

DBU fremsætter. 

Divisions- og Spillerforeningen har indgået fodboldens overenskomst (2014-

2018), der foreskriver under § 20, at ”spillerne uanset kontraktstatus får 

mulighed for at afslutte en ungdomsuddannelse samtidig med, at den 

professionelle fodboldkarriere påbegyndes” og ”at spillere uanset kontraktstatus 

i passende omfang kan dygtiggøre sig på forskellige områder samtidig med 

fodboldkarrieren f.eks. ved at tage uddannelsesforløb”.14 Ifølge overenskomsten 

er det overordnede formål at fremme og lette spillernes overgang til anden 

beskæftigelse efter fodboldkarrieren i samarbejde med bl.a. 4player, der 

beskæftiger sig med second career rådgivning til nuværende og tidligere 

elitesportsudøvere og brobygning til erhvervslivet.15 Hvor DC begrebet også 

dækker over et sideløbende karriereforløb og ikke kun post-sportskarriere, jf. 

review kapitel, fremstår second career snarere som det modsatte. På trods af 

formuleringer, såsom at ”dygtiggøre sig på forskellige områder samtidig med 

fodboldkarrieren”, vidner disse policies om en udpræget interesse i spillernes 

post-sportskarriere frem for deres ungdomsuddannelser. Det kan vise sig at 

vanskeliggøre talenternes post-sportskarriere. Denne overenskomst synes 

dermed at producere en tredje performance af idealet som policy.  

Ved at se på performances af idealet som policy træder der diskursive forskelle 

frem. Disse består dels af en historisk udvikling i rammeaftalerne mellem 

                                                           
13 https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1855/bilag-15-talenthuset-vaerdisaet-for-dansk-talentudvikling-
i-dansk-idraet.pdf? (Hentet 28.05.19) 
14 https://spillerforeningen.dk/media/111667/overenskomst-2014-18-ajourfoert-med-underskrifter-til-
lasertryk.pdf (Hentet 27.03.19) 
15 http://www.4-player.dk/4player/om-4player.aspx (Hentet 27.03.19) 

https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1855/bilag-15-talenthuset-vaerdisaet-for-dansk-talentudvikling-i-dansk-idraet.pdf?
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1855/bilag-15-talenthuset-vaerdisaet-for-dansk-talentudvikling-i-dansk-idraet.pdf?
https://spillerforeningen.dk/media/111667/overenskomst-2014-18-ajourfoert-med-underskrifter-til-lasertryk.pdf
https://spillerforeningen.dk/media/111667/overenskomst-2014-18-ajourfoert-med-underskrifter-til-lasertryk.pdf
http://www.4-player.dk/4player/om-4player.aspx
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Kulturministeriet og TD, samt af DBU’s visioner, dels af TD og DIF’s værdisæt for 

talentudvikling, dels af fodboldens overenskomst og 4player. Disse policies 

rækker over manglende eksplicitering af idealet (herunder uddannelse), til 

eksplicitering af idealet som et udtryk for DC, samt til en second career model. 

Second career modellen er mere sekventiel, idet den går på først det ene og så 

det andet, mens der med DC begrebet tænkes samtidigt i en eller anden 

forskydning, jf. konvergent eller parallel karrierebane. 

Klubbernes uddannelsesansvarlige giver udtryk for en praksisproblematik, der 

kredser om kravet til talenterne om at være i gang med en ungdomsuddannelse, 

så længe at de er på en trainee kontrakt. Det skyldes, at de største talenter i en 

årgang træner lige så mange gange om ugen som en seniorspiller, og ofte også 

sammen med dem, deltager i træningslejre, spiller kampe for flere af klubbens 

hold, samt har mange rejsedage med DBU mv. Der stilles således relativt store 

sportslige såvel som uddannelsesmæssige krav til disse talenter, hvis karakter og 

omfang af uddannelsesdelen belyses i det følgende, hvormed jeg går ind i, 

hvordan en uddannelsesaftale konkret bliver gjort.  

 

5.2 Idealet som uddannelsesaftale 
Idealet har i samarbejde med klubber og ungdomsuddannelser produceret en 

uddannelsesaftale. Aftalen er indgået med de ungdomsuddannelser, klubberne 

finder relevante i forhold til deres opfattelse af, hvordan talenterne får 

sammenhæng i deres hverdag som ungdomseliteudøver i alderen mellem 15-18 

år inden for drengefodbold. Aftalepartnerne bag uddannelsesaftalen består for 

begge klubber af et samarbejde mellem den uddannelsesansvarlige, 

elitekoordinatorerne fra to gymnasiale uddannelser, samt forstanderen fra en 

idrætsefterskole. I den ene klub indgår college også som en samarbejdspartner. 

Opkomst eller tilblivelse af idealet beskrives her i relation til uddannelsesaftalen, 

men den er i lige så høj grad en tilblivelse af et akademi eller en efterskole, der 

indbefatter varierende botilbud, minimering af transporttid og forløsning af 

rekrutteringsstrategi. Disse dele af tilblivelsen kommer jeg ind på senere. 

Til spørgsmålet om, hvordan aftalen er blevet til fortæller den 

uddannelsesansvarlige fra den ene klub, hvorledes de for 15-20 år siden var den 

første klub i Danmark, der tilbød morgentræning for unge talenter for at øge 

træningsmængden. For at kunne tilbyde den træning var det for klubben 

nødvendigt at indtænke talenternes hverdag i relation til deres uddannelse. 

Klubben indgik derfor et samarbejde med en uddannelsesinstitution, der 
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ønskede at skabe stolthed ved at gå i skole, hvorfor de ville tilbyde noget, som 

de unge kunne lide at lave i deres fritid. Det affødte etableringen af en 

fodboldklasse. Idéen opstod fra uddannelseslederen, som havde et samarbejde 

med en venskabsskole i Australien, der havde et sportscollege. Lederen tog 

kontakt til den pågældende klubleder, som også er den uddannelsesansvarlige, 

der var interesseret i at få sine fodbolddrenge i gang med en 

ungdomsuddannelse. Det første år ”hang de i gardinerne”, som hun udtrykker 

det, fordi ”de gad i hvert fald ikke gå i skole”. Da klublederen krævede det af dem 

gjorde de det modvilligt. Året efter valgte de at lave en klasse med kun et halvt 

antal fodbolddrenge blandet med piger, hvilket skabte en anden og bedre 

dynamik i klassen, hvorfor de med tiden oplevede at få mere styr på 

fodboldklasserne. Hun nævner: 

Det var godt for fodboldens verden, at de fik en uddannelse, fordi der er rigtig 
mange der ikke kommer videre igennem nåleøjet, når de først rykker op i senior, 
og for skolen var det også rigtig sejt, og vi var heldige at have en årgang som var 
fagligt dygtige og samtidig gode fodboldspillere, og det gav jo virkelig status for 
de andre på skolen, og det var sejt for fodboldverdenen at kunne sige, at de 
klarer sig faktisk godt (Elitekoordinator).   

Begivenheden bag uddannelsesaftalen udsprang dels af uddannelseslederens 

målsætning om at gøre sin skole mere attraktiv, dels af klublederens interesse i 

at få talenterne i gang med et uddannelsesforløb. Aftalen forbandt klub og 

uddannelsesinstitution via ledernes målsætninger, fodboldklasser med drenge 

og piger, lærere, koordinator, udformning af skema, samt en træner til at 

varetage morgentræningen to gange om ugen nær skolen for at undgå transport. 

Disse heterogene forbindelser bestående af bygninger, lokaliteter, 

målsætninger, kroppe, ting, transport mv. blev trukket frem og viklet sammen på 

baggrund af idealets opkomst. Umiddelbart fremstår denne historiske 

begivenhed eller tilblivelse mere uproblematisk end den sikkert har været. 

Uddannelseslederen åbner lidt op for den del ved at pege på, at inden for de 

senere år har skoleledelsen (fra hendes tidligere skole) ikke længere ønsket at 

udbyde idrætsklasser (hvorfor hun har kunnet tage dem med til hendes nye 

skole, hvor hun nu er rektor). Årsagen til deres faldende interesse begrunder hun 

med, at elitesporten kan være bøvlet at arbejde med, da det bl.a. er krævende 

at holde styr på drengene. På hendes nye skole har hun etableret Hall of fame, 

hvor der hænger billeder af de fodboldtalenter, der er blevet studenter og 

kommet på A-landsholdet. Hun har fået en af de klubber, hun samarbejder med 

til at skrive det på deres hjemmeside, da hun ønsker, at det ikke kun er noget, de 

på uddannelsesdelen skal være stolte af. 
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Foruden uddannelsesaftalen med denne ungdomsuddannelse, som for klubben 

var sin første af slagsen, etableres der for ca. 15-20 år siden et samarbejde med 

en idrætsefterskole og for ca. 12 år siden med et alment gymnasium. De befandt 

sig begge i det samme geografiske område som klubben, hvilket i sig selv 

muliggjorde et samarbejde. Ud over det peger elitekoordinatoren på gymnasiet 

på deres model for særlig idrætsaktive som attraktiv for de unge talenter. 

Modellen indbefatter en producere for planlagt fravær, fleksible skemaer, 

digitale platforme mv. Om samarbejdet med efterskolen mener 

efterskoleforstanderen, at klubben ønskede at etablere noget akademilignende 

for statens penge for at tiltrække flere unge mennesker fra andre steder end 

nærområdet. For klubben var målet udelukkende at få en Superligaspiller hver 

fjerde år. Derfor blev det skolens opgave at udvikle et idégrundlag, der var 

funderet i efterskoletanken med rum for at dyrke sport. Spørgsmålet om, hvad 

det vil sige at være en efterskole som også har elitesport, har gennem årene 

medført en række konflikter, der for forstanderen handler om forholdet mellem 

udviklingen af hhv. mennesket og talentet. Han mener, at man i elitesporten 

skelner mellem uddannelse og sport, og at man ikke i høj nok grad betragter 

menneskelige egenskaber som grundkompetencer, der gør, at mennesker kan 

præstere, træffe beslutninger og udnytte deres faglige kompetencer for at 

tillære sig noget upåagtet af om det er fodbold eller ishockey, eller være fysiker, 

lærer mv. Han vedkender sig, at klubben befinder sig i en kontekst, hvor det også 

er en forretning, men han fastholder, at de overser et uudnyttet potentiale i 

talentudviklingen ved ikke at indtænke læring, trivsel, selvtillid, selvværd mv. i 

tilstrækkelig høj grad. Samarbejdet mellem dem har i de senere år været præget 

af større forståelse, men han fastslår, at fodboldens verden fortsat mangler 

forståelse og accept af at andre ved og kan en masse ting, der kan bringe spillerne 

noget, de ikke kan. Derfor mener han, at deres samarbejde mere har karakter af 

koordination end et værdimæssigt fællesskab. En af trænerne genkender 

beskrivelsen af dette samarbejde, der hviler på koordinering af drengenes 

hverdag i forhold til bl.a. projektuger. Om samarbejdet betoner han vigtigheden 

af, at drengene kan mærke, at de bakker hinanden op som autoriteter ved at 

sætte handling bag ordene. Det sker bl.a. ved, at de giver dem fri for træning, så 

de kan komme med på lejrtur, eller at han kommenterer over for drengene, hvis 

det ikke går godt i skolen. Forstanderen hæfter sig ved, at efterskolen og klubben 

ikke har en formaliseret samarbejdsaftale, hvilket de har med klubber fra andre 

sportsgrene og unioner. For ham vidner det om vanskelighederne ved at forene 

de to verdener. Træneren oplever ikke de samme vanskeligheder, som 

forstanderen peger på. 
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Den anden klub har en lidt anden version af idealets opkomst eller 

tilblivelseshistorie. Begivenheden er en studietur med DBU til fodboldakademiet 

i en fransk klub for ca. 15 år siden. Med på turen var to af klubbens ledere, der 

lod sig inspirere af deres talentmiljø og satte sig for at oversætte det til en dansk 

model. Deres translationsarbejde (Latour, 2005) kom til at bestå i, at de på den 

ene side ønskede at overføre idéen om et miljø, hvor klub, skole og bopæl var 

tæt forbundet i forhold til lokalitet og samarbejdsrelationer. På den anden side 

ønskede de ikke at adaptere, hvorledes de i den franske klub havde samlet 8 

drenge pr. årgang på samme hold, i skole og på en bopæl uden mulighed for 

adspredelse ved f.eks. at gå i skole med piger, der kunne stimulere dem 

intellektuelt på anden vis. De ønskede ikke et miljø, hvor drengene konstant 

skulle befinde sig i de samme rammer og bygninger. Deres translationer førte til 

etablering af et fodboldakademi, hvilket betød etablering af et 

uddannelsestilbud for begge køn mv. De præsenterede idéen for bestyrelsen, 

der gav opbakning hertil. Med i udviklingen heraf, var bestyrelsen og den 

daværende efterskoleforstander. For aftalepartnerne var det vigtigt at skabe en 

efterskole, der var samarbejdsvillige med foreningslivet og med sportslig 

talentfulde elever, som klubberne tidligere ikke ønskede at afgive til efterskolen. 

Den uddannelsesansvarlige beskriver, hvorledes de første år bar præg af en 

underprioriteret uddannelsesdel, selvom de gav udtryk for noget andet. Han 

forklarer, at i forbindelse med rekrutteringen af nye talenter viste 

uddannelsesdelen at have stor betydning for forældrene, hvorfor de besluttede 

sig for at opgradere den del. Derfor tog klubbens ledere kontakt til rektoren på 

gymnasiet, der kunne se vigtigheden i det. Ifølge den uddannelsesansvarlige 

udtrykte rektoren visionære tanker herom:  

Han sagde, at vi bliver nødt til at lave noget uddannelse, der passer ind i 
fodbolden. Vi skal ikke have det ligesom i mange andre byer, hvor det faktisk 
vender om. Vi er nødt til, at få uddannelsen til at passe ind i det program der er 
for fodboldspillere (Uddannelsesansvarlig). 

Der blev indgået en uddannelsesaftale mellem klub og uddannelsesinstitution, 

som tog afsæt i talenternes hverdag og ikke uddannelsernes. Idrætsklasser blev 

etableret, hvor lærere og koordinatorer blev tilknyttet, som fik ansvar for at 

tilrettelægge særlige uddannelsesforløb mv. Ca. 4 år efter klubben havde indledt 

deres arbejde med at udvikle et talentmiljø fik uddannelsesdelen en større 

vægtning, hvorfor det ifølge den uddannelsesansvarlige ”ikke [er] en historie 

længere. Det er fakta”. Han kender ikke til nogle historiske kampe om tilblivelsen 

af uddannelsesaftalen. For ham skyldes det, at der altid har været forståelse for 

vigtigheden af uddannelse fra træneren fra førsteholdet og igennem hele 

klubben. En af trænerne åbner dog op for, at da der ikke var et klart defineret 
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slutprodukt med akademiet afstedkom det forskellige holdninger og 

diskussioner herom. Diskussionerne gik på spillestile, talenternes hverdag, samt 

graden af frihed og kontrol. Hvad diskussionerne mere specifikt gik på husker 

træneren ikke, men han nævner, at de af spillere og forældre fortsat udfordres 

på dele af det. Han betragter udfordringer som vigtige for at vedblive med at 

være bevidste om, hvilken kultur, de ønsker at have. Træneren bliver fra tid til 

anden mindet om, at det ikke er en selvfølge den måde, de har valgt at udvikle 

og praktisere idealet på. Det sker særligt, når de får besøg af andre ledere, der 

forbløffes over, at de kan have 10-12 unge drenge til at bo på akademiet uden 

voksenopsyn om aftenen. En af klublederne betragter det som en fortløbende 

diskussion om, hvorvidt det er forsvarligt ikke at have voksenopsyn. Et andet 

tilbagevendende tema er, hvorvidt de skal ansætte en person til at klare 

rengøring i rummene, i køkkenet mv., eller om det er noget drengene selv skal 

klare. Der er således fortsat dele af den måde de praktiserer idealet på, som 

diskuteres blandt aktørerne.  

Elitekoordinatoren fra handelsgymnasiet peger på en forandring i samarbejdet 

med klubben inden for de sidste 3-4 år. Forandringen har betydet, at de har fået 

flere af klubbens talenter til at tage en 3-årig HHX-uddannelse, dvs. ca. 3-4 elever 

pr. årgang. Tidligere var der ingen af dem, der valgte den uddannelse. Ifølge 

koordinatoren anbefalede klubben, at de tog en 2-årig HF-uddannelse. Det 

gjorde de, da uddannelsen og talenternes kontrakter havde samme længde der 

gjorde, at dem der ikke fik deres kontrakter forlænget kunne undgå at skulle blive 

boende i byen for at gøre deres uddannelse færdig. Ifølge ham ændrede det sig 

efter de første drenge klarede en 3-årig gymnasial uddannelse, hvorefter 

klubben blev mindre nervøse for, at uddannelsen ville gå ud over deres træning, 

forringe restitutionsmuligheder, og at de vil miste overblikket over deres 

hverdag. Samtidig fandt klubben ud af, at det var muligt at tilrettelægge 

eksamener og terminsprøver efter sporten, hvorfor de nu også melder ud, at det 

kan lade sig gøre og de bakker om det. Collegelederen mener ikke, at det var for 

drengenes skyld, at HF-uddannelsen blev fremhævet i den grad, som det var 

tilfældet i forbindelse med disse møder. Han mener derimod: 

Det gjorde man for klubbens skyld og praktikkens skyld, og så kan man sige, at 
det er af hensyn til drengene, men spørgsmålet er, hvor stor en tjeneste vi gør 
dem (…) hvis man er faglig disponeret for at tage en gymnasial uddannelse, så 
synes jeg, at drengene skal forfølge det. Så må det være vores opgave at 
tilrettelægge sammen med gymnasiet, og støtte og bakke op og tilrettelægge 
sådan drengene også magter det, og det synes jeg også, at vi er rigtig gode til, 
og derfor bliver jeg også ærgerlig over, at der er mange, der ikke får det 
optimale ud af deres uddannelse (Collegeleder). 
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Han hæfter sig ved, at miljøet ligger op til, at de også skal gøre noget ved det 

uddannelsesmæssigt, hvilket han sidestiller med en 3-årig ungdomsuddannelse. 

På trods af det vælger en overvejende del af talenterne en HF-uddannelse i 

særligt denne klub. Elitekoordinatoren fra det almene gymnasium underbygger 

dette, da de ikke har nogen fodboldtalenter der er STX-elever, men derimod har 

de valgt en 2-årig HF-uddannelse. For ham hænger det sammen med, at STX-

uddannelsen kræver mere arbejde, hvorfor de er mere spændt for. De har dog 

haft elever på uddannelsen, hvor det har fungeret grundet deres og 

uddannelsens evne til at strukturere hverdagen. 

Disse opkomstanalyser har antræk af Foucaults genealogi, da min ambition er at 

vise, hvordan det der fremstår som et selvfølgeligt, homogent og lukket objekt i 

virkeligheden er sammensat af en række overleverede historiske elementer 

(Villadsen, 2006, p. 90). Uddannelsesaftalerne for de to klubber har begge deres 

oprindelser fra et andet land, hvorfra deres måde at sammenkoble fodbold og 

uddannelse udspringer. De humane aktører fra klubberne og uddannelserne 

translaterer i forlængelse heraf en uddannelsesaftale, der sammenkobler en 

række humane og ikke-humane aktører, såsom lærere, trænere, koordinatorer, 

administration, bestyrelser, forstandere, skemaer, digitale platforme, bygninger, 

botilbud, lokaliteter, tid mv. Aftalen rækker også ind i måden, hvorpå hverdagen 

skal se ud for talenterne, der knytter sig til, hvilke samarbejdsrelationer der skal 

fungere som stabiliserende kræfter i den produktive orden i et talentassemblage. 

Her er samarbejdet mellem elitekoordinatorer og uddannelsesansvarlige fra hhv. 

uddannelses- og klubregi afgørende for udvikling og vedligeholdelse af aftalen. 

Ved at lytte til historien opdager genealogien andre ting ’bagved tingene’, hvor 

hemmeligheder kan vise sig at være uden essens eller også er deres essens 

stykket sammen ud fra figurer der for den var fremmede (Foucault, 1987, p. 87). 

Det handler om at påvise den heterogene, sammensatte karakter ved det, der 

fremstår singulært og homogent, hvilket gøres ved at opsplitte fænomenets ikke-

bestandige og kontingente karakter i det netværk af elementer, hvoraf de er 

opstået (Villadsen, 2006, pp. 90-91). Det er i tråd med Latours (1986) tænkning 

om, at før en praksis kan betragtes som en kendsgerning, orden eller sandhed er 

den gradvist kæmpet ind i verden gennem deltagelse af talrige aktører og 

materialer, der har udbredt og stabiliseret den i en række andre sammenhænge. 

Det har derfor krævet et ihærdigt arbejde, ressourcer og deltagere, der i større 

eller mindre grad er blevet overtalt til at opbygge og udbrede en bestemt orden, 

som har opnået status af at være en kendsgerning. For begge klubber gælder 

det, at tilblivelsen af uddannelsesaftalerne ikke har affødt alvorlige stridigheder, 

hvilket umiddelbart skyldes, at samtlige parter har set værdi i den. Det er snarere 
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affekterne heraf, som fortsat udløser problematikker, der går på botilbud, 

herunder opsyn og rengøring, samt forholdet mellem efterskole og elitesport om 

værdien af hinandens arbejde. 

 

Bestemte ungdomsuddannelser 

For klubberne er uddannelse et indiskutabelt krav til talenterne, hvilket er i 

overensstemmelse med eliteidrætsloven. Som en af trænerne nævner: ”For os 

er det bare sådan, at skolen er en del af det. Passer du ikke din skole, så kan du 

ikke passe din fodbold”. Rationalerne bag dette går på, at hvis drengene bliver 

skadet, har formdyk eller på anden vis ikke kan forfølge deres fodboldtalent skal 

de have mulighed for at få en alternativ karrierevej. Samtidig er det de færreste 

der opnår at få en fuldtidskontrakt, og de der gør opnår for de flestes 

vedkommende ikke økonomisk uafhængighed efter ophør af den aktive karriere. 

Derfor skal de have mulighed for at få en karriere, der rækker ud over den 

sportslige. Samtlige aktører betoner vigtigheden af, at talenterne tager en 

sideløbende ungdomsuddannelse, som ofte gøres til et spørgsmål om 

ansvarlighed. 

For begge klubber består ungdomsuddannelserne af to gymnasiale uddannelser, 

der hhv. tilbyder en 3-årig HHX-uddannelse på et handelsgymnasium og en 3-årig 

STX-uddannelse, 2-årig HF-uddannelse eller 2-årig IB-uddannelse (International 

business) på et alment gymnasium.16 Uddannelsesaftalerne indbefatter ingen 

erhvervsuddannelser (EUD) eller EUX-uddannelser. En uddannelsesansvarlig 

begrunder det sådan: 

Hvis man vil være tømrer, så skal man ikke være her. Det kan ikke hænge 
sammen. Man kan ikke arbejde en hel dag på et tag og så spille U-19 kamp om 
aftenen (Uddannelsesansvarlig).  

Ydermere sammenligner han det med en anden sport, hvor han mener, at det 

fysiske element er afgørende for, hvorfor erhvervsuddannelserne er mere 

relevante for disse udøvere: 

I ishockey er flere af dem på en erhvervslinje. Men det er også bare noget andet. 
De opfatter det som en form for styrketræning, så de får klaret den kedelige del 
af deres træning der. Der er også forskel på, at ishockey er en sport, hvor der er 
højintensive intervaller, der passer godt til den hårde fysiske træning, mens 

                                                           
16 En af de gymnasiale uddannelser er uddannelsestilbuddet NEXT KBH, der tilbyder en bred vifte af 
ungdomsuddannelser og efteruddannelseskurser, herunder EUD- og EUX-uddannelser. Disse uddannelsesspor 
indgår ikke som en del af uddannelsesaftalen. 
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man i fodbold skal være udholdende igennem en hel kamp 
(Uddannelsesansvarlig). 

Den uddannelsesansvarlige fra den anden klub giver udtryk for den samme 

holdning, da han ikke mener, at håndværkerlinjen passer til elitefodbold. Han 

begrunder det med, at talenterne træner om formiddagen tre gange om ugen, 

hvorfor det kolliderer med en arbejdsdag for en lærling. Derudover er fodbold 

en holdsport, der er afhængig af, at det passer med andre omkring holdet, såsom 

fysioterapeuter, trænere. Han tilføjer, at talenterne ikke efterspørger det: 

Spillerne søger det heller ikke selv. Jeg tror også, at det skyldes, at det er langt 
sværere at få til at hænge sammen, og så ved de også, at de skal stå op en hel 
dag (Uddannelsesansvarlig).  

I forlængelse heraf ræsonnerer han, at en erhvervsuddannelse er noget de kan 

gå i gang med, når de er 18-19 år, og de har fundet ud af om de får en 

fuldtidskontrakt. En anden problematik er for dem, der er med på U-17 og U-19 

landsholdene i efteråret, der betyder, at de har ca. 40 rejsedage i løbet af 3-4 

måneder, hvorfor han slutter, at det er nemmere at lave lektier, når man er 

afsted end at være håndværker på afstand. Han ser det som en generel 

problematik i fodbold, hvilket for ham understreges af, at nogle af talenterne 

burde vælge den erhvervsrettede uddannelsesretning: 

I fodbold er det rigtig, rigtig svært, og derfor vælger de fleste det fra på forhånd. 
Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi nogle af dem burde nok gå den vej 
(Uddannelsesansvarlig). 

En af trænerne tilslutter sig og forklarer det ud fra socioøkonomiske forhold: 

[V]i [fodboldmiljøet] kommer fra noget middelklasse, og så lidt ned af, og det 
gør også, når de ikke kan gå få den håndværkermæssige, fordi det kræver så 
stor belastning fysisk, så man kan sige, at den er gledet ud, og den der tømrer 
eller elektriker, der kunne være rigtig godt for nogle af dem. Det må vi bare se i 
øjnene. Det hænger ikke sammen. Det gør så, at der er nogen der skal igennem 
(Træner).  

Træneren ser en problematik heri, men han efterlader fortsat ingen mulighed for 

at bryde med den vedtagne uddannelsesaftale. En uddannelsesansvarlig peger 

også på, at klubben giver talenterne en form for lærlingeløn, hvortil han 

konkluderer, at håndværkerfaget bare ikke er et tema. Om klubben udtrykker en 

elitekoordinator: ”De vil slet ikke have, at de bliver håndværkere. Det får de slet 

ikke lov til. Det kan de sgu godt glemme alt om”. TD konsulenten peger på en 

grundlæggende problematik ved at udelukke denne uddannelsesretning: 
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Hvad hvis vedkommende ikke er minded til en gymnasial ungdomsuddannelse? 
Der går en med en elektriker i maven. Så det er også en sårbarhed i den ordning, 
og rammer måske også nogle af dem der bare overhovedet ikke er til at sidde 
på skolebænken (TD konsulent). 

En af trænerne beskriver ligeledes en begrænsning, der går på et manglende 

uddannelsestilbud i den by, klubben ligger i, og talenternes manglende mulighed 

for at køre, da de endnu ikke har fået et kørekort på det tidpunkt de ellers skulle 

starte på uddannelsen. 

Det at idealet har produceret en uddannelsesaftale inden talenterne kobles på 

et talentassemblage knytter sig til det rationale, at det er en opgave for de 

gymnasier, der i særlig grad henvender sig til unge elitesportsudøvere. Disse 

gymnasier har særlige elitesportsordninger, fungerer som TD 

uddannelsespartner, eller er et privatejet gymnasium, hvis drift sker i 

samarbejde med en af klubberne. Gymnasierne tilbyder bestemte 

uddannelsesspor ud fra en idé om, hvad der skaber sammenhæng i talenternes 

hverdag, og hvad aftalepartnerne finder kompatibel i forhold til mængden og 

belastningen af fodboldtræning. Uddannelsesaftalen formaliseres i kraft af en 

samarbejdsaftale mellem klub og uddannelsesinstitution, som udmønter sig i 

sportsklasser, hvor lærere og en elitekoordinator tilknyttes. Elitekoordinatoren 

formulerer i samarbejde med talentet en uddannelsesplan, hvor der tages 

udgangspunkt i hans træningsuge, hvorefter undervisningen tilpasses hertil. 

Uddannelsesplanen følges i den ene klub op af en samtale hver 3. uge mellem 

elitekoordinatoren og træneren for at evaluere balancen i talenternes hverdag, 

forekomsten af eventuelle problematikker, samt progression. Træneren bringer 

sin viden herom videre til de ugentlige møder i trænergruppen, hvor ugens 

træning og kampe planlægges. Det opleves af trænerne som betydningsfuldt at 

have kendskab til, hvorvidt der er nogle af drengene der af forskellige grunde 

skal belastes mindre i en periode, eller fritages fra en træning. Det kan være, hvis 

de er bagud med en aflevering eller der er eksamener, men det kan også være, 

hvis de skal træne med førsteholdet eller er udtaget til et landshold. 

I den anden klub er der ikke en aftale om løbende evaluering. Her tager 

elitekoordinatoren og træneren eller den uddannelsesansvarlige kontakt til 

hinanden, hvis de oplever et behov for det. Talenterne skal i løbet af deres studie 

skrive i en refleksionsjournal, hvor de bl.a. skal estimere, hvad de foretager sig i 

løbet af et døgn. Elitekoordinatoren giver udtryk for, at hvis timeantallet 

overskrider 24 timer, og de mangler at indberegne deres søvn indkalder han dem 

til en samtale, så de kan revidere journalen og lave en tidsplan, hvor deres 
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søvnbehov indgår. Klubben har formaliseret en målsætning om, at 90 procent af 

spillerne i transitionen fra ungdom til senior skal være under eller færdige med 

en ungdomsuddannelse. Klubben har fastsat en KPI (Key Performance Indicator) 

for at signalere over for spillerne, at det er en af målepunkterne, og for at 

bestyrelsen ved, hvorfor der bevilliges penge hertil. Uddannelsesaftalen afføder 

en KPI skrevet ind i klubbens målsætning. Hvorvidt denne KPI følges op af en 

studierådgivning, der går på at vejlede talenterne om valg af uddannelse i forhold 

til, hvad de gerne vil lave, når de ikke skal spille fodbold længere fremgår ikke. 

Denne performance af uddannelsesaftalen går derfor mere på at opfylde et 

kvantificeret resultatmål end kvaliteten af det valg, som de unge står overfor i 

forhold til deres interesser, ambitioner, faglige præferencer mv. 

Samtlige klubber (ca. 30 i alt) skal udarbejde uddannelsesplaner med deres 

talenter, der behandles af DBU’s koordinator med ansvar for uddannelse, som 

videresender dem til TD, for dem, der allerede er i systemet, og for dem, der 

ønsker optagelse heri. Det kræver, at landstrænerne underskriver disse. Da ikke 

alle talenter bliver sportslig godkendt opnår de ikke status som TD elev, hvorfor 

de i udgangspunktet ikke kan få de fleksible vilkår, der gælder for denne gruppe. 

Det er et relativt omfattende dokumentationsmateriale, der forbinder disse 

aktører, så DBU’s målsætning om 95 procent af en årgang kan få en 

ungdomsuddannelse. Ifølge koordinatoren lever DBU op til det. Om årsag hertil, 

peger hun på, at klubberne og uddannelserne viser større fleksibilitet over for 

hinanden end tidligere. Ydermere mener hun, at uddannelserne ser mere 

prestige i at have eliteatleter end tidligere, fordi det giver en god omtale af deres 

uddannelser. Det har betydet, at de er blevet bedre til at lave individuelle forløb, 

som bl.a. kommer de elever til gode som ikke bliver sportslig godkendt af TD, så 

de alligevel kan få fri til morgentræning. Hun er dog fortsat skeptisk i forhold til 

at få tingene til at hænge sammen. Det skyldes, at U-19 talenter rykkes tidligere 

op på førsteholdet, hvorfor der kræves endnu mere af dem i forhold til at træne 

på skæve tidspunkter, deltage i kampe på flere af klubbens hold mv. En anden 

problematik, der rækker ud over klubbernes måde at strukturere sig på, som 

også presser talenterne, er UEFA’s tidspunkt at afholde slutrunder på. Da de altid 

afholdes i maj-juni måned kolliderer de med eksamensterminen. Ifølge hende 

forsøger DBU at løfte deres del af opgaven ved at afsætte tid til lektier ved hver 

landsholdsaktivitet, hvorfor talenterne skal sikre sig, at de har en lektieplan de 

kan følge, når de er afsted med landsholdet. Det vender jeg tilbage til i sidste 

analysekapitel. 

Uddannelsesplanen er også en affekt af TD’s samarbejde med relevante 

ministerier, såsom Uddannelses- og Kulturministeriet, og med et specialforbund, 
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som i dette tilfælde er DBU. Samarbejdet går på at tænke DC, så der er et samspil 

mellem sport og uddannelse. TD konsulenten har en anden samarbejdsrelation 

med fodbolden end med andre specialforbund, fordi fodboldklubberne er 

forankrede i private virksomheder, hvorfor han oplever, at de andre dagsordner 

om bl.a. profit som de også ønsker følge. Når klubberne formulerer 

talentstrategier i form af bl.a. aldersrelateret træning beskriver de deres 

vejledningsfunktion i forbindelse med uddannelse, men ellers oplever han ikke 

’en kultur’ der understøtter uddannelse. Til mit spørgsmål om, hvordan 

fodboldklubberne forholder sig til uddannelse, svarer han:    

De er jo nok det sorte får i klassen. Må vi desværre nok sige. Og der er jo 
desværre mange steder en kultur, som ikke understøtter det, hvor 
udgangspunktet er, at man bliver bedre til fodbold, hvis man fokuserer 100 % 
på det, og det er jo paradoksalt, fordi det er jo ikke den sport, hvor der bliver 
trænet mest eller der er flest rejsedage. Det er til gengæld tilrettelagt, så det er 
svært at få til at hænge sammen med en uddannelse (TD konsulent). 

Tilrettelæggelsen går på træningstidspunktet for seniorholdet, der strækker sig 

over hele formiddage inklusiv morgenmad, frokost, skadeforebyggende træning 

mv., hvorfor de først kan komme til undervisning ved 13-14 tiden. Det mener han 

saboterer al form for deltagelse i uddannelse ved siden af. Han slutter, at der 

med en fuldtidskontrakt i dansk fodbold følger en enstrenget karrierebane. Det 

er for ham problematisk, da de i TD oplever, at der er flere tidligere eliteatleter 

der ender i livskriser i deres post-sportskarriere. 

 

Uddannelsesvalg 

Idealet har produceret et relativ omfangsrigt antal forbindelseslinjer mellem 

forskellige kroppe, ting og idéer (TD konsulent, KPI, skemaer, aftalepartnere, 

eliteidrætslov mv.), som tilsammen udgør en produktiv kraft og orden, der virker 

ind på talenterne allerede inden de kobles på et talentassemblage. Gennem 

idealets produktive orden forekommer der en stribe af begivenheder hver gang 

de unge skal foretage et uddannelsesvalg. Her vil de opleve, at de ikke kan vælge 

mellem ret meget. Det betragtes for de fleste som en selvfølge, hvorfor de typisk 

vælger at gå med det flow. Derfor kan disse begivenheder ses som genkomne, 

når talenterne f.eks. står mellem at skulle vælge en 2-årig HF eller IB-uddannelse 

eller en 3-årig HHX eller STX-uddannelse. For en af elitekoordinatorerne handler 

det for talenterne om at undgå at isolere sig: 

Hvis der er en stor gruppe spillere, der snakker meget om, at de skal i en retning, 
så påvirker det, og derfor kræver det, at man er stærk. Jeg ved f.eks., at sådan 
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en som Mark, som skiftede over til HHX. De var to, der gik på STX, og den ene 
stoppede så i klubben, og så ved jeg ikke, hvad der skete, men så smuttede han 
derover. Jeg tror, at der godt kan gå lidt flok mentalitet i den. Det kræver, at 
man er en stærk elev for at bryde ud af det (Elitekoordinator). 

Der er ingen af talenterne der vælger en anden ungdomsuddannelse end de 

andre, hvorfor de alle følger flokken. En af de uddannelsesansvarlige nævner, at 

det er deres erfaring, at de skal undgå at komme alene på et studie. Han 

forklarer, at  

det eneste jeg advarer lidt imod, når vi snakker skole, så er det, at der er nogen 
der kommer til at gå isoleret. Altså bare én. Lad os bare sige, at der bare er én, 
der vælger HHX. Det er ikke altid heldigt. Det er rigtig rart, at de er minimum to, 
så de har nogen at sparre med. 

Martin: Sparre med hensyn til lektier og praktiske ting? 

Lige præcis. Er der noget, hvor den ene har fravær, så kan den anden tage noter, 
eller hvad hulen ved jeg. Alt det man nu kan på den måde 
(Uddannelsesansvarlig).     

Hvad rationalet er bag formuleringen om, at det ikke altid er heldigt at isolere sig 

uddyber han ikke andet end det handler om at kunne sparre med nogen og tage 

noter. Hvorvidt det også kan handle om en måde, hvorpå et hold opbygges på 

eller om det skal bidrage til, at de får nemmere ved at møde i skole, så de kan 

trække hinanden derhen, kommer han ikke ind på. Det der i hvert fald står tilbage 

er, at det sociale liv blandt andre unge, der kan give dem en anden berøringsflade 

og andre indtryk end i klubmiljøet ikke fordres herigennem. Derudover anbefaler 

hverken ham eller den anden uddannelsesansvarlige, at de vælger en 2-årig HF-

uddannelse: 

HF anbefaler vi ikke, da de ikke kan bruge den til noget. De skal alligevel læse et 
ekstra år. Jeg plejer at sige, at hvis det bare handler om ophold kan de gøre det, 
men det synes vi ikke, at det skal. De skal have en ordentlig ungdomsuddannelse 
(Uddannelsesansvarlig). 

Det er mere fleksibelt, så man kan tage enkeltfag. Det er bare ikke så god en 
uddannelse som HHX eller STX, så det vil jeg ikke bare rådgive dem til 
(Uddannelsesansvarlig). 

De er begge konsekvente i forhold til, hvad de opfatter som en ordentlig 

ungdomsuddannelse, men de anerkender den fleksibilitet som en HF-

uddannelse giver ved kortere skoledage og færre lektier. Disse 

uddannelsesansvarlige står i et dilemma mellem, hvad de opfatter som en 

ordentlig ungdomsuddannelse og hvad klubberne foretrækker talenterne 

vælger. På trods af det mindre gode uddannelsestilbud hælder de alligevel til, at 
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talenterne træffer et valg, der bedst går op med fodboldens krav. Det kan en 

mentaltræner i en af klubberne genkende: 

Det er helt klart min fornemmelse, at det ofte var ”tag en HF”, så kan vi vinge 
den af, så du får taget en gymnasial uddannelse for det har vi en forpligtelse til 
over for et eller andet system, og det er det der giver dig mest tid til at fokusere 
på fodbold (Mentaltræner). 

Valg af uddannelse bliver til et spørgsmål om at få noget vinget af, da klubberne 

er forpligtet til det for samtidigt at få kanaliseret sin tid over på noget 

fodboldrelateret. I forlængelse heraf, beskriver en af de uddannelsesansvarlige 

over for talenterne: 

Hvis de er ligeglade med, hvad for en ungdomsuddannelse de skal have, så er 
det nemmeste at tage HF’en. Hvis de vil have STX’en, så skal de gøre det, og hvis 
de er afklarede med det. Så er det faktisk næsten dem, det går bedst for. Der er 
ikke de store udfordringer, når jeg er til møde ovre på gymnasiet. Der er 
udfordringer omkring HF’erne (…) Dem i HF de undervurderer tit uddannelsen, 
når de ikke får karakterer eller får lektier for (Uddannelsesansvarlig). 

Ud over værdien af uddannelsen hænger det for ham sammen med, hvem der 

har udfordringer, som også handler om deres mentale indstilling. Han ser en 

udvikling, der giver en anden begrundelse for at vælge HF. Det drejer sig om, at 

U-19 holdet i endnu højere grad end tidligere skal træne samme dage og 

tidspunkter som Superligaen, så talenterne nemmere kan glide ind i den trup. 

Derfor mener han, at det almene gymnasium med deres STX-uddannelse bliver 

for rigid, mens HF-uddannelsen giver større fleksibilitet. Han erkender, at han 

tidligere har været modstander af HF-uddannelsen, men som udviklingen er for 

U-18/U-19 talenter ikke kun i Danmark, men i Europa finder han den mest 

relevant i forhold til deres hverdag. Det tyder på, at talenterne i endnu højere 

grad tvinges til at prioritere mellem deres uddannelsesvalg og sportslige 

ambitioner på et relativt tidspunkt i deres karriere, der kan få konsekvenser på 

længere sigt. 

Collegelederen peger på flere problematikker ved at vælge HF-uddannelsen. Han 

ser en problematik ved, at talenterne er for tidligt færdige med deres uddannelse 

i forhold til, hvornår de får afklaring på om de bliver tilbudt en kontrakt som 

seniorspiller: 

Når de så er færdig med det, når de er som andet års U-19, så hedder det sig, 
at de skal læse noget enkeltfag, og at der er noget uddannelse i deres 
kontrakter. Der synes jeg vi skal stramme op, for det lever vi slet ikke op til. 
Kæft, de sejler i deres egen sø. 

Martin: De har et enkeltfag med tre timer om ugen 
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Ja, hvis de har det, og så kan man sige, at det fag, har de valgt ud fra, at det skal 
være nemt og ikke ud fra, at der er lavet en ordentlig uddannelsesplan for dem. 
Det er et af de steder, når vi har snakken, at jeg nok er mere skolemand end jeg 
er elitærmand i den sportslige retning (Collegeleder). 

Han understreger, at det ikke er HF-uddannelsen der er problemet, men det er 

klubben og forældrene. Betragtet fra fodboldens side bliver det et ”fodbold-år”, 

som spillerne selv beskriver det, mens det fra uddannelsens side bliver et fjumre 

år. De sideløbende karrierebaner er her i mindre grad parallelle for i større grad 

at være konvergente hældende til lineære. Han mener, at de burde stille højere 

krav til udformning af en uddannelsesplan for de drenge, der er færdige med 

deres ungdomsuddannelser. Det giver en uhensigtsmæssig affekt af 

uddannelsestilbuddet, hvor tilbuddet bliver til et krav til spillerne, der fanger 

dem mellem to domæner (sport og uddannelse/erhverv) som ikke spiller 

sammen. Det udfolder jeg i næste kapitel. En elitekoordinator peger på en anden 

problematik, der kan opstå i transitionen mellem ungdoms- og videregående 

uddannelse, hvor de drenge der har valgt en HF-uddannelse kan risikere at 

mangle de fornødne a-fag for at komme ind på den uddannelse, de ønsker at 

blive optaget på: 

Hvis forældrene kommer og man siger til dem, at en teenager der i 2-3 år har 
lavet nul lektier og ikke fået kontrakt og [er] måske nede over det og så sige at 
til gengæld skal du så til at læse fire a-niveau fag kun på 1-2 måneder for at 
komme ind på universitet og det er i min verden urealistisk (…) Det er det jeg 
synes er problemet med HF. STX kan sagtens gå, hvor de kan få noget med. HF 
hvis de kan nøjes med at bruge de gode HF fag de har haft, men hvis de regner 
med, at de kan læse medicin, jura, eller hvad der ellers er, og de får at vide, at 
de skal læse mange a-fag op, så tror jeg, at vi taber mange på gulvet 
(Elitekoordinator). 

Denne performance af idealet som uddannelsesaftale producerer en 

tilbøjelighed hos talenterne til at vælge en HF-uddannelse. Det fører til en 

uhensigtsmæssig affekt for særligt dem, hvis kontrakter ikke forlænges, hvorfor 

deres vej gennem uddannelsessystemet i det øjeblik, de ønsker at søge ind, 

besværliggøres eller i værste fald forringes. Alternativet kan derfor være at læse 

flere fag op inden der søges om optag, men det er noget, som kan vise sig at 

strække sig over en længere periode end et par måneder fra typisk 

kontraktophør 1. juli til studiestart i august/september måned. En mentaltræner 

problematiserer værdien af den uddannelse, som talenterne tager: 

Vi skal også sørge for, at de får en uddannelse. Så kunne man være fræk, og 
stille det spørgsmål, at fokus er jo primært på fodbolden her. Det kan godt være 
de får en uddannelse, men hvis de kommer ud med et snit på 4 eller 3. Hvad 
kan de reelt bruge den uddannelse til? De har brugt deres liv på akademiet og 



5. DISTRIBUEREDE TALENTASSEMBLAGES 

113 

ofret sig for at gå efter den drøm mod ikke at have dedikeret sig til skolen. Der 
er nogle blinde vinkler, som man skal være opmærksom på inden man bare 
siger, at vi har fokus på det hele menneske (…) jeg synes der er et aspekt i det 
her med, at vi giver dem en uddannelse, ja - men hvad kan de bruge den til, hvis 
de ikke bliver professionelle fodboldspillere? (Mentaltræner). 

Han peger på den relativt store restgruppe af talenter der har brugt al deres tid 

på at forfølge deres fodboldkarriere for at risikere at ende op med en 

uddannelse, de ikke umiddelbart kan komme videre med i uddannelsessystemet. 

Han betegner det som en blind vinkel i praktiseringen af det hele menneske. 

Hermed sætter han deres uddannelser ind i en diskussion om kvalitet, hvor han 

rejser spørgsmål om, hvorvidt drømmen om en fodboldkarriere efterlader en 

anden mulig karrierevej for meget tilbage. Det er et aspekt af talenternes 

uddannelser, som ellers ikke fylder noget i disse talentassemblages. 

I en samtale med tre fædre til tre kommende U-17 talenter fremtræder 

forskellige vægtninger af forholdet mellem uddannelsesvalg og fodbold. En far 

understreger, at skolen er det vigtigste. Derfor skal deres dreng have en 3-årig 

STX-uddannelse, og det begrunder han med, at setuppet er så godt, at det kan 

gennemføres. Her er der tale om en konvergent karrierebane med en 

forskydning til uddannelsessiden, som hører til undtagelserne blandt forældrene 

og drengene. En anden mener, at det er den her tid i deres drengs liv, hvor 

fodbolden skal prioriteres. Han tilføjer, at da de fandt ud af, at deres dreng var 

den eneste i årgangen, der havde valgt HHX ændrede de beslutning til, at han 

skulle have en HF-uddannelse. Som konsekvens heraf lavede de, som han 

formulerede det, ”en kontrakt om, at han skulle give den gas med sin uddannelse 

og læse to fag op bagefter, og så skulle han selvtræne to gange om ugen”. Her er 

der også tale om en konvergent karrierebane, men denne hælder mest til 

fodboldsiden. Den tredje far var i kraft af sin egenskab af at være gymnasierektor 

ikke i tvivl om, at hans dreng skulle på et gymnasium for at tage en STX, hvortil 

han understregede muligheden for at forlænge de 3 til 4 år, hvis det ikke gik med 

de tre. Det er dog ikke noget han anbefaler, da han mener, at det giver et dårligt 

forløb. 

Muligheden for at forlænge sin ungdomsuddannelse kan også ses som en affekt 

af uddannelsesaftalen. Alle talenter fravælger i udgangspunktet at forlænge 

deres ungdomsuddannelser fra 3 til 4 år (HHX eller STX) eller 2 til 3 år (HF eller 

IB). I den ene klub vælger tre talenter undervejs i deres uddannelser at forlænge 

deres HF fra 2 til 3 år, da de gennemgår en ikke-normativ transition på 

fodbolddelen 6 måneder før deres normative transition. En af de 
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uddannelsesansvarlige begrunder, hvorfor ingen ønsker at forlænge deres 

uddannelser:   

De 4-årige gymnasiale uddannelser hjælper os ikke meget, da de kommer til at 
halte bag efter de første år de skal med førsteholdet, da de samtidig skal afslutte 
deres uddannelse (Uddannelsesansvarlig). 

Begrundelsen er, at uddannelsen kommer til at kollidere med det første år som 

seniorspiller, hvilket begrænser spillerne i deres muligheder for at træne med 

førsteholdet og deltage i træningslejre. Ifølge agenterne ønsker klubberne også, 

at talenterne hurtigst muligt færdiggør deres uddannelser, så de kan skrive en 

fuldtidskontrakt med dem, der er gode nok uden at skulle tage højde for deres 

uddannelsessituation. Ingen aktører overvejer, hvorvidt en forlængelse af deres 

uddannelser kan være til gavn for kvaliteten heraf, så de ikke kommer til at halte 

bag efter med den.  

Ingen af talenterne giver udtryk for at ville overveje at forlænge deres 

ungdomsuddannelser, selvom det kan give dem mere tid og overskud i 

hverdagen. Det er i langt overvejende grad fodbolden, der for dem er det 

vigtigste, og hvis det stod til dem ville flere af dem gerne undvære 

uddannelsesdelen. Nogle få nævner værdien af at få intellektuel stimuli, da det 

kan give dem et pusterum for fodbolden, men det hører til undtagelserne. En af 

talenterne giver dog udtryk for at være begrænset i sit uddannelsesvalg. På 

baggrund af mit spørgsmål om, hvad han skal foretage sig, når han bliver færdig 

med sin HF-uddannelse, han netop har forlænget ét år grundet vanskeligheder 

ved at klare de faglige krav, giver han udtryk for: 

Emil: Jeg har tidligere tænkt på, da jeg boede i Norge at blive tømrer, så jeg 
håber på, at jeg senere kan bruge det til at tage en tømreruddannelse, så et 
håndværkerarbejde. 

Martin: Kunne du godt tænke dig at være tømrerelev nu frem for at gå i skole? 

Emil: Ja 

Martin: Hvis det var muligt? 

Emil: Ja 

Martin: For man kunne godt vælge at tage en tømrer- eller håndværksmæssig 
uddannelse frem for at tage HF. Det kunne man godt. Har du overvejet det? 

Emil: Det er første gang jeg har fået det at vide, så ja. Det vidste jeg ikke man 
ku’. Men ja.  

Martin: Det har du ikke fået at vide før? 
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Emil: Nej, det har jeg ikke fået. 

Martin: Nej, okay. Man kan vælge en erhvervsfaglig uddannelse, og så kunne 
man starte på en tømreruddannelse frem for at skulle i skole. Det har klubben 
ikke nævnt over for dig?  

Emil: Nej 

Emils situation viser det begrænsede handlerum i forhold til at træffe 

selvstændige beslutninger om, hvilke ungdomsuddannelser der for talenterne er 

mest relevante. Han er enten ikke blevet orienteret om erhvervsuddannelserne, 

der kan skyldes aftalepartnernes beslutning om, hvilke ungdomsuddannelser de 

ønsker at udbyde, eller også har han ikke selv undersøgt det i tilstrækkelig grad. 

Denne performance af idealet har derfor allerede vanskeliggjort Emils hverdag 

inden han tilkobles et talentassemblage. Han er den eneste af de talenter jeg har 

fulgt, der giver udtryk for et ønske om at performe idealet som uddannelsesvalg 

på en anden måde end i den standardiserede form. 

De to uddannelsesansvarlige påpeger, at de ikke forbyder talenterne at vælge en 

erhvervsuddannelse, men det er noget de fraråder af de førnævnte grunde. I den 

ene klub har en talenterne været på kokkeskole, men forløbet kom aldrig til at 

fungere og blev siden hen afbrudt. Han forklarede det med, at de vekslende 

arbejdstider for ofte kolliderede med træning. Samtidigt havde talentet svært 

ved at håndtere de krav, der var til at tage en ungdomsuddannelse. Han havde 

tidligere afbrudt to andre uddannelsesforløb, hvilket lagde til grund for, hvorfor 

klubben indvilligede i at forsøge sig med en kokkeskole. De erhvervsrettede 

uddannelser betragtes uforenelige med hverdagen som et fodboldtalent. Det når 

aldrig at blive til en begivenhed, der kan implicere en handling fra en aktør, 

eftersom felten har vedtaget en anden standard, som følger med den måde 

idealet performes på. 

Fra idealets performance som uddannelsesaftale til talenternes bopæl, der også 

knytter sig til bestemte måder at performe idealet på. 

 

5.3 Idealet som botilbud 
Inden talenterne optages i et talentassemblage har idealet manifesteret sig som 

et botilbud i kraft af et samarbejde mellem klub og efterskole og/eller college. 

Botilbuddet er med til at prædeterminere bestemte måder, hvorpå idealet 

performes. Det tydeliggøres af klubbernes forskellige måder at løse det på. Hvor 

uddannelsesaftalen i seneste afsnit udgør begivenheden ved at sætte 
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heterogene elementer i forbindelse, som tilsammen får en produktiv kraft er det 

her brugen af værelset og indretningen heraf, samt idéerne bag botilbuddet, der 

fungerer som en aktør. 

I den ene klub følger der med optagelse på akademiet et botilbud, der strækker 

sig over minimum fire år, som svarer til årene som U-17 og U-19 talent. I det 

første år som U-17 talent bor de på idrætsefterskolen sammen med de øvrige 

efterskoleelever (190 elever i alt), mens de det andet år bor på akademiet, dvs. i 

klubben, hvor de kun bor sammen med deres holdkammerater fra samme 

årgang, dvs. 10-12 drenge i alt. Det 3. og 4. og sidste år som ungdomspiller bor 

de på college, hvor de igen bor sammen med andre unge (120 unge i alt) fordelt 

mellem syv forskellige idrætsgrene. Det er først på college, at de får deres eget 

værelse, ellers deler de typisk værelse med minimum én anden. Alle tre botilbud 

befinder sig i samme lokalitet som klubben, hvorfor de forbindes af stisystemer, 

som også kobler sig på uddannelsesinstitutionerne, der gør det er muligt at cykle 

herimellem på 5-10 min. Blandt de drenge jeg har fulgt bor de på hhv. akademiet 

og college, hvorfra den yngste gruppe flyttede fra akademiet til college, mens jeg 

fulgte dem. 

I den anden klub er der ikke tilknyttet et botilbud medmindre de vælger at gå på 

idrætsefterskolen, som ligger i samme lokalitet som klubben. Det vælger de 

fleste at gøre det første år på U-17. Herefter tilbydes de drenge, hvis forældre 

bor i en anden landsdel et værelse på efterskolen, hvor de indgår i 

madordningen, men ellers ikke i efterskolens hverdag. Klubben begrunder deres 

manglende botilbud med, at de fleste af deres talenter bor hos deres forældre i 

Storkøbenhavn, hvorfor de kan cykle til klubben, dvs. i nærområdet, mens andre 

kan bruge offentlig transport (bus og S-tog), eller få deres forældre til at køre 

dem frem og tilbage. Af de drenge jeg har fulgt bor to af disse på efterskolen, 

mens de øvrige bor hos deres forældre i Storkøbenhavn, der medfører forskellige 

transportløsninger. Botilbuddet, eller fraværet heraf, kobler sig på transport 

mellem sport, uddannelse og bopæl, hvilket jeg udfolder i næste afsnit. 

I forbindelse med 3. samtale med drengene besøgte jeg deres bopæl, da jeg 

ønskede at få adgang til deres værelser, spisesal, opholdsrum mv., for at få 

indsigt i deres materialiserede virkelighed. Ud over samtalen, var mit fokus 

således på, hvilke materialiteter der medkonstituerer idealet. Følgende noter fra 

et besøg på college eksemplificerer dette: 

Jeg går ind i fælleshuset, hvor jeg møder collegelederen. Vi har tidligere mødtes, 
da jeg interviewede ham. Jeg fortæller ham om mit ærinde, hvortil han svarer, 
om jeg ikke bare selv finder frem til dem. Jeg svarer, at det vil jeg gerne, da det 
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giver mig mulighed for at bevæge mig rundt omkring. Han peger på en liste på 
væggen med en oversigt over collegeelever og deres værelsesnumre, hvor han 
nævner, at jeg så selv kan finde frem til dem jeg skal tale med. Inden jeg finder 
Niclas’ værelse, der er den første jeg skal mødes med, bemærker jeg lange 
rækker af borde og stole, sofaer, bordfodbold og billardbord, samt et stort 
køkken med køleskabe, opvaskemaskine mv. På dørene står der slogans, såsom 
”Giv mig sindsro til at acceptere, hvad jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre det 
jeg kan. Og visdom til at se forskellen” og ”If you can dream it. You can do it!”. 
På væggene hænger klubbens logo og værdisæt, udklip med omtale af college, 
sportstrøjer fra tidligere elever, samt på endevæggen rammer med billeder af 
nuværende eller tidligere elever, hvor der også er andre sportsgrene end 
fodbold, bl.a. håndbold og golf. Ud over billedet af dem, står der, hvad de har 
præsteret nationalt og/eller internationalt. Værelserne befinder sig 5 min. gang 
fra fælleshuset og forbindes af flisebelagte stier og grønne arealer med borde 
og bænke. Jeg finder Niclas’ værelse på 1. sal, hvor jeg banker på døren. Der 
sker ingenting, så jeg ringer til ham, og han fortæller, at han er blevet nødt til at 
tage i skole pga. en spørgetime i forbindelse med en eksamen. Vi laver en anden 
aftale lidt senere på dagen. I stedet går jeg tilbage i fælleshuset for at finde ud 
af, hvor en af de andre drenge bor, som det ikke er lykkedes at lave en aftale 
med. De andre gange jeg har mødtes med Alex, har han heller ikke svaret på 
mine forespørgsler, men når jeg møder ham viser han altid stor interesse i at vil 
tale med mig. Det samme gør sig gældende denne gang. Jeg banker på hans dør, 
og han lukker mig ind, og han siger, at han har fin tid til at tale med mig. Gardinet 
er rullet ned, og der er mørkt. Jeg spørger, hvorfor han ikke er i skole, hvortil 
han svarer, at det er han blevet færdig med. Jeg tænder lyset på kontaktet, og 
jeg sætter mig på hans seng ved siden af ham, da han ikke har en stol, jeg kan 
sætte mig på. Sengen fylder det meste af værelset. Ud over den, har Alex et 
fjernsyn, en spilkonsol, et klædeskab, en hylde med kreatin og energibarer, og 
plakater på væggen. Efter samtalen går jeg over til Morten, som jeg har en aftale 
med. Han hører ikke jeg banker på. Jeg åbner forsigtigt døren, og jeg ser, at han 
er i gang med at spille computer. Jeg spørger, hvordan det passer ham, hvortil 
han svarer, at det er fint. Han skal bare lige afslutte spillet. I mellemtiden kigger 
jeg mig omkring. Når man træder ind i af døren, står man i en gang, hvor der er 
to værelser på hver side. På den anden side bor Jesper, som jeg også skal tale 
med. Alle drengene bor sammen to-og-to. I gangen er der et køleskab med en 
mikrobølgeovn, et toastjern og en elkedel ovenpå. På væggen ved siden af 
køleskabet hænger der en seddel, hvor der står, hvad der skal gøres rent, og 
hvornår det bliver tjekket. Mellem værelserne er der et toilet med bad. På 
toilettet står der en støvsuger, en spand og en gulvmoppe. På Mortens værelse 
er der ligesom på Alex’ en stor seng, et fjernsyn, en spilkonsol, et klædeskab og 
en hylde med energibarer. Han har også en stol og et bord. Jeg sætter mig på 
stolen, og spørger: ”Hvordan går det, Morten?”. 

Observationerne viser, hvordan værelset og indretningen heraf kan ses som en 

aktør i måden, hvorpå talenterne performer idealet. Idealet manifesterer sig ved, 

at de i overvejende grad bruger deres værelser til at slappe af i deres senge og 

restituere ved at spille computerspil på en spilkonsol tilkoblet et fjernsyn de 

betegner som ”Gamer hjørnet” på værelset. Da de fleste af drengene ikke har et 



IDEALET OM AT FREMME DET HELE MENNESKE I DANSKE ELITEFODBOLDKLUBBER 

118 

arbejdsbord på deres værelser spørger jeg dem om, hvor de laver deres lektier, 

hvortil bl.a. Alex svarer, at det gør han i sengen eller også har han klaret det i 

skolen. Alex’ udsagn viser den gennemgående performance fra drengene. 

Botilbuddet kobler sig dermed på en måde at restituere og lave lektier på. 

Deres minikøkkener bestående af bl.a. et toastjern viser, hvorledes disse ting 

medkonstituerer en måde, hvorpå idealet manifesterer sig gennem nemt og 

hurtigt mad, såsom toasts og nudelretter. For drengene er det en mulighed de 

ofte benytter sig af inden træning, hvis de ikke har fået lavet en tilstrækkelig stor 

madpakke om morgenen, der dækker deres behov i skolen. På akademiet er der 

tilknyttet en diætist, som sørger for, at der er de ernæringsrigtige produkter i 

køleskabet. Der er en vejledning på køleskabet om, hvad de bør spise, på hvilke 

tidspunkter i løbet af en dag, og i hvilke mængder. På sedlen med TD’s logo står 

der ”kostforslag 16.000 KJ”, hvorunder der står ”svarer til en mand, der træner 1 

gange dagligt 1 1/2 -2 timer med moderat til høj intensitet”. Der er fotos af kost 

til morgenmad, formiddag, frokost, eftermiddag, under og efter træning, 

aftensmad og sen aften, og med håndskrift tilføjet ”bemærk mængden af vand”. 

Diætisten optræder gennem sine kostråd nedfældet på en seddel på køleskabet, 

som på den ene side skal gøre talenterne i stand til at vælge det rigtige at spise 

og drikke, hvor de ansvarliggøres herfor. På den anden side leveres der en 

kostplan, som de i større eller mindre udstrækning forpligtes til at følge. Hvis de 

ønsker andet end hvad der i køleskabet skal de selv købe det, hvorfor det oftest 

bliver kostplanen der følges. Der er ikke voksenopsyn på akademiet, herunder i 

køkkenet, men med jævne mellemrum skal de sende billedbeskeder af deres 

morgenmad til en af trænerne, der har kendskab til ernæring, hvorfor de alligevel 

er under en form for opsyn. Botilbuddet kobler sig hermed også til kost og 

ernæring.  

Botilbuddet kobler sig også på talenternes fysiske kapacitet, der fremstilles på en 

seddel på døren til køkkenet. På sedlen er der en rangliste med navne på spillere 

fra et hold og deres resultater i en løbetest. Her er deres gennemsnits-, 

minimums- og maksimumstid angivet. At sedlen hænger der kan ses som et 

udtryk for, at klubben ønsker at bevidstgøre talenterne om, hvordan deres kost 

kan have en affekt på deres fysiske formåenhed. Samtidigt udstilles de talenter, 

der har klaret sig mindre godt. Intentionen kan være, at få dem til at yde en større 

indsats, men det kan måske også få den modsatrettede effekt. 

På college hænger der en rengøringsseddel i gangen mellem deres værelser, hvor 

der står en række praktiske opgaver, som de skal løse to-og-to, der forbundet 
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med det at have et værelse på college. Jeg spørger Morten herom, hvortil han 

svarer, at Jesper (bofælle) og ham har prøvet ikke at få godkendt deres værelser: 

Morten: Ja, det har jeg faktisk, men det var så godt nok ikke – det var ikke rent, 
men jeg kunne nå at gøre det igen inden træning, i og med at jeg ikke gik i skole, 
så jeg fik lov til at træne alligevel, men jeg slap desværre ikke for bøde. 

Martin: Hvad lyder sådan en bøde på? 

Morten: 100 kr. 

Martin: Gik det også ud over Jesper? 

Morten: Ja, det gjorde det. Det er os begge to. Vi skal gøre rent inde på 
værelserne og så skal vi dele om det her herude. Gulvet og fællesarealet. 

Martin: Vaske gulv, støvsuge, tørre flader af? 

Morten: Ja 

Martin: Snakkede du med Karl (træneren) om det efterfølgende? Eller Kresten 
(collegelederen)? 

Morten: Nu var Kresten fin nok. Han sagde bare, at jeg bare skulle få det ordnet, 
så var der ikke mere. Så gik han ikke til Karl med det. 

Martin: Okay 

Morten: Heldigvis 

Martin: Hvad vil der så ske? 

Morten: Så vil vi nok lige få en snak. Bare for at få at vide, at det skulle være 
bedre.  

Drengene skal klare disse opgaver inden for nogle fastsatte tidsintervaller for 

ikke at risikere repressalier. Collegelederen giver her udtryk for konsekvensen 

ved det: 

Der er rengøringstjek en gang i måneden, hvor vi er rundt og der skal man have 
det godkendt, og hvis man ikke får det godkendt bliver man taget af træningen 
efterfølgende, og der er akademiet benhårde. Forstået på den måde, at Karl 
siger, at hvis det ikke er godkendt bliver de taget af om eftermiddagen. Så må 
de sørge for, at det er i orden (Collegeleder). 

Disse repressalier udgør en affekt, der afstedkommer følgevirkninger hele vejen 

rundt i et talentassemblage. Det samme gør sig gældende for den anden klub. En 

af affekterne ved botilbuddet er indførslen af kontrol og disciplin på en 

traditionel måde over for de her unge på et relativt tidligt tidspunkt i deres liv. 

Med botilbuddet følger der en masse kontrolmekanismer i forhold til kost, 
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væske, søvn, rengøring, oprydning mv. Det kræver en hel anden form for 

disciplin, som de ikke ville leve under, hvis de fortsat levede hjemme hos deres 

forældre. På den måde bliver en affekt af botilbuddet, at de unge efterlades 

begrænsede muligheder for at udvise vilje til selv at gøre noget som ellers 

forventes af dem i forhold til noget fodboldrelateret. F.eks. skadesforebyggende 

træning. Her er der en mulighed for at udvise commitment, som der i væsentligt 

mindre grad efterlades mulighed for i forhold til deres bopæl, hvor der 

tilsyneladende er mere behov for ydre kontrol. Der findes flere eksempler på 

repressalier, der også rækker ind i uddannelsesdelen. Hvis de har fysisk eller 

skriftligt fravær i skolen kan det medføre, at de ikke udtages til en kamp. Ifølge 

en af trænerne er det den strengeste straf som de kun i yderste konsekvens 

benytter sig af. 

I en samtale med en af drengene Emil fortæller han, at fodbolddrengene bor 

sammen to-og-to, hvorfor de ikke blandes med unge fra andre sportsgrene eller 

køn. De er i alt 15-20 drenge der bor på college, som udgør den største gruppe 

inden for en sportsgren. Emil fortæller, at de har deres eget bord i fælleshuset, 

hvor kun de sidder og spiser deres mad. Han beskriver det som ”en regel, som 

altid har været der”, han ikke selv bryder sig om, men som er blevet overleveret 

fra de tidligere årgange. En af de andre drenge fortæller om nogle episoder, hvor 

nogle af de unge fra andre sportsgrene er blevet bedt om at sætte sig et andet 

sted efter de har sat sig ved bordet. Spisebordet tættest på endevæggen 

fungerer som en aktør i en måden, hvorpå denne bidrager til at markere et skel 

over for de andre unge der ikke er en del af fodbolddrengene. Det træder tydeligt 

frem, når nogle fra gruppen gennemgår en ikke-normativ transition, hvor de 

afviger fra det standardiserede DC forløb. Herved mister de fornemmelsen for, 

ved hvilket bord de skal sætte sig. Den del udfolder jeg i næste kapitel. 

I den anden klub besøger jeg efterskolen, hvor to af drengene fortsat bor. 

Følgende noter viser flere af de samme materialiteter som jeg observerede på 

college i den anden klub:  

Ved indgangen til efterskolen bemærker jeg deres logo i forskellige farver og 
med en skrift, hvor der står: ”Vi skaber hele mennesker”. Derfra går jeg ind i et 
stort opholdsrum, hvor der sidder nogle elever ved et bord, der spiller brætspil. 
Jeg spørger om de ved, hvor jeg kan finde Mike og Mihailo. De peger, i hvilken 
retning jeg skal gå, og jeg takker dem. På gangen hen imod deres værelser, 
hænger der på væggene fodboldtrøjer af tidligere elever, der er blevet 
Superligaspillere. På en af trøjerne har spilleren skrevet ”Tak for at forme mig 
som menneske og som fodboldspiller! Alt det bedste fremover”. Der hænger 
flere slogans, såsom ”Viljen starter dér hvor lysten stopper”. For enden af 
gangen finder jeg en liste på en dør med deres navne på, men døren er låst. Jeg 
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ringer til Mike, som jeg først har en aftale med, og efter et stykke tid dukker han 
op. Han undskylder, og siger, at han havde glemt det. Vi går op af trappen. Han 
fortæller mig, at deres værelser ligger lidt afsides på 1. sal, hvilket han synes er 
rart, nu hvor de ikke længere er elever på skolen. Han inviterer mig indenfor. På 
værelset har han en seng, et fjernsyn, en spilkonsol, en hjørnesofa, en lænestol, 
et køleskab med en mikrobølgeovn ovenpå og en elkedel og et toastjern på et 
bord ved siden af. På væggene hænger der to rammer, hvor der i den ene med 
sort skrift på hvidt papir står: ”Forskellen på succes og fiasko består ikke i styrke 
eller viden, men i vilje”, mens der i den anden står: ”Giv mig sindsro til at 
acceptere…”. Jeg spørger Mike, hvorfor netop disse hænger på væggene og 
intet andet. Mike svarer: ”Dem har jeg fået af mine forældre”. 

At der et sammenfald mellem, hvad der står på en dør i fælleshuset på college 

og de budskaber som Mikes forældre ønsker at viderebringe ham, hører givetvis 

under tilfældigheder, men at der i talenternes brug af værelse og indretning 

heraf er flere sammenfald i og på tværs af klubberne synes mindre tilfældigt. I 

Mihailos værelse som jeg også besøgte var der flere af de samme ting. Idealet 

producerer således flere af de samme ting og sætter dem i forbindelse gennem 

den måde talenterne bruger og indretter deres værelser på, der for dem i 

overvejende grad handler om hvile og restitution samt kost og ernæring, og i 

mindre grad om lektielæsning. Deres tilnærmelsesvise professionelle livsstil gør, 

at de ikke har brug for et skrivebord. En affekt af botilbuddet er, at det er 

fodboldens behov der sætter spor i deres livsstil, hvor denne performance af 

idealet som botilbud gør den mere enstrenget, end hvad det er tilfældet med 

uddannelsesaftalen.   

For trænere og ledere fra de to klubber ligger der forskellige årsager til grund for, 

hvorfor de har valgt at tilknytte et akademi med dertilhørende botilbud, samt 

hvorfor de andre har undladt at gøre det. For en træner fra den ene klub er det 

en afledt affekt af at rekruttere talenter fra hele Danmark, hvorfor det har været 

nødvendigt at tilbyde dem et sted at bo, så de ikke hverdag skal bruge 2-3 timer 

på transport. Med etableringen af et botilbud er der fulgt et 24/7 ansvar med 

som han beskriver det. Akademilederen fortæller, hvordan talenterne før 

akademiets opkomst altid var på vej til noget, hvad enten det var træning, hjem, 

lektielæsning mv. Han peger på, at efter kl. 19.30 har de, hvad han ser som et 

næsten normalt ungdomsliv bortset fra, at de ikke bor hjemme, men det ser de 

som et trin i deres personlige udvikling og dannelse. Ifølge lederen fordres denne 

udvikling gennem den systematik, som talenterne træder ind i, når de optages i 

deres talentassemblage: 

Når de starter her er der opsyn 24/7, og det er sat i system. Mad, timer, lektier, 
og hvornår træner de fodbold og hvornår skal de hjem. Altså alt er sat i system 
og der er voksne hele tiden man kan tale med, og når man kommer herover for 
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at bo, så bor de jo 10 drenge af gangen, og så skal de selv stå op, lave 
morgenmad, smøre madpakke og vores trænere bor tæt på, så det er bare en 
SMS (Akademileder). 

En træner ser det som et privilegium, at drengene bor der, så de kan møde dem 

på forskellige platforme som han beskriver det. Han begrunder det med, at hvis 

man kun ser dem i en fodboldmæssig sammenhæng ser man dem ikke med alle 

de kvaliteter, udfordringer og begrænsninger som de består af. Træneren 

betragter det som en gave, at have drengene så tæt på, men med den følger der 

forpligtelser, han mener, at de som klub må tage på sig. Akademilederen mener 

også, at de kan påvirke talenterne på en anden måde, fordi de bor der. Det ser 

han komme til udtryk ved en tæt relation mellem træner og spiller, som andre 

klubber ikke har samme mulighed for. I forlængelse af det udsagn, rejser han sig 

fra sin stol på sit kontor, hvor vi taler sammen for at åbne døren og pege herpå: 

”På x akademi udlever vi sammen drømmen”, hvortil han tilføjer, at ”det er noget 

vi gør sammen med spillerne, sammen med forældre, sammen med agenten og 

sammen med trænerne”. For lederen ligger akademiet op til relationsopbygning 

mellem flere humane aktører, der alle skal bidrage til at drømmen udleves. Hvad 

drømmen består i, synes derimod ikke klart. Er det idealet, livet som 

fuldtidsprofessional, eller begge dele? Svaret herpå vender jeg tilbage til. 

I den anden klub der ikke tilbyder et botilbud begrunder lederen det med, at de 

hører til i Københavnsområdet, hvor de kan rekruttere talenter fra et relativt 

stort område (målt på befolkningsantal), hvorfor de fortsat kan bo hjemme og 

tage til og fra klubben. Klubben har derfor undgået at bruge relativt mange 

ressourcer på driften heraf. Derudover nævner han, at de: 

har altid været lidt nervøse for at proppe allesammen ind på et kollegie, så de 
boede sammen, spiste sammen, gik i skole sammen, fordi jeg tror et eller andet 
sted, at man bliver lidt fodbold småtosset i hovedet. Så vores set-up er, at de 
går i skole med almindelig, jeg plejer at sige, at de går i skole med hende den 
lyshårede åndspige (Uddannelsesansvarlig). 

Ud over at de ønsker, at deres talenter får et bredere perspektiv på tilværelsen 

gennem deres klassekammerater peger han på en bekymring for, at drengene 

fastholdes i en bestemt hierarkisk position, der spreder sig over klassen, på 

fodboldbanen mv. Med en position følger der en identitet, som oftest bygges op 

omkring en fodboldidentitet, hvor denne i takt med, at de bliver ældre kan 

komme til at fylde det hele, hvilket han ser en fare ved. Af disse grunde har de 

været påpasselige med at etablere et botilbud. På trods af det erkender han, at 

de i fremtiden formentligt ender med at tilbyde en mixet model, hvor de 17-19-

årige der kommer langt vejs fra tilbydes en bopæl, mens de der bor i nærområdet 
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fortsat kan bo hjemme. En af trænerne begrunder det med, at tiden har ændret 

sig, hvorfor det er blevet mere legitimt at være dedikeret til sin sport. Ydermere 

nævner han, at der er flere talenter der efterspørger muligheden for at bo tæt 

på klubben for at undgå transporttid. Ud over at det i sig selv opleves som 

stressende gør det dem afhængige af deres forældre i forhold til, hvorvidt de kan 

køre dem, der er afhængig af deres familiesituation, arbejdsforhold mv. Derfor 

oplever nogle af drengene periodevist udfordringer ved at få deres hverdag til at 

hænge sammen. Træneren ønsker, at de får mere tid til det som det drejer sig 

om, som han mener er fodbolden, samtidig med, at ”de får mere tid til at kigge 

ind i en væg og lade deres tanker frit vandre”. Det mener han, de for sjældent 

har. I stedet oplever han, at 

de hele tiden skal være på vej og på vej til noget nyt. Vi har spillere der løber efter 
bussen for at nå at komme til træning. 

 Martin: Ja, og gør det hverdag og hele tiden 

Hverdag. Løbe ud til bussen igen, fordi de skal hjem for at lave lektier. Samtidig 
med at der begynder at komme former på pigerne og alle de her ting, som også 
er spændende, så de har travlt. De har sku travlt. Så det kunne være fint, hvis de 
havde muligheden for at bo her, men det er klart, at så kommer der noget praktik 
i det med opsyn og mad og alle de her ting, hvad gør man i weekenden, og i 
påsken, pinsen, men det vil være fint, og det er også den vej det kommer til at gå. 
Det er jeg sikker på (Træner). 

Denne klub synes i lighed med den anden klub på vej mod at tilbyde et mere 

omfattende botilbud end det er tilfældet for indeværende, selvom de fortsat har 

bekymringer herved. 

Talenternes brug af værelse og indretning heraf samler heterogene elementer, 

hvor der indgår en seng, spilkonsol, minikøkken, kostplan, rengøringsregler, 

bordplan, fysiske tests mv., hvorfor værelset - og botilbuddet i det hele taget - 

bliver en aktør i en måden, hvorpå idealet performes på. At botilbuddet er 

mindre vidtrækkende i den ene klub gør det ikke væsensforskellig, selvom 

efterskolen i denne klub ikke har samme opsyn, kostvejledning mv. Værelserne 

indbefatter flere af de samme materialiteter, såsom minikøkkener, der 

medkonstituerer måder, hvorpå idealet performes. Med botilbuddet 

manifesterer idealet sig gennem bestemte måder, hvorpå talenterne hviler, 

restituerer og ernærer sig, som ikke mindst også kobler sig på måden, hvorpå de 

kommer fra det ene til det andet sted, samt hvilke rationaler der forbindes hertil. 
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5.4 Idealet som transportløsning 
Botilbuddet knytter sig til en af klubbernes målsætninger om at være omkring de 

unge hele tiden for bedre at lære dem at kende, og sikre at de befinder sig i et 

miljø, der giver dem optimale betingelser for at udvikle sig som fodboldspillere 

og mennesker. Det der i særlig grad træder frem af klubbernes botilbud er deres 

ambition om at rekruttere talenter fra hele Danmark, der har den affekt, at de 

ikke skal bruge tid på transport, eller i begrænset omfang. Den ene af klubberne 

distribuerer et talentassemblage, hvor sport, uddannelse og bopæl integreres 

gennem transport, som for dem er en væsentlig del af det at tilbyde et attraktivt 

miljø. Idealet manifesterer sig gennem koblinger af disse tre dele, der for denne 

klub materialiserer sig gennem en cykel. 

I forbindelse med mit første besøg tilbød den uddannelsesansvarlige en 

rundvisning i området efter vores indledende samtale i klubben. Her blev jeg 

gjort opmærksom på cyklen som aktør, der fungerer som led i promoveringen af 

deres miljø: 

Vi går hen til parkeringspladsen, hvor hans bil er parkeret. Han nævner, at vi 
skal jo ikke så langt, så han tænkte, at han lige så godt kunne vise mig, at alt er 
inden for en kort afstand. Først kører vi over til college, som ikke tager mere 
end 5 min. at køre til. Han nævner, at det er egentligt hurtigere at cykle, da der 
er stier der går mellem klubben og college. Vi står ud af bilen, da han foreslår, 
at jeg lige så godt kan hilse på collegelederen, når vi er her. Vi går ind på college, 
og det slår mig, hvordan klubbens logo, slogans, trøjer mv. også bryder væggene 
her. Collegelederen Kresten møder os, hvor den uddannelsesansvarlige 
præsenterer mig. Han beder mig om at fortælle, hvorfor jeg er her. Kresten viser 
stor interesse for projektet, hvortil han bl.a. siger, at jeg bare skal komme, fordi 
det kan han fortælle mig en masse om. Jeg tilkendegiver min interesse i at høre 
herom, og fortæller ham, at jeg kontakter ham for at aftale et møde, hvorefter 
vi er på vej videre. Vi kører over på efterskolen, som er på den anden side af 
vejen. Vi bliver i bilen, og kører bare forbi. Imens vi sidder i bilen forklarer han 
mig: ”At man skal kunne cykle fra det ene til det andet på 5 min. Det er også 
noget vi bruger til at promovere stedet. Det kan man f.eks. ikke i København”. 
Det sidste han vil vise mig er uddannelsesinstitutionerne, som ligger lidt 
længere væk. Til gengæld ligger både HHX, HF/STX og IB-uddannelserne i tre 
bygninger, der grænser op til hinanden, så det meste er samlet inden for kort 
afstand.  

Cyklen som materiel aktør kobler sig til en idé om at kunne nå fra det ene til 

andet sted på kort tid (5-10 min.), der kobler sig på en målsætning om at undgå 

spildtid, som producerer et ideal om at fremme det hele menneske, som nogen 

der ikke spilder deres tid. Denne begivenhed indfanger de spatio-temporale 

relationer, så rum i form af klubben, bopæl og uddannelsesinstitution forenes 

med tid i form af en cykel. Den standard der tilbydes bliver derfor en, hvor disse 
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relationer er tæt forbundne. Den tid, der nu er til rådighed grundet den korte 

cykelafstand kan kanaliseres over på noget fodboldrelateret. Det er i hvert fald 

klubbens rationale. Akademilederen fastslår, at rammerne bidrager til, at der 

ikke bruges tid på transport, og det kobler sig på talenternes søgen efter 

motivation og identitet:  

Der er masser af gode rammer her. Man bruger ikke tid på transport mellem 
skole og fodbold og det sociale liv, så det handler om at tilrettelægge sin 
dagligdag og finde sin motivation og den identitet (Akademileder). 

Det at optimere talenternes hverdag i forhold til, at de undgår transporttid bliver 

en måde, hvorpå spildtid begrænses. I talentmiljøer opfattes tid som en knap 

ressource, hvorfor det handler om at undgå at spilde den på noget, der opfattes 

som unyttigt, og ikke alene af hensyn til talentet, men også af hensyn til trænere, 

ledere, koordinatorer, lærere, forældre mv. Hele dette talentassemblage ønsker 

at bakke op herom, hvilket de forpligter sig til for ikke at risikere, at tiden ikke 

optimeres. Spildtid bliver set ud fra et bestemt synspunkt, nemlig at forhindre 

det som står i vejen for tid brugt på noget fodboldrelateret. Det der kan stå i 

vejen kan være transport i en bil, bus eller tog. Det samme ses i forhold til, 

hvordan talenterne bruger deres værelser til ikke bare at slappe af, men at 

restituere, som er et udtryk der konnoterer til elitesport, hvorfor også afslapning 

skal omsættes til noget fodboldrelateret. Det bliver en bestemt version af 

idealet. Det hele menneske skal hele tiden performe målrettethed i forhold til 

noget fodboldrelateret, hvorfor performance af noget, der ikke umiddelbart har 

en funktion eller et formål i denne fodboldkontekst, betragtes som spildtid.  

Efterskoleforstanderen betoner ikke alene, hvordan det for de unge talenter er 

(tids-)krævende at præstere på flere platforme, men også hvordan de som by 

har skabt et unikt tilbud til dem, hvilket han begrunder gennem en 

sammenkobling af lokalitet, tid og transport: 

De har en alder, hvor de har meget brug for både at præstere på den sportslige 
platform, men også den sociale platform og den uddannelsesmæssige platform, 
og det er ikke altid, at der er timer nok i døgnet, men det er der, at det er så 
unikt her i x [by], at vi har så meget der ligger så tæt på hinanden. Der er ingen 
eller vi er lykkedes med at barbere rigtig meget splid tid væk. Der er ingen 
transporttid her. Du kan selv se, hvor tæt alting her (Forstander). 

Den uddannelsesansvarlige uddyber, hvordan den korte afstand mellem klub, 

botilbud og uddannelsesinstitutioner kun kan lade sig gøre, fordi kommunen 

bakker op om et tæt samarbejde. Med den korte afstand refererer han dels til 

logistikken, der er med til at sikre den begrænsede transport, dels hvordan 

forældre, skoler mv. samarbejder om udvikling og vedligeholdelse af den fælles 
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interesse. Som en væsentlig del i dette samarbejde fremhæver han kommunen, 

der ønsker at være kendt som en elitesports by. Da han, akademilederen og 

forstanderen peger på kommunen som en central samarbejdspartner, spørger 

jeg dem om, hvilke politikere de samarbejder med, og hvem der kan være 

relevant for mig at tale med. De peger på hende, jeg kontakter og som gerne vil 

tale med mig. Hun er formand for et udvalg om erhverv, vækst og bosætning, 

hvor elitesport hører under, fordi de ser det som en virksomhed mere end en 

forening. Hun pointerer, at fodbold- og håndboldklubberne på eliteniveau er 

drevet af en økonomi og en professionel bestyrelse, der adskiller sig fra den 

måde kulturen er på i andre sportsgrene. Til spørgsmålet om, hvilken gevinst der 

er for kommunen i at være en aktiv part, svarer hun: 

Det er noget af det vi kan og man skal holde fokus på noget af det man kan og 
noget af det der adskiller fra andre. Vi er gode til erhverv og virksomheder og 
så er vi gode til sport og hele talentudviklingen og det setup vi har. Så derfor er 
det vigtigt for os at bevare og være med til at støtte og understøtte, så vi bliver 
ved med at have det, og hvis vi ser det helt ud, så burde vi kunne bruge det til 
bosætning, og bosætning er sådan set bunden i vores økonomi. Så hvis man 
tænker det helt ud, så kan det være med til at skabe tilflytning til kommunen, 
og det tror jeg, at man kan, hvis man er endnu mere tydelig omkring det 
(Politiker).   

Jeg spørger til antallet af tilflyttere i løbet af de sidste 10 år, hvor hun svarer, at 

det er ikke noget de har tal på, men de 120 elever der bor på college, som er med 

til at ”holde hånden under vores gymnasium og handelsskole”, tæller som ca. 15 

procent af de i alt 1000 elever, der går på disse uddannelser, som har en værdi 

for kommunen. Hun påpeger: 

Det har værdi for køb på gågaden. Butikkerne sælger mere end hvis de ikke var 
der. Helt ned i campusområdet har vi 600 unge mennesker, der dyrker sport 
hverdag i skoleregi på efterskolen, i college eller i vores x-skole der også har et 
sportstilbud, og der har vi jo stort succes med hele setuppet (Politiker).     

I forlængelse heraf giver hun udtryk for, at der i kommunen er enighed om at 

bakke op om klubben og hele talentudviklingen, men der er forskel på, hvor 

mange penge man ønsker at sætte i det. 

I den anden klub, hvor der for dem, der ikke bor på efterskolen (der ligger tæt på 

klubben) eller bor hos deres forældre i nærområdet, er relativ lang transporttid 

hverdag (1-2 timer i alt) med offentlig transport eller i forældrenes bil. Den 

uddannelsesansvarlige pointerer, at drengene udfordres hele vejen rundt om 

fodbolden, hvorfor det handler om at optimere tingene, hvor transport mellem 

klub, bopæl og uddannelsesinstitution er en væsentligt del af det. Fra samtaler 

med drengene har jeg flere eksempler på, hvordan de der ikke er i stand til at 
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cykle eller gå mellem klub, bopæl og uddannelsesinstitution oplever at have en 

hektisk hverdag. De nævner bl.a., hvordan S-togene kan være forsinkede eller 

ikke køre, eller deres forældre forhindres i at køre dem, hvorfor de skal benytte 

sig af offentlige transportmidler, der er endnu mere tidskrævende. Det viser 

noget af den skrøbelighed disse drenge kan oplever ved deres DC forløb. Den 

uddannelsesansvarlige nævner, hvordan valget kan stå mellem at gå i skole med 

de kammerater, hvor man er vokset op over for en mindre stressende hverdag 

med hensyn til transport. Han refererer her til en spiller der valgte det første: 

Peter som nu ryger op i A-truppen har valgt at gå på Øregården, som ligger i 
Gentofte, fordi det vil de. Så har jeg sagt, at det støtter jeg op om, men de skal 
bare vide de udfordringer der er i det, men hvis han er afklaret, og vil det, så er 
der ingen problemer i det. Det kræver bare noget ekstra af ham, og det har han 
kunnet yde uden problemer, fordi han er den, han er, men det har vi ikke kunne 
sætte andre til. De skal gå her, ellers vil de aldrig komme igennem det, fordi de 
kan ikke overskue transport frem og tilbage, og det kan han godt og hans 
familie, så vi har ikke sagt, at han skal gå HF herover. Men jeg er da røget over i 
den grøft de senere år, at dagligdagen er nemmere, hvis man vælger gymnasiet 
her (Uddannelsesansvarlig). 

At uddannelsesvalget kobles tæt sammen med transporttid står klart af dette, 

der samtidig sættes i relation til, hvilken opfattelse den uddannelsesansvarlige 

har af det pågældende talent i forhold til, hvorvidt han støtter op om det valg. 

Når talenterne vælger en afvigelse fra det affektive flow påhviler ansvaret den 

enkelte. Det hører derfor ikke til alle (rettere de færreste) at vælge en 

ungdomsuddannelse, der kræver noget ekstra af dem og deres familier. Derfor 

erkender han, at den geografiske afstand mellem klub, bopæl og 

uddannelsesinstitution i endnu højere grad end tidligere er blevet et aspekt han 

retter talenternes opmærksomhed på, når de skal træffe en beslutning om, 

hvilken uddannelse de ønsker at tage. 

 

5.5 Opsamling 
Kapitlet viser, hvorledes idealet indvævet i andre aktører har gjort en hel del 

inden talenterne kobles på et talentassemblage. Det har ført til etablering af en 

infrastruktur, som består af ellers modsatrettede elementer, der sammenkobler 

klub, uddannelse, bopæl og transport, hvoraf der følger en række indbyggede 

services, som distribueres til talenterne. Idealets produktive kraft kobler 

heterogene forbindelser til sig og etablerer en orden, der kan ses som en 

standard, talenterne mødes af. Den standard kan talenterne benytte sig af for at 

få sammenhæng i deres hverdag. Omvendt producerer den en hård 
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territorialisering, hvor talenterne har begrænsede handlemuligheder, hvis de 

ønsker at afvige fra det affektive flow, som følger med denne standardiserede 

form. 

I kapitlet analyser jeg fire forskellige performances af idealet, hvor nogle aktører 

fremstår mere dominerende end andre. Gennem performances af idealet som 

policy ses der diskursive forskelle mellem rammeaftalen og DBU’s visioner, 

talent-HUSET og fodboldens overenskomst. Det går fra en manglende 

eksplicitering til det modsatte til en vægtlægning af post-sportskarrieren. Disse 

tre performances kan sættes i relation til eliteidrætsloven, hvor der er et 

uddannelseskrav, som sammenholdt med talent-HUSET er de stærkeste aktører. 

Det følger af idealets performance som uddannelsesaftale, hvor klubberne 

forsøger at leve op til disse hensigtserklæringer. 

Gennem uddannelsestilbuddet etableres en form for balance, som dog hælder 

mest til fodboldsiden, og er derfor lidt skæv, men det er i en form, hvor begge 

dele skal med. Det skæve forhold ses ved, at det er uddannelsesdelen (skema, 

lektier, lærere mv.) der skal tilpasse sig fodbolddelen (morgentræning, 

træningslejre, kampe mv.) og ikke omvendt. Undtagelser herfra sker kun ved 

særlige begivenheder, såsom eksamener. At uddannelsestilbuddet også viser sig 

at have uhensigtsmæssige affekter synes mindre afgørende for klubberne. Det 

er i særlig grad transitionen mellem U-19 og senior, hvor talenterne kan være 

færdige for tidligt med deres uddannelser, så det på fodboldsiden bliver et 

fodboldår, mens det på uddannelsessiden bliver et fjumreår, og for sent i forhold 

til at træne med seniorholdet i de tidsrum der er undervisning, hvorfor det bliver 

vanskeligt at gøre uddannelsen færdig. 

Ved idealets performance af et botilbud er det for alvor fodboldsiden der slår 

igennem, og bliver den toneangivende aktør. Den måde hvorpå talenterne 

bruger og indretter deres værelser på går mest i retning af en livsstil som 

professionel fodboldspiller i en tidlig alder, og i mindre grad af en elev, der 

behøver et arbejdsbord for at lave lektier. Ydermere kobler botilbuddet sig på 

kost, restitution, fysiske tests mv., der alt sammen skal tjene et fodboldrelateret 

formål, hvorfor botilbuddet er med til at gøre idealet mere enstrenget eller 

lineært. Såfremt talenterne ikke formår at efterleve den normsætning, der 

kommer gennem botilbuddet, vil de blive mødt af repressalier, som også går ind 

i andre domæner. En affekt af botilbuddet er indførelsen af kontrol og disciplin 

på en traditionel måde, som er anderledes det commitment, der ellers forventes 

af dem som talentfulde fodboldspillere ved bl.a. at tilsidesætte sociale 

arrangementer, der kan kollidere med deres fodbold. 
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Den sidste performance som transportløsning er mere tosidet. På den ene side 

handler det om at få sammenhæng i hverdagen mellem klub, uddannelse og 

bopæl, så det er muligt at cykle mellem disse, og på den anden side handler det 

om at spare tid, hvor alt det der ikke bruges på noget fodboldrelateret opfattes 

som spildtid. Denne performance af idealet handler mest om at konvertere tid i 

retning af en optimal udnyttelse af deres fodboldtalent. 

Den relativ omfattende infrastruktur, idealet i samarbejde med andre aktører 

har produceret, har den affekt, at klubberne agerer som lukkede assemblages. 

Klubberne vil gerne have et samarbejde om praktiske ting, men derudover er de 

lukkede om dem selv. De efterlader ikke mange åbninger i deres assemblage, 

men de er derimod ret selvtilstrækkelige. Derfor bliver der ikke skabt hybrider, 

hvor klub og skole smelter sammen om en fælles værdiløsning. Klubberne tager 

kun det de har brug for hos andre aktører, og det skal være på deres måde før 

det kan passe ind i deres assemblage. Det viser styrkeforholdet mellem disse 

aktører. Derudover viser analysen, at den klub der har det mest omfattende 

talentassemblage er mindst duale i forhold til uddannelse. De talenter, der er 

knyttet hertil, og har mest tid har tilbøjelighed til at vælge den kortest mulige vej 

uddannelsesmæssigt med færrest lektier mv. Den tid, der bliver til rådighed 

konverteres til noget fodboldrelateret. Modsat gælder det i den anden klub for 

de talenter, der ikke bor i nærområdet. Her trækker den 3-årige STX-uddannelse 

i lige så stor udstrækning som den 2-årige HF-uddannelse, selvom den i 

hverdagen kræver en langt større indsats af talenterne. 

I det næste kapitel går jeg ind i, hvordan idealet performes som DC i en bestemt 

standardiseret form, mens andre former lever mere marginalt uden de samme 

indbyggede services. 
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6. Affekter af idealets performance gennem 
transitioner 

I indeværende kapitel retter jeg fokus på den sociale produktion i de 

veletablerede og relativt stabiliserede talentassemblages, samt hvilke affekter 

der følger heraf. Den sociale produktion i et assemblage, beskrives som 

mikropolitiske bevægelser eller affektive flows (Fox & Alldred, 2017, pp. 32-33). 

I disse talentassemblages er det affektive flow konstant i bevægelse, men det 

tilbyder kun bestemte handlemuligheder, hvorfor det får karakter af at være et 

territorialiseret flow. Et territorialiseret flow har aggregerede affekter (Fox & 

Alldred, 2017, pp. 32-33; Jackson, 2013, pp. 119-120) som talenterne kan vælge 

at følge eller føle sig nødsaget til (lines-of-descent) (Davies, 2014, pp. 7-8). Hvis 

de gør det tilbydes de en række indbyggede services, der modvirker en 

usammenhængende hverdag. Samtidig begrænser det deres performance af 

idealet til en bestemt form. Talenterne kan også forsøge at etablere deres eget 

flow, som får singulære affekter (Jackson, 2013, pp. 119-120). Det kan ses som 

et forsøg på at de-territorialisere og fragmentere et talentassemblage gennem 

lines-of-flight (Fox & Alldred, 2017, p. 198). For nogle få talenter handler det om 

at finde smooth spaces (Deleuze & Guattari, 1987, pp. 474-475), hvor de kan 

udføre alternative handlinger. Det har den affekt, at ansvaret for sammenhæng 

i deres hverdag påhviler dem selv, hvilket i udgangspunktet frarådes af 

klubberne. Tankegangen er, at det hører til de færreste at kunne bære det 

ansvar. For talenterne kan affekten af deres performance i et assemblage falde 

ud som både en styrke og en skrøbelighed, hvad enten de vælger at gå med det 

affektive flow eller prøver at etablere deres eget flow.  

Ved at følge det affektive flow produceret af idealet om at fremme det hele 

menneske støder jeg på et andet ideal, der allerede er tilstede i disse 

talentassemblages, som det kommer i konkurrence med. Det er et ideal om at 

blive en fuldtidsprofessionel fodboldspiller. I kapitlet viser jeg, hvordan der i 

praktiseringen af idealet om at fremme det hele menneske opstår stridigheder 

mellem disse idealer, eftersom de begge er tilstede på én gang. På de tidligere 

trin i talenternes karriere, dvs. U-15 og U-17 er det lettere at opretholde og 

praktisere idealet om det hele menneske, mens det bliver vanskeligere i takt med 

deres progression i et talentassemblage. Det fører til, at idealet om at blive en 

fuldtidsprofessionel fodboldspiller med tiden overvinder det andet, hvilket jeg 

viser gennem begivenheder i hverdagen og transitioner på fodbold- og 

uddannelsesdelen samt i spillersamtaler. 

I kapitlet argumenterer jeg for talenternes performance af DC i en standardiseret 

form som idealet i kraft af dets koblinger af heterogene forbindelser langt hen 
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ad vejen har prædefineret. Så længe talenterne følger denne form opnår de en 

kapacitet, der gør, at de i større grad end ellers undgår modsætninger og oplever 

sammenhæng i deres liv. I deres bestræbelser på at gå med det flow skal de 

performe i en grad, der implicerer et hårdt og vedholdende arbejde, så de kan 

blive genkendt og givet status som et helt menneske (becoming-the-same). 

Samtidig er deres subjektposition altid i fare for at blive genforhandlet, der gør, 

at de kan risikere at miste deres status (becoming-other) (Brembeck & 

Johansson, 2010, p. 801; Deleuze & Guattari, 1987, p. 293; Olesen, 2017, p. 234). 

Herigennem viser jeg affekten af et talentassemblage, der producerer styrke og 

skrøbelighed hos talenterne. At idealet producerer begge dele kan ses som et 

resultat af et ambivalent subjektiveringsprojekt (Davies et al., 2001; Foucault, 

2000). Det ambivalente består i, at talenterne skal realisere et ideal, der kan være 

hjælpsomt på den lange bane, men svært at leve op til, mens de er under (talent-

)udvikling. Talenterne stilles over for subjektpositioner, hvor de simultant skal 

beherske, hvad det vil sige, at være et helt menneske og følge et DC spor, 

samtidig med, at de skal lade sig underkaste den aggregerede kategori, som et 

talentassemblage præger dem i retning af. Den kategori kendes som 

fuldtidsprofessionel fodboldspiller, der levner begrænset plads for andet. Dette 

synliggør, hvordan der med de to idealer om hhv. det hele menneske og 

fuldtidsprofessionel fodboldspiller følger forskellige subjektiviteter med. Med 

disse subjektiviteter følger forskellige livsformer og mentaliteter, hvor talenterne 

træffer, hvad de betragter som naturlige valg, der mere understøtter det 

sportslige end det duale subjekt. Det er ikke fordi, at der er ret mange af 

talenterne, der giver udtryk for, at de føler sig tvunget til at gøre noget i forhold 

til f.eks. at vælge træning før undervisning, hvorfor det for dem virker til at være 

det rigtige valg. Talenterne synes at blive inkorporeret denne mentalitet, så de 

er indforståede med at træffe valg, der flugter med det, der værdsættes i disse 

talentassemblages. Analysen viser, at des tættere talenterne kommer på 

senioreliten, des mere performer de det sportslige subjekt, mens det andet duale 

subjekt kommer i baggrunden for til sidst at blive helt udgrænset. Denne 

subjektivitet overlades derimod til dem, der skal finde en anden vej (becoming-

other), hvorfor det for dem er afgørende at have fastholdt et dualt subjekt, så de 

kan følge et andet spor. 

I det følgende analyserer jeg talenternes performances af begge idealer og 

subjektiviteter der følger med i disse talentassemblages. Det gør jeg dels gennem 

udsagn fra talenter, skemaer og diagrammer, dels gennem udsagn fra forældre, 

trænere, agenter, koordinatorer mv. om talenternes hverdag, spidsbelastninger 

og transitioner på fodbold- og uddannelsesdelen, dels gennem observationer af 
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spillersamtaler, hvor jeg inddrager feltnoter herfra. Det udgør fremgangsmåden 

efter jeg har redegjort for nedenstående. 

  

6.1 Talenternes normative og ikke-normative transitioner 
Jævnfør review kapitlet skelnes der i DC forskningen mellem normative og ikke-

normative transitioner (Stambulova & Wylleman, 2015). Det går på graden af 

forudsigelighed i talenternes udvikling i forhold til, hvilke overgange der møder 

dem, og hvorvidt de kan forberede sig herpå.  

På fodbolddelen gennemgår ingen af talenterne en normativ transition fra 

ungdom til seniorrækken, dvs. fra U-19 til senior, i den periode, hvor jeg laver 

mit feltarbejde. Til gengæld gennemgår tre U-19 talenter med to i den ene klub 

og en i den anden en ikke-normativ transition med oprykning til seniorholdet 

seks måneder før deres normative transition. Derudover forekommer der to 

andre ikke-normative transitioner på fodbolddelen, men af en væsentligt anden 

karakter. I den ene klub skyldes det, at klubben vurderer, at talentet ikke udvikler 

sig i tilstrækkelig grad, hvorfor han bedes finde en anden klub inden U-19. 

Klubben tilbyder ham at blive boende på college, og træne i det omfang han 

ønsker indtil han er færdig med sin HHX-uddannelse. Det tager han imod, da han 

fortsat ønsker at være en del af det, han beskriver som et unikt miljø. I den anden 

klub er det modsatte tilfældet. Her ønsker talentet ikke at forlænge sin kontrakt. 

Det begrunder han med, at klubben ikke vil lade ham træne ”opad”, som betyder, 

at han træner med årgangen over sin egen. Da han er anfører på U-17 

landsholdet er han et stort talent, men ikke desto mindre ønsker klubben ikke at 

imødekomme hans krav. I vores sidste møde fortæller han, at hans agent 

forhandler med andre klubber om et snarligt skifte. Ved at skalere 

transitionsbegrebet ned til kun at gælde ungdomsafdelingen, gennemgår under 

halvdelen af talenterne en overgang fra U-17 til U-19 med to i den ene klub og 

fem i den anden. Det har den affekt, at de går fra at være den ældste til den 

yngste årgang, får en ny træner og typisk får mindre spilletid på grund af den 

forhøjede konkurrencesituation. De resterende talenter går fra deres første år 

på U-17 til det andet år eller første år på U-19 til det andet år. Det har omvendt 

den affekt, at de går fra at være den yngste til den ældste årgang på holdet oftest 

med udsigt til mere spilletid. Derudover har det begrænsede forandringer. 

På uddannelsesdelen gennemgår fire talenter i den ene klub en normativ 

transition fra 9. klasse på en efterskole til første år på HF, HHX eller STX-

uddannelserne. Det er ikke tilfældet i den anden klub. De resterende talenter går 
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fra deres første år på BG, HF, HHX eller STX til det andet år, eller fra andet år på 

disse uddannelser til at tage enkeltfag efter endt HF-uddannelse eller til det 

tredje år på HHX- eller STX-uddannelserne. På uddannelsesdelen sker der i hver 

klub også ikke-normative transitioner, der går på forlængelser af deres 

uddannelser, men ingen ophører med at gå på deres uddannelser for at starte 

på en ny. I den ene klub skyldes det ikke-normative transitioner på fodbolddelen, 

mens det i den anden klub skyldes udfordringer for talenterne med at klare de 

faglige krav, hvorfor de hhv. forlænger deres HF og IB uddannelser fra to til tre 

år. 

 

6.2 Hverdagens transitioner og spidsbelastninger 
I talenternes hverdag forekommer der gentagne transitioner mellem bopæl og 

uddannelse, klub og uddannelse, klub og bopæl mv., der kan komplicere deres 

hverdag, såfremt disse transitioner producerer tilbagevendende problematikker 

på baggrund af den etablerede infrastruktur. I løbet af en dag, en uge og et år 

forekommer der flere gentagne transitioner, der for talenterne opleves som 

problematiske. Disse problematikker kendetegnes ved, at kravene i et domæne 

ofte har en negativ affekt på et andet, eller også er kravene forhøjet i begge eller 

flere domæner på én gang, hvorfor disse kan kollidere. Det betegner jeg som 

spidsbelastninger. 

Ved at udarbejde skemaer med talenterne tre gange i løbet af et år får jeg indblik 

i, hvilke hverdagslige transitioner der for dem komplicerer deres hverdag, og på 

hvilke måder, samt hvilke de omvendt undgår ved at drage nytte af de 

indbyggede services. Det er ikke kun transitionerne jeg får indblik i gennem deres 

udpegning af, hvor de befinder sig hvornår (tidsforbrug), men også hvilke 

personer der bidrager til at skabe sammenhæng i deres hverdag (Venn diagram).  

I Venn-diagrammet varierer de personer, talenterne peger på kun i begrænset 

omfang. Det er på trods af, at talenterne gennemgår transitioner på fodbold- og 

uddannelsesdelen, og på deres bopæl, der potentielt set kan rykke ved, hvilke 

personer de søger støtte hos eller finder betydningsfulde for deres hverdag. Efter 

vores første møde ser diagrammet sådan ud hos en af talenterne: 
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Efter vores tre møder har Jeppe angivet de samme personer og givet dem samme 

placering i diagrammet med undtagelse af koordinatoren, der er gledet ud efter 

vores sidste møde, da han for Jeppe ikke længere spiller en rolle. På tværs af 

disse talentassemblages viser diagrammerne, at talenterne oplever flere af de 

samme humane aktører tilhørende enten fodbold- eller uddannelsesdelen, eller 

dem begge. Talenterne oplever ikke, at de står alene med den opgave at forbinde 

disse dele, hvorfor der ikke er solide skodder herimellem. Her udpeger de deres 

elitekoordinatorer, forældre (eventuelle søskende og kæreste) og hold-

/klassekammerater (som er dem de deler hverdag med, der i den ene klub også 

gælder bopæl). På fodbolddelen peger de på deres trænere, holdkammerater og 

agent, mens deres lærere og klassekammerater tilhører uddannelsesdelen. 

Talenterne oplever ikke, at deres trænere eller lærere bidrager til at forbinde de 

to dele, hvorfor disse i deres optik fungerer særskilt. I praksis forbindes de 

gennem elitekoordinatoren der mødes med eller kontakter trænerne, hvor 

graden af formalisering varierer mellem klubberne. Denne sammenhæng er ikke 

tydelig for talenterne. Med undtagelse af elitekoordinatoren forbliver aktørerne 

i vid udstrækning i den samme position gennem de transitioner de oplever 

gennem mit feltarbejde. For talenterne glider elitekoordinatorens betydning ud 

med tiden, hvor han for dem er synlig det første år, mens det herefter bliver mere 

begrænset. De nævner, at det kun er, hvis de har specifikke spørgsmål, at de 

tager kontakt til ham. Det vil altså sige, at der sker en bevægelse fra, at han tager 

kontakt til dem, og de udarbejder en refleksionsjournal til det i større grad er 

dem, der skal tage kontakt, hvis de oplever et behov for det. Denne gradvise 

udvikling, hvor ansvaret for en sammenhængende hverdag i større grad påhviler 

talenterne ses også af diagrammet. På trods af at disse talentassemblages 

adskiller sig mest i forhold til deres måde at løse talenternes boligsituation på, 
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synes det ikke at have en affekt på, hvilke personer de finder betydningsfulde for 

deres hverdag. At forældrene er vigtige for de talenter der bor hjemme, så de 

kan køre dem mellem bopæl og klub, synes ikke at overflødiggøre dem for de 

talenter, der ikke bor hjemme, da drengene søger støtte og vejledning hos dem. 

På baggrund af skemaer over talenternes tidsforbrug og samtaler herom, 

fremstår deres hverdag relativ hektisk. Det skyldes de hyppige og gentagne 

transitioner, samt de modsætninger de støder på i deres hverdag på trods af de 

indbyggede services, der ellers skal begrænse disse. Det ses af dette talents 

angivelse af sit tidsforbrug i forhold til, hvad der for ham er en typisk hverdag:17  

 

For ham sker der stort set ingen forandringer i hans typiske hverdag igennem det 

år jeg følger ham. Han oplever i særlig grad transporten mellem hans bopæl hos 

sine forældre, uddannelsesinstitution og klub som problematisk, samt 

overgangen mellem uddannelse og træning om eftermiddagen. Der føler han sig 

ofte træt, hvilket særligt gælder to dage om ugen, hvor der også er 

morgentræning. Da han tager en 3-årig STX-uddannelse har han en længere 

skoledag end de der vælger en HF-uddannelse, hvilket særligt kommer til udtryk 

om aftenen, hvor han skal lave lektier til næste dag eller afleveringer. Det er 

noget han ofte føler sig stresset over, at skulle nå inden han skal i seng. 

Transportdelen oplever han til gengæld ikke som problematisk, da han i vores 

sidste møde fortæller, at han har fået kørekort, så han selv kan køre og derfor 

sparer han noget tid. Et andet eksempel på, hvordan talenterne oplever at have 

en hektisk hverdag er fra den anden klub. Transportdelen er her uproblematisk, 

da de alle bor på akademiet eller på college i nærheden af klubben og deres 

                                                           
17 Den gule farve symboliserer det første møde, den grønne farve det andet og den grå farve det sidste. Det 
røde kryds symboliserer et tidspunkt på dagen, som de eventuelt finder særlig problematisk. Feltet 
fodbold/uddannelse dækker over tværgående aktiviteter mellem fodbold- og uddannelsesdelen. Jeg spørger 
talenterne hertil, men ingen af dem kan pege på noget i den retning. 
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uddannelsesinstitution. Til gengæld forekommer der flere og hyppigere 

overgange i løbet af en dag: 

 

Da de morgentræner tre gange om ugen indgår disse i talentets typiske hverdag. 

Derudover har han valgt en HF-uddannelse, hvorfor han har en kortere skoledag, 

og derfor heller ikke angivet lektier om aftenen. Han forklarer, at han laver sine 

afleveringer i weekenden. I vores første møder giver han udtryk for at føle sig 

udfordret ved, at nå at komme i skole efter morgentræningen samt at være træt 

om eftermiddagen, når de skal træne igen. 

For talenterne er hverdagen hektisk, da de flere dage om ugen ofte har mindre 

end en halv time til, at nå fra skole til klubben, hvor de skal nå at spise, drikke, 

klæde om, hente materialer, lave smidighedsøvelser mv. inden træningen 

starter. Da de fleste går i skole i nærheden af klubben kan de nå det inden for 

den korte tidsramme. Ikke desto mindre påvirker det dem i negativ retning, da 

de ofte oplever at have for travlt. Det gælder for talenter i begge klubber og på 

tværs af ungdomsuddannelser. Noget der også gælder for dem er de to-tre gange 

om ugen de træner inden de skal i skole. Der er det de hyppige skift mellem 

morgentræning, skole og eftermiddagstræning, der gør det hektisk for 

talenterne sammenholdt med den hårde fysiske træning, som ofte er programsat 

om morgenen en af disse dage. I forlængelse heraf oplever flere af dem en følelse 

af træthed og udmattelse, de føler går ud over deres evne til at koncentrere sig i 

skolen. 
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Tilbagevendende problematikker 

I talenternes ugeskema er der i den ene klub et sammenfald mellem 

morgentræning om tirsdagen og undervisning i de samme fag, der altid 

undervises i, i dette tidsrum. For U-19 talenterne der går på STX-uddannelsen 

betyder det et fravær fra dansk eller kemi i det første halvår, og i det andet år er 

det spansk eller engelsk. Det betyder, at de selv må gennemgå det indhold, der 

er blevet arbejdet med i undervisningen. Det forringer givetvis deres muligheder 

for at klare de faglige forventninger, der stilles til dem. På trods af det prioriterer 

de konsekvent morgentræningen frem for undervisningen.  

En af U-17 talenterne vælger modsat de andre en performance af idealet, der i 

større grad går i retning af at prioritere sin uddannelse frem for 

morgentræningen. Vito er med sit valg af ungdomsuddannelse gået imod, hvad 

dette talentassemblage i udgangspunktet anbefaler, hvorfor det er et eksempel 

på de-territorialisering. Dermed formår Vito at etablere et smooth space, hvor 

han performer alternative handlinger ved ikke at vælge en 

uddannelsesinstitution, der ligger i nærheden af klubben, men derimod i den 

samme by, hvor han er vokset op og fortsat bor hos sine forældre. Dermed går 

han i skole med de unge han kender fra sin opvækst. Samtidig er det en 3-årig 

HHX-uddannelse, der kræver noget mere af ham end en HF-uddannelse med 

hensyn til lektier og afleveringer. Ved at de-territorialisere mister Vito 

muligheden for at drage nytte af de indbyggede services der ellers følger med 

infrastrukturen. Til gengæld tilbyder uddannelsesinstitutionen en mulighed for 

at have sportsligt fravær, der betyder, at han hver dag får fri et kvarter før de 

andre for at nå til træning om eftermiddagen. Vito fortæller, at klubben 

accepterer hans valg, selvom trænerne fortsat spørger om han har lyst til at 

træne med om morgenen. Trænerne taler ud fra idealet om 

fuldtidsprofessionalisme, men må nødtvunget acceptere Vitos DC valg. Da Vito 

oplever, at det vil gå for meget ud over hans deltagelse i undervisningen undlader 

han at ændre ved den beslutning. Det følgende viser Vitos overvejelser herom:  

Vito: De spurgte om det var muligt, men nu hvor man går i gymnasiet, så mister 
man en hel del, fordi man først vil komme ved 12 tiden. Så de har forståelse for, 
at jeg ikke kan nå det, fordi der er så langt. 

Martin: Hvad siger Fritz til det? 

Vito: Han siger det er okay. For her om mandagen der har vi styrke, og det gør 
jeg bare senere, og om tirsdagen mister jeg ikke noget, og om torsdagen er der 
noget selvtræning, men det kan jeg altså lave efter træning, hvis det virkelig er 
noget jeg skal arbejde med, så det føler jeg er okay. Fritz har forståelse for, at 
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jeg ikke kan nå det på grund af min skole, fordi min skole er virkelig vigtig, fordi 
jeg gerne vil det. 

Martin: Så Fritz har forståelse for det og tillader det? 

Vito: Selvfølgelig vil han nok helst have, at jeg kommer, men når det ikke kan 
hænge sammen på andre måder, så har han forståelse for det. 

Martin: Det er også, fordi du prioriterer uddannelse, at du ikke vil gå på 
kompromis med det? 

Vito: Ja, jeg prøver at få tingene til at balancere på en eller anden måde, så det 
ikke kun er fodbold. Så jeg vælger ikke skole fra for man skal også have et liv bag 
efter fodbolden, hvis der kommer en skade. 

Vito er den eneste af de drenge jeg har fulgt der performer idealet på denne 

måde. At han får lov til det af klubben synes ikke at skyldes, at han har et større 

fodboldtalent end de andre, da han ikke har landsholdaktiviteter. Vito tilføjer, at 

han føler et større overskud til eftermiddagstræningen end de andre, så han 

oplever ikke indtil videre, at han ikke kan følge med de andre, selvom de træner 

to gange mere end ham om ugen. Det er ikke kun på uddannelsesdelen, at han 

gør noget andet end de andre, men også i forhold til at undlade at acceptere den 

kontrakt klubben har tilbudt ham. Han ønsker kun at forlænge til og med første 

år som U-19 spiller, da han ikke vil bindes til klubben, hvis han ikke skal spille på 

førsteholdet. Da han ikke tager en uddannelse i nærheden af klubben er han ikke 

på samme måde som de andre bundet til denne lokalitet. Det gør ham mindre 

afhængig, hvorfor han kan finde et andet sted at spille fodbold ét år tidligere end 

hans normative transition på fodbolddelen. Det fungerer derfor som en utilsigtet 

affekt af klubbernes anbefaling om at vælge en uddannelse i nærheden af dem, 

så de måske nemmere kan fastholde dem hertil. 

En anden tilbagevendende problematik er for de talenter, der er startet på deres 

første år på en ungdomsuddannelse og samtidig er en del af U-17 landsholdet. 

Denne gruppe har i den samme periode, dvs. fra august og tre måneder frem op 

til 30-35 rejsedage. Det har den affekt, at det begrænser deres muligheder for at 

blive en integreret del af den uddannelse, de er startet på. En af trænerne ser 

det som en udfordring: 

Bo: Det er ikke sådan, at de er væk fredag til mandag. Det er ofte fra mandag til 
fredag. Det er mange skoledage som U-17 er belastet af. U-19 er ikke i samme 
grad, men de er også belastet (…) Det gør bare, at de er mange dage væk. Og 
der er det en udfordring, hvis man er 1.g’er, fordi man skal finde sit nye ståsted. 
Det er en helt anden verden. Det er ikke den beskyttede verden. 
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Martin: Ja, fra efterskolen til 1.g og samtidig skal de rejse en del med 
landsholdet  

Bo: Præcis. Ja, den er svær. Du skal skabe eller du er ved at blive voksen eller du 
har i hvert fald lidt af det, samtidig med, at du skal finde dig selv. Der sker jo så 
mange ting, og så kan du ikke starte med det, fordi du er så meget væk. 

Martin: Hvilke transitioner fra ungdoms- til seniorafdelingen som er en klassisk 
udfordring på fodbolddelen, men er der andre overgange?  

Bo: Jeg synes den overgang fra at være ungdomspiller til at være noget halvstart 
eller startlæring eller seniorverden, og det starter jo der, når man bliver U-17. 
Så starter problemet med skolen, og det er jo også lidt mere også en uddannelse 
i at komme på universitet, eller hvad man nu gør, så der er rigtig mange facetter, 
hvor jeg synes de er max belastet samtidig med identitet. Den skal også skabes. 

For træneren hænger U-17 talenternes fravær fra uddannelsen på grund af høj 

landsholdaktivitet sammen med den identitetsdannelse, han mener finder sted i 

den periode. Ved at følge det affektive flow på fodbolddelen i form af 

landsholdsaktiviteter begrænses talenterne i deres subjektiveringsproces som 

for denne træner pågår som lærling på vej ind i seniorverdenen og som elev på 

et gymnasium. Begge subjektpositioner er relativ ukendte for dem, og implicerer 

øgede krav om at performe flid, disciplin og selvstændighed, som ligger i 

forståelsen af ”den (u-)beskyttede verden”. En akademileder understreger 

vigtigheden af talenternes identitetsskabelse, der for ham handler om en 

identitet som fodboldspiller, hvilket fremgår af det følgende: 

Og når vi snakker det hele menneske, så noget af det, der er sindssygt vigtigt 
det er, at man finder sin identitet som fodboldspiller. Det kan ikke hjælpe, hvis 
man har en drøm om, at blive angriber, og så hvis vores trænere og 
landstrænerne tænker, at den her spiller har det største potentiale som 
kantspiller, så identitet er noget med at skabe afklaring. Noget med at skabe 
forventningsafstemning (Akademileder). 

Han refererer til det hele menneske ved at sidestille det med en position på 

banen spilleren skal være afklaret med at ville have. Hvor meget rum der er for 

spilleren i forhold til at præge sin egen fodboldidentitet synes begrænset, 

eftersom trænernes vurdering synes at veje tungest. En anden træner er enig i 

den betragtning i forhold til mit spørgsmål om, hvilke perioder han mener, at 

talenterne er mest belastede: 

Fritz: Det er klart, at hvis man er på landsholdet og med til slutrunder, så er de 
ekstra belastede. 

Martin: Og det er noget med, at første år på STX, der er der en tur med DBU, 
som kan være belastende? 
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Fritz: Ja, og ellers er mit bedste bud eksamensperioder, og det er klart, at det 
ender med, at nogle af de her drenge skal afsted med Superligaen på 
træningslejr. Det bliver voldsomt for dem. 

Martin: Hvad med reserveholdskampe om mandagen? Der er flere med, ikke? 

Fritz: Jo 

Martin: Hvor der også er undervisning? 

Fritz: Jo, helt klart, fordi de ligger oftest om formiddagen eller først på 
eftermiddagen. 

Han tilføjer en tredje og fjerde tilbagevendende problematik i talenternes 

hverdag, der producerer en performance af idealet, hvor det høje mål om 

excellence på fodbolddelen entydigt forfølges af talenterne, mens deres 

uddannelser halter efter. Træneren udpeger dels reserveholdskampe hver 

mandag, der i tilfælde af en udekamp ofte medfører en hel dags fravær fra 

undervisningen, dels eksamensperioder og udtagelse til træningslejre med 

Superligaen. I den anden klub opstod der for talenterne en problematik omkring 

deres eksamener, da klubben valgte at deltage i en international turnering i 

Holland og i Tyskland i april-maj måned, der betød 10-12 rejsedage med 

deltagelse i begge turneringer. For de U-19 talenter der samtidig var HF-elever 

var der et sammenfald mellem turneringerne og deres afsluttende eksamener. 

For Otto gælder det afsluttende eksamener på hans andet år på HHX-

uddannelsen, han skal tage for at gå videre til det tredje år, hvorfor han undrer 

sig: 

Otto: Jeg ved faktisk ikke, hvad de har tænkt sig. 

Martin: Okay. Jeg spurgte også Niclas om det, og det vidste han heller ikke. For 
der kan vel være nogle af de eksamener, der kan være svære at flytte? 

Otto: Ja, så skal vi til sygeeksamen, og det er heller ikke det fedeste. 

Martin: Det bliver først i august, så? 

Otto: Præcist, og så skal vi sidde og holde os opdateret i sommerferien. 

Martin: Hvad mon de tænker der? 

Otto: Jeg tror ikke de tænker så meget over det. Det er os, der skal indrette os-
artigt. De har fået chancen for at komme til en fed turnering og så er det det. 

Martin: Er der nogle af jer, der spørger til det? Når I så finder ud af, hvem der 
udtaget, hvad tænker du så i forhold til at tage en samtale med trænerne eller 
Poul (elitekoordinatoren) i forhold til eksamenerne? 
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Otto: Jeg ved, at Poul har skrevet, at hvis vi vidste, at vi skulle til noget i 
eksamensperioden, så skulle vi skrive til ham, og det regner jeg med, at 
trænerne har fået gjort, at vi havde en turnering, men ellers ved jeg ikke, hvad 
man gør.  

Klubben har udskudt to kampe i den hjemlige turnering for at deltage i denne 

turnering, men de har ikke orienteret drengene om, hvordan de skal forholde sig 

til deres forstående eksamener. Jeg mødtes med dem ugen inden de skulle 

afsted, og der vidste de ikke noget om, hvem der skulle med. Affekten heraf kan 

blive en udskydelse af deres eksamener til syge-/reeksamen i august måned. Ved 

at følge det affektive flow på fodbolddelen forhindres talenterne i at følge den 

normative transition på uddannelsesdelen. Der er ingen af talenterne, der 

afkræver et svar af deres trænerne. Der er heller ikke nogen af dem, der 

overvejer at melde fra at deltage for at færdiggøre deres uddannelse. På den ene 

side insisterer klubben på, at talenterne tager deres uddannelser seriøst ved at 

møde til undervisning og aflevere opgaver. På den anden side planlægger de 

deltagelse i en turnering i en afgørende periode på uddannelsesdelen, der kan få 

vidtrækkende konsekvenser for drengene i forhold til at færdiggøre deres 

uddannelser. I mit møde med den uddannelsesansvarlige spørger jeg til dette, 

hvortil han svarer: 

John: Der havde vi måske ikke været gode nok til at fortælle dem, hvordan vi 
har tænkt omkring det. Det vi ved, det er, at de her knægte er sindssygt gode til 
at gå til eksamen altså de er langt bedre – det svarer til at gå ind på stregen for 
så vil de vinde, og det kan de, så det kan godt være, at det i deres hoveder, at 
det har fyldt meget mere end det rent faktisk vil komme til at gøre.  

Martin: Okay. Det tror jeg, at du har ret i, men de lidt spændte på, hvordan det 
skulle løse sig i forbindelse med at være afsted i 10 dage i den periode. 

John: Der har vi ikke været skarpe nok. 

På den ene side erkender han, at de ikke har orienteret talenterne herom, og på 

den anden side negligerer han problematikken, da han mener, at de klarer sig 

langt bedre end hvad de forestiller sig. Det begrunder han med, at de har lært at 

præstere, når det gælder. Han refererer til de karakterer de typisk får, som ligger 

over landsgennemsnittet, hvorfor de som klub ikke er nervøse for, at de ikke 

klarer sig i tilstrækkelig grad. I skemaerne over tidsforbrug angiver flere af 

talenterne, at de føler sig belastede i eksamensperioden mellem april-juni 

måned, da der er flere afgørende klub- og landskampe. Samtidig giver de udtryk 

for, at de der føler sig slidte efter en lang sæson. Det vidner om en 

uhensigtsmæssig stor belastning i begge domæner på samme tidspunkt af året, 

og det intensiveres kun af denne klubs deltagelse i en international turnering. 
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Det står i modsætning til vinterhalvåret, hvor der er væsentlig mindre aktivitet 

på fodbolddelen. Det samme gør sig gældende på uddannelsesdelen med 

undtagelse af HHX eller STX elever der på 3. år skal lave deres SRP opgaver. En af 

trænerne giver udtryk for, at de i disse perioder tillader spillerne at få fri i nogle 

timer. Han er skeptisk over for det, da han ikke mener, at de arbejder mere 

intensivt af den grund, hvilket det følgende illustrerer:  

Finn: Det er også det, at min erfaring som U-19 træner, at når vi når til den sidste 
del af sæsonen frem mod eksamen, der er der nogle af dem på STX, der kommer 
til mig, og der er nogle morgentræninger, hvor de bliver nødt til, fordi der 
begynder at komme forberedelse til eksamen, spørgetimer og SRP opgaven, og 
der har vi valgt fra klubben, at det prioriterer vi, men der er nogle gange, når 
SRP opgaven løber af staben eller en eksamen der løber over tre dage. Nu ved 
jeg som underviser, at hvis man tager to timer ud af det gør det ingen forskel, 
fordi de to timer de bruger på træningsbanen bruger de alligevel bare på at ligge 
og glo noget TV. De arbejder ikke max intenst på det der, men det er som om vi 
vil holde vores ryg ren, og sige at det i hvert fald ikke skal være en undskyldning 
for, at de ikke præsterer til eksamen, så derfor giver vi dem fri i de timer det 
drejer sig om. 

Efter at have spurgt talenterne herom vidste det sig blot at dreje sig om et par af 

dem, der benyttede sig af den mulighed, mens de andre trænede fuldt ud i den 

pågældende uge. ”At holde deres ryg fri” synes mindre problematisk for klubben 

i denne periode, da det ikke kolliderer med nogle vigtige kampe, hvilket 

formentligt havde været anderledes, hvis det havde været i april-juni måned. 

Antallet af talenter, der benytter sig heraf, svarer til den oplevelse en anden 

træner i klubben har. Han mener, at det sjældent sker, at talenterne spørger om 

fri, hvilket han begrunder årsagen til:  

Fritz: Vi er begunstiget af, at det er her de er mest motiveret, så det kan godt 
være at skolen sidder med en anden fornemmelse, hvor der er nogle 
afleveringer der glipper og nogle ting der misser, hvor det hos os er sjældent, 
selvom vi italesætter det, så er det sjældent de siger ”Fritz, jeg har så meget 
skolearbejde. Kan jeg få en fridag?”. Det har jeg oplevet under 5 gange i de 4 år 
jeg har været her på trods af, at vi er åbne for det og gerne vil det og synes det 
er helt okay.   

Martin: Hvordan kan det være? 

Fritz: Det er fordi, at de er bange for ikke at komme til at spille i weekenden. Og 
fordi de synes det er federe at komme ud på træningsbanen, og gerne vil det, 
så det er en blanding af de ting. Der har været nogle, hvor vi har snakket, og jeg 
har kunnet se, at du er presset. Og de siger, at jeg har mange ting at se til, og så 
er det man siger, at i morgen der bliver du hjemme. Det er ikke noget der 
kommer til at betyde en skid hverken positivt eller negativt. Du skal bare blive 
hjemme. Få styr på dine sager. Så kommer du igen torsdag, og så er det videre 
og så har du fået en ekstra dag. 
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Han peger på drengenes større motivation for at træne end at være i skole og 

lave afleveringer, som en medvirkende årsag til, hvorfor han kun i få tilfælde har 

oplevet dem spørge om at få fri. Samtidig er det for ham ikke kun et spørgsmål 

om motivation, men også en frygt hos dem om at blive fravalgt til en kamp, hvis 

de afviger fra de andre og for en kort stund prioriterer deres uddannelse over 

fodbold. Talenterne performer som en fuldtidsprofessionel fodboldspiller, der 

passer sit arbejde, som kun spørger om fri i tilfælde af sygdom. En 

elitekoordinator fortæller, at han i de tilfælde, hvor de ønsker at vælge deres 

uddannelse til understreger vigtigheden af en undervisning over for forældre og 

trænere. Det gør han, så det ikke er talenterne, der skal forsvare den beslutning. 

Det fremgår heraf: 

Peter: De har trænere der synes, at den næste træning er den vigtigste i verden, 
og hvis man ikke er til den, så er det et signal om, at man ikke vil det nok, og der 
er der nogle gange, som jeg også siger i starten, at jeg skal nok sige til trænerne, 
at det her er obligatorisk for alle, og det tager 20 minutter og det er man nødt 
til, og så er der heller ikke nogle problemer, men så er det mig der snakker med 
forældre og trænere, at det er vi nødt til som skole i det her tilfælde, og det er 
for alle 2.-3.g’er, og så er der heller ikke nogle problemer, når man får det 
forklaret. Så nogen har det med, at de synes det er svært at sige en træning fra 
over for trænerne, og så er det min opgave at tage nogle af de konflikter. 

Martin: Det har du gjort nogle gange? 

Peter: Ja, det har jeg gjort flere gange, særligt hvor de lige er startet og de har 
fået en ny træner, og hvis alle andre som har tid nok, fordi de ikke har samme 
uddannelsesmæssige krav. De kan jo godt sige, at jeg kan selvfølgelig godt der 
for at få ekstra skudtræning. Så er det sværere for en anden, hvis du konkurrerer 
om den samme plads og så sige ”jamen, jeg skal over for at lave lektier” eller 
”jeg skal det her i morgen tidlig”. Så der sørger jeg for, at de ikke står dårligere, 
hvis man kan sige det sådan. 

Da denne elitekoordinator er tilknyttet den 3-årige HHX-uddannelse refererer 

han til den anden og større gruppe af talenter, der går på den 2-årige HF-

uddannelse, hvorfor de i større grad kan deltage i ekstra træning grundet færre 

lektier og undervisningstimer. På trods af at trænerne har legitimeret afbud på 

grund af skolearbejde afholder talenterne herfra, medmindre elitekoordinatoren 

aktivt støtter dem heri. De synes derfor at underligge sig en form for selvstyring. 

Træneren afviser, at det kan få en negativ affekt for talenterne i forhold til 

fodbolddelen, hvis de undlader at træne enkelte gange, når de føler sig pressede. 

De tilbagevendende problematikker mellem fodbold- og uddannelse vedrørende 

morgentræning, landsholdsaktiviteter, reserveholdskampe, deltagelse i 

turneringer og i en træningslejr med Superligaen, vidner om en 
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konkurrencesituation mellem de to idealer i en for talenterne i forvejen hektisk 

hverdag. Idealet om at leve som en fuldtidsprofessionel fodboldspiller vinder i 

langt overvejende grad over det andet. Det er kun Vito, der kæmper imod ved at 

fastholde en subjektposition, hvor han følger et DC spor ved at fravælge 

morgentræning til fordel for sin undervisning. 

 

Varierende botilbud og transportløsninger 

Som en del af de hverdagslige transitioner indgår talenternes bopæl og 

transportløsning mellem bopæl, klub og uddannelse som inkorporerede 

elementer i et talentassemblage. Det gør de grundet deres kapacitet til at påvirke 

talenternes oplevelse af at have en sammenhængende hverdag, hvorfor det får 

en affekt på, hvordan idealet der træder frem.  

Da botilbuddet eller fraværet heraf, udgør en del af infrastrukturen i et 

talentassemblage, kan de skiftende botilbud ses som normative transitioner, da 

disse er forudsigelige. Med første år som U-17, følger efterskolen som bopæl, 

mens det andet år som U-17 afløses af akademiet, for til sidst at flytte på college 

de sidste to år på U-19. Det er typisk også de sidste to år som ungdomspiller, 

medmindre der sker en ikke-normativ transition. For dette talentassemblage 

følger transitionen fra U-17 til U-19 på fodbolddelen med en flytning fra akademi 

til college, hvorfor der er en sammenhæng mellem disse domæner. Det viser, 

hvordan transitionerne på botilbuddet delvist kobler sig på den sportslige 

udvikling. I klubben gennemgår halvdelen af talenterne en transition, dvs. fra 

akademi til college, mens den anden halvdel allerede bor på der fra indledningen 

af mit feltarbejde. Ingen af talenterne skifter bopæl på grund af uforudsete 

hændelser, hvorfor der ikke her er tale om ikke-normative transitioner. Da cyklen 

fortsat forbinder bopæl, klub og uddannelsesinstitution sker der ingen 

transportmæssige forandringer i deres hverdag med undtagelse af de talenter 

der har fået et kørekort i takt med, at de er blevet 18 år. Derfor har bilen for 

nogle drenge afløst cyklen. I dette talentassemblage fungerer transportdelen 

fortsat uproblematisk. Derimod peger talenterne på en forandring i deres 

hverdag, der går i retning af mere frihed og færre regler i takt med, at de kommer 

til at bo på college der bekommer dem vel.  

For det andet talentassemblage er der kun forudsigelighed det første år som U-

17 talent grundet deres ophold på efterskolen. Herefter er det afgørende, hvor 

deres forældre bor, hvad enten det er i nærområdet, i Storkøbenhavn eller i en 

anden landsdel. Disse lokaliteter udløser forskellige bo- og transportløsninger. I 
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denne klub gennemgår to af talenterne en transition fra at bo på efterskolen til 

at flytte i lejlighed herpå, hvorfor forandringen er begrænset, mens de 

resterende fortsat bor hos deres forældre. Det får ikke en affekt på deres 

transportløsninger. Transporten forvolder fortsat problemer for talenter, der 

ikke bor i nærområdet, hvilket er tilfældet for lidt over halvdelen af de drenge 

jeg har fulgt. De giver udtryk for forskellige problematikker i hverdagen, der går 

på aflysning af togafgange og busruter, samt forældre der ikke kan køre dem. 

Forældrenes betydning for at hjælpe talenterne med at forbinde bopæl, klub og 

uddannelse i et talentassemblage, hvor bopæl ikke er integreret er afgørende 

for, at de kan få en hverdag til at hænge sammen. Flere talenter giver udtryk for, 

at der med den længere transporttid følger mindre tid og overskud til at klare 

lektier, hvorfor en belastning i et domæne fører til det samme i et andet. Det 

understreger, hvordan det affektive flow mellem transport, bopæl, klub og 

uddannelse fungerer. 

Med den større sammenhæng i hverdagen som talenterne oplever ved at bo i 

nærheden af deres klub og uddannelsesinstitution, følger en større grad af 

kontrol på fodboldens præmisser. Talenterne præges i en retning, så de kommer 

til at leve et liv, der minder om at være fuldtidsprofessionel, som adskiller sig fra 

den livsform de ville have ved fortsat at bo hos deres forældre. Med 

infrastrukturen i et talentassemblage følger en række indbyggede services og en 

større fleksibilitet i hverdagen. Omvendt begrænser det talenterne i at performe 

på andre måder, end hvad tilværelsen som fuldtidsprofessionel fodboldspiller 

tilbyder dem. Ved hele tiden at være tæt på klubben præges talenterne i endnu 

højere grad, så de fra det øjeblik de træder ind i et talentassemblage 

inkorporeres en mentalitet, hvor de har tilbøjelighed til at træffe valg, der flugter 

med det klubben gerne vil have. Hermed følger der en mentalitet med det at 

være et fodboldtalent, som des længere de kommer senioreliten får den til at gå 

i retning af idealet om fuldtidsprofessionalisme. Det andet ideal synes mere til 

gavn for dem der må finde en anden vej. 

 

6.3 Transitioner i og mellem fodbold og uddannelse  
På fodbolddelen er transitionen fra ungdoms- til senioreliten den mest 

afgørende i forhold til, hvorvidt den pågældende klub ønsker at tilbyde en 

fuldtidskontrakt til et talent, eller om han må prøve at finde en anden vej. Det er 

der et særligt fokus på i spillersamtaler, hvor klubberne orienterer spillerne om 

deres beslutning på forskellige måder. I den ene klub får talenterne besked ca. 6 

måneder før deres kontraktudløb, så de har tid til at finde en anden klub. I den 
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anden klub efterlades talenterne 1-2 måneder før deres kontraktudløb langt 

mere skrøbelige, da de ikke ved, hvad der skal ske fremadrettet. Som Anders 

nævner: 

Anders: Det bliver meget mærkeligt, når man bliver færdig med 
ungdomsfodbold og skole samtidig, fordi så har man et stort netværk der lige 
pludselig bliver tabt.  

Martin: Hvad består det netværk af for dig? 

Anders: Det er den sikkerhed man har hele vejen igennem med at komme i skole 
hver dag og have venner at snakke med, hvor man har de samme problemer 
med afleveringer, og det der pis plus så har jeg Jeppe i min klasse, og vi oplever 
præcist det samme. Det bliver bare mærkeligt for nu er det faktisk første gang i 
mit liv, hvor jeg faktisk er alene eller hvad skal man sige. For nu skal jeg selv ud 
at finde et arbejde. Hvis jeg nu kommer til en 2. divisionsklub, så kommer jeg 
ikke til at tjene nok til at kunne bo alene, så skal jeg jo finde et arbejde, og det 
har jeg heller ikke prøvet før. Sådan en forkælet unge (griner). 

For Anders er det ikke kun det at skulle forlade klubben, men også de mange 

prædefinerede valg og indbyggede services, der følger med det, at være en del 

af et talentassemblage, som han nu ser ud til at miste. Han går fra en centreret 

position i et netværk (Mialet, 1999; Olesen, 2018) til en mere marginal position 

(bl.a. svært ved at få spilletid) til at blive helt udgrænset, hvorfor han står i en 

situation, der for ham er ukendt, hvor fremtiden ene og alene er op til ham selv. 

Anders beskriver sig selv som forkælet. Selvom det er med en ironisk distance, 

så vækker det genklang hos elitekoordinatorerne. Om talenterne giver en af dem 

udtryk for, at 

de er fra en tidlig alder blevet privilegeret af mange, der vil hjælpe dem og 
sættes i forbindelse med dem. De sættes op på en piedestal indtil de også selv 
tror på, at de er noget særligt (Elitekoordinator).  

At talenterne risikerer at få et prædikat som forkælet eller at blive set som noget 

særligt med visse privilegier, følger med det affektive flow på uddannelsesdelen, 

hvor de indgår i sociale sammenhænge med andre unge og voksne uden for 

elitesportsmiljøet. Privilegierne består i ikke at skulle have et fritidsarbejde ved 

siden af deres ungdomsuddannelse som de fleste andre unge, da de tjener 

tilstrækkeligt, og endda mere til ved at have en trainee kontrakt. Ydermere 

hjælper klubberne dem med at finde en bopæl, og eventuelt også med transport. 

Det er nogle af de privilegerer Anders mister ved ikke længere at være en del af 

et talentassemblage. En mentaltræner beskriver vigtigheden af, at talenterne har 

et eksisterende netværk eller et team, der kan hjælpe dem videre, da det kun i 

begrænset omfang er en del af den service klubberne tilbyder: 
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Chris: I mit møde med dem, der er på vej ud af fodbolden i forhold til 
karrieretransition, der er den langt sværere eller svær for dem.             

Martin: Er det med de U-19 spillere i klubben, som ikke får en kontrakt?  

Chris: Ja, det er sådan nogle nåleøjer, hvor du falder fra, og der kan man sige, at 
det mere er deres allerede eksisterende netværk, dvs. deres forældre, venner, 
bekendte, agent. Der har de deres eget team der skal hjælpe dem i de tilfælde 
mere end den er klubbens opgave. 

Anders har en far og en agent, der støtter ham i dette, men ikke desto mindre 

føler han sig mere skrøbelig end han nogensinde før. Selvom en 

karrieretransition er forudsigelig kan det der følger efter godt være uforudsigelig, 

da det uanset hvad er svært at forberede sig på. Det vanskeliggøres i denne klub 

af deres sene udmelding. Anders bor fortsat hjemme, og er derfor ikke nødt til 

at skifte bopæl. Samtidig færdiggør han sin STX-uddannelse på samme tid, som 

hans kontrakt udløber, hvorfor han ikke længere er bundet til den lokalitet, hvor 

klubben befinder sig i. Det giver ham en række muligheder i forhold til valg af 

klub, uddannelse, arbejde, bopæl mv. Han bekymrer sig dog over, hvorvidt han 

kan bruge sine karakterer til at komme ind på en videregående uddannelse, da 

han i løbet af det sidste år på STX har fået dårligere karakterer end tidligere. Ved 

vores sidste møde udtrykker han en ambition om at forfølge sin drøm om en 

fuldtidsprofessionel tilværelse i et par år, hvorfor det for ham er det afgørende i 

forhold til at tage en beslutning om uddannelse, arbejde, bopæl mv. Det er den 

udbredte ambition blandt disse talenter, at de fortsat søger denne tilværelse, 

selvom de godt ved, at det kommer til at kræve en hel del mere af dem selv, 

deres forældre og agenter end tidligere. Der er ingen af disse, der vælger at gå i 

gang med en mellemlang- eller videregående uddannelse, selvom de har 

mulighed for at søge midler af statens uddannelsesstøtte, og få økonomisk støtte 

til en tilværelse, hvor de kan forfølge flere spor end det sportslige. I stedet ønsker 

de at tage et sabbatår, hvor det er fodbolden, der er det primære og 

nødvendigheden af at arbejde afgøres i forhold til, hvor meget de kan tjene på 

den. 

Hvor talenternes hverdag fremstår relativt standardiserede i forhold til 

uddannelse, bopæl, transport mv. i de to talentassemblages, er det modsætte 

tilfældet efter transitionen til seniorfodbold. Hvert år er der en mindre gruppe 

talenter som klubberne laver en fuldtidskontrakt med. Det varierer fra år til år, 

hvor antallet i indeværende år er hhv. 3 og 5. En træner udtrykker det således: 

Jeg plejer at sige til mine spillere, at hvis det var svært at gå fra U-15 til U17, så 
overvej at du skal op og konkurrere med 15 årgange på seniorniveau, og alle 
seniorspillere har været lige så dygtige som dig, fordi det er kun to procent af 
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hver gruppe, der er kommet videre i det system, så I skal være skarpe, hvis I skal 
derop (Træner). 

Den første større forandring, han peger på, er fra U-15 til U-17, hvor det er første 

gang spillerne oplever at blive blandet med en anden årgang end deres egen. Det 

betyder, at de der har været blandt de bedste i deres årgang udfordres ved, at 

de skal konkurrere med nogle, der er et år ældre, som kan vise sig at være 

teknisk, taktisk, fysisk eller mentalt længere fremme i deres udvikling. Det er 

første gang, at nogle af de største talenter oplever at få modstand på deres 

fodboldmæssige formåenhed. For nogle af dem kan det være svært at håndtere, 

hvilket er særligt fremtrædende det første år, hvor de risikerer at få begrænset 

spilletid. DBU’s uddannelseskonsulent peger på transitionen mellem U-17 og U-

19 som foranderlig: 

Fra U-17 til U-19 sker der et voldsomt skifte i forhold til, hvordan man ser 
drengene og alt det medie og professionalisme, og sådan noget der er omkring 
dem. Der er en verden til forskel. Og når de bliver U-19, så er de nærmest 
allerede mænd. Der er de jo inde i det der professionelle miljø (DBU konsulent). 

Flere af talenterne fra de to klubber peger på en tiltagende følelse af 

marginalisering i takt med, at de nærmer sig seniorverdenen. Det skyldes, at der 

er spillere, klubben mere eller mindre eksplicit betegner som ”de prioriterede”, 

der har fået en fuldtidskontrakt og indgår i seniortruppen, men som behøver 

spilletid for at udvikle sig, hvorfor de får den på U-19 holdet. Det har den affekt, 

at de talenter der tilhører U-19 holdet får begrænset spilletid upåagtet af, 

hvordan de præsterer til træning, i kamp mv. Det oplever de som 

demotiverende, selvom de er bevidste herom. Trænerne anerkender det, men 

deres modsvar er, at det er en betingelse der hører med til det at være en del af 

et elitemiljø i en af Danmarks største fodboldklubber. 

Den øgede professionalisme på U-19 niveau ses også ved, at den ene klub har 

ændret U-19’s træningstider, så de flugter med Superligaens, hvorfor talenterne 

får endnu større mulighed for at træne med der. Det betyder også, at de skal 

træne om søndagen for i stedet at holde fri mandag eller tirsdag. Det har den 

affekt, at de i langt mindre grad får mulighed for at tage hjem til deres forældre, 

kammerater mv., da det er efter deres kamp om lørdagen, at de ellers har 

mulighed for. I hverdagen er det sjældent muligt. Selvom det givetvis ikke er den 

affekt, klubben ønsker af dette, bliver ændringen af træningstider en 

begrænsning, og i værste fald et tab, på det sociale område (ud over det de er en 

del af i et talentassemblage), eftersom talenternes mulighed for at komme hjem 

vanskeliggøres. Ved at følge det affektive flow på fodbolddelen risikerer de 

således at forringe deres sociale liv, der rækker ud over denne del, som i tilfælde 
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af udgrænsning fra fodbolddelen kan vise sig at være problematisk. Det høje mål 

om excellence på fodbolddelen synes at hellige alle midler, der ikke alene 

vedrører uddannelse, kost, restitution mv., men også talenternes mulighed for 

social adspredelse. Idealet om fuldtidsprofessionalisme slår også her igennem, 

hvor det andet ideal om det hele menneske næsten helt udgrænses. 

Udfordringerne ved transitionerne fra U-15 til U-17 og fra U-17 til U-19 står 

alligevel ikke mål med dem, de oplever i transitionen til senioreliten. Her blandes 

talenterne med 15 andre årgange, hvor de skal konkurrere med 20-25 andre 

spillere, som ofte taler forskellige sprog, der kæmper for deres fortsatte 

eksistens som fuldtidsprofessional fodboldspiller. Derudover forventer trænere 

og ledere, at talenterne gradvist forløser deres potentiale, hvorfor de beskrives 

som nogle, der ikke længere bare er et talent, men de skal udvise evnen til at 

præstere i kamp. Samtidig har flere af seniorspillerne tilegnet sig en hårdhed ved 

at begå sig på den internationale scene, der forsøges videreført til de unge 

talenter. Denne hårdhed er noget af det trænerne beskriver som en væsentlig 

forskel på ungdoms- og senioreliten, hvor talenterne skal lære at kunne tåle at 

få modgang, have en marginal position i truppen, få begrænset spilletid og flere 

fysiske knubs mv. Der er en stærk kultur i disse elitemiljøer om, at de ældre og 

mere erfarne skal oplære de nye generationer, så de kan begå sig fysisk, psykisk, 

taktisk og teknisk, hvorfor der tilstræbes en overlevering af normer og værdier 

som den ældre generation gerne tager på sig. Trænerne vurderer, at det ofte er 

for vanskeligt for de talenter, der har fået en fuldtidskontrakt at træde direkte 

ind på holdet det første år som senior, hvorfor de typisk udlejes til en 1. 

divisionsklub, der er en række under Superligaen. Det blev også udfaldet for de 

drenge jeg fulgte.  

Af de talenter, der ikke tilbydes en fuldtidskontrakt, er det meget individuelt, 

hvad de ender op med at gøre. Det mest udbredte er at prøvetræne i nogle 1. og 

2. divisionsklubber i håbet om, at få en kontrakt med så stor en klub som muligt, 

så de kan tjene så meget som muligt, og i mindre grad behøver et arbejde ved 

siden af. Selvom de i første omgang har mistet muligheden for at få en tilværelse 

som fuldtidsprofessionel fodboldspiller søger de fortsat efter noget der kommer 

i nærheden heraf. I udgangspunktet flytter de hjem til deres forældre indtil de 

ved, hvor de tilbydes en kontrakt, og hvad de har råd til at bo i. Det udgør en stor 

forskel mellem de to klubber. I den ene klub bor de fleste allerede hjemme, mens 

de i den anden klub typisk flytter hjem igen efter at have boet hjemmefra i 

minimum 4 år. Det kan f.eks. indebære at flytte fra Jylland til Sjælland, hvorfor 

det er en relativ stor forandring i deres hverdag. Det mere komplekse 

talentassemblage, som kendes ved klubben, der ikke har et integreret botilbud, 
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producerer mindre sammenhæng i hverdagen i forhold til at undgå transporttid 

mellem klub, uddannelse og bopæl. I transitionen fra ungdom- til senioreliten 

kan det for dem, der ikke længere skal være en del af klubben, omvendt vise sig 

at være en fordel. Ved at bo hjemme hos sine forældre og have sine kammerater 

fra tidligere, sker der færre hverdagslige forandringer på én gang, hvilket derfor 

kan opleves at lette denne transition. Hele netværket forsvinder således ikke på 

én gang. 

 

Ikke-normative transitioner på fodbolddelen udfordrer uddannelsesdelen 

Transitionen fra ungdoms- til senioreliten medfører ikke alene udfordringer på 

fodbolddelen, men også på uddannelsesdelen. Det gælder særligt for de 

talenter, der rykkes op før de er blevet færdige med deres ungdomsuddannelser. 

I den ene klub blev tre af talenterne rykket op 6 måneder før de var færdige med 

deres HF-uddannelser. For to af dem har det den affekt, at de forlænger deres 

uddannelser 1-2 år, da de fravælger at have flere fag på én gang. De ønsker at 

gøre deres uddannelsesforløb så lempelig som muligt, mens den tredje ønsker at 

gøre det færdigt på normeret tid, selvom han godt ved, at det er vanskeligt. Disse 

talenter peger på flere vanskeligheder ved at kombinere fodbold på 

senioreliteniveau og gøre en ungdomsuddannelse færdig. I hverdagen udfordres 

de ved, at træningen oftest er mellem kl. 8-14 inklusiv morgenmad, frokost, 

behandling mv., hvor det meste af deres undervisning er skemalagt. Ydermere 

modtager de af trænerne blot ugeplaner over deres træningstider, der er 

afhængig af kampafvikling, som varierer fra uge til uge, og da de i større grad end 

tidligere også skal spille reserveholdskampe om mandagen er det for dem svært 

at følge undervisningen. De forsøger alle tre at få gjort danskfaget færdigt, hvor 

de har en aftale med en underviser hver tirsdag, hvor de ofte har fri for træning. 

Den aftale har de vanskeligt ved at leve op til. Samtidig peger de på den hårde 

fysiske træning, og de ressourcer det kræver for dem at kunne begå sig. Derfor 

udskyder de ofte lektierne til om aftenen, hvor de ikke altid formår at få dem 

lavet. Derudover deltager de i træningslejre og har landsholdsaktiviteter, der på 

grund af mange rejsedage også vanskeliggør deres uddannelsesaktivitet. 

En af talenterne i den anden klub blev også rykket op 6 måneder før hans 

normative transition på fodbolddelen, men da Viggo var blevet færdig med sin 

HF-uddannelse og blot tager ét enkeltfag ved siden af, oplever han i mindre grad 

en problematik i sin hverdag. Det skyldtes, at han skiftede til en anden klasse, 

hvor undervisningen i mindre grad kolliderer med træningstiderne. Ikke desto 

mindre giver han udtryk for en problematik ved at kombinere begge dele grundet 
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de varierende træningstider og kampafvikling, hvorfor han erkender, at han også 

kun har været til 5 timer siden denne transition. I stedet prioriterer han, at se U-

19 holdet træne, fordi han synes, at det er vigtigt, at han fortsat bakker op om 

de andre. I denne klub, hvor flere af talenterne vælger en HF-uddannelse får 

uddannelsesaftalen en uhensigtsmæssig affekt, hvis de ikke på samme tid 

overgår til senioreliten. Selvom de er blevet studenter tvinges de til at tage 

enkeltfag. Viggo var den eneste i årgangen, der blev rykket op før den normative 

transition, men problemstillingen gjorde sig også gældende for de andre, som 

også havde begrænset fremmøde. For en af disse hang det sammen med et 

mislykkedes forsøg på at skifte klub i januar måned, hvilket fremgår af det 

følgende: 

Martin: Hvad skete der så? 

Glenn: Så kom vi ikke rigtigt i gang og så kom der en masse aflyste timer efter 
og måneden efter, så var vi ikke i skole i den måned efter transfervinduet og så 
røg vi ind i marts, og så kom vi måske ikke i en måned, og så blev det april, og 
så kom vi lige en enkelt gang, og så har vi så haft ekstra timer i forrige uge, så 
det er blevet lidt bedre her til sidst, men det spidser jo også til. Det er ved at 
være eksamen.  

Martin: Hvad har klubben sagt til det?  

Glenn: Jeg spurgte om jeg kunne melde det fra, fordi jeg så ingen grund til, at 
jeg var der, fordi jeg alligevel var fraværende mentalt, og jeg synes det var lidt 
synd for hende læreren for hun prøvede virkelig at hjælpe os, men det var, som 
om, at vi kunne bare ikke tage os sammen, og så skriver jeg til koordinatoren, 
og så går der et par dage, så ringer Karl [træner] til mig, og siger hvad det var 
for noget, og så sagde jeg som det var, og han sagde, at han kunne også godt 
forstå det, og vi var i en træls situation mv., men der var ikke så meget at gøre 
ved det, og han synes det var ærgerligt, hvis jeg skulle til at melde det fra, og 
han synes, at jeg lige skulle prøve at give det, det sidste. For hvis jeg først fik lov 
til at melde det fra, så ville alle de andre også gøre det, og det vil de helst ikke 
ud i, med den aftale de har med skolen. Så gør jeg det færdigt. Så må det være 
sådan. 

Træneren anerkender, at deres situation er uhensigtsmæssig, men da han er 

bekymret for at skabe præcedens over for de andre, og han ikke ønsker, at 

klubben misligholder uddannelsesaftalen kan han ikke imødekomme 

forespørgslen. Det accepterer Glenn, og de indordner sig alle herefter. 

Affektøkonomien i disse talentassemblages falder sådan ud, at det er 

elitekoordinatoren, der efter Glenns forespørgsel kontakter træneren, der har 

kapacitet til træffe en beslutning. Det er karakteristisk for gruppen af talenter, 

der har valgt en HF-uddannelse, at de betragter det andet år som U-19 spiller 

som deres fodboldår, der implicerer en enstrenget karrierebane. Klubben er 
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bevidst herom, hvilket de delvist accepterer, så længe talenterne tager ét 

enkeltfag ved siden af. I praksis betyder det tre undervisningstimer i løbet af en 

uge, de kun i begrænset omfang møder til. Så længe de afleverer opgaver og går 

til eksamen får det ikke følgevirkninger. Talenternes performance af uddannelse 

legitimeres i en grad, der får idealet om det hele menneske til at fremstå ret så 

udgrænses.  

Ud over Viggo træner Niclas også med førsteholdet, selvom han kun er førsteårs 

U-19 spiller, og derfor fra en yngre årgang. Han er i gang med sit andet år på sin 

HHX-uddannelse, og han mangler fortsat mere end ét år af sin uddannelse. I 

vores sidste møde udtrykker han fortvivlelse over, hvorvidt han formår at 

færdiggøre sin ungdomsuddannelse. Jeg spørger Niclas, hvordan hans forældre 

forholder sig til hans situation, hvortil han svarer:   

Niclas: Jeg tror de accepterer det. De siger bare, at jeg skal gøre, hvad jeg kan, 
når jeg er i skolen, og så må jeg selv om det. Det går kun ud over mig selv, siger 
de. 

Martin: Men du fortsætter på uddannelsen? 

Niclas: Det er planen at fortsætte, men jeg bliver en del af Superligatruppen her 
til sommer, hvor jeg skal træne med dem hverdag, så jeg ved ikke lige, hvad vi 
gør der. 

Martin: Tillykke med det i første omgang. 

Niclas: Jo tak 

Martin: Det bliver da svært, at få til at hænge sammen med en 3-årig HHX? 

Niclas: Ja, det bliver i hvert fald en udfordring. 

Martin: Hvad tænker du at gøre ved det? 

Niclas: Det ved jeg faktisk ikke. I hvert fald en masse ekstra timer. Jeg skal bare 
igennem det.   

Martin: Og efter sommerferien, er du stadig akademispiller, så har klubben vel 
stadig en forventning om, at du går i skole, men når du samtidig skal til træne 
med Superligaen, så bliver det svært. 

Niclas: Ja, så bliver det svært.   

Martin: Jeg ved jo fra Viggo, som jeg lige har snakket med. Han træner jo fast 
med dem og for ham har det været svært. 

Niclas: Ja, lige præcist. 

Martin: Du afventer, hvad klubben tænker at gøre ved det? 



IDEALET OM AT FREMME DET HELE MENNESKE I DANSKE ELITEFODBOLDKLUBBER 

154 

Niclas: Jeg tror bare, at det må jeg lige finde ud af. Det er ikke så meget mit 
problem, eller det er det så, men det er dem, der skal løse det. 

Martin: Du bliver en fast del af Superligatruppen. Du kommer til at gå på 3. år 
på HHX, men du afventer en løsning. Hvad kunne løsningen blive? Du siger en 
masse ekstra timer, eller alternativt, at du ikke skal gå i skole, eller hvad? 

Niclas: Vi har snakket om, eller jeg har snakket med dem, om jeg kunne tage 
noget over nettet, hvor jeg bare kan lave noget, når jeg har lyst, men det vil de 
ikke være med til. De siger, at jeg skal blive i skolen. 

Martin: Hvad er deres argument? 

Niclas: Deres argument er, at det er godt lige at komme ud og se noget uden for 
fodbolden, og det kan jeg også godt se, men det bliver svært lige at få til at 
hænge sammen. 

For Niclas er det uddannelsesdelen der må tilpasse sig fodbolddelen, og han 

betragter det som klubbens problem, da de ikke ønsker at imødekomme hans 

forslag om at tage en online uddannelse. I vores møder reflekterer han gentagne 

gange over, hvorvidt han skulle have valgt en HF-uddannelse. Han peger på de 

færre lektier og afleveringer, han mener, der i større grad har kunnet give ham 

mulighed for at gå 100 procent efter fodbolden, selvom han ikke ønsker sig en 

hverdag, der kun består af fodbold. Nu hvor han har mulighed for en ikke-

normativ transition til senioreliten er han villig til at tilsidesætte sit oprindelige 

ønske om at følge et DC spor. Ved at følge det affektive flow på fodbolddelen 

bliver talenterne mødt af uhensigtsmæssige affekter på uddannelsesdelen, der 

kun i begrænset omfang tages hensyn til af trænere og ledere. En af talenterne i 

den anden klub giver udtryk herfor i forhold til mit spørgsmål om, hvorvidt der 

tages hensyn til uddannelse, når de indlemmes i førsteholdstruppen: 

Claus: Nej, ikke rigtigt. 

Martin: Har du spurgt nogle om det? 

Claus: Om skolen? 

Martin: Ja. 

Claus: Nej, overhovedet ikke. 

Martin: Okay. 

Claus: Det tør man ikke rigtigt. 

Martin: Det gør man ikke? 

Claus: Nej. 
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Martin: Hvem skulle man spørge, hvis det var? 

Claus: Det ved jeg faktisk heller ikke. 

Martin: Kent som er ansvarlig for ungdomsafdelingen og uddannelse. Har du 
snakket med ham om det? 

Claus: Nej. 

Martin: Hvad med i dine kontraktforhandlinger? 

Claus: Der tænker jeg heller ikke på skolen. Det var mere, hvad der skulle ske 
fremover med fodbolden og med andre klubber, og der var meget man skulle 
tænke på der, så tænker man ikke rigtigt på skolen. Det må man tage lidt 
sekundært. 

Martin: Hvad med din agent. Var han med til at forhandle? 

Claus: Ja. 

Martin: Det tænkte han heller ikke på? 

Claus: Nej. 

Hverken Claus eller andre involveret i denne ikke-normative transition, 

indtænker affekten af at indgå en fuldtidskontrakt som fodboldspiller uden først 

at være færdig med sin ungdomsuddannelse, som Claus selv indrømmer glider i 

baggrunden under forhandlingerne. At Claus sikkert føler sig euforisk i det øjeblik 

han skriver under er vanskeligt at bebrejde ham, da kontrakten er en realisering 

af en drengedrøm, men at det stiller ham over for en hverdag, som er 

problematisk at få sammenhæng i, forbliver tavst i situationen, og vedbliver med 

at være det. Claus har fortsat ikke en oplevelse af, at han på fodbolddelen kan 

tale med nogen om at forhindre de modsætninger han oplever i hverdagen. På 

kort sigt vælger han den mest lempelige løsning ved at tage ét enkeltfag af 

gangen, og med tiden færdiggøre sin HF, selvom han tror det bliver vanskeligt. 

På længere sigt kan det få konsekvenser for ham, når fodbolden ikke længere 

kan være det primære. En af agenterne peger på en ubalance mellem at træne 

med førsteholdet om formiddagen og fortsat være under uddannelse, der kun 

intensiveres i eksamensperioder, hvorfor han mener, at det ofte kommer til at 

gå ud over det hele. Han refererer til et talent, der har rykket sig inden for kort 

tid, hvorfor han indgår i førsteholdstruppen, og han føler derfor ikke, at han har 

tid til at dygtiggøre sig som fodboldspiller, da han hele tiden skal skynde sig til 

træning, i skole mv. Selvom agenten mener, at det er uansvarligt at undlade at 

kræve, at de unge får færdiggjort deres ungdomsuddannelser, mener han, at der 

kan være eksempler, hvor det bedste for klubben og talentet er ikke at kræve 

dette. DBU’s uddannelseskonsulent genkender denne problematik i transitionen 
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fra ungdoms- til seniorfodbold. Hun erfarer, at flere U-19 talenter sluses tidligere 

ind i førsteholdstruppen, hvorfor hun dels peger på HF-uddannelsen, som den 

mest relevante for disse talenter for at begrænse komplikationer i hverdagen, og 

dels at klubberne ikke tager hensyn til deres uddannelser, men mere på deres 

bidrag og udvikling i truppen. Talenterne sluses ind i en subjektposition som 

fuldtidsprofessionel fodboldspiller som alle aktører ønsker sig. Ikke desto mindre 

forvolder det talenterne udfordringer i deres hverdag, da deres uddannelser ikke 

følger med den hast, hvormed deres fodboldkarriere bevæger sig. Dermed vikles 

de ind i en situation, der gør dem skrøbelige på uddannelsesdelen, som kan vise 

sig at have en affekt på andre domæner. 

Fra transitionsproblematikker til spillersamtaler, hvor flere af disse 

problematikker også udfolder sig. Her sætter trænerne det ene ideal om 

fuldtidsprofessionel fodboldspiller over det andet, da det næsten får al 

opmærksomheden, mens det andet ideal om at fremme det hele menneske 

bliver for dem, der skal finde en anden vej uden om klubben. 

 

6.4 Hvordan performer jeg? - spillersamtaler 
Trænerne indkalder U-17 og U-19 talenterne til individuelle samtaler 1-2 gange 

om året med det formål at gøre status på deres hverdag og evaluere deres 

fremskridt. I de to klubber deltog jeg i samtaler afholdt i den samme periode af 

året. I vinterhalvåret mellem efterårs- og forårssæsonen 2017/2018. I 

forbindelse med mit første møde med felten spurgte jeg lederne fra de to 

klubber, om jeg måtte deltage i samtalerne. De svarede begge, at det måtte jeg 

spørge trænerne om, da det var dem, der afholdt dem. Jeg spurgte trænerne, 

som indvilligede heri, men på den betingelse, at talenterne også gjorde. Fra min 

tid som et talent, har jeg erfaret, at sådanne samtaler kan have en ret så alvorlig 

tone, da trænerne ønsker at se forbedringer hos en spiller (f.eks. 

træningsmæssigt). Derfor kan et talent føle sig ekstra udsat og sårbar, hvorfor 

han kan opleve det som en unødvendig distraktion, at jeg overværer samtalen. 

Trods dette indvilligede de talenter jeg fulgte i min tilstedeværelse. 

Inden min deltagelse i samtalerne var karakteren af disse ikke blevet gjort klart 

for mig. Det viste sig, at samtalerne i to klubber adskilte sig fra hinanden. 

Forældrene deltog kun i den ene klub, hvor karakteren af samtalen havde en 

mere definitiv karakter. Her blev der afholdt samtaler med tre af elleve U-19 

talenter på årgangen, fordi de havde afklaret fem af spillernes fremtid ved at 

skrive kontrakt med dem, mens tre andre havde fået at vide, at de ikke ville få en 
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kontrakt, og derfor allerede spillede andre steder. Det blev jeg først bekendt 

med, da jeg ankom til første spillersamtale. Følgende uddrag er fra min første 

deltagelse i en samtale mellem en træner (Karl), en spiller (Morten) og hans 

forældre: 

Idet jeg ankommer til klubben, kommer jeg i tanke om, at jeg har glemt koden 
for at komme ind af dørene, og fordi det er tidlig aften, er der begrænset 
aktivitet, hvorfor jeg ikke bare kan blive lukket ind. Det minder mig om, at det 
ikke er en selvfølge, at jeg har fået den adgang, jeg har. Karl kommer ud af 
døren, og vi ønsker hinanden godt nytår. Han byder mig på kaffe på 
trænerkontoret, og han spørger til mit projekt. Jeg fortæller ham om det, og 
giver udtryk for min glæde over, at få lov til at deltage i samtalerne. Karl 
fortæller, at forældrene var hurtige til at give et positivt tilsagn om min 
tilstedeværelse, hvilket han også synes er positivt. Jeg spørger om han afholder 
samtaler med alle spillere, og han siger, at det kun er med dem, de ikke vælger 
at forlænge med. Det overrasker mig, at det er sådan en samtale. Jeg kan 
mærke, at jeg bliver spændt på at skulle være med i den, og nervøs for, hvordan 
Morten og hans forældre vil reagere på det. Karl fortæller, at han har erfaret, at 
der på trods af flere indikationer fra trænerne (manglende udtagelse til kampe 
mv.) har nogle spillere ikke opfanget det udfald, og derfor reageret overrasket 
og én har endda valgt at udvandre fra samtalen. Eksemplet gør mig mere 
nervøs. Det gør det både af den grund, at det fører mig tilbage til de samtaler, 
jeg har haft med Morten, hvor han inderligt har delt sin drøm om at få en 
fuldtidskontrakt i klubben. Det ved jeg nu, at det ikke bliver en realitet. Ud over 
min sympati med hans situation, kan jeg identificere mig med ham, da jeg selv 
har været et fodboldtalent i slut 90’erne. Jeg havde min mor med til samtalen, 
hvor vi mødtes med min træner og sportschef i et mødelokale, hvor jeg mange 
gange tidligere havde drømt om at skrive under på en fuldtidskontrakt. Lokalet 
var fyldt med klubbens logo på vægge, borde og kopper i røde og hvide farver. 
På væggen hang der et foto af et af de hold, der havde vundet det danske 
mesterskab. I Aalborg Stiftstidende havde jeg læst artikler med fotos fra det 
lokale, når spillere havde fået en kontrakt. En spiller med en kuglepen i hånden 
i færd med at skrive under på et stykke papir, eller et håndtryk mellem en spiller 
og en sportschef. I stedet overbragte de mig samme besked, som Morten snart 
vil få, hvor min drøm om en fuldtidskarriere brast. At det ikke behøvede at slutte 
der, da jeg kun var 18 år, følte jeg ikke dengang, jeg modtog den besked. Der 
virkede det hele uigenkaldeligt. Karl fortæller, at de ikke har sagt det direkte til 
ham, men de har givet ham forskellige signaler, som han forventer, at Morten 
har kunnet aflæse: 

Karl: Han skal kunne se det og have en fornemmelse for det. 

Morten og hans forældre ankommer, og vi hilser på hinanden. Karl viser dem 
mødelokalet, der støder op til trænerkontoret, og spørger om de kunne tænke 
sig en kop kaffe. De sætter sig i sofaen med Morten imellem sig, og Karl og jeg 
sætter os over for dem. I rummet hænger der plakater med slogans, såsom ”Vi 
træner til guld hver dag” og ”Dyrk glæden, viljen, modet & rødderne”, trøjer fra 
tidligere spillere og klubbens logo på gulvtæppet. Karl indleder med at bede mig 
fortælle om mit projekt, hvilket jeg gør, og minder dem om, at de ikke skal tage 
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hensyn til, at jeg er tilstede. Denne forespørgsel kan virke omsonst og tjener 
ikke et formål andet end mit forsøg på at signalere, at mit ærinde ikke må 
overskygge, hvorfor de er samlet. Herefter siger Karl: 

Karl: Jeg havde tænkt, at vi lige gør status i forhold til det sociale, skolen og 
fodbolden. Der hvor vi er lige nu, og så kigger vi lidt ud i fremtiden om, hvordan 
og hvorledes situationen ser ud. Hvis vi nu starter med det sociale. Hvordan er 
status så på det, Morten? 

Da jeg sidder ved siden af Karl, føler jeg mig positioneret, som en der sammen 
med ham skal overbringe en besked. Forældrene kigger lige så meget på mig, 
som på Karl. Jeg føler mig ukomfortabel ved at sidde i denne centrale position 
mellem parterne, som i særlig grad skyldes mit kendskab til Karls forestående 
meddelelse.  

Morten: Det synes jeg er, som det plejer at være. 

Efter en samtale om det sociale, der udelukkende går på college, og hvad de 
foretager sig der, bringer Karl skolen på banen. 

Karl: Skolen. Den er der heller ikke meget af. 

Morten: Nej, det er der ikke. 

(Alle griner) 

Morten: Nej, det er der sateme ikke. 

Mor: Det var da en nem omgang. 

Karl: Ja. 

Morten: Ja, det er bare fint. 

Karl: Ja, og det, der er – er det godt nok? 

Morten: Hvad mener du? 

Karl: Det fag, du har valgt, og når du nu er der, og det du får ud af det. Får du 
det ud af det, som du havde forventet? 

Morten: Jeg kunne måske godt få lidt mere ud af det - tror jeg. Bl.a. når jeg 
skriver noter og sådan noget. Det er vi sgu ikke så gode til. 

Mor: Det er ikke jeres skyld. Det er din skyld. 

Morten: Ja, det er vores egen skyld. 

Karl: Prøv at hør. I får ros for det arbejde der bliver gjort, når I er der. Når I er 
der, deltager i, og får afleveret det I skal. Der er ikke noget, at komme efter, 
men det er ikke nogen hemmelighed, at vi diskuterer om vi også er kommet 
dertil, at når man er færdig med sin HF, om man så skal have lov til at prøve at 
give det uden for skolen [kun fokusere på fodbolden], og det er lige før. 
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Mor: Det er det vist allerede. 

Karl: Ja, det er det. 

Morten: Ja. 

Karl: Ja, vi kommer ikke tættere på, at det ikke er der, men man er jo færdig og 
fået sin HF, så man kunne måske godt prøve at arbejde lidt hen imod. 

Morten: Det ligger jo i baghovederne det, der med, at okay vi har fået vores hue 
og vores eksamensbevis. 

Karl: Så nu gør jeg det bare, fordi jeg skal. 

Morten: Ja, egentligt. 

Karl: Og jeg vælger bare et enkelt fag, så er det så nemt det kan blive. 

Morten: Ja. 

Far: Og vi havde jo egentligt valgt to. 

Morten: Ja, vi havde valgt to. 

Far: Og så ligger det ene om … hvordan var det, nu det var? 

Morten: Jeg tror bare, at det igen var det med, at vi ikke gad altså. 

Mor: Og så lå det den eneste dag, du kunne sove længe. Var det ikke sådan?  

Morten: Jo. 

Mor: Det var også træls. 

Karl: Ja. 

Far: Jeg tænker lidt på, hvis man nu vil gå ind og sige, at i stedet for det fag, de 
nu skal tage, så burde de have et eller andet om kost eller om alt muligt, og 
måske hjælpe dem på den måde. 

Karl: Det er faktisk det vi har diskuteret. 

Karl fortsætter med at beskrive, at alternativet kunne være en form for 
undervisning i klubben om bl.a. økonomirådgivning og mediehåndtering, hvortil 
Morten og hans forældre nikker og lader til at bakke op om den idé, hvortil han 
runder af med at sige: 

Karl: Så der er ikke noget at komme efter. 

Han leder samtalen videre til fodbolddelen, hvor han og Morten evaluerer på 
sæsonen som helhed, mens han supplerer med statistikker over Mortens 
spilminutter, kampe, antal mål og assists, som de diskuterer mængden af. Karl 
bemærker, at Morten i perioder har været frustreret til træning og kæmpet lidt 
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med tingene, hvortil han nikker, og Karl følger op med at konkludere, at Morten 
har gjort det godt op til pausen, hvorfor den for ham kommer på et ærgerligt 
tidspunkt. I takt med, at samtalen nærmer sig sin afslutning, bliver atmosfæren 
mere intens. Jeg kan mærke, at det bliver sværere for mig at fastholde 
øjenkontakt med Morten og hans forældre. Jeg fornemmer, at vi alle egentligt 
er kommet dertil, hvor vi ønsker afklaring. Jeg sidder uroligt og tænker, hvornår 
mon Karl indleder. Og så gør han det: 

Karl: Prøv at hør, så vil vi kigge lidt på fremtiden, og der vil jeg starte, som vi 
altid gør med at sige, at vi har kigget tingene igennem. Os på akademiet - der 
skal ikke herske tvivl om, at vi tror på dig som menneske, og vi tror på dig som 
fodboldspiller, men vi tror ikke, at det skal være her i klubben, at du kommer til 
at få dit gennembrud som spiller, så derfor når du når til sommer og din kontrakt 
er færdig her, så er der ikke mere i x-klub, så bliver den ikke forlænget. 

Karl begrunder klubbens beslutning med den store konkurrence på hans 
position, og at det kan påvirke hans mulighed for at få spilletid, hvorfor han så 
ikke udvikler sig. 

Mor: Nej, det dur heller ikke, for det udvikler man sig ikke af.  

Mortens kinder er rødder. Hans blik flakker. Og jeg kan se, at han er skuffet og 
ked af det.  

Karl: Og så har jeg lyst til at spørge dig, om det kommer som et chok for dig, at 
det er, sådan vi ser på det?  

Morten: Nej, egentligt ikke. Jeg kan godt se, at der er mange deroppe i truppen. 
Det er svært at finde pladsen deroppe.  

Karl følger op med at give udtryk for, at de som klub gerne vil være behjælpelige, 
i forhold til at finde et andet sted, og at det er noget de kan tage en snak om, 
når de nu har haft tid til at snakke lidt om det. Alle fire fortsætter med at drøfte 
forskellige muligheder for Mortens fremtid. Stemningen virker mindre intens 
end tidligere. Karl forsøger at runde af: 

Karl: Hvis der er et eller andet I tænker efter den tilbagemelding I får, så skal I 
sgu sige det. I skal bare være ærlige, hvis der er noget I tænker i forhold til.  

Mor: Vi havde jo set det komme.  

Mortens far nikker og gentager moderens ord, og han tilføjer, at Morten også 
mangler fysik i forhold til de andre. Karl fastslår, at det er en kombination af 
mange ting, og uddyber: 

Karl: Jeg synes, at du har gjort alt, hvad du kunne og når man har gjort det, så 
kan man ikke forlange og forvente mere af sig selv, så er det bare om at finde 
den rigtige vej at gå for der er også en vej til dig. Men du får sindssygt mange 
positive ting med på din vej, og jeg har lovet x (akademileder) at sige til dig, at 
du får de allerbedste bemærkninger med dig, som ambassadør for klubben. 
Bl.a. har du været i Grindsted og holde et foredrag for nogle børn på en skole, 
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og når man har set de billeder der er blevet sendt og hørt hvad der er blevet 
sagt. Så kan vi ikke ønske os en bedre ambassadør end den måde du har været 
på, og derfor vil vi også hjælpe dig, alt hvad vi overhovedet kan for at finde den 
rigtige vej. 

Mor: Så kommer vi på en anden måde videre.  

Karl: Det gør vi. Det gør vi. 

Morten: Ja.  

Efter Morten og hans forældre har rejst sig og vi giver hinanden hånden, og jeg 
siger til Morten, at jeg glæder mig til at snakke med ham igen, bliver Karl og jeg 
siddende i sofaen. Karl siger ikke noget, og viser med sit kropssprog, at han 
gerne vil have min reaktion. Jeg nævner, at jeg synes det var godt klaret, selvom 
han sikkert har gjort det mange gange før. Karl forklarer, at selvom han har det, 
så sker der noget andet, når det bliver definitivt, og uddyber, at det så bliver 
sværere for alle parter. Derudover tilføjer han, at det er lidt tidsspilde at spørge 
ind til det sociale og skolen, da det er noget, de allerede har talt om, og årsagen 
til mødet er også noget andet. Han begrunder det med, at det er vigtigt, at 
spilleren også får sagt noget. 

Dette lange uddrag af den første spillersamtale jeg deltog i viser mange ting. Det 

viser en performance af idealet, der knytter sig til det sociale som træneren 

sidestiller med hans bopæl på college, uddannelse og fodbold. Det sociale aspekt 

bliver et anliggende for botilbuddet, og ikke for de andre to domæner. Det duale 

udvides til også at gælde det sociale dog kun inden for bopælens rammer. Ud 

over disse omtaler klubben sjældent hvis overhovedet det sociale. 

Uddannelsesdelen performer Morten som noget, der næsten ikke er der, hvorfor 

han performer sit talent i retning af en fuldtidsprofessionel fodboldspiller efter 

han har fået sin HF. Træneren fortæller, at de i klubben overvejer at gøre noget 

andet, da denne performance af uddannelsesaftalen er uhensigtsmæssig. 

Fodbolddelen går på Karls evaluering af Mortens performance målt i 

træningsindsats og kampstatistik, hvor Morten performer som en lydhør elev, 

der af sin læremester får at vide, hvad han skulle have gjort anderledes. 

Efter træneren har performed samtalen i et retrospektivt perspektiv, går han 

over i den del, der rækker fremad. Her skelner han mellem Morten som 

menneske og som fodboldspiller, som tyder på en forståelse af disse, som noget 

der er muligt at adskille, der strider imod den måde, idealet ellers fremstilles på 

i klubben. Dernæst skelner han mellem, hvad de tror om ham som menneske og 

fodboldspiller, og hvad de som klub har brug for, hvortil han konkluderer, at for 

at han kan vedblive med at være i den rette udvikling (becoming-the-same) skal 

han noget andet (becoming-other), de som klub ikke kan tilbyde. Det kan 

udlægges som en måde, hvorpå de tror, at han kan become-the-same, men det 
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kræver, at han først becoming-other. Ifølge træneren er vejen for ham gennem 

en de-territorialisering for derigennem at kunne re-territorialisere sig. Dermed 

mister Morten sin status som talent i klubben, hvorfor han skal finde en anden 

klub, hvor han genvinde den status. Træneren pointerer, at det for Morten 

handler om at finde den rigtige vej, han mener er der, og som de gerne vil hjælpe 

ham med at finde. Det begrunder han med den indsats, Morten har gjort for 

klubben i forhold til at promovere den over for børn og unge. Han har levet op 

til en performance som ambassadør for klubben. Ifølge træneren har Morten 

gjort alt, hvad han kunne, hvorfor der er ingen der kan forlange mere af ham. 

Ikke desto mindre er den rigtige vej for ham ikke længere i klubben. Af samtalen 

er det tydeligt, hvordan det ene og alene er fodbolddelen, der er afgørende for 

Mortens fremtid i klubben. Uddannelsesdelen kunne også have været inddraget 

i forhold til at afgøre, hvad der er vigtigt for hans fremtid uden for klubben, men 

det blev slet ikke tematiseret. Det går udelukkende på, at nå frem til en lignende 

ordning blot i en anden klub. 

Samtalen viser også, hvordan forskellige temporaliteter kommer til live 

undervejs, før og efter samtalen. De består af før selve samtalen, hvor Karl og jeg 

taler sammen, mine samtaler med Morten, mine kropsliggjorte erfaringer som 

talent, selve samtalen, Mortens fremtid, samt Karl og min evaluering af 

samtalen. Disse temporaliteter krydser hinanden undervejs, hvor nogle af disse 

kan bindes op på den performance træneren vælger at strukturere disse 

samtaler ud fra, mens andre er mine kropsliggjorte erfaringer fra samtaler med 

Morten og min egen erfaring fra en lignende situation. Dertil kan Morten og hans 

forældre formentligt tilføje fra da Morten startede med at spille fodbold, skrev 

under på sin første kontrakt mv. Gennem spillersamtalen mødes forskellige 

temporaliteter, der flyder ind og ud af hinanden, som vidner om, hvorledes 

idealet manifesterer sig gennem flere sammenflettede ting. 

I de andre to spillersamtaler i klubben fulgte træneren den samme struktur for 

samtalen, hvor han nævner flere af de samme ting, såsom: 

Alle har en tro på dig som menneske og alle har en tro på dig som fodboldspiller, 
men vi tror ikke på, at det skal være i x-klub. Vi tror på, at vejen her den er for 
lang for dig, men det er ikke det samme som at det ikke kan lykkes, og at du ikke 
kan gøre det, men at du bare går en anden vej (Træner). 

Samtalerne forløb langt hen af vejen på samme måde. Der var dog en forskel i 

måden forældrene reagerede på i forhold til den beslutning, klubben havde 

truffet. Det ene forældrepar og deres dreng havde fået besked af hans agent om 

udfaldet af samtalen, hvorfor de gav udtryk for, at de var i gang med at planlægge 
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prøvetræning i andre klubber. Forældrene takkede ham for klubbens samarbejde 

med skolen, og den ansvarlighed som klubben har udvist, der har været med til 

at gøre dem trygge. Heri ligger en affekt af et veletableret talentassemblage, der 

tilbyder forældrene en mere marginal position end hvad de ellers ville have, hvis 

deres dreng ikke var tilknyttet et sådant. Den del udfolder jeg i sidste 

analysekapitel.  

Det andet forældrepar forholdt sig derimod relativt kritiske over for træneren og 

klubben i forhold til, om de har fået det optimale ud af Niels’ talent. De gav udtryk 

for, at de har hørt det samme om ham siden U-13, hvorfor det undrer dem, at 

det ikke er blevet anderledes. Karl siger, at de som klub også må 

efterrationalisere, og at de må erkende, at det ikke altid lykkes. Karl fortæller 

mig, at forældrene er bitre over, at klubben ikke vil skrive kontrakt med deres 

søn, hvorfor de afslog at deltage i samtalen, da de var blevet orienteret af 

agenten om udfaldet af den. Efter at Karl insisterede på, at de skulle komme 

indvilligede de i det. I samtalen forsøger Niels’ mor at finde svar på, hvad der for 

ham kunne have været anderledes, så udfaldet havde været et andet:  

Mor: Nu kan jeg ikke lade være med at tænke på. Nu er Niels så gået imod alle 
de andre, og taget en HTX i stedet for en HF. Han har også haft noget skole 
sammen med hans fodbold det sidste år her, om han har kunnet givet den mere 
gas, hvis han ikke havde haft den der skole, og haft mere krudt til det, så det 
ville have været smart for ham og simpelthen udelukkende tage fodbolden, hvis 
det bare kun er det han vil til næste år og så give den fuld gas på det, eller har 
det nogen betydning.  

Karl: Jeg tror ikke, at det har haft nogen betydning.  

Niels: Det har været rart, at have noget ved siden af. Det synes jeg. Når jeg ser 
på de HF’ere der ikke laver andet end at spille brætspil. 

 Mor: Ligger derhjemme og spiller [computer]. 

Karl: Der tror jeg, at man skal kigge på sig selv. Jeg ved godt, at der er nogle der 
vælger den HF, fordi de tror, at det er det rigtige, lige når man er i det. Og jeg 
skal da heller ikke kunne udelukke, at der havde været et par Superliga 
træninger mere til dig, hvis du havde valgt at gå på HF, fordi man havde vidst, 
at der havde man ikke så meget skole, men i dit tilfælde, tror jeg ikke, at det 
havde gjort nogen forskel. Jer der vælger at tage den HHX. I har brug for at blive 
aktiveret. Så jeg tror ikke, at det havde gjort nogen forskel.  

Mor: Det er også mere fremadrettet, hvad han skulle. 

Niels: Det er rart, at have noget ved siden af. Så fodbold ikke er det eneste.  
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Den måde hvorpå Niels har performed sit uddannelsesvalg på tillægger moderen 

en affekt i forhold til, hvorfor han ikke har kunnet præstere på fodbolddelen. Karl 

tror ikke i samme grad på den affekt, og han mener, ligesom Niels, at det for ham 

har været vigtigt at have en uddannelse som han også har kunnet koncentrere 

sig om. Karl afviser ikke, at det i andre tilfælde kunne have haft en affekt på 

fodbolddelen. Ydermere henviser han til, at de der har taget en HHX har en fordel 

ved at være bedre til det sociale som han udleder af college, hvor de er bedre 

end HF’erne til at blande sig med de andre unge. Niels’ uddannelsesvalg synes at 

styrke ham i denne situation, hvor fodboldtalentet ikke rækker længere, selvom 

hans mor mere spekulerer på, hvorvidt den har forhindret ham i at realisere hans 

sportslige potentielle. Niels performer en version af idealet, der er marginal i 

denne klub. Den standardiserede version udgøres af talenter der tager en HF-

uddannelse, og som lader sig optage i en subjektposition som lærling på vej ind i 

senioreliten, selvom det er usikkert, hvorvidt de opnår en tilværelse som 

fuldtidsprofessionel fodboldspiller. 

 

Spillersamtaler i den anden klub 

Mens idealet i den ene klub manifesterer sig gennem trænerens måde at 

performe samtalerne via det sociale, uddannelse og fodbold, adskiller 

samtalerne i den anden klub sig herfra. Her blev samtlige U-19 talenter indkaldt 

til en samtale uden deltagelse af deres forældre eller agent, men med deres 

træner og hans assistent. Jeg deltog i samtaler med fire af de syv U-19 talenter 

jeg fulgte, da to af de andre ikke deltog, da de netop var blevet rykket op på 

førsteholdet, mens den tredje var på træningslejr med førsteholdet. Som 

forberedelse til samtalen havde de fået en hjemmeopgave som trænerne 

formulerede det. De skulle foretage en SWOT-analyse af holdet både på og uden 

for banen, pege på to spidskompetencer og to udviklingsområder hos dem selv 

som spiller, som de skulle understøtte gennem videoklip fra kampene, samt med 

afsæt i disse udarbejde en plan for deres individuelle arbejde i det næste halve 

år. Følgende er fra min deltagelse i den første af samtalerne: 

Samtalerne afholdes i trænernes kontor, der er en del af klubbens stadion. Over 
døren til kontoret hænger ungdomsafdelingens logo. Det er to heksagoner i 
klubbens farver med årstal over, hvornår klubben blev stiftet og deres nye 
talentsatsning. Logoet skal symbolisere, at talentudvikling er klubbens DNA. Jeg 
går ind af døren, og hilser på trænerne. Finn som er U-19 træner har jeg mødt i 
forbindelse med vores samtale. Hans assistent Michael kender jeg ikke. I lokalet 
er der skriveborde med plads til de mange trænere. På væggene hænger der 
fotos fra kampe, medajler og der er pokaler i et skab. På gulvet står der 
taktiktavler til de forskellige hold, hvor der er magneter med spillernes navne 
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på. De mange magneter symboliserer antallet af spillere i ungdomsafdelingen 
spredt over flere årgange, som alle har en drøm om at komme til at spille på 
stadion. I midten af lokalet er der et langt mødebord. Finn spørger, hvordan jeg 
ønsker at gøre det. Jeg svarer, at jeg gerne vil sidde ved det bord, hvor de skal 
tale med de spillere jeg følger, men at jeg ellers forholder mig i baggrunden. Det 
er fint for ham. Klokken er lidt over 9, og den første spiller ankommer: ”Hej 
Chris”, siger Finn. Chris siger hej og giver os hånden [på den særlige måde der 
følger med miljøet], mens Finn beder ham sætte sig ved bordet. Finn siger: 
”Godt at se, at du også har medbragt din computer”. Jeg har mødtes med Chris 
to gange tidligere, og han og de andre har indvilliget i, at jeg deltager. Trænerne 
sætter sig over for ham. På bordet mellem dem er der en computer, en 
taktiktavle og blokke, og for enden af bordet er der et lærred, hvor 
videoklippene fra computeren skal projekteres til. Jeg sætter mig ved bordet 
med mine notesblok. Finn indleder: ”Nå Chris, nu skal du høre her”. 

Som samtalen skrider frem, og de når igennem de tre punkter som 

hjemmeopgaven består i giver trænerne, hvad de beskriver som en 

tilbagemelding. Den er formuleret på et stykke papir, som spillerne får med sig. 

Tilbagemeldingen er formuleret i et særligt klubdokument, som spillerne 

tidligere har udfyldt. Her beskriver de sig selv som fodboldspiller, deres hverdag 

i forhold til træning, skole, kost, søvn, eventuelle udfordringer, 

træningsprogram, testresultater (sprint, fedtmåling mv.), samt fokusområder og 

fremadrettede arbejde. Med optagelse i dette talentassemblage skal talenterne 

udfylde dokumentet, så klubben får et kartotek over samtlige spillere. Finn 

gennemgår de aspekter som de har formuleret i deres tilbagemelding. De går 

udelukkende på fodbolddelen uden at koble det med uddannelse, socialt, bopæl 

mv. Mod slutningen af samtalen tilføjer Michael:  

Michael: Så vil jeg lige hurtigt løbe igennem x [dokument]. Hænger det sammen 
for dig med skolen? Nu bor du tæt på, men hænger det sammen for dig sådan 
med hverdagen og… 

Chris: Ja, det synes jeg. I sidste uge der var jeg med Superligaen. Der blev det 
sværere, men så havde jeg en samtale med ham der Tobias [elitekoordinator], 
og så sagde han, at jeg bare skulle skrive til lærerne og tage den derfra. 

Michael: Så du har en følelse af, at der er en forståelse af det. 

Chris: Ja, det synes jeg. 

Michael: Det er godt. 

Finn: Jeg har bare lidt statistik her, hvor du passer din træning, Chris. 

Det viser måden, hvorpå idealet performes i disse samtaler. Det er i en grad, hvor 

fodbolddelen for al opmærksomhed, mens uddannelse, bopæl, hverdagen mv. 

indgår overfladisk, og hvis overhovedet, så ganske kort mod slutningen af 
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samtalerne. Vægtningen af disse får karakter af, at hvis der er noget at tale om, 

så gør de det, ellers går de videre til noget andet. Desuden vidner Michaels 

udsagn om en opfattelse af, hvem der skal vise forståelse for hvem, der kun går 

fra uddannelsesdelen mod fodbolddelen. Det kunne også være den anden vej, 

hvor trænerne viste forståelse for drengenes hverdag på uddannelsesdelen. 

Undervejs i samtalen undrer det mig, hvorvidt Chris har fået at vide om han skal 

fortsætte i klubben, når han bliver seniorspiller. Modsat samtalerne i den anden 

klub blev jeg ikke orienteret om samtalens karakter inden spillerne ankom, og 

jeg fik heller ikke spurgt til det. I samtalen kredser trænerne om, hvad de mener, 

Chris skal arbejde med for at begå sig på senioreliteniveau. Da han forlader 

lokalet, udbryder Finn efter lidt smalltalk: 

Finn: Det er der, du (assistenten Michael) er den bløde cand.scient. idræt, da du 
får spurgt til det der hele menneske – bortset fra det (Griner). Martin, han var 
ved at tænke alt det der smarte han sagde i det interview – træneren der – det 
hænger ikke sammen (Griner). Nå, det tog længere tid.  

Martin: Må jeg spørge. Ved spillerne godt, hvem… Jeg når ikke at gøre min 
sætning færdig, før Axel kommer ind af døren, og Finn råber ”Hej Lange”, og 
den næste samtale skal i gang. 

Finn griber sig selv i at lægge idealet til side under spillersamtalen, hvilket 

Michael forsøger at råde bod på til sidst, hvilket Finn finder morsomt. Han peger 

selv på en diskrepans mellem, hvad han fortalte mig, og hvad han fokuserer på i 

samtalerne. Min tilstedeværelse synes i en eller anden grad at påvirke den måde 

disse performes på, så jeg kan genkende noget af det, jeg undersøger. At han har 

en forståelse for mit analytiske objekt, og mit fokus på domæner og flow 

herimellem, får ham dog ikke til at ændre ved den måde at performe disse 

samtaler på. Det fremgår også af de efterfølgende samtaler. I samtalen med Axel, 

når de knapt at spørge ind til andre dele end det fodboldmæssige. Det får mest 

af alt karakter af en pludselig indskydelse, som det fremgår nedenfor: 

Finn: Axel. Vi nåede ikke så meget på x [dokument], men det har du meget godt 
styr på, ikke? Er der noget, der genererer dig? Skole, eller går det okay? 

 Axel: Ja, nej. Jeg synes ikke. 

 Finn: Ellers kommer du til os, hvis der må være noget, ikke? 

 Axel: Ja. 

 Finn: Godt. 

Axel famler i sit svar, hvilket formentligt skyldes, at han ikke helt ved, hvad det 

er han skal svare på. Denne del fremtræder som noget trænerne føler sig 
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nødsaget til at spørge ind til mere end det er noget, de ser en værdi i. Efter 

samtalen med Axel færdiggør jeg mit spørgsmål om, hvorvidt spillerne ved, hvad 

der skal ske i deres transition fra U-19 til senioreliten. Finn fortæller: 

Spillerne ved i udgangspunktet ikke noget om deres fremtid, men alligevel ved 
de det godt. Det er ikke eksplicit for dem, men de kan godt regne det ud, nu 
hvor der er spillere på deres årgang, der har fået en fuldtidskontrakt og rykket 
op på Superligaen [han nævner tre navne]. Dem der ikke er, ved godt, at de 
formentligt ikke kommer til at spille Superliga her. 

Om Chris tilføjer Finn, at han skal ikke spille senior i klubben, og det har han altid 

vidst. Efter mine samtaler med Chris har jeg ikke det samme indtryk. Han afviser 

ikke den mulighed, men han giver udtryk for, at det formentligt ikke sker på 

grund af den store konkurrence på hans position. Ifølge trænerne har Alex en 

mere lovende karriere i klubben, hvilket de ikke ligger skjul på over for ham. I 

frokosten refererer jeg til min deltagelse i spillersamtaler i den anden klub, 

hvortil den ene træner undrer sig over, at forældrene deltog heri, og at spillerne 

allerede fik besked om deres fremtid i januar måned. Den anden træner synes 

derimod, at det er en god idé at give spillerne besked, så tidligt som muligt. Det 

begrunder han med, at det i mindre grad kommer til at fylde for dem i løbet af 

foråret, så de kan bruge deres energi på at vise sig frem over for andre klubber. 

Klubberne overleverer denne besked på forskellige måder, hvor de talenter jeg 

har fulgt føler sig mere skrøbelige ved at vente på et svar end ved at få det 6 

måneder før udløb.  

Samtalen med Jeppe forløber på den samme måde som de andre indtil Finn vil 

til at gennemgå deres tilbagemelding. Han indleder med at spørge: 

Finn: Men inden vi gør det, så udfyldte du x [dokument] for noget tid tilbage, 
hvor du beskriver din tilværelse her. Hvordan går det med at kombinere skole 
og fodbold og de ting der? Giver det anledning til problemer? 

Jeppe: (Han trækker på det) Det er hårdt. 

Finn: Det er hårdt. 

Jeppe: Ja, men det skal det jo også være. Så det går. 

Finn: Det går. 

Jeppe: Ja. 

Finn: Er der noget du kan gøre for den hårdhed der utvivlsomt er, hvordan vi 
kan få den gjort mere gnidningsfri? Er der nogen måder, hvorpå vi kan gøre det 
lettere for dig? Jeg tænker på at systematisere din hverdag, eller? 
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Jeppe: Det tror jeg ikke. Jeg tror bare… 

Finn: Det er bare, som det er. 

Jeppe: Ja. 

Finn: Ja. Æde det, som det er. 

Jeppe: Ja. 

Finn: Hvad er vigtigst for dig? 

Jeppe: Det ved jeg ikke. Det er sådan lidt, hvilken dag det er. 

Finn: Okay. Den ene dag er det skolen. 

Jeppe: Ja, fordi mine forældre vil helt klart, at det er skolen der er vigtigst. For 
mig er det nok mest fodbolden, men man bliver også nødt til at tænke på skolen. 

Finn: Jeg tror, at der kan ligge et lille problem i den, der manglende afklarethed. 
Det kan nogle gange give de-motivation begge steder, så derfor bliver det endnu 
hårdere i virkeligheden. Hvis man har sine procenter på plads, så tror jeg det 
bliver lettere at gå igennem det. 

Træneren performer i tråd med DC sporet ved at spørge ind til Jeppes 

kombination af skole og fodbold og tilbyde ham hjælp med at systematisere 

hverdagen. Samtidig pointerer han, at Jeppe mangler at være afklaret om 

prioriteringen af disse, hvormed han insinuerer, at den ikke kan være lige så stor 

begge steder. Jeppe peger på en forskel mellem ham og hans forældre i forhold 

til prioriteringen, men den er ikke større end han godt kan se rationalet bag det 

at tænke på skolen. Finn uddyber ikke, hvordan han mener fordelingen bør være. 

Jeppe har igennem det år jeg har fulgt ham kæmpet for at få sin hverdag til at 

hænge sammen. Han har flere gange givet udtryk for at ville stoppe i klubben. 

Det begrunder han med sit faldende karaktersnit og et stort skriftligt fravær på 

hans STX-uddannelse som han ønsker at gøre ordentligt færdigt, hvilket han 

oplever fodbolden begrænser ham i. Det bliver dog kun til overvejelser, og i vores 

sidste møde nævner han, at det trods alt er sjovere at tjene penge på at spille 

fodbold end at sidde i Netto. I samtalen med trænerne giver Jeppe udtryk for at 

vil følge flowet på fodbolden, mens han over for mig giver udtryk for, at han 

gerne vil følge flowet på uddannelsen. Jeppe har haft udfordringer med at klare 

de faglige forventninger på hans STX-uddannelse, fået begrænset spilletid, haft 

svært ved at acceptere konkurrencesituationen, haft lang transporttid mellem 

hans bopæl og klubben, haft svært ved at håndtere lange dage med hyppige skift 

mellem uddannelse og fodbold, følt sig nedtrykt mv. Det kulminerede i efteråret 

efter en bytur, hvor han havde været i et slagsmål og fået en hjernerystelse, der 

gjorde ham ude af stand til at træne og gå i skole i nogle måneder. Efter denne 
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hændelse følte Jeppe sig dårligt behandlet af trænerne, da han i større grad end 

tidligere følte sig forbigået i forhold til at få spilletid. I samtalen giver Finn udtryk 

for, at han ikke kan mærke en motivation hos ham, og at det er vigtigt, at han får 

procenterne på plads, så han kan tage det positive med frem og tilbage til 

gymnasiet. Det er uklart, hvad Finn mener med, at få procenterne på plads. Han 

tilføjer: 

Hver gang vi siger det er hårdt, er det hårdt. Det er præmissen for at ville begge 
ting, og hvis der skal gives noget gas på skolen og der skal gives noget gas på 
fodboldbanen, så bliver vi bare nødt til at lade være med at have ondt af os selv, 
og snakke om, hvor hårdt det er, så må vi bare give den gas og bare fyre den af, 
og måske lade begge ting smitte af på hinanden. Det handler om, hvad for en 
approach du sætter på som individ. 

For træneren handler det ikke om at have ondt af sig selv, men om at ”give den 

gas og bare fyre den af”, ”æde det, som det er” og om at sætte den rigtige 

”approach” på. Det arbejde der kræves af talenterne for at leve op til de 

forventninger, der stilles til dem, er for træneren et spørgsmål om deres 

indstilling ud fra en opfattelse af, at det er noget de selv skal kunne kontrollere. 

Dermed viser han ikke forståelse for, hvad der med et talentassemblage bliver 

tydeligt, nemlig at det affektive flow tildeler og fratager aktører kapacitet. I 

stedet afgrænser han talentet fra alle andre og alt andet. Jeppe reagerer ved at 

sige, at han efter at have været med Superligaen i sidste uge har mærket et løft, 

hvorfor han nu føler sig klar på at give den 100 procent på fodbolden. Finn bakker 

op om den beslutning, og lover ham, at de nok også skal sørge for at give 100 

procent den anden vej uden at præcisere, hvad han mener med det. Det synes 

at være den fordeling af procenter, som han ønsker Jeppe skal udtrykke. 

Umiddelbart synes det ikke at hjælpe Jeppe med at få en oplevelse af større 

sammenhæng i sin hverdag. 

I den sidste samtale jeg deltog i fulgte Finn den samme struktur, hvor han 

afslutningsvist spurgte til Anders’ klubdokument: 

Finn: Er der noget, der giver anledning til bekymring i forhold til skole og 
dagligdag og alle de ting? 

 Anders: Næ. Egentligt ikke. 

 Finn: Det går, som det skal? 

 Anders: Ja, faktisk. 

Finn: Godt. Jamen, det lyder godt. Og hvis der er noget, så kommer du til os. Så 
parkerer vi den stille og roligt. 
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Den måde idealet performes på i disse samtaler påhviler trænerne, da det er 

dem, der har indkaldt spillerne til en samtale, samt styre denne i den retning, de 

finder relevant. Karakteren af disse går entydigt i retning af en enstrenget 

karrierevej, hvor andre dele, såsom uddannelse, bopæl, transport knapt 

tematiseres på trods af, at de indgår som en del af deres klubdokument. 

Derudover tildeles spillerne ansvaret for selv at gøre opmærksom på eventuelle 

udfordringer i deres hverdag, der for nogle af dem ikke er få, hvilket jeg har fået 

indblik i gennem vores møder. Ved at gøre opmærksom på disse udfordringer 

risikerer de at fremstå skrøbelige, hvilket i et stærkt kompetitivt og maskulint 

miljø ikke nødvendigvis er det, der umiddelbart falder dem ind at udvise. I 

samtalerne bliver ”skolen og dagligdagen parkeret”, og kun tillagt vægt i forhold 

til Jeppe, da trænerne er bekendt med de udfordringer han har haft. Det viser en 

diskrepans mellem, hvad de siger og gør i relation til, hvad klubdokumentet 

indbefatter af domæner. Det efterleves blot i begrænset omfang af trænerne i 

den måde de performer spillersamtalerne på. 

I begge klubber går trænernes evaluering af talenterne i vid udstrækning på 

deres performance som fodboldtalent og deres vej mod senioreliten, og i mindre 

grad på deres performance af idealet om det hele menneske. Fra trænerne i den 

ene klub tildeles det begrænset vægt i samtalerne, mens de forskellige domæner 

og koblinger herimellem tematiseres af træneren i den anden klub, selvom han 

pointerer, at årsagen til samtalerne er noget andet. Der er diskrepans mellem, 

hvad klubberne forventer af talenterne i forhold til deres hverdag, der består af 

andet end fodbold, og hvad de ligger vægt på i disse samtaler. Det duale er langt 

mindre fremtrædende, hvorfor idealet om at fremme det hele menneske kun 

kommer til syne ved, hvordan domænerne tilknyttet det fodboldrelaterede kan 

bidrage hertil. Det hele menneske tillægges ikke en værdi i sig selv. 

 

6.5 Opsamling 
I kapitlet viser jeg, hvordan idealet om at fremme det hele menneske performes 

gennem det affektive flow i talentassemblages. Hvad enten talenterne vælger at 

følge det flow, hvor dette ideal produceres i en standardiseret DC form 

(uddannelse i nærheden af klubben og 2-årig HF/BG eller 3-årig HHX/STX), eller i 

en marginaliseret form, risikerer talenterne at støde ind i problemer i deres 

hverdag. Det gælder i de hyppige og gentagne hverdagslige transitioner som i de 

ikke-normative transitioner. Når talenterne vælger en afvigelse fra det affektive 

flow i et talentassemblage for at etablere deres eget flow påhviler ansvaret den 

enkelte. Her kan de ikke i samme grad lade sig tjene af de indbyggede services, 
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men der må deres forældre bidrage til at skabe sammenhæng i deres hverdag. 

Såfremt talenterne har kapacitet til dette kan det vise sig, at de kommer styrket 

ud. Det der omvendt kan vise sig at være problematisk er uforudsete 

begivenheder, der gør dem mere skrøbelige for kollisioner mellem domæner.  

Talenterne efterlades i situationer, hvor de anspores til at følge en enstrenget 

karrierebane på fodbolddelen, hvor de selv må gøre en hel del af arbejdet for at 

producere idealet om det hele menneske. Her støder dette ideal på det andet 

ideal om at forberede sig på livet som fuldtidsprofessionel fodboldspiller. Det 

fører til versioner af det hele menneske fra de talenter, der beder om fri for at 

tage enkeltfag for at performe et sportsligt subjekt (lærling i senioreliten), til Vito 

og Niels, der ser en værdi i at fastholde deres performance af et dualt subjekt 

(lærling og elev). Det formår de at gøre uafhængigt af den subjektposition, som 

et talentassemblage forsøger at præge dem i retning af. Det sportslige subjekt er 

kendetegnet ved, at fodbolddelen er den fremtrædende, hvor de andre dele, 

herunder uddannelse, bopæl mv. tjener et formål som understøttende for 

denne. 

Det træder frem af spillersamtalerne, hvor trænerne vægter fodbolddelen, dels 

af de ikke-normative transitioner på fodbolddelen, hvor uddannelse og andre 

livsområder kommer i baggrunden, dels af de hverdagslige transitioner og 

spidsbelastninger, hvor træning, kampe og rejser prioriteres over undervisning 

og eksamener. I et talentassemblage er der et fravær af engagement på 

uddannelsesdelen. For de fleste aktører handler uddannelse om, at det ikke må 

fylde for meget, og det er noget, der skal overstås, så fokus kan være på noget 

fodboldrelateret. Selvom klubberne argumenterer for, at uddannelse har en 

værdi, og det er vigtigt for deres måder at tale om det på, så viser analysen, at 

det er så længe at det ikke kolliderer med noget fodboldrelateret. Det 

paradoksale er, at forventningen om at performe idealet affødes af klubberne, 

men i takt med talenternes sportslige udvikling formindskes klubbernes 

optagethed af det duale, eller det bliver i hvert fald mere et middel til at nå det 

høje mål om excellence på fodbolddelen. 

Den atletiske transition producerer problematikker for talenterne, hvad enten 

det handler om transitioner fra ungdom til senior, et klubskifte eller et fald i 

præstationsniveau. Talenterne vurderes ene og alene i kraft af deres 

performance som fodboldtalent, hvilket modstrider de ambitioner klubberne 

ellers giver udtryk for gennem deres praktisering af idealet. Talenterne må selv 

holde fast i et DC forløb, der implicerer et tæt samspil mellem samtlige 

domæner. Derfor bliver talenterne mere skrøbelige, hvis de udfordres i et 
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domæne, da det kan få en affekt på en af de andre. Ved at følge det affektive 

flow på fodbolddelen produceres der skrøbelighed i deres uddannelsesmæssige 

udvikling, hvilket er en utilsigtet affekt af talentassemblages. I transitionen fra 

ungdom til senior er skrøbeligheden også fremtrædende. Det gælder talenter, 

der ikke får en fuldtidskontrakt, der må finde en anden vej. Trods manglende 

fuldtidskontrakt forsøger de at performe idealet om fuldtidsprofessionalisme, da 

de ikke opgiver at forfølge en enstrenget karrierebane, som flere af dem har 

forberedt sig på i hverdagen. Andre oplever en skrøbelighed ved at træde ind i 

subjektposition som lærling i senioreliten, hvor de skal genetablere sig i klubben. 

Samtidig har nogle af dem et uddannelsesefterslæb, der forvolder dem 

problematikker i deres hverdag. 

Hverdagens transitioner og spidsbelastninger viser flere tilbagevendende 

problematikker, hvor idealet også performes i en version, der får det til at ligne 

en forberedelse på en karriere som fuldtidsprofessionel fodboldspiller. F.eks. 

prioritering af morgentræning over undervisning, deltagelse i 

reserveholdskampe over undervisning og deltagelse i internationale turneringer 

over eksamener. Disse talentassemblages legitimerer en performance af idealet 

der er på fodboldens præmisser, hvorfor afvigelser herfra er næsten 

udgrænsede. Med progressionen i et talentassemblage, overskygges idealet om 

det hele menneske af det andet ideal om fuldtidsprofessionalisme, som opnås af 

de få, mens de mange må igennem en de-territorialisering for at finde en anden 

vej. Den anden vej består for de fleste af en nødtvunget form for uddannelses- 

eller erhvervsmæssig aktivitet ved siden af deres fortsatte sportslige stræben. 

På baggrund af spillersamtalerne og talenternes performance i det ene og andet 

domæne bliver idealet fremstillet som en kollektiv fodboldkrop, som alle talenter 

tilstræber, men kun de færreste formår at vedblive med at være en del af. I det 

næste kapitel går jeg ind i, hvilke kroppe idealet producerer ved at udfolde, hvad 

jeg beskriver som den kollektive fodboldkrop. 

 

  



7. Idealets kroppe: den kollektive fodboldkrop 

Indeværende kapitel kobler sig i tråd med forrige kapitel på det affektive flow i 

talentassemblages ved at rette fokus på materialiseringen af kroppen, og hvad 

den forventes at skulle gøre, som talenterne ikke kan genkendes foruden. 

Dermed går jeg ind i, hvilke kroppe idealet om at fremme det hele menneske 

producerer, samt hvorvidt det også her møder modstand af det andet ideal om 

at blive en fuldtidsprofessionel fodboldspiller. Med idealerne følger der 

subjektpositioner, der går på det duale og sportslige subjekt, som trækker 

subjektet i hver sin retning. Det ene tillader multiple og sammensatte 

subjektiviteter, mens det andet udelukker andre subjektiviteter end det 

fodboldrelaterede, som altid vil være det dominerende. Hvordan disse 

subjektiviteter kobler sig på, hvilke kroppe eller omvendt retter jeg fokus på i det 

følgende. 

Kroppen sætter grænser, skaber opfordringer og åbner og lukker muligheder for 

konstruktion i givne kontekster. Grænserne mellem kroppe og andre 

konstituerende elementer er flydende og lader sig aldrig fiksere på forhånd. 

Kroppen determinerer derfor ikke endeligt subjektets muligheder for 

livsudfoldelse (Søndergaard, 2005, p. 246). Derimod gøres, tales og 

materialiseres kroppen gennem diskursive praksisser inden for omfattende 

materielle og socio-politiske rammesætninger (Butler, 1993). Ydermere formes 

og gennemtrænges kroppen af teknologi (Mol & Law, 2004). Kroppe er ikke 

determinerede fænomener, men de konstitueres historisk og kulturelt. De leves 

derfor subjektivt, men virker samtidig formende ind på andres 

subjektiveringsmuligheder (Søndergaard, 2005, p. 247). I bestræbelserne på at 

blive til som subjekt, må subjektet foretage sig samtidige dobbeltbevægelser 

mellem underkastelse og beherskelse gennem diskursive praksisser (Davies et 

al., 2001; Foucault, 2000; Højgaard & Søndergaard, 2011; Plauborg, 2016; 

Søndergaard, 2018). Disse samtidige dobbeltbevægelser har jeg blik for i 

analysen af den kollektive fodboldkrop. 

Med talenternes indtræden i et talentassemblage er deres kroppe blevet 

genkendt af trænere og ledere som en fodboldkrop. Uden genkendelse af deres 

kroppe vil de ikke få adgang hertil. Denne krop kan beskrives som en kollektiv 

fodboldkrop, der materialiserer sig på forskellige måder. I kapitlet argumenterer 

jeg for, at talenterne må i deres bestræbelser på at indgå i en trup performe en 

kollektiv fodboldkrop, og vedblive med at gøre det, så længe at de er under 

udvikling. Det viser sig ved, at talenterne får spilletid på et hold, træner med 

førsteholdet og udvikler sig på den måde, trænerne forventer af dem. For 

talenterne er det vigtigt at blive associeret med denne krop, da kroppen er lig 
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med holdet eller truppen, og uden at blive genkendt i denne krop risikerer de, at 

miste status som talent for i stedet at skulle finde en anden vej (becoming-other). 

Talenterne skal ikke alene fokusere på deres egne (spiller-)kroppe, men de skal 

arbejde for, at de indgår i den kollektive fodboldkrop og vedbliver med at gøre 

det, så de kan komme ind på banen. Uden tid på banen er talenternes becoming 

Legemet uden Organer, da deres kroppe endnu ikke er formet, organiseret og 

stratificeret (Deleuze & Guattari, 1987, p. 43). I det øjeblik, hvor deres kroppe 

kobles til den kollektive fodboldkrop opnår de eksistens, men ikke før. Inden da 

kan drengene opfattes som Legemet uden Organer – kroppe og eksistenser, der 

endnu ikke er formede som talenter. Legemet med Organer er en organisk, 

individuel entitet, hvor en becoming er specificeret, og udgør en entitet, hvor der 

er lukket ned for andre entiteter (Fox & Alldred, 2017, p. 138). Den kollektive 

fodboldkrop udgør den entitet, talenterne bestræber sig på at blive en del af, 

selvom de aldrig kan vide sig sikre på at vedblive med at være det. Fox og Alldred 

pointerer (2017, pp. 146-147), at Deleuze og Guattari argumenterer for, at 

genoprette kroppen ved at gøre den Legemet uden Organer, så den frisættes til 

at forbinde sig på forskellige måder. For talenterne handler det derimod om at 

undgå at blive sat fri for i stedet at have Legemet med Organer, der giver dem 

eksistens som en del af den kollektive fodboldkrop. 

For at være en del af den kollektive fodboldkrop skal talenterne ind på banen, 

hvor deres kroppe sammenflettes med truppen. Kroppen eksisterer ikke 

uafhængigt af truppen, hvilket manifesterer sig gennem en normbaseret måde, 

hvorpå talenterne gør deres kroppe på. Foucault foreslår at betragte denne 

normative karakter som et regulatorisk ideal. Med den normbaseret måde følger 

en regulativ praksis, der producerer den krop den regerer over. Den regulerende 

kraft træder frem som en produktiv magt, der gør den i stand til at afgrænse og 

differentiere de kroppe den kontrollerer. Det er ikke et simplet faktum eller en 

statisk tilstand, men en proces, hvor regulerende normer materialiserer 

talenternes kroppe og opnår denne materialisering ved gentagne 

normsætninger med magt. Nødvendigheden i gentagelse vidner om, at 

materialiseringen aldrig er fuldendt, hvorfor kroppene aldrig helt opfylder de 

normer, som den foreskriver (Butler, 1993, pp. xi-xii). Når det at gøre en kollektiv 

fodboldkrop opfattes normativt kan materialisering af kroppen ikke tænkes uden 

materialisering af regulerende normer. Materialisering skal ses som produktiv 

affekt af en regulerende magt, der rejser spørgsmål, såsom gennem hvilke 

regulerende normer er det hele menneske materialiseret (Butler, 1993, p. xix). 

Idealets regulerende normer materialiseres således gennem talenternes kroppe. 

Disse kroppe udgør en samlet kollektiv enhed, der er sammensat af flere kroppe. 
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Gennem mit datamateriale træder disse kroppe frem, som består af den fysiske, 

agerende, repræsentative og kulturelle krop. Jeg argumenterer for, at disse 

kroppe performes på varierende og overlappende måder.  

Ved at betragte kroppen som aktør i disse talentassemblages fremtræder 

idealets materielle karakter på en konkret måde. Dermed bliver idealet i 

immateriel forstand materialiseret i en form, der kan ses på linje med en cykel, 

kostplan mv. Denne materialisering analyserer jeg ved at se på, hvordan idealet 

om det hele menneske griber ind, og har en affekt på de kroppe som den 

kollektive fodboldkrop består af. Derfor diskuterer jeg, hvorvidt disse kroppe kan 

tænkes uden hinanden, er i balance eller står i modsætning til hinanden. Det 

åbner op for en diskussion af, hvorvidt der er nogle af disse kroppe som for 

talenterne er mere afgørende end andre at beherske eller lade sig underkaste af 

for fortsat at blive lukket ind i fodboldkroppen. Inden jeg når dertil, analyseres 

hver af de fire kroppe, hvor jeg trækker på udsagn fra talenter, forældre, 

elitekoordinatorer, trænere mv. og feltnoter fra spillersamtaler. 

 

7.1 Den fysiske krop 
Talenternes kroppe adskiller sig fra de andres kroppe i deres aldersgruppe ved at 

være fysisk overlegne. Det bemærker elitekoordinatorerne, når de befinder sig i 

uddannelsesinstitutionerne uden for deres fodboldkontekst. Det er en fysisk 

krop, der i en fodboldkontekst skal være atletisk. Den atletiske krop er trænet og 

muskuløs, hvorfor den ser anderledes ud end den typiske drengekrop, som den 

ser ud i eller på vej ind i den sidste biologiske udviklingsfase i teenagerårene. En 

elitekoordinator oplever, at talenterne ved at gå ind i en uddannelseskontekst 

som en gruppe, performer på en måde, så andre unge kan føle sig ekskluderet: 

Der er faktisk en meget stor tendens til noget meget uheldigt 
gruppepolarisering, når de starter på den måde [som en gruppe]. Jeg synes da 
også på en måde, at de er noget særligt. Altså det er de jo i hvert fald 
fodboldmæssigt, men det skal de ikke gå rundt og tro, at de er her, og det 
kommer de altså til, og jeg tror det kan være bevidst eller ubevidst, men når 
man stiller sig op 6 gutter, der er i fysisk god form og fylder lidt, så står man der 
og spiller fandango, så lukker man alle andre ude. Så kommer de til i deres 
kropssprog og kommunikation at være meget ekskluderende over for de andre 
(Elitekoordinator). 

Koordinatoren peger på talenternes fysiske kroppe og kropssprog som 

ekskluderende over for andre, da han mener, at de viser en performance, hvor 

de ser sig selv som noget særligt. Dermed knytter han deres fysisk gode form og 
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attributter sammen med en performance, som for ham er uønsket i en 

uddannelseskontekst. Den kollektive fodboldkrop performes på en måde, så den 

i større grupper uden for en fodboldkontekst fremstår utilnærmelig for andre 

unge kroppe. 

Talenternes kroppe adskiller sig ikke kun fra andre unges kroppe, men også fra 

hinandens. En af trænerne peger på en fysiologisk forskel mellem drengene, da 

deres kroppe forandrer sig relativt meget i disse år, men også i forskellige tempi, 

hvilket stiller forskellige krav til dem. Til mit spørgsmål om, hvilken forandring 

der forekommer fra at tilhøre den ældste årgang på et hold til den yngste, svarer 

han: 

Der sker noget med det møde, der sker fysiologisk med nogle, der er større end 
dig selv. Der kan godt komme U-15 spillere, der pubertets- og udviklingsmæssigt 
ikke er ret langt i det, så kan der være nogle, der bliver andenårs U-17, som 
næsten burde være U-19 spillere, fordi de er født tidligt og udvokset som dagen 
er lang, hvor der kommer måske noget på kroppen, og det møde, der kommer 
der, og de har været vant til at være en gruppe igennem det hele, men der har 
selvfølgelig været forskel (Træner). 

Som træneren påpeger sker der en forandring i transitionen fra U-15 til U-17, da 

de her første gang oplever at være to årgange samlet på et hold. Her er det den 

fysiologiske forskel han betoner ved at påpege, at det er første gang at drengene 

i udgangspunktet skal spille fodbold med nogle der er fysisk større end dem selv. 

Indtil da determinerer talenternes alder, hvilke kroppe der spiller sammen med 

hvem. Fra U-17 og frem spiller den biologiske udvikling også ind, hvilket kan få 

en affekt på, hvem der har mulighed for hvad på holdet. I elitesportsforskningen 

er begrebet the relative age effect velkendt. Her peger studier på (Roberts, 2014; 

Ryom et al, 2018; Sæther, 2016), at der er en større forekomst af atleter i flere 

sportsgrene (bl.a. fodbold og ishockey), der er født i årets første tre måneder end 

i resten af året. Det forklares med, at talenter født i den periode er fysiologisk 

mere veludviklede end de øvrige i samme aldersgruppe, og i måden trænere og 

ledere selekterer talenter på forekommer der en tilbøjelighed til at vælge 

talenter, der tilhører denne gruppe. At have en fysisk udvokset drengekrop som 

14-15 årig forøger deres mulighed for at blive lukket ind i fodboldkroppen, men 

det er i selv ikke tilstrækkeligt. Når kroppen er blevet lukket ind skal den trænes, 

gøres stærk, smidig og robust for at begrænse risikoen for skader. 
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Selvtræning 

I samtaler med talenterne om deres tidsforbrug i løbet af en uge beskriver de, 

hvilke dage og i hvilket tidsrum de laver selvtræning. Denne træning, står i 

modsætning til andre kropslige aktiviteter, ved at foregå individuelt uden 

deltagelse af holdkammerater eller trænere. Det er en træning, de typisk 

foretager 2-3 gange om ugen, som består af styrke-, smidigheds- eller 

skadesforebyggende træning eller træning med en bold. Trods en hektisk 

hverdag formår de at selvtræne mellem holdtræning, uddannelse, transport. 

Talenterne følger som oftest et individuelt træningsprogram, som de i dialog 

med en fysisk træner har udarbejdet. Den fysiske træner vurderer, hvilke 

træningsøvelser der kan bidrage til, at hver enkelt talent formår at få det 

optimale ud af deres fodboldtalent, hvor kroppen udgør et fundamentalt middel 

hertil. Denne træning skal forhindre, at de ikke får perioder, hvor de ikke kan 

komme på banen, så de bliver i stand til at præstere i hver kamp og undgå at 

blive skadet.  

Flere af talenterne nævner, hvordan de af deres fysiske træner og øvrige trænere 

oplever at blive begrænset i deres selvtræning, da trænergruppen er bekymrede 

for om de overbelaster deres kroppe. Det opleves begrænsende for talenterne, 

da de betragter denne selvtræning, dels som en mulighed for at skille sig ud fra 

de andre kroppe, dels at indhente det de føler sig bagud med, dels at begrænse 

skadesrisikoen. Vurderingen af, hvorvidt deres kroppe trænger til hvile og 

restitution ligger uden for dem selv. Det er ikke noget de selv får lov til at vurdere, 

men det er noget de fratages et ansvar for. I den ene klub fratages talenterne 

ydermere muligheden for at selvtræne i overgangen til seniorholdet, da 

træneren har en filosofi om, at man går ud på banen som et hold, og ind igen 

som et hold. I stedet er den individuelle træning integreret i holdtræningen, 

hvorfor den altid vil være under opsyn af trænerne. En af spillerne fortæller, at 

det har afholdt nye spillere fra at komme til klubben. 

Talenterne forholder sig lidt forskelligt til trænernes begrænsning af deres 

selvtræning. En af de talenter, der er rykket op i seniortruppen fortæller, at han 

fremfor at tage i skole efter frokost bliver i klubben for at lave styrketræning, da 

han gerne vil gøre det så godt som muligt. Dermed performer han som en 

fuldtidsprofessionel fodboldspiller uden at være overgået til det endnu, og 

styrker sin krop gennem holdtræning som de gerne må. Blandt talenter der 

endnu ikke er rykket op kan Mihailo finde på at selvtræne, selvom hans træner 

ikke giver ham lov til det. Det giver han giver udtryk for i forhold til mit spørgsmål 

om hans træningsmængde i løbet af en uge: 
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Martin: Hvad med selvtræning? 

Mihailo: Det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg onsdag eller torsdag.  

Martin: Hvordan gør du det? 

Mihailo: Onsdag har vi fridag, så tager jeg nogle bolde og skyder på mål. Der 
bruger jeg nok en time til to, og om torsdagen plejer jeg, hvis Fritz giver mig lov, 
blive ude for at selvtræne i 45 min.  

Martin: Hvorfor giver Fritz ikke lov? 

Mihailo: Han er bange for, at jeg bliver overbelastet, så giver han mig ikke lov 
(Han trækker på skuldrene).  

Martin: Men det kan du godt finde på alligevel? 

Mihailo: Ja.  

En af de andre talenter Carlo har erfaret, at det for ham er vigtigt at holde fri en 

hel dag, hvorfor han heller ikke selvtræner:  

Jeg er begyndt at ligge det [selvtræning] mandag, så jeg har en fuld fri dag om 
onsdagen. Fordi jeg gør meget ud af, at når man så har fri, så har man fri, fordi 
det er også vigtigt at få koblet af mentalt, så kan jeg bedre lide, at man træner 
to gange de andre dage og så har man helt fri der. 

For Carlo handler det om at tillade sig selv at koble helt fra, hvor det at træne sin 

krop belaster ham mentalt, hvilket han ønsker et frirum fra. Claus giver her 

udtryk for at ville tage ansvar for sig selv ved at begrænse sit iver for at selvtræne 

i tråd med trænernes formaninger:   

Claus: Torsdag selvtræning stopper jeg med. Jeg tror det bliver skole i stedet 
for. Jeg har også sagt til mig selv, at jeg skal holde mig til selvtræning tre gange 
om ugen ud over holdtræning. 

Martin: Fordi? 

Claus: Fordi jeg tror jeg bliver for presset ellers. Jeg skal ikke risikere nogle 
skader eller noget. 

Claus’ egne restriktioner følger af, at han vil forsøge at undgå at blive for presset 

i sin hverdag, da den megen selvtræning er tidskrævende, og kan føre til forøget 

risiko for skader. 
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Skader 

Når skader indtræffer på talenternes kroppe afholdes de fra at blive lukket ind i 

den større fodboldkrop. Uden en skadesfri krop kommer de ikke i betragtning til 

holdet. Det får ikke alene en affekt på fodbolddelen, men det spreder sig også til 

andre dele af deres hverdag. Her er det særligt uddannelsesdelen talenterne 

kommer til at slække på. Når talenterne bliver ude af stand til at følge det 

affektive flow på fodbolddelen går det også ud over uddannelsesdelen, da det 

begrænser deres tid og overskud til at følge undervisningen. Det fremgår af det 

følgende, hvor jeg spørger Claus om, hvilke fag han vælger at følge på sin HF 

uddannelse sideløbende med sin overgang til senioreliten:  

Claus: Hvis jeg ikke havde været skadet, så havde det også været nemmere 
mentalt for det har været så hårdt mentalt, at jeg ikke har kunne tænke på 
andet end fodbold for at bruge energien til at komme tilbage. 

Martin: Men du har egentligt haft tid til at gå i skole? 

Claus: Det ved jeg ikke. Jeg skal møde ind lige så meget som de andre, og endda 
lidt mere, fordi jeg skal møde ind på fridage, så jeg har egentligt ikke haft mere 
tid end de andre. 

Claus føler sig i en svær situation grundet sin skade, da hans krop kræver ekstra 

opmærksomhed, som gør at han i mindre grad kan fastholde sin 

uddannelsesaktivitet. Hans krop kræver, at han opholder sig flere dage og i 

længere tid i klubben for at mødes med diverse behandlere (læger, 

fysioterapeuter, massører) og fysiske trænere der skal hjælpe ham med at 

fremrykke helingsprocessen uden, at det går for hurtigt, så han risikerer 

tilbagefald, som kan føre til endnu længere tids fravær fra banen. 

Genoptræningen foregår for det meste i et styrkelokale, som ligger afsides 

træningsbanerne. Dermed bliver Claus’ træningsaktiviteter usynlige for den 

større kollektive fodboldkrop, der afføder en affekt, som får ham til at føle sig 

marginaliseret i sin skadesperiode.  

En af forældrene til en skadet U-17 spiller fortæller, hvordan hendes dreng har 

været psykisk nede på grund af to alvorlige skader efter hinanden. Det har fået 

ham til at overveje at stoppe, men hun fortæller, at han aldrig har mistet gejstren 

andet end kortvarig, hvortil hun supplerer:  

Og så har jeg fortalt ham, at hvis du ikke kan klare det psykisk, som det er nu, så 
kommer du aldrig til at klare en professionel karriere. Det har jeg sagt til ham. 
Det er okay, at du har det sådan, og hvis du ikke kan, men du skal vide, at det 
her bliver ikke mindre, des højere op du kommer i systemet, eller som 
almindelig menneske i det hele taget.   
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Hun giver ham en udvej ud af hans ambitiøse fodboldvej, samtidig med, at hun 

indskærper, at han kun vil opleve mere modstand, des længere han når status 

som professionel fodboldspiller. Derudover refererer hun til hans skadesperiode 

i forhold til mit spørgsmål om, hvorvidt hun har oplevet ubalance i hans hverdag: 

Han er vant til at træne så meget og så det med at sidde på en cykel nede [i et 
kælderlokale] sammen med fyssen og styrketræne. Det giver ham ikke det kick. 
Man bliver afhængig af det kick det giver med alt det adrenalin [ved at træne 
og spille kamp med holdet] og det har været svært for ham [at undvære]. Nu 
har han vænnet sig til det [styrketræning] og han er nu afhængig af den træning. 
Han træner også derhjemme ved siden af. Han træner onsdag og søndag i 
motionscenter. 

Den skadede krop kobler hun her sammen med en følelse af trivialitet ved at 

skulle gentage sit genoptræningsprogram med en fysioterapeut et afsides sted, 

samt hvordan denne træning ikke på samme måde giver ham et adrenalinkick, 

som hun fremstiller som vanedannede for ham. Desuden fremhæver hun, at han 

er blevet afhængig af at styrketræne, hvilket kan ses som hans forsøg på at undgå 

at blive skadet igen, som han frygter sker. Den skadede krop fører flere affekter 

med sig ved at forringe deres uddannelsesaktivitet og vise sig som en mental 

udfordring. 

En af talenterne i den anden klub har oplevet at være skadet i en længere 

periode, hvor han har følt sig væk i forhold til de andre i klubben, og derfor savnet 

støtte fra en mental træner: 

Otto: Det første år på U-17, hvor jeg havde mange skader og slet ikke spillede. 
Der kunne de [klubben] godt gøre noget mere ved de skadede spillede - altså at 
der var fokus på deres mentale tilstand. Jeg var væk i et halvt år. Det betyder 
meget, når man ikke har forældre og venner [bor i en anden landsdel]. 

Martin: Ja. Det kan jeg forstå. Hvad lavede du? 

Otto: Det var bare op kl. 7 om morgenen, hvor man skulle spise på efterskolen 
og cykle direkte op til fys [fysioterapeut], og så bare styrke lidt og tilbage igen, 
så der var ikke meget. 

Martin: Du savnede, at der var flere initiativer for skadede spillere på den 
mentale side? 

Otto: Det var mig selv, der tog initiativ til en mental coach. Det skulle der nok 
have været gjort meget før. Lige når man kommer ind i en skadesperiode.  

Otto kobler sin længerevarende skadesperiode tæt sammen med hans mentale 

tilstand, hvorfor han mener, at klubben bør tilbyde skadede spillere et forløb hos 

en mental træner. For ham bliver hans ukampdygtige fysiske krop også en mental 
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krop, der er i underskud, som klubben må tage højde for ved at sammentænke 

disse. Til mit spørgsmål om, hvordan hans hverdag fungerer, svarer han: 

Jeg synes det fungerer godt, nu hvor jeg ikke er skadet. Jeg kan klart mærke 
forskel på om jeg er skadet eller ikke. Men nu hvor jeg har været skadesfri, så 
synes jeg det er begyndt at fungere rigtig godt. Det giver også bare noget på 
humøret, at man træner hver morgen. 

Når talenterne bliver skadet kræver det ekstra arbejde at blive blandt de andre 

igen. Det ekstra arbejde skal komme fra dem selv, hvorfor det i disse perioder 

begrænser dem i at fokusere på andre ting. Ydermere kommer de til at leve en 

perifer tilværelse, da deres kroppe for en periode ikke tillader dem at være en 

del af den kollektive fodboldkrop, hvorfor det for dem er afgørende hurtigst 

muligt at blive skadesfri igen. Samtidig får det dem til at øge indsatsen med 

forebyggende træning i forsøget på at forhindre at det sker igen. 

 

Kost og hvile 

For at talenternes kroppe kan få tid på banen anbefaler klubberne indtagelse af 

bestemte mængder af kost og væske samt restitution og hvile i rette mængder, 

der svarer til den enkeltes behov. Som en del af idealets performance som et 

botilbud indgår klubbernes vejledning om kost og hvile, jf. første analysekapitel. 

I den ene klub får de hvert år besøg af en diætist, der holder et foredrag om 

vigtigheden af at spise rigtigt som eliteidrætsudøver for at kunne yde sit 

maksimale. Dermed hører de fleste af spillerne om disse anbefalinger flere gange 

i løbet af deres tid i klubben. Det får den klubansvarlige til at forholde sig kritisk 

over for diætister, der ønsker at bestemme, hvad spillerne skal spise, da han 

mener, at hvis spillerne ikke har lært det som 20-årig vil de aldrig lære det. 

Ydermere påpeger han, at hvis spillerne alligevel kun følger anbefalingerne, så 

længe de er i klubben, og undlader at følge dem, så snart de er ude af døren, 

mener han, at det kan være meningsløst. For ham handler det tilsyneladende lige 

så meget om:  

Det er fordi, så prøver vi at gøre alt, så vi i hvert fald er dækket ind. Hvis man 
har hørt det fire gange, at du ikke skal spise burgere, og du skal gøre det og det, 
så burde de have lært det. Så er der noget, der styrer dem, og en årsag til, 
hvorfor de ikke bliver til noget (Klubansvarlig). 

Han ønsker mere at undgå kritik om ikke at vejlede om kost, end at han mener, 

at det er noget, de som klub bør tage alvorligt. I stedet mener han, at hver spiller 

må tage ansvar for sig selv upåagtet af, hvorvidt det får en negativ affekt på deres 
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fodboldkarriere. En træner refererer til en situation, hvor de valgte at ophøre 

samarbejdet med en spiller, hvortil jeg spørger, hvorfor det havde ført så vidt: 

Han har sagt ting. Han har gjort ting og han har ikke levet op til de forventninger 
vi var fælles om. Ganske simpel som fedtprocent. Hele tiden sådanne nogle ting, 
hvor han ellers havde potentiale til at komme på førsteholdet, hvor vi bliver 
nødt til at sige stop. Det tror vi ikke på mere, når du ikke kan leve op til det mere, 
men det er mere spilleren (Træner). 

Spilleren levede ikke op til klubbens forventninger om at have en bestemt 

fedtprocent, hvor træneren fralægger sig ansvaret herfor, og udelukkende 

placerer den hos spilleren. Hvorvidt det handler om spillerens manglende evne 

eller lyst til at følge en kostplan, eller forstå vigtigheden heraf i kombination med 

flere ting vides ikke. Ifølge træneren har han i hvert fald ikke levet op til de 

forventninger klubben har stillet ham overfor. 

Af det følgende fremgår en spiller, der omvendt har påtaget sig ansvar for sin 

egen kost ved at søge kostvejledning hos en ernæringsvejleder for at efterleve 

den udleverede kostplan. Det gør han ikke alene, men i samarbejde med sin mor, 

som også har valgt at omlægge sin kost:  

Martin: Hvilke aktører er vigtige for, at Erik får en hverdag til at fungere? 

Mor: Jeg er helt klart en vigtig faktor, og det er hans far også, men det at jeg 
laver aftensmad. Altså jeg har ikke så store forventninger til ham derhjemme 
andet end at han skal opføre sig ordentligt og rydde ud, men jeg laver hans 
aftensmad, og sørger for, at han ikke skal stå op kl. 5.30-6.00 for at lave hans 
madpakker. Han får ekstra mad, selvom de får mad på skolen. Han har en 
kostplan også, så han har ekstra mad, så det hjælper jeg ham også med.  

Martin: Så du følger også den kostplan, som klubben har lavet? 

Mor: Erik har bedt om at få det, og det har han fået, og den følger han så 
sammen med mig.  

Martin: Den handler du ud fra og laver maden? 

Mor: Ja, han hjælper med at lave det, og han er også nogle gange med oppe for 
at handle, og vi følger op på det, men det er mig, der står for det meste af det. 

Martin: Hvem har udarbejdet den? 

Mor: De har en kvindelig kostvejleder. En ernæringsvejleder, og det var fordi, at 
han var bange for, at nu hvor han var skadet så længe, så ville han godt holde 
øje med om han fik det rigtige. 

Erik udviser ikke kun ansvar for at få den rette kost ved at bede klubbens 

ernæringsvejleder om en kostplan, men også rettidig omhu ved at ville spise det 
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ernæringsrigtige imens han er skadet. Hermed sammenkobles kost og skade, 

som elementer i den fysiske krop, så Erik ikke får for mange overflødige kalorier 

i sin skadesperiode for at opretholde sin atletiske krop, så han ikke kommer for 

langt bagud, mens han ikke træner sammen med de andre. Derudover 

sammenkobles kost og søvn, som udgør et andet element i denne krop, da Eriks 

mor er bevidst om betydningen af, at han ikke skal for tidligt op om morgenen. 

Erik har brug for sin søvn for at kunne præstere, hvorfor hun laver madpakkerne 

for ham. Hun tilføjer, at det ikke kun gælder kost, men at hun også står op samme 

tid som ham om morgenen for at støtte ham heri, selvom hun ikke nødvendigvis 

selv skal op. At hun omlægger sin kost og tilpasser sin søvnrytme efter hendes 

søns behov viser, hvordan idealet om det hele menneske også griber ind i 

familien. Den del går jeg mere ind i, i sidste analysekapitel. 

I den anden klub er der to trænere, som er særlig opmærksomme på, hvad de 

selv beskriver som rammerne om talenterne. I rammerne indgår der for dem 

kost, søvn og hvile. Det er den fysiske træner og en målmandstræner, der er 

optaget af disse ting. Trænerne taler med hver spiller om deres søvnrytme for at 

hjælpe dem til, at de får den søvn de behøver. Ud over søvn fylder restitution en 

hel del i talenternes hverdag. I mine samtaler med dem, fortæller flere af dem, 

at de går i svømmehal eller i saunagus et par gange om ugen, da de oplever, at 

det får deres kroppe til bedre at restituere efter de mange træninger. 

Gennemgående foregår det meste af denne restitution på deres værelser i deres 

senge eller siddende på en stol, imens de spiller PlayStation. Ved at besøge 

talenterne på deres værelser fik jeg indblik i deres brug af kreatin pulver og 

energibarer. Flere talenter havde store mængder af kreatin pulver, hvis virkning 

er, at få mælkesyreophobningen til hurtigere at forlade kroppen og kasser med 

energibarer stående på en hylde. Jeg spurgte hertil, hvor en af talenterne 

forklarer, at det er deres fysiske træner der anbefaler, at de bruger det, men det 

er ikke noget de skal gøre. Anbefalinger fra trænere og ledere har en stærk 

gennemslagskraft hos talenterne, selvom de ikke formuleres som krav. Det 

bidrager til den flydende grænse mellem, hvad talenterne forventes at gøre, og 

hvad de selv mener er det rigtige at gøre. Klubberne vil gerne have talenterne til 

at tage ansvar for deres udvikling, men samtidig får deres anbefalinger ofte 

karakter af et krav eller påbud, hvor de måske utilsigtet kommer til at regulere 

talenternes adfærd igennem disse normer. Det ses også af det følgende, hvor 

talenterne skal dokumentere, hvad de spiser til morgenmad: 

Så de tager billeder af deres morgenmad og sender til træneren. Det er ikke 
noget med, at vi dikterer, hvad de skal, men de skal selv prøve at tage ansvar. 
De skal selv tage initiativ, og selv opsøge sparring og læring og gode råd 
(Akademileder). 
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At målet er ansvarliggørelse af talenterne ved, at de selv skal sammensætte 

deres indtag af morgenmad, overskygges af midlet hertil, der består af billeder 

heraf. Trænerne som modtager billederne kommer uundgåeligt til at vurdere 

kvaliteten af deres morgenmad i forhold til de anbefalede kostforslag, der 

hænger på en seddel på køleskabet. Det får en affekt på, hvad talenterne ’selv’ 

vælger at spise til morgenmad. Hvis dette forsøg på ansvarliggørelse af 

talenterne ikke blev fulgt op af en form for kontrol, selvom den synes utilsigtet 

ville talenterne få en mere reel mulighed for selv at tage ansvar, frem for at blive 

frataget denne. Deres kost bliver således en måde, hvorpå den regulerende magt 

træder frem. Det materialiseres gennem sedlen på køleskabet, produkter i 

køleskabet og billedbeskeder, hvorfor den regulerende magt med tiden sniger 

sig bag om ryggen på dem, som en vedvarende (selv-)regulerende kraft (Butler, 

1993; Foucault, 2000). Derfor ender disse ting måske med at være materialiseret 

i dem. Det kan ses som en styringsteknologi, hvor den panoptiske magtform er i 

spil via trænerne, der kigger med på tallerken og installerer vagtens blik i 

talenterne og deres indtag af mad. Med tiden afløses denne tydelige form for 

magt fra klubbens side af den mere subtile selvstyringsteknologi, hvor det 

kommer til at virke gennem drengenes vilje til det (Foucault, 2016; Hermann, 

2010). Det kan også udledes af den ene klubsansvarliges kritik af klubbens brug 

af diætister, da han mener, at talenterne bør have selvdisciplin til selv at regulere 

deres indtag af mad og væsker. Der synes at være lidt forskellige 

styringsteknologier i spil, eftersom klubberne forsøger at installere disciplin i 

talenternes kroppe, hvilket de gør gennem overvågning, kontrol og 

oplysningskampagner, selvom de ikke ønsker at manipulere dem til at gøre noget 

bestemt. 

Den fysiske krop består af drengenes biologiske og fysiologiske anlæg, som også 

er en disciplineret og selvoptimeret krop, hvor selv- og skadesforebyggende 

træning, kost, søvn, hvile og restitution indgår. Talenternes kroppe bliver passet 

og plejet, og får al opmærksomheden fra dem selv og fra andre i et 

talentassemblage. Uden en velfungerende fysisk krop, der skal være atletisk, 

lukkes de ikke ind i den kollektive fodboldkrop, men denne krop er ikke den 

eneste der skal performes. 

 

7.2 Den agerende krop 
Talenterne skal træne deres fysiske kroppe, så de bliver atletiske, og med denne 

krop følger der en mentalitet, som trænere og ledere tillægger stor betydning i 
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den måde, de ser talenterne på. I disse talentassemblages oversættes 

mentalitetsbegrebet af trænere og ledere til et spørgsmål om, hvorvidt 

talenterne kan stå imod modgang og håndtere presset fra al den 

opmærksomhed de får fra omgivelserne. Det fremgår af denne klubleder: 

Fordi vilkårene og rammerne er så gode, at du kan træne meget, så det er mere 
et spørgsmål om, hvordan dit hoved reagerer på alt det der. Det er det, der er 
det afgørende. Vil jeg påstå. Det kræver, at du er bygget til det, og for de fleste 
er det en stor udfordring eller belastning, men det er mentalt. Det er en stor 
udfordring at kunne rumme det (Klubleder). 

Med udtrykket ”alt det der” henviser han til de forventninger, der stilles til 

talenterne af forskellige aktører, da han mener, at de har gode rammer at 

præstere under. Med den megen træning af den fysiske krop følger talenternes 

mentalitet, hvis performance er afgørende for at kunne klare udfordringerne. For 

klublederen kan denne mentalitet ikke tillæres for bedre at kunne håndtere 

udfordringer, men det er noget de skal være bygget til. Det er derfor afgørende 

for talenterne, hvordan trænere og ledere aflæser deres performance, som i 

særlig grad gælder den, der foregår i spillet på banen. 

Hvor den fysiske krop er statisk, da den handler om at have en veltrænet og 

robust krop, er denne krop derimod dynamisk og agerende i forhold til, at den 

skal kunne indgå som en del af den kollektive fodboldkrop på banen. Talenterne 

performer denne krop ved at komme ind på banen og deltage i spillet, hvilket de 

gør på en måde som ikke nødvendigvis er dem bevidst. Det er noget der følger 

af den måde de er eller har udviklet sig på. Derfor er det også noget de ligesom 

den fysiske krop performer, hvilket er modsat, hvad den ene klub mener. Denne 

klub foretager personlighedstest af alle deres medarbejdere, herunder 

talenterne, hvorfra de vurderer deres adfærd. Med hensyn til talenterne gør de 

det, da de ønsker at kunne tage højde for deres mentalitet eller personlighed i 

bestræbelserne på, at få det optimale ud af deres fodboldtalent. Dermed 

sidestiller de talenternes personligheder med den performance de har på banen. 

Til mit spørgsmål om, hvordan de arbejder med idealet om at fremme det hele 

menneske forklarer en af trænerne: 

Karl: Jeg synes vi arbejder med at fremme det på den måde, at vi laver en 
personlighedsprofil på dem, så vi finder ud af, hvordan de hver især er skruet 
sammen. 

Martin: Hvem laver egentligt den? 

Karl: Den laver vi selv, eller vi laver den sammen med [x-firma], og det synes jeg 
er vores udgangspunkt for arbejdet med drengene. Vi har det sådan, at der ikke 
er noget, der er rigtigt eller forkert i den. Det er en profil på, at det er sådan her 
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du ser ud, og hvad er det gode ved det, hvad er styrkerne og hvordan skal du 
fremme dem, og hvad kan være udfordringerne, og hvordan kan du arbejde 
med dem. Så jeg synes vi prøver at arbejde på det ved at sige, jamen ok der er 
selvfølgelig noget fodboldmæssigt, hvordan udvikler vi det, så er der noget 
personligt og mentalt, hvordan udvikler vi det, og der er noget 
uddannelsesmæssigt, hvordan er det, vi udvikler det. Så vi forsøger hele tiden 
at skubbe dem i alle retninger. 

Martin: Er det noget I trænere evaluerer kontinuerligt på sammen med 
spillerne? 

Karl: Jamen, vi laver profilen, og så får de feedback på den, og så er det egentligt 
noget vi arbejder med løbende. Først arbejder de med det på U-17 og så 
arbejder vi med det på U-19. På U-17 er det måske lidt mere individuelt, hvad 
er det du er for en person, og hvordan kan du gøre det. Det arbejder vi videre 
med som U-19, men der prøver vi også at sætte den lidt i sammenhæng. Nu når 
du er sådan, og du ved, at dine holdkammerater er sådan, hvordan kan vi så få 
det til at spille sammen. 

Martin: Hvordan går det med det? 

Karl: Jeg synes det er et rigtig godt værktøj. Og jeg fornemmer også det samme 
på spillerne. Det her med at vide, hvad det er jeg er for en, og hvorfor er det, 
jeg reagerer sådan i nogen sammenhænge, og hvorfor er det, jeg reagerer som 
jeg gør, når nogen gør det her ved mig, hvad er det, det gør. Hvad er der jeg skal 
være opmærksom på, når du går ind på banen, så ved jeg, at jeg har brug for 
lidt mere af det her og lidt mindre af det her. Hvordan får jeg det. Vi bruger det 
også i forbindelse med skolen. Vi bruger det i farver. Nogen der ikke er så blå, 
kan vi godt hjælpe med at strukturere deres hverdag. På den måde synes jeg 
det er et godt værktøj for spillerne til at give dem lidt ro, og så synes jeg det er 
godt værktøj at vide, hvad det er for nogle spillere vi arbejder med.  

Trænerne anvender disse adfærdsanalyser til at få indsigt i, hvilke performances 

de kan forvente af talenterne i forskellige sammenhænge, og hvordan de 

fremadrettet kan arbejde på at udvikle dem fodbold- og uddannelsesmæssigt, 

hvor deres personligheder indgår heri. Trænerne anvender analyserne bredt, da 

det både angår talenternes performance på banen, samt deres strukturering af 

hverdagen uden for banen. I analysen tildeles talenterne en af fire farvekoder 

eller en kombination af disse, der falder sammen med den profil som de viser sig 

at have. Efter spillersamtalen med Niels og hans forældre refererer Karl til dem: 

Efter samtalen spørger jeg til, hvad det er Niels mangler fodboldmæssigt, hvortil 
Karl svarer, at ”det er hans mentalitet. Han er alt for blå og grøn [struktureret 
og disciplineret], og han mangler noget rød [kraftfuld og målrettet]”. Vi er på 
trænerkontoret, hvor han siger, at jeg skal komme herover for at se. På tavlen, 
der viser en fodboldbane, er der magneter med foto af hver spiller og en cirkel 
med spillerens personlighedsprofil. Karl nævner, at de på forskellige måder har 
forsøgt at smadre og omvende hans kombination af blå og grøn for at gøre ham 
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mere rød, men det er ikke lykkedes, og de andre trænere har flere gange sagt, 
at jeg skulle droppe ham. Hans mentalitet er for meget, hvad de farver [blå og 
grøn] repræsenterer, imens han peger på dem. Jeg nævner, at jeg kan se, at de 
spillere der er flest af, har en kombination af blå og rød, hvortil jeg spørger om 
det er den profil, de vælger spillere ud fra. Karl nikker, og siger, at det også 
hænger sammen den position spilleren spiller. Han nævner, at offensive spillere 
typisk har meget af den gule farve [idérig og entusiastisk] sammen med den 
røde. 

Karl giver udtryk for, at han har forsøgt at ændre ved den personlighed, som 

analysen knytter til Niels, da trænerne vurderer, at hans personlighedsprofil 

influerer negativt på hans udvikling som fodboldspiller. I spillersamtalen med 

Niels giver Karl udtryk for, hvordan han på forskellig vis har forsøgt at ændre på 

hans mentalitet:  

Jeg har skældt dig ud over det. Jeg har forsøgt at rose dig for det. Vi har forsøgt 
at snakke om det, og vi har forsøgt mange ting, og du har forsøgt mange ting, 
men vi må også blive enige om, at vi sammen ikke rigtigt er lykkedes med det, 
men når jeg kigger på dine fysiske tal, så synes jeg stadigvæk der ligger et fysisk 
potentiale, som jeg håber du kan udløse (Karl). 

Karl fremhæver Niels’ fysiske krop som han mener har et stort potentiale, mens 

Niels’ mentalitet ikke har det samme i forhold til deres vurdering af ham som 

fodboldspiller. Havde det derimod været som elev på uddannelsesområdet 

kunne hans kombination af blå og grøn omvendt vise sig at blive vurderet 

anderledes, men ud fra den måde de fortolker Niels’ performance i kombination 

med den position, han spiller på banen (forsvarsspiller) falder det ikke ud, som 

de havde håbet på. For fortsat at være lukket ind i den større fodboldkrop er den 

vurdering det afgørende. Det er ret entydigt, at deres vurdering går i retning af, 

hvordan de mener den professionelle fodboldkrop skal performes, hvor der ikke 

efterlades plads til performances af andre kroppe.  

En af talenterne giver et eksempel på, hvordan de har oplevet at skulle lave en 

øvelse for at lære hinandens profiler at kende. Det giver Viggo udtryk for i 

forbindelse med mit spørgsmål om, hvordan han oplever brugen af disse 

adfærdsanalyser:   

Viggo: Vi havde et møde for et par måneder siden, hvor vi var hele holdet om 
det. For vi havde lavet vores [egen profilanalyse], men vi havde ikke vidst, hvad 
de andres var. Så snakkede vi om, hvordan der kan være forskel på, hvordan 
man skal snakke med folk i forhold til deres profil. For hvis der er en der er rød, 
så kan han godt få det at vide på en lidt hårdere måde end en der er blå. Det 
kan være, at man skal snakke lidt forskelligt til dem. 

Martin: Var det Karl, der stod for det?  
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Viggo: Ja, det havde han med. Der var en stor cirkel, og så stillede man sig der, 
hvor man var.  

Martin: Hvordan var I placeret? 

Viggo: Der var mange i blå og rød og næsten ingen i grøn og gul. Jeg tror kun, at 
der var to i gul. 

I øvelsen sammensmelter talenternes fysiske og agerende kroppe, da de fysisk 

skal opholde sig i en cirkel og fordele sig ud fra den personlighed, som analysen 

viser de har. Træneren ønsker at bevidstgøre talenterne om deres performance 

for at gøre dem opmærksomme på hinandens adfærd, der af trænerne opleves 

som mere eller mindre hensigtsmæssig for truppen. 

Ud over trænere, ledere og spillernes forsøg på forståelse af den agerende krop 

ud for nogle personlighedstræk træder denne krop også frem, når talenterne 

oplever modstand, og ikke mindst i forhold til, hvordan de reagerer på denne. 

Talenterne møder modstand, når de føler sig belastet af en hektisk hverdag, men 

det er i særlig grad, når deres fysiske kroppe holder dem fra tid på banen. Når 

den fysiske krop er ukampdygtig grundet en skade i en kort eller længere 

periode, forvolder det dem ikke kun fysiske problemer, men i lige så stor 

udstrækning mentale. De kommer for en periode til at leve en tilværelse i 

periferien af den kollektive fodboldkrop, hvilket har en affekt på en udbredt 

følelse hos talenterne om ikke at være tilstede blandt de andre (som jeg går mere 

ind i om den kulturelle krop). Denne tilværelse afskåret fra den større 

fodboldkrop har en affekt på deres mentale tilstand, som kan være svært for dem 

at håndtere, hvorfor de ofte søger hjælp hos en mentaltræner. Begge klubber 

har tilknyttet mentaltrænere, men det er i udgangspunktet seniorspillerne som 

de fokuserer på, samt de ”prioriterede” talenter, klubberne tror kan gå hele 

vejen mod senioreliten. I samtaler med mentaltrænerne viser det sig, at det ikke 

er spillerne som de fokuserer mest på, men derimod trænerne. Mentaltrænerne 

oplever, at deres tid i klubberne er sparsom, da de ikke er ansat på fuldtid, 

hvorfor de i stedet forsøger at give trænerne de værktøjer de behøver for at 

kunne håndtere spillerne. De peger også på, at det er trænerne der i hverdagen 

tilbringer mest tid sammen med talenterne, hvorfor det er dem, der mest af alt 

skal kunne løse eventuelle problematikker. I tilfælde hvor trænerne ikke er i 

stand til det bliver det en opgave for mentaltræneren. Når der er kamp i 

weekenden sidder mentaltrænerne nogle gange med på bænken, hvorfra de 

observerer såvel spillernes som trænerens performances som de efterfølgende 

taler med dem om. I den ene klub har mentaltræneren et individuelt forløb med 

4-5 talenter, der tilhører gruppen af ”prioriterede” som han taler mere 
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indgående med. Formålet med disse forløb er, at få forløst deres fodboldtalent, 

så de mentale barrierer, frustrationer mv., de måtte have erstattes med en 

mentalitet eller personlighedstræk, der får dem til at præstere på banen. 

Mentaltrænerne retter i deres vurdering af talenternes performances 

udelukkende fokus på denne, når de er på banen, hvor de så kan arbejde med 

dem udenfor, men igen er det med et ensidigt blik på at tage det med ind på 

banen igen. Det er kun den ene vej, der har deres interesse, dvs. den agerende 

krop, når den er i spil på banen. 

Den agerende krop som talenterne performer på banen har en affekt på den 

måde trænere og ledere betragter dem i et talentassemblage, som derfor også 

influerer på, hvornår de ikke længere bliver lukket ind i den kollektive 

fodboldkrop. Den afgørelse går i retning af talenter, der performer denne krop 

på en måde, som svarer til trænere og lederes forventninger hertil, og den går 

primært på deres performance på banen uden blik for de andre områder, hvor 

drengene også skal performe. 

 

7.3 Den repræsentative krop 
Talenterne skal også performe en krop, hvor de skal repræsentere en række 

aktører de forbindes til gennem deres klubber, agenter, forældre mv., hvorfor 

det også er en symbolsk krop. Det gør de ved at bære deres klubs logo eller 

emblem med deres kroppe og det sponsorerede tøj, de bærer herpå, på en 

måde, så klubben og annoncørerne er tilfredse. Talenterne skal tilstræbe at 

performe på en sådan måde, at klubben og annoncørerne vil sættes i forbindelse 

med dem, hvorfor deres kroppe betragtes af klubben og annoncørerne som en 

forlængelse af deres egne. Når talenterne befinder sig i og uden for deres 

fodboldkontekst forventes de at performe på en måde, så de ikke lider klubben 

eller annoncørerne til last. Det er f.eks. tilfældet, når de befinder sig på 

uddannelsesdelen, hvilket det følgende viser fra en klubleder. Her skal spillerne 

sørge for at yde en indsats i skolen: 

Hvis du ikke passer din skole, laver lektier og trives, så får du ikke lov til at træne. 
Du får ikke lov til at spille kampe, og det er ufravigeligt. Det er jo ikke, at alle 
skal have 12 eller 10, men det er lig med, at alle skal yde den indsats, man kan 
forvente, hvor de både repræsentere sig selv, deres familie og klubben på en 
god måde (Klubleder). 

Det affektive flow på uddannelsesdelen bevirker, at karakteren af talenternes 

uddannelsesaktivitet og –præstation er afgørende for, hvorvidt de 

repræsenterer deres familier og klub på den måde, der forventes af dem. Her 
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bliver de snarere vurderet ud fra deres indsats end deres karakterer. Idealet om 

det hele menneske producerer en krop, der skal repræsentere flere aktører på 

én gang, men ansvaret herfor påhviler ene og alene talentet. Ydermere spænder 

disse forventninger bredt.  

Hvad talenterne gør eller undlader at gøre, i eller uden for en fodboldkontekst, 

kan få en affekt på en klubs mulighed for at tiltrække sponsorer, som kan influere 

på klubbens økonomiske råderum, der kan influere på, hvor mange spillere de 

kan tilbyde kontrakt. Det kan derfor ende med at blive afgørende for om et 

talent, når hele vejen igennem til senioreliten. Det affektive flow om den 

repræsentative krop implicerer således klubbernes økonomiske rammer, men 

også moralske eller etiske handlemåder, der går på en forventning til talenterne 

om at være en god rollemodel over for børn og unge. Træneren fremhæver i en 

af spillersamtalerne (jf. anden analysekapitel), hvordan Morten har levet op til 

rollen som ambassadør for klubben ved at holde foredrag på en skole om, 

hvordan det er at være et fodboldtalent i klubben. Når talenterne overgår til 

senioreliten skal de i endnu højere grad repræsentere klubben ved diverse 

sponsorarrangementer, som typisk foregår i sponsorloungen før eller efter en 

kamp. Her skal spillerne hilse på sponsorerne, så de får en følelse af at få noget 

ekstra med hjem fra en kamp. For aktører rundt om de professionelle 

fodboldspillere er der prestige forbundet ved det at blive associeret med 

fodboldkroppen. Sponsorerne vil aldrig blive lukket helt ind i den, men ved at 

optræde tæt på denne krop, og på en måde tilkoblet den, tager de del af denne 

om end det er for en kort periode.  

Fra talenternes indtræden i et talentassemblage stilles der en række faciliteter 

og materialer til rådighed for dem, hvor det sponsorerede tøj med klubbens logo 

udgør en del heraf. Gennem mine møder med talenterne bar de ofte sportstøj 

bestående af joggingbukser og hættetrøjer med deres klubs logoer. Inden vi 

hilste på hinanden var hættetrøjen ofte trukket ned over hovedet, hvorfor de 

fremstod som nogen, der ønskede at lukke sig inde over for andre. En 

efterskoleforstander giver udtryk for, hvilken affekt det har at bære en klubs 

logo, når talenterne befinder sig i deres skolemiljø: 

Noget af det der er lidt specielt, det er, at de kommer ind i en meget, meget 
stor motorrum over i [x-klub], hvor de jo får stillet nogle faciliteter og goder til 
rådighed, som de andre elever [fra andre sportsgrene] ikke gør. De får stillet 
fysioterapeuter, massører, masser af tøj. Altså meget mere end hvad de andre 
elever gør, og det er også det, at de lige skal - man kan godt mærke til at starte 
med, at de går rundt med det logo på deres tøj hele tiden. Der er så meget 
stolthed ved det [x-klub] logo der. Og det er også en måde, at få en status på 



7. IDEALETS KROPPE: DEN KOLLEKTIVE FODBOLDKROP 

191 

herover i vores miljø, som vi skal håndtere (…) de må gerne stikke ud og stikke 
af, men de skal bare have deres fundament i orden, og de skal også bidrage til 
et fællesskab. Det er en vigtig del i det at være efterskoleelev, at du også gør 
noget godt for andre. Men der accepterer vi, at nogle af dem skal bruge lidt tid 
på at lære det, så på den måde kan de godt stritte lidt ud, men de skal bidrage 
(Forstander). 

Som han påpeger er der forbundet en betydelig grad af stolthed ved at bære 

denne klubs logo, som giver talenterne en særlig status på efterskolen. Logoet 

symboliserer, at de har en række goder, der kun er dem forundt. Forstanderen 

pointerer, at selvom disse fodboldtalenter har en høj status blandt de andre unge 

forventes de på lige fod med andre at bidrage til fællesskabet. Hvad der ligger i 

det fællesskab beskriver han ikke nærmere end, at det handler om at gøre noget 

godt for andre, men det er et fællesskab der rækker ud over det i 

fodboldklubben. 

For en af klublederne er det vigtigt, at talenterne bærer klubbens logo med 

stolthed og respekt uden det bliver til arrogance, hvilket fremgår af det følgende: 

Hvis de bliver lidt for fremme i skoene, så kan vi godt finde på, at... de må gerne 
være stolte af at bære logoet, men de skal også bære det med den respekt, så 
jeg er ret sikker på, at hvis der er elever, der ikke lever op til de adfærdsnormer 
der er helt naturlige, og man kan forvente af hinanden, så bliver der slået ned 
på det, og man er ikke bange for at tage konsekvenser (Klubleder). 

Han peger på de konsekvenser det kan have for talenterne, hvis de ikke formår 

at performe på en måde som hører ind under, hvad han opfatter som en naturlig 

adfærdsnorm. Talenterne må udvise stolthed ved at bære logoet som de skal 

bære med værdighed for ikke at risikere repressalier. Med logoet og det 

sponsorerede tøj følger der regulering af deres adfærd, så de formår at tage 

hensyn til andre end dem selv, der på visse områder strider imod logikken i 

eliteidrætten. På uddannelsesdelen kan det omvendt vise sig at være vanskeligt 

for talenterne at undgå at blive sat op på en piedestal grundet den eksklusivitet 

som logoet de bærer repræsenterer. Det gør en elitekoordinator her 

opmærksom på: 

Altså alle andre sportsgrene er der slet ikke den samme hype, men akademiet - 
det er drømmen for mange, og alle uanset om de går op i sport, så ved de, at 
det er de færreste, der når det, så uanset som man bliver en succes på 
akademiet – næsten bare det, at du er inde, så får du en eller anden status du 
skal forholde dig til, og nogle gange ikke føler den er fortjent endnu, men det at 
man er der. Det bliver bedre, men jeg tror, at mange undervurderer effekten af 
de andre, der sætter dem derop [på en piedestal], og det ikke er dem selv, der 
går rundt og spiller smart som de selv siger. På efterskolen var det også sådan, 
at du kan bare gå foran mig i køen. Skal man så sige nej? Så er man arrogant, 



IDEALET OM AT FREMME DET HELE MENNESKE I DANSKE ELITEFODBOLDKLUBBER 

 

192 

hvis man ikke vil det. Gør man det, så er der andre, der synes man er arrogant. 
Så der er nogle mærkelige mekanismer i det (Elitekoordinator). 

Hvad enten talenterne performer på den ene eller anden måde risikerer deres 

performance at blive tolket af andre unge i en bestemt retning. At disse drenge 

tildeles særlige gunstige forhold på uddannelsesdelen efterlader dem i 

vanskelige situationer, der viser, at der med det logo de repræsenterer følger en 

vurdering af deres performance allerede inden de træder ind i en felt, som de 

enten kan forsøge at vride sig løs af eller lade sig optage i. Hvad end de vælger 

synes begge udfald at stille dem over for en række andre situationer som de også 

må forholde sig til.  

Med den repræsentative krop følger der også en kulturel krop, hvor talenterne 

forpligtes til at performe fodboldkroppen kollektivt. 

 

7.4 Den kulturelle krop 
Denne krop hviler på en tilstedeværelse, hvorigennem talenternes kroppe 

smelter sammen i den større kollektive fodboldkrop. Talenternes kroppe 

kommer kun til sin eksistens gennem sin tilstedeværelse med et hold eller en 

trup for uden de fortsat vil være Legemet uden Organer. Det har den affekt, at 

alt hvad der kan afholde et talent fra at være en del af et hold eller en trup må 

forhindres, hvorfor en skade kan være skæbnesvangert. En af de talenter, der 

har haft en længere skadesperiode fortæller, at klubben har indført mødepligt til 

alle, og ikke kun til dem, der er udtaget til en kamp: 

De har lavet et koncept, hvor alle hjemmebanekampe der er der mødepligt, og 
det synes jeg faktisk er fint nok i forhold til, at jeg ikke bare bliver lukket ude af 
gruppen, og så bare tager hjem hver weekend, som jeg måske har gjort førhen 
(Talent). 

Uden at spille kampe for holdet har Otto ikke følt sig som en del af gruppen, 

hvilket trænerne har forsøgt at imødekomme ved at kræve alles tilstedeværelse 

til kampene på hjemmebanen. Det begrænser Otto i at tage hjem for at tilbringe 

tid sammen med sin familie og venner, men det ofrer han gerne, da det for ham 

er vigtigere ikke at føle sig lukket ude af gruppen/kroppen. En anden af 

talenterne mener ikke, at det i tilstrækkelig grad opvejer for det ikke at spille 

kampe. Det giver han udtryk for i forhold til mit spørgsmål om, hvordan han 

oplever det at spille væsentligt mindre end tidligere: 
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Niels: Det er underligt. Jeg vil ikke sige, at man ikke føler sig som en del af det, 
men alligevel så er det sådan lidt. Man har en større glæde, når man vinder en 
kamp og man selv har spillet inde, og nu ligger vi også stærkt til at vinde guld, 
så er det lidt noget andet, hvis man havde spillet de seneste par kampe, men 
man føler sig stadig som en del af det, så alle der ikke spiller sidder sammen og 
ser kampen, men det er stadigvæk ikke helt det samme. 

Martin: Det kan jeg godt forstå. Jeg kan forstå, at I skal møde op til 
hjemmekampene, ikke?  

Niels: Jo.  

Martin: Og der er 5-7 spillere som ikke rigtigt spiller, som ikke engang er på 
bænken. Helt ude af truppen, ikke?  

Niels: Ja.  

At blive lukket helt ind i den kollektive fodboldkrop sker kun ved at spille kampe, 

hvilket ikke sker for en gruppe talenter hver weekend. Ud over ikke at spille 

kampe konfronteres de med ikke at være en del af kroppen der er på banen, nu 

hvor de fra tæt hold må observere de andre kroppe fra tilskuerpladserne uden 

mulighed for at komme på banen eller på bænken. De talenter der ikke spiller 

kampe lever en perifer tilværelse, hvorfra de skal kæmpe for at blive indlemmet 

i den større fodboldkrop igen. Det er ikke kun hjemmebanekampene som alle 

talenter skal møde op til, men det er også til hver træning. En af talenterne 

begrunder det med trænernes ønske om at se dem alle, selvom de er skadede, 

hvorfor de også må deltage i den sammenhæng. Det er tilsyneladende noget, 

trænerne har taget til sig på akademirådets foranledning. I den ene klub er der 

et akademiråd bestående af 5 forældre til U-17 og U-19 talenterne. Rådet 

orienteres af akademilederen og trænerne om aktuelle emner, som kan være på 

rådets foranledning, men også trænernes og lederens. I det følgende diskuterer 

rådet vigtigheden af, at alle talenter er en del af holdet, hvilket særligt gælder for 

de drenge, der oplever modgang ved at være skadet eller ikke at blive udtaget til 

kampe: 

Jon: Når du kommer ind i nogle ting, hvor der er modgang, og der er skader og 
andre ting. Så tror jeg, at man begynder at tænke over, at det kunne også være 
rart for en skadet spiller det her med, at de bliver mere en del af holdet, og ikke 
bare sat ud med en fysioterapeut. Og det er nogle af de ting vi har diskuteret i 
akademirådet, og sagt at der skal de være mere med, og jeg tror faktisk også, at 
trænerne har taget det til sig, og sagt at de skal være noget mere med, og jeg 
ved at på U-19 har de lavet om fra sidste sæson, og der mødes alle spillerne 
ligegyldigt om man er skadet eller hvad fanden man er, så mødes man ind til 
træning alle sammen, men så kan det godt være, at man går ud i nogle 
forskellige træningsøvelser, men man mødes alle sammen, og sådan har det 
ikke været altid, så har de skadet spillere kørt deres eget lille liv.  
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Jess: Hvis jeg kan prøve at byde ind i forhold til, hvad Jon siger. Det her med, at 
U-17 drengene var i Brøndby sidste torsdag. Der havde man valgt, at alle skulle 
med. De skadede der ikke har spillet i et år eller halvt år. De var med i bussen til 
Brøndby og med tilbage igen. Kæft, det var fedt at se, at der var en hel trup. Jeg 
siger ikke, at man skal gøre det hver gang, men jeg siger bare, at jeg tror, at man 
skal være opmærksom på en gang om måneden eller hjemmekamp. 

Jon: Så samler man dem alle sammen. 

Jess: Så er man der alle sammen. På samme måde som Jon nævner til træning. 
Men så de er med i truppen og de er faktisk på et billede også på hjemmesiden. 

Jon: Også vigtigt, at de selv føler, at de er med. 

Jess: Jeg tror også, at det er vigtigt for dem, der slet ikke spiller. Det synes jeg 
var fedt, at de sad sammen og de havde det tøj der på, og så Superliga bagefter. 
Det var fedt, at de skulle med den dag.  

Jon: Ja, det er fællesskabet. 

Jess: Det skal man gør meget oftere.  

Leo: Nu har Troels [hans søn] været skadet længe og på vej tilbage, så under 
forløbet, der følte vi rigtigt, at han bare blev parkeret herude. Du møder bare 
op. Du møder op over ved fyssen og så tager du de øvelser der. Han var slet ikke 
en del af noget som helst. Så tog vi snakken med klubben. Vi må kunne gøre et 
eller andet for vi kan ikke bare parkere vores unge menneske herude, fordi de 
bliver frustreret over det, og siger, at så er vi ikke en del af fællesskabet, og det 
tror jeg er vigtigt, at man bliver. 

For rådet handler det om, at klubben skærper deres opmærksomhed på de 

talenter, der af forskellige årsager føler sig udeladt af fællesskabet. Ved at være 

skadet sammenkobles den kulturelle krop med den fysiske krop, mens alles 

tilstedeværelse på et billede af holdet på deres hjemmeside samt at sidde på et 

stadion i identisk sportstøj med klubbens logo, sammenkobler den kulturelle 

krop med den repræsentative krop. Det synes ikke tilstrækkeligt for talenterne 

at føle, at de er en del af den større fodboldkrop, men de skal også kunne ses 

som en del af den. Den kulturelle krop blev i tilfældet af turen til Brøndby 

manifesteret gennem busturen, hvor de tog afsted og kom hjem i samlet flok. 

En af fædrene i akademirådet uddyber, at han tror, at det er vigtigt, at der er en 

person ”der står for at få bagsmækken med på U-17 og U-19, og når jeg siger 

bagsmækken, så mener jeg alle de skadede spillere”. For denne far har træneren 

rigeligt at gøre med de drenge, der spiller kampe, hvorfor han mener, at der skal 

være en anden træner til at tage sig af de andre, så de ikke føler sig efterladt. I 

forlængelse heraf pointerer rådet, at drengene gerne vil hinanden, og det for 

dem er vigtigt, at den sidste mand eller ham der er skadet stadigvæk er med i 
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truppen. Rådet undrer sig over, at det for drengene forholder sig sådan. Det 

begrunder de med, at den kampduelige spiller stilles i en mere gunstig 

konkurrencesituation, des færre spillere der er om at kæmpe om de pladser, der 

er til rådighed. De forklarer det med, at drengene fortsat er unge og kammerater, 

hvorfor rådet ikke oplever, at de tænker elitemiljøet som et udskilningsløb. 

Sådan forholder det sig ikke hos forældrene. Ifølge rådet snakker de allerede fra 

U-12 om, hvor dårlige de andre spillere er, og begynder at sortere i, hvem der 

skal ud. I forbindelse med en statussamtale undrer en træner sig om det samme, 

hvilket fremgår af det følgende: 

Det er egentligt også noget, der overrasker mig, og jeg kan stadigvæk blive 
overrasket over det. Den måde de tager nye ind på, og den måde de får tingene 
til at fungere. For nogle gange tænker jeg lidt, at man må da sidde over på 
college, og tænke okay, ham der kommer nu. Han kan rent faktisk tage min 
plads. Jeg gider sgu da ikke tage godt imod ham. Jeg håber, at han bliver træt af 
at være her og smutter igen. Men vi oplever bare aldrig, at der ikke bliver taget 
godt imod dem der kommer og de hurtigt føler sig tilpas, men man undrer sig 
nogle gange over, at de ikke har den anden tanke. Hvis han hurtigt kunne 
komme ud af døren, så vil jeg stå bedre selv (Træner). 

Det at forældrene og trænerne har en anden tilstedeværelse i et 

talentassemblage, og derfor ikke tilhører den kulturelle kroppe som drengene 

tager del i, har en affekt på deres opfattelse af truppen eller holdet som en 

enhed, som adskiller sig fra drengenes. Drengene befinder sig i en situation, hvor 

en skade altid kan forekomme, hvilket bevidstgør dem om, at få alle med i den 

kollektive fodboldkrop. Deres kroppes tilstedeværelse i et talentassemblage 

hviler på en overvejende risiko for, at de også selv for en kort eller længere 

periode må leve i periferien af denne kollektive fodboldkrop. Hvor forældrene 

udelukkende tænker på drengenes individuelle fodboldkarriere, tænker 

drengene på hinanden som både hold- og kammerater. Talenterne performer på 

en måde, der rækker ud over den elitærisme, som ellers præger vejen mod 

senioreliten.  

Den måde at performe på, hvor talenterne ikke glæder sig over andres 

tilbagefald eller –gang for at betragte det som en kortere vej mod egen succes 

ses også i de situationer, hvor nogle af disse ikke får deres kontrakter forlænget, 

og de derfor er nødsaget til at søge et andet sted hen for at spille. En 

elitekoordinator bemærker, hvordan han i sportsklasserne oplever et stærkt 

sammenhold og en forståelse af den ufrivillige situation, hvor talenterne ikke 

udskammes af andre for ikke at slå til. Det tror han omvendt kan forekomme i 

blandede klasser. Han begrunder det med, at elever i sportsklasserne er klar 

over, hvor hårdt de hver især træner, og at de ikke får noget foræret. Samtidigt 
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accepterer de også, at man går efter sine drømme af den vej, som for dem er 

mulig. Det er i tråd med Morris et al. (2017) studie, som også peger på, at spillere 

i samme situation støtter hinanden i deres overgang til senioreliten. 

I hverdagen manifesteres den kulturelle krop gennem de aktiviteter, drengene 

laver sammen. Ud over at træne og spille kampe går de for særligt HF elevernes 

vedkommende i klasse sammen. Det betyder, at de følges til og fra skole, og 

støtter hinanden i at få lavet afleveringer, hvis nogle af dem skulle opleve at have 

problemer med at nå det til tiden. I den ene klub, hvor de bor sammen på 

akademiet eller på college, laver de også sociale aktiviteter sammen, som ofte 

består i at spille PlayStation. Igen er det som oftest aktiviteter, hvori det kun er 

gruppen af fodbolddrenge, der indgår. Det fremgår også af Mortens beskrivelse 

af, hvad de foretager sig, når de ikke er i skole: 

Så spiller vi lidt PlayStation, og når der er godt vejr sidder vi ude på de bænke 
herude foran. Der sidder vi tit i lang tid, så det er rigtig hyggeligt. Så vi hygger os 
bare som hold, hvis man kan sige det på den måde i stedet for at være i skole 
(Talent). 

En af trænerne påpeger, at drengene er begyndt at lave flere ting sammen i 

Fælleshuset, såsom at spille brætspil og bordfodbold. Det er en udvikling, han 

værdsætter, da han ønsker, at drengene ikke kun tilbringer deres (fri-)tid på 

deres værelser liggende i deres senge, men at de indgår i sociale sammenhænge, 

hvor andre unge også opholder sig. Selvom drengene tilbringer meget tid med 

hinanden også uden for klubben, peger nogle af dem på, at det er rart, at de har 

deres eget værelse, hvor de kan være lidt alene, når de har brug for det. Det 

gælder også, når de skal lave lektier, hvilket en af talenterne fremhæver her: 

Martin: Hvordan er det at bo på college? 

Otto: Det synes jeg er rart i forhold til, at der er flere mennesker omkring, så det 
ikke kun er os 10 drenge, og så det, at man har sit eget værelse, hvor man kan 
lukke sig inde, hvis man har brug for det. Det synes jeg er fedt. 

Martin: Så der er blevet mere tid til dig selv. 

Otto: Hvis man har brug for lektier. Altså for at lave det, så har man mulighed 
for at være alene og ikke høre på alle mulige andre.  

Otto er i gang med sin 3-årige STX-uddannelse, hvorfor det for ham er vigtigt at 

have ro til at lave sine lektier. Han føler sig ikke sikker på, at få tilbudt en 5-årig 

fuldtidskontrakt, hvorfor han giver udtryk for, at han i større grad end de andre 

føler sig nødsaget til at sikre sig en alternativ karrierevej. Dermed trækker Otto 



7. IDEALETS KROPPE: DEN KOLLEKTIVE FODBOLDKROP 

197 

sig engang imellem fra fællesskabet på college, da det ofte er forbundet med 

diverse spilaktiviteter, der ikke tillader lektielæsning. 

En anden hverdagslig aktivitet, hvor den kulturelle krop materialiserer sig er 

spisebordet i Fælleshuset. Som det fremgår af idealets performance som et 

botilbud, jf. kapitel 5, opdeler bordet klubbens talenter fra de øvrige unge fra 

andre ungdomsuddannelser og sportsgrene. Affekten af bordreglen er, at dem, 

der tilhører den kollektive fodboldkrop sidder ved det bord og ingen andre. De 

andre unge møder en krop, som også bærer hættetrøje med logo på, der er svær 

at tilnærme, når de ikke tilhører den. Den kulturelle krop tager i skole, træner, 

spiser, spiller PlayStation, bordfodbold mv., dvs. foretager sig en række ting, hvor 

kun den indgår, hvorfor den kommer til at signalere over for andre, at den krop 

kun vil snakke fodbold. Derfor synes det vanskeligt for de talenter, der i en kort 

eller længere periode, kommer til at leve i periferien af denne krop, da der følger 

nogle relativt fastforankrede livsformer med det at være en del af denne, der 

ikke efterlader megen plads til variationer. 

At den kulturelle krop hviler på en tilstedeværelse af en krop blandt flere 

kendetegner den, men over denne krop rejser trænerens krop sig. Den vil altid 

kunne diktere, hvorvidt talenternes kroppe lukkes ind i den større. Det pointerer 

en af de klubansvarlige: 

Vi er en gruppe og et hold og alle bærer ud og hvis der er glemt to bolde derude, 
så går alle derud igen for at samle ind. Eller hvis du sviner træneren til, eller gør 
noget over for træneren, så kan det godt være, at du ikke spiller næste kamp, 
eller hvis attituden ikke lige er der - altså lige for strammet op, fordi medmindre 
du er verdens bedste fodboldspiller, så har det også betydning, når du ikke er 
etableret, så har det betydning for trænerne. Sådan er miljøet bare på 
elitefodbold. Det er klart, des bedre fodboldspiller du er, des bedre kan du 
tillade dig nogle andre ting (…) Sådan fungerer fodboldverdenen desværre 
måske bare. Vi skal prøve at forberede dem til, at de har den indgangsvinkel til, 
at de ikke skal dukke nakken, for de skal gerne kunne tænke selv, men de er 
nødt til at sluge nogle kameler engang imellem. Det er tilladt at være uenig. Det 
er ikke så meget det, men der er en der bestemmer og man er en del af en 
gruppe (Klubansvarlig). 

For at blive lukket ind i den kollektive fodboldkrop skal talenterne ”sluge nogle 

kameler” der indebærer, at selvom alle skal bidrage til fællesskabet er det ikke 

lig med - i lige stor udstrækning. Det skal de lære at acceptere. Træneren dikterer 

i sidste ende, hvem der skal bidrage med hvad. Det tillader han sig at gøre ud fra 

sin vurdering af deres fodboldmæssige formåenhed. På trods af at den kulturelle 

krop rækker ud over det fodboldrelaterede, ender det alligevel med at være det, 



IDEALET OM AT FREMME DET HELE MENNESKE I DANSKE ELITEFODBOLDKLUBBER 

 

198 

der er afgørende for, hvorvidt træneren tillader, at der er nogen, der sætter sig 

ud over fællesskabet. 

 

7.5 Opsamling 
Med kroppen som indfaldsvinkel smuldrer idealet om det hele menneske, mens 

den professionelle fodboldkrop overvinder det i talentassemblages. Det er 

denne fodboldkrop der skal performes for at vedblive med at være en del af den 

kollektive fodboldkrop for ellers bliver talenterne ekskorporeret.  

Den fysiske krop bliver her til den atletiske krop, som knytter sig til det 

professionelle fodboldideal, hvorfor den skal være stærk, robust, sund, 

restitueret mv. Den agerende krop knytter sig også til den professionelle 

fodboldkrop ved udelukkende at handle om, hvordan denne krop agerer i spillet 

på banen uden blik for de andre områder idealet om det hele menneske også 

kræver af denne. Den professionelle fodboldkrop indtager ikke alene talenternes 

fysiske og agerende kroppe, men også den krop de skal performe både ud- og 

indadtil. Når de performer udadtil er det i kraft af klubbernes ønske om at blive 

repræsenteret på bestemte måder, som er noget de skoles i fra deres indtræden 

i et talentassemblage. Når de performer indadtil er det som kultur, hvor de bliver 

til en enhed der skal gøre tingene på bestemte måder og for det meste i flok. De 

skal stå til rådighed i weekenden, selvom de ikke skal på banen, hvormed den 

professionelle fodboldkrop opsluger den sidste rest af tid og handlerum, der 

ellers kunne bruges sammen med familie, venner eller kæreste mv. Talenterne 

ofrer gerne dette for at være en del af den kollektive fodboldkrop, da det for dem 

er værre at leve i periferien heraf. 

Talenterne skal i deres bestræbelserne på at være en del af den kollektive 

fodboldkrop performe den professionelle fodboldkrop. Det ses tydeligt ved den 

ramme, der udgør en fodboldbane, hvori spillernes personprofiler sættes op. 

Rammen er taktiktavle over en fodboldbane, og den er ikke større end den. Den 

implicerer ikke en uddannelsesinstitution. Selvom det hele menneske stort set 

er udgrænset, og det er fodboldkroppen, der er den bestemmende part, som det 

ret entydigt fremstår, er denne krop ikke ukompliceret at performe. Der er 

bygget en række modsætninger ind i den, der stiller talenterne over for nogle 

dilemmaer, som kan være svære at balancere imellem. Det gælder den atletiske 

krop som de skal træne, så de får en stærk krop, men de må ikke overbelaste den 

og få skader. De vil gerne træne mere end hvad trænerne tillader. Da det er deres 

mulighed for at stå frem med den stærkeste krop og glimre derigennem arbejder 
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de i smug for det, men med forhøjet risiko for overtræning. Det gælder også 

balancen mellem indtagelse af den rette kost og restitution, hvor trænerne gerne 

vil styre og samtidig have talenterne til selv at tage ansvar. Med hensyn til den 

agerende krop skal talenterne performe den personlighed på banen som 

trænerne finder relevant, ellers må de tilpasse sig, hvis de kan. Når de 

repræsenterer klubben på banen skal de helst udvise en vis form for aggressivitet 

og søge deres egne chancer, når det gælder afslutninger på mål, mens det 

samme ikke gælder uden for banen. Her skal de udvise hensyn og interesse for 

andre end dem selv, f.eks. over for sponsorer og børn og unge. Det er en relativ 

kompliceret tilværelse talenterne lever, hvorfor det kræver en hel del af dem at 

performe de kroppe, der tilhører den kollektive fodboldkrop. 
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8. Omsiggribende ideal 

Hvor jeg i de foregående kapitler har analyseret det affektive flow i 

talentassemblages vender jeg nu blikket på det andet og sidste led i 

forskningsspørgsmålet. Det er fortsat med fokus på mikropolitikken i disse 

assemblages, men her analyserer jeg, for hvem idealet gør noget. Ved at betragte 

idealet om at fremme det hele menneske som et heterogent, relationelt og 

flydende fænomen får jeg blik for dets gennemslagskraft og rækkevidde. Det 

muliggør en analyse af, hvordan idealet er slået igennem og har spredt sig til at 

indbefatte en række aktører som alle kan se en værdi i at holde fast i det. I 

kapitlet argumenterer jeg for, at idealet ikke kun gør noget for talenterne, men 

også for klubberne, uddannelsesinstitutionerne, efterskolerne, college, 

kommuner, TD, DBU, agenter og forældrene. Derfor betegner jeg idealet som 

omsiggribende. Det dækker over en metafor for dets evne til at gribe fat i 

aktører, der lader sig indrullere heri, og samtidig formår at gøre det til deres eget. 

Spørgsmålet er, hvilken eksistens idealet får herigennem. 

I analysen af det omsiggribende ideal trækker jeg på Latours mest avancerede 

strategi i sit omfattende katalog af avancerede strategier, som fakta-byggere kan 

betjene sig af, når de indrullerer og kontrollerer deltagere i deres projekter. Det 

benævner han »machination of forces« (Latour, 1999). Machination har på 

engelsk to konnotationer, dels at gøre noget maskin-agtigt, hvor bestemte 

kræfter bindes sammen, så de kommer til at virke som en enhed, dels at skabe 

en intrige eller en snedig sammenkobling af forskellige dele. Begrebet er 

sammenligneligt med assemblagebegrebet, men tilføjer en strategi for fakta-

byggerne, der går på at fastholde deltagernes interesse i deres projekt. Der er 

altid en risiko for, at interessen kan fordufte, og deltagerne går i andre retninger. 

Derfor går strategien ud på at holde sammen på de interesserede parter, hvilket 

kan gøres gennem tilføjelse af flere og uventede alliancer. Magtteoretikeren 

Machiavelli beskriver, hvordan stater og fyrsters imperier grundlagdes gennem 

serier af strategiske valg af alliancer med, hvem man kan stole på, og hvem man 

omvendt må afskrive. Latour (1999) videretænker dette ved at foreslå at gå på 

tværs af grænserne mellem humane og ikke-humane aktører, hvorved humane 

aktører kan inkludere et bredt repertoire af ikke-humane ressourcer i deres 

allianceopbygning. Med tilføjelsen af de ikke-humane ressourcer kan en større 

forhandlingsmargin opnås, der kan bevirke at visse alliancer bliver usædvanligt 

stærke (Blok & Elgaard Jensen, 2009, pp. 65-67). Med inspiration heraf fokuserer 

jeg på det fortløbende arbejde i at opbygge, udbrede og vedligeholde alliancer i 

talentassemblages med blik for, hvilke materialiteter af human og ikke-human 

karakter, som involveres heri. 
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Hvor jeg i to forrige kapitler fokuserer på, hvad idealet gør for og ikke mindst ved 

talenterne, retter jeg i dette kapitel fokus på samtlige humane og ikke-humane 

aktører rundt om dem. Det gør jeg for at se på, hvad idealet gør for og ved dem. 

Gennem kapitlet identificerer jeg versioner af det hele menneske, der træder 

frem af de involverede aktører, som i den sidste del af kapitlet glider over i en 

diskussion af disse versioner, når der udspiller sig kontroverser herimellem. 

Denne analyse fremstilles gennem udsagn fra samtlige humane aktører. Til sidst 

diskuterer jeg, hvorvidt der er divergens i opfattelsen af, hvem idealet skal gøre 

noget for, og på hvilken måde idealet kommer til sin eksistens. 

 

8.1 Fakta-byggere 
I kapitlet betragter jeg klubberne og uddannelsesinstitutionerne som fakta-

byggere, da de som ophavsindehavere af de distribuerede talentassemblages 

forsøger at udbrede bestemte ordner, de betragter som kendsgerninger, som de 

ønsker at indrullere deltagere af human og ikke-human karakter i (Latour, 1999). 

Disse ordner går på praktisering af idealet om at fremme det hele menneske, der 

udvikler sig gennem sammenfletning af praksisser. Deres allianceopbygning 

indledtes for 15-20 år siden, og fungerer fortsat, som med tiden har medført, at 

flere alliancer er kommet til. Derfor er disse talentassemblages blevet udvidet og 

vedligeholdt af flere aktører end da de blev til. I analysen følger jeg 

allianceopbygningen på foranledning af idealets produktive kraft, som giver dem 

en orden der synes svær at de-territorialisere.  

Inden klubberne og uddannelsesinstitutionerne indgik i en alliance forelå der 

policies performed af idealet om at ”tilvejebringe uddannelsestilbud” og ”udvikle 

dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde”, som de 

måtte forholde sig til og gøre til en del af deres praksis, jf. kapitel 5. Det gjorde 

de, men det vidste sig ikke at være den egentlige baggrund for deres 

allianceopbygning. De klubansvarlige som var med til at etablere samarbejdet 

med uddannelsesinstitutionerne refererer ikke til disse policies, men til et ønske 

om at øge træningsmængden, undgå transporttid for deres talenter samt 

rekruttering af dem fra hele landet. Derudover ønskede en elitekoordinator i den 

ene klub at skabe større interesse for sin skole, hvor hun så fodbolden som 

middel hertil, mens en uddannelsesansvarlig i den anden klub ønskede at 

tilrettelægge uddannelsen, så den kunne understøtte fodbolden. Allerede her 

syntes der at være en ubalance mellem disse. At muliggøre en hverdag, hvor 

talenterne kan tage en uddannelse sideløbende med deres fodbold blev for dem 



8. OMSIGGRIBENDE 

203 

udgangspunktet, hvorfra der siden hen er opstået afledte affekter heraf, jf. 

forrige kapitler. Gennem disse tilblivelseshistorier blev det for begge parter 

afgørende, at de hver især fik noget ud af deres samarbejde, hvilket jeg udfolder 

nedenfor. 

 

8.2 Hvad gør idealet for klubberne? 
For klubberne gør idealet om at fremme det hele menneske, at de har indgået 

uddannelsesaftaler med uddannelsesinstitutioner, som begge parter kan se en 

værdi i. For klubberne giver det dem mulighed for at intensivere antallet af 

træningspas og kampe for deres talenter i løbet af en uge, samt at tage dem med 

på træningslejre og turneringer i udlandet, når det passer ind i deres 

planlægning. Da uddannelsesaftalen består af en legitimering af fravær, så længe 

den er sportsligt motiveret, undgår talenterne øget fravær i de perioder de er 

væk. At det kan få en uhensigtsmæssig affekt på uddannelsesdelen synes i 

mindre grad at optage aktørerne på fodbolddelen (trænere, ledere og spillere), 

selvom der udarbejdes lektieplaner som drengene forsøger at følge, imens de er 

fraværende. Legitimeringen af fravær medfører en måde for klubberne, at øge 

deres forventninger til talenterne om at forfølge deres fodboldtalent, så længe 

at de selv sørger for at møde til undervisning og lave afleveringer, når de ikke er 

forhindret af sportslige grunde. At fleksibiliteten øges på uddannelsesdelen får 

en affekt på fodbolddelen, der i større grad end ellers giver klubberne mulighed 

for at forberede talenterne på en livsform der går i retning af 

fuldtidsprofessionalisme. 

Hvis uddannelsesaftalen ikke var indgået vil det i mindre grad være muligt for 

klubberne at tilbyde talenterne en sammenhængende hverdag, hvor deres 

træning og undervisning ikke kolliderer, hvorfor de i større grad en ellers ville 

have vanskeligt ved at fuldføre en ungdomsuddannelse på normeret tid. For de 

talenter, der ikke tilbydes en fuldtidskontrakt, vil det være særlig problematisk, 

da det vil forsinke dem i deres uddannelsesmæssige progression. Med det for øje 

kan klubberne bryste sig af at distribuere et talentassemblage på en social 

ansvarlig måde, hvor de umiddelbart synes at leve op til eliteidrætsloven og 

rammeaftalen mellem Kulturministeriet og TD. Det er ikke udelukkende en 

opgave for talenterne og deres forældre at få en hverdag til at hænge sammen 

med at kombinere fodbold og uddannelse, men det er noget der følger af 

infrastrukturen i et talentassemblage. Idealet om at fremme det hele menneske 

gør, at klubberne sørger for, at deres talenter får en ungdomsuddannelse. Det 

gør de ved, at trænere og elitekoordinatorer orienterer hinanden om eventuelle 
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sammenfald mellem aktiviteter på uddannelses- og fodbolddelen, så de kan 

fritage drengene fra nogle af disse ting, og undgå modsætninger i hverdagen. Det 

er særlig vigtigt i de perioder, hvor drengene er mest belastet. Ud over dette 

samarbejde, forpligtes klubberne af fodboldens overenskomst til at have en 

uddannelsesansvarlig. Den uddannelsesansvarlige skal tage sig af det 

overordnede samarbejde med diverse uddannelsesinstitutioner, og arbejde for 

at fremme og lette spillernes overgang til anden beskæftigelse efter deres 

fodboldkarriere, jf. kapitel 5. Af overenskomsten er det second career rådgivning, 

der er den primære opgave for den uddannelsesansvarlige, mens talenternes 

ungdomsuddannelsesforløb i mindre grad synes at skulle optage dem. Den 

opgave bliver til gengæld løftet af trænerne og elitekoordinatorerne. 

For den ene klub giver idealet anledning til at knytte et botilbud til deres 

talentassemblage. Med botilbuddet sammenfletter klubben heterogene 

elementer, såsom kost, restitution, fysiske tests, der i særlig grad knytter sig til 

fodboldens behov. Dermed bruger klubben deres botilbud til at præge 

talenterne i endnu højere grad, end hvis de fortsat boede hos deres forældre. 

Med botilbuddet undgår talenterne og deres forældre at bruge tid på transport 

i hverdagen. Denne tid konverteres til ekstra træning eller restitution. Det tager 

talenterne på sig ved at gøre det til en del af deres ugentlige skema, hvor det 

bliver trænernes opgave at sørge for, at de ikke overtræner, men også 

restituerer. Igen bliver den tid som er til rådighed sat ind i en ramme, der går på 

optimering af fodboldtalentet. Det er en afledt affekt af ingen transporttid, som 

klubben ikke nødvendigvis sigtede mod med botilbuddet, men som forekommer 

i praksis. Ved at talenterne bor i nærheden af klubben, og ikke hos deres 

forældre, gør det trænerne mere opmærksomme på, hvilke drenge de har med 

at gøre som de mener bidrager til, at de endnu højere grad kan få det optimale 

ud af deres fodboldtalent. I hverdagen kan trænerne komme tættere på 

drengene, hvilket idealet om at fremme det hele menneske muliggør. At det i 

praksis mere viser sig at være et middel til at nå målet om at forberede dem til 

livet som fuldtidsprofessionel fodboldspiller fremstår mindre utilsigtet af 

klubberne. 

Klubbernes version af det hele menneske handler om at kunne dække alle 

talenternes behov det samme geografiske sted, som i særlig grad gælder klubben 

med det integrerede botilbud. 
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8.3 Hvad gør idealet for uddannelsesinstitutionerne? 
For uddannelserne gør idealet om at fremme det hele menneske, at de i 

praktiseringen af uddannelsesaftalen etablerer særlige uddannelsesspor, 

klasser, skemaer, lærere, koordinatorer, administrativt personale mv. Disse ting 

skal tilsammen sørge for, at talenterne kan nyde gavn af stor fleksibilitet i deres 

hverdag. Det er ikke mindst vigtigt at sikre, at talenterne kan færdiggøre deres 

uddannelser på normeret tid, som er i alles interesser, så de tidligst muligt kan 

overgå til senioreliten uden et uddannelsesefterslæb.  

Med etableringen af sportsklasser, hvor talenterne går i, følger der et forøget 

elevantal, der fører til en større økonomi til skolen via forøget kommunalt 

tilskud. Det fører til ansættelser af en elitekoordinator og lærere. Ydermere har 

det for skolen en brandingværdi at have dygtige sportstalenter, som de kan 

profilere sig på i forhold til at tiltrække nye elever, da andre unge gerne vil 

associeres med dem. Omvendt peger elitekoordinatorerne på, at det kræver 

ekstra ressourcer af dem at have med unge fodboldtalenter at gøre, som ikke 

opvejes af, hvad de oplever kommer ind den anden vej. De nævner de tids- og 

økonomiske ressourcer de bruger på at tilbyde ekstra undervisning, der ikke 

svarer til det økonomiske tilskud skolen får ud af at have talenterne. Der stilles 

store krav til dem og lærerne om at tage hensyn til talenternes travle hverdag, 

hvor de i mindre grad oplever, at talenterne viser samme hensyn i forhold til at 

møde til undervisning, være forberedt og aflevere opgaver til tiden. Derfor peger 

elitekoordinatorerne på vigtigheden af, at de lærere der varetager denne 

undervisning kan acceptere, at de ofte må bruge ekstra ressourcer på denne 

gruppe af elever sammenlignet med øvrige elever. En elitekoordinator peger på 

en forandring hos lærerne om i større grad end tidligere at acceptere talenternes 

prioritering af fodbold over uddannelse, hvilket han kommer ind på i det 

følgende: 

Vi er blevet bedre til, og det er, at mange af underviserne nu accepterer og har 
forståelse for at mange af spillerne er her, fordi at det er det, der kræves for, at 
de kan få lov til at dyrke sporten. Man kan sige, at skolen er et nødvendigt onde. 
Lyder måske lidt voldsomt, men det er egentligt det, det er. Men det at 
underviserne accepterer, at nogle har evner til det mere altså en højere 
karakter, men det er fint nok for dem at få syv i snit, fordi det er fodbolden der 
er nummer ét. Det tror jeg også, at spillerne kan mærke, at der er kommet en 
større accept fra underviserne, hvor underviserne oplevede det som nyt, at 
fokus var på sporten og skolen bliver lidt derefter. Der er vi blevet mere fleksible 
eller gearet til det, og det samme kan siges med hensyn til fraværsreglerne, hvor 
jeg også tror vi skiller os ud fra andre, hvor vi siger, at hvis det er egen [sportslig] 
aktivitet, så får de ikke fravær, og det tror jeg også har løsnet presset for nogen, 
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fordi de går rigtig meget op i de her procentvise fravær, fordi så får man en 
advarsel (Elitekoordinator). 

Ifølge ham har lærerne lært at acceptere, at fodboldtalenterne ikke nødvendigvis 

får det optimale ud af deres akademiske potentiale i bestræbelserne på at 

forløse deres fodboldtalent. Ydermere har skolen tillempet fraværsreglerne, 

hvilket han også peger på som en medvirkende årsag til, at deres samarbejde 

fungerer bedre end tidligere. Det er tilsyneladende kun på uddannelsesdelen, at 

der har været noget der skulle forandres for at forbedre samarbejdet. At en aktør 

på uddannelsesdelen legitimerer ubalancen i disse DC forløb viser med al 

tydelighed vilkåret for idealet om det hele menneske for at komme sin eksistens.  

Til mine spørgsmål til drengene om, hvorfor de kan have svært ved at komme i 

skole, få lavet lektier og afleveringer, svarer ingen af dem, at det skyldes 

kvaliteten af undervisningen eller lærerne. De føler, at der bliver taget hensyn til 

dem, hvorfor de kan have dårlig samvittighed over for lærerne. Det ses af det 

følgende, hvor jeg spørger til den ene klubs overvejelser om at fritage talenterne 

fra at tage enkeltfag efter deres HF-uddannelse: 

Morten: Det er også lidt synd for elever og lærere, som vi går i klasse med, at vi 
ikke er der. For når vi kommer, så ligner vi et stort spørgsmålstegn, og når vi skal 
arbejde i grupper, så forstår vi ikke noget, som helst af det, de har om. Jeg tror 
hun [læreren] sagde, at der var to hele emner, som vi slet ikke har haft om, som 
vi slet ikke har været der til, som vi kan komme til eksamen i.   

Martin: Ja, det bliver da vanskeligt så.  

Morten: Det skal jeg så selv læse op. Hun er så flink vores lærer til at give os 
ekstra undervisning. Vi havde så to timer i sidste uge, som vi snakkede om. Det 
er hun god nok til og flink til. Jeg ved sku ikke lige, hvis jeg havde sådan en flok 
elever der ikke gad at komme til mine timer, så ved jeg sku ikke om jeg havde 
haft alene timer med dem.  

Talenterne viser taknemmelighed for den forståelse, som de bliver mødt med på 

uddannelsesdelen. For dem gælder det, at de ikke vender deres periodevise 

utilstrækkelige indsats, hvad de også selv mener, mod lærere, elitekoordinatorer 

eller andre elever, men mod dem selv. Det er en affekt af deres engagement på 

fodbolddelen som de er villige til at acceptere. Talenterne forklarer, at det ikke 

er på grund af skolen, at de er kommet til klubben, men fodbolden, hvorfor det 

er det de satser på. Det bekræftes af akademilederen, som nævner, at de ikke 

flytter til byen for at gå i skole, men for at satse på deres fodbold. Som det 

fremgår af kapitel 6 hører det til undtagelsen at prioritere uddannelsesopgaver 

over træning og kampe, selvom det kun vil være for en kortere periode. Det er 

modsat hvad Stambulova m.fl. (2015) anbefaler. 
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En elitekoordinator fortæller, at hun bruger noget af hendes fritid på, at se 

talenterne spille kampe i weekenden, da hun har erfaret, at det har en affekt på 

deres uddannelsesengagement. Da hun brænder for eliteidræt er det ikke noget, 

hun oplever som ressourcekrævende. Samtidig ser hun det som centralt i forhold 

til at opbygge en relation til talenterne, så de også søger mod hende på 

uddannelsesdelen. En anden elitekoordinatorer peger på rollen som reservefar, 

som han oplever at få gennem den måde, han tager sig af talenterne på. Det er 

ved at indskærpe vigtigheden af, at de får lavet deres opgaver og støttet dem i 

de perioder, hvor de har det svært, hvilket han giver udtryk for her: 

Peter: Jamen, jeg er egentligt - jeg skulle til at sige hyggeonkel - det er et forkert 
ord, men jeg er nok en reservefar. Man skal sørge for at holde dem hele tiden - 
ikke i snor, men oplyse dem om for hver årgang, at nu kommer der nogle 
opgaver der er obligatoriske, dvs. fra Ministeriet, hvor jeg eller skolen ikke kan 
gøre noget, så der skal vi overholde nogle deadlines og sørge for at - og jeg skulle 
til at sige, at det er sjældent, at de tre ben - uddannelse, sociale og sport - går 
godt alle sammen, så er det egentligt min opgave at bakke dem op og støtte 
dem, når det nogle gange er lidt mørkt og det er nemmest at vælge en anden 
løsning, og sige at nu gider man ikke det mere og så det er egentligt at følge op 
på deres uddannelse og have kontakt til klubber og trænere og forskellen fra 
sportseleverne og alle andre, at selvom de bliver 18 år har vi en forpligtelse, dvs. 
her x-klub og uddannelsen, at man er forpligtet til at informere hinanden, hvis 
der er en, der har brug for hjælp af den ene eller anden art (…) og det tror jeg 
de [talenterne] synes er lidt irriterende i starten, men de finder ud af, at de 
egentligt får en masse støtte både fra x-klub og fra os. 

Martin: Er det noget I har indgået en skriftlig aftale om? 

Peter: Ja, det er det egentligt i forhold til, at det både er med college, når man 
bor der og klubberne og uddannelsesinstitutioner, at når forældre sender deres 
barn herop, så har vi en forpligtelse til at sørge for at have den kontakt, som de 
ellers ville have haft og informere hinanden, og det fungerer rigtig godt, hvor 
man kan tage mange ting inden de bliver uoverskuelige for nogle af de her unge 
mennesker, og der er x-klub super til at sige, at hvis der er nogen der er langt 
bagefter, fordi man er til slutrunder i længere tid, jamen så hvis man misser to 
træninger i en uge for at få ekstra matematik, så han igen mentalt føler, at han 
er nogenlunde med, så gør man det. 

Idealet om at fremme det hele menneske indsætter i et talentassemblage, hvor 

et botilbud indgår, de aktører der er om talenterne i hverdagen, som ansvarlige 

for at orientere hinanden, hvis de oplever, at talenterne er i vildrede eller står på 

grænsen til at vælge noget fra. Trænere, lærere, elitekoordinatorer, 

collegemedarbejdere mv., har forpligtet sig på at udfylde den rolle, forældrene 

ellers ville have haft, hvis de havde været fysisk tilstede i deres hverdag. I denne 

forpligtelse ligger der et særligt fokus på at afværge et muligt et ønske fra 

talenterne om at ville ophøre deres fodbold- og/eller uddannelsesforløb. Et 
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sådant sammenbrud foranlediget af talenterne før trænere, ledere, 

koordinatorer mv. ser det som den eneste udvej strider imod det, som et 

talentassemblage arbejder hen imod. At det er talenterne der vil en anden vej 

(becoming-other) ud af et talentassemblage må af denne betragtes som en 

trussel, da det kan føre til de-territorialisering som for aftalepartnerne er 

skæbnesvangert. Det kan føre til et ressourcetab på fodbold- og 

uddannelsesdelen som et talentassemblage vil gøre meget for at undgå. Derfor 

er det muligt at problematisere for hvem denne forpligtelse egentligt gavner, 

eftersom Peter udelukkende peger på talenterne. Det er i høj grad også til gavn 

for aktørerne omkring dem, så de fortsat kan legitimere deres praksis. Han 

erkender, at det handler om at undgå en dårlig historie, hvilket det vil være, hvis 

spillerne ikke får deres ungdomsuddannelser sideløbende med deres 

fodboldkarriere:  

Det er en dårlig historie for alle, hvis der er en der kommer tilbage [hvor han 
kom fra] og sportsligt fejlede og bogligt heller fik ikke noget ud af det, og det 
tror jeg heller ikke man skal undervurdere, at alle godt ved, at det her er selvom 
det er en kliché ikke stærkere end det svageste led. Hvis vi ikke får de spillere 
igennem, som ikke får kontrakt. Jamen, så holder den her ordning ikke, og heller 
ikke for x-klub (Elitekoordinator).  

For elitekoordinatoren hviler uddannelsesaftalen på en gensidig forventning om, 

at talenterne ikke kun går i sportsklassen med den fleksibilitet, der følger heraf, 

men at de også formår at færdiggøre deres uddannelser. 

Uddannelsesinstitutionerne skal have et økonomisk afkast af deres indsats, da 

det er et væsentligt incitament for at indgå denne alliance med klubben. Han 

tilføjer, at styrken ved deres samarbejde viser sig, når der er udfordringer, hvor 

det ikke går som de ønsker hverken sportsligt eller akademisk. I de situationer 

oplever han, at de formår at finde løsninger til gavn for dem alle. En af trænerne 

bekræfter, at deres samarbejde er godt for flere parter, hvilket han kommer ind 

på i forhold til mit spørgsmål om, hvem der er ansvarlig for at få det til at fungere, 

og om der er nogen der mere ansvarlige end andre:  

Simon: Nej, det synes jeg ikke. Det er et samarbejde. Samarbejdet med skolen, 
de unge mennesker, os. Det er jo i alles interesse, at de her unge mennesker får 
en hverdag der fungerer og en skoleuddannelse. Skolen i forhold til kroner og 
øre. Des flere elever de får igennem nåleøjet, des mere betaling får de af staten 
og regionen. Vi har interesse i det, fordi vi føler det er vigtigt. Det er et godt 
brand, at alle vores elever får hue på.  

Martin: Hvorfor er det egentligt det? 

Simon: Når man vælger at sende en ung mand over til os, så vil en del af det her, 
og for os er det dejligt, at det ikke kun er fodbold. Det er så meget andet og en 
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del af det at være en ung mand. Det er at man også får et godt afsæt til en 
uddannelsesmæssig fremtid (Træner).  

For træneren bliver det for skolen et økonomisk spørgsmål uden at han 

fremhæver de bredere affekter, dvs. tilegnelse af akademiske kompetencer mv., 

af denne uddannelsesaktivitet. Klubben ser en brandingværdi, der kobler sig på 

rekruttering af nye talenter, som udgør fundamentet for deres 

talentassemblage, der også motiveres økonomisk, hvilket han undlader at 

nævne. I stedet gør han opmærksom på, at de tager et socialt ansvar for de unge 

drenges liv gennem uddannelseskravet. Han giver et eksempel på den afhængig 

der er mellem parterne, hvorfor han har følt sig nødsaget til at skærpe 

forventninger til talenterne på uddannelsesdelen, da de ikke levede op til dem: 

Jeg har for nylig været deroppe i HF-klassen, hvor læreren ikke syntes der var 
den opbakning og den tilgang til deltagelse i timerne, til aflevering og episoder 
med en ikke-ordentlighed i forhold til de andre, og så er jeg med deroppe og så 
tager vi en god snak om det. Hvad er vores forventninger, og hvad er det, vi 
mener, og hvordan vi ser på tingene. Der er et rigtig tæt samarbejde. Privilegiet 
er, at det ligger tæt. De er afhængige af os, og vi er afhængige af dem (Træner). 

At det ikke er lærerne der kan få talenterne til at ændre deres engagement på 

uddannelsesdelen afspejler mikropolitikken i et talentassemblage, der gør 

trænerne til en af de mest toneangivende aktører. En træner fra den anden klub 

oplever, at idealet om at fremme det hele menneske gør noget for flere parter, 

hvorfor det for ham er vigtigt ikke at stå stejlt på noget, da det tjener i alles 

interesse at vise forståelse for helheden: 

Fritz: Ja, jeg oplever at det danske samfund, dem der står rundt omkring de 
drenge – det er nogle fleksible nogen, der gerne vil forstå og møde de her 
mennesker. Det er alt fra, at skolen giver mere tid til afleveringer til, at vi giver 
længere snor til, der er nogle der kommer lidt langvejs fra, hvor skolerne har 
svært ved at give dem tidligere fri, så må de godt møde 10 minutter senere ind 
til en træning, hvor vi ellers har mødetid kl. 16, så kommer de bare, så hurtigt 
de kan. Det er et spørgsmål om fleksibilitet, og at man vil have at de skal lykkes 
på de forskellige fronter. Jeg oplever, at der er stor velvilje på de fronter jeg 
støder på.     

Martin: Hvordan kan det være? 

Fritz: Jeg tænker, at det hænger sammen med idealet om det hele menneske 
der for mig at se, at det er der meget hos os, og det tror jeg, at de fleste 
interessenter gerne vil, og så tror jeg også, at vi er meget bevidste om, at de har 
meget at se til de her drenge, og hvis jeg bare står stejlt på det hele, så får jeg 
ikke noget igen af de andre interessenter, der skal hjælpe og jeg gavner hverken 
fodboldspilleren eller mennesket, hvis jeg står stejlt på et eller andet (Træner). 
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Velviljen forbindes med den gavn alle aktører har af et velfungerende 

samarbejde i et talentassemblage, som i denne klub også handler om at vise 

forståelse for transporttid, da flere af talenterne fortsat bor hos deres forældre.   

For uddannelsesinstitutionerne ligger det hele menneske i at få talenterne 

igennem deres uddannelser, generere økonomi til skolen og fremme 

rekrutteringen gennem en øget brandingværdi. Elitekoordinatorerne fokuserer 

på at agere sikkerhedsnet, hvorfor de ser det som deres opgave at hjælpe 

talenterne med at prioritere deres tid, så de kan blive færdige på normeret tid. 

For uddannelserne handler det om gennemførelse, og ikke om at give talenterne 

en god uddannelse, hvor de tilegner sig akademiske kompetencer eller får et 

bredere livssyn, der kan bidrage til, at de udvikler sig alsidigt som mennesker. 

Kvaliteten af deres uddannelser optager ikke de involverede aktører på 

uddannelsesdelen, der måske kan forklare, hvorfor lærerne ikke tilknyttes af de 

andre aktører til dette talentassemblage.  

 

8.4 Hvad gør idealet for idrætsefterskolerne og college? 
Som en del af den ene klubs talentassemblage indgår varierende botilbud, der 

indbefatter en idrætsefterskole, akademiet og college. I lighed med 

uddannelsesinstitutionerne gør idealet om at fremme det hele menneske disse 

botilbud attraktive for andre unge, da de gerne vil associeres med 

fodboldtalenterne. Det har en affekt på botilbuddenes tiltrækningskraft i forhold 

til andre unge, hvorfor de også ser en brandingværdi i at have dem tilknyttet. 

Botilbuddene tilbyder et opholdssted for de unge talenter, hvor de kan få hjælp 

til at få den rette kost, lave madpakker, restituere, hvile, få vejledning, deltage i 

sociale aktiviteter, undgå transporttid mv. Den tid der er tilbage mellem fodbold- 

og uddannelsesaktiviteter er forbeholdt bopælen, hvor talenterne foretager sig 

ting som typisk består af en eller anden form for forberedelse til noget 

fodboldrelateret, jf. kapitel 5. 

Om samarbejdet mellem idrætsefterskolen og klubben beskriver en af 

forstanderne: 

Det der er unikt med vores miljø, det er, at vi er på mange måder en stor familie. 
Det er bevidst jeg bruger ordet familie. Fordi vi har et utrolig tæt loyalitet og 
samarbejdsconnection imellem alle organer i det her miljø, og det er ikke kun i 
fodboldverdenen (...) Vi har et miljø, hvor der er mange der brænder for det at 
arbejde med talentudvikling af det hele menneske. Det som vi kalder holistisk 
talentudvikling (Forstander). 
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I forlængelse heraf peger han på vigtigheden af, at det er de samme personer, 

der sidder i hinandens bestyrelser og styregrupper, hvorfor de fra ledelses- til 

praksisniveau deler ansvaret om at få miljøet til at fungere. Han fremhæver, 

hvordan de har rykket sammen i de perioder, hvor nogle af dem har været 

udfordret økonomisk eller indholdsmæssigt. Der har de har vist loyalitet over for 

hinanden, og i særlig grad hjulpet økonomisk med at opretholde disse. Her spiller 

kommunen en væsentlig rolle, da de har følt sig nødsaget til at støtte. Han 

uddyber: 

At vi vil hinanden det bedste ligesom man vil i en familie, men i en familie er der 
også gnidninger, hvor man også går til hinanden og udfordrer hinanden. Det gør 
vi i den grad også, men grundlæggende vil vi hinanden det bedste og vi har hele 
tiden hinanden med i tankerne, når vi gør noget (Forstander). 

For ham er samarbejdet mellem efterskolen og klubben en af grundende til, 

hvorfor fodbolddelen har succes (hvilket han måler på antallet af 

landsholdsspillere), da talenterne trækkes ind i en efterskolekontekst, som de 

ellers ikke ville have være kommet. Han mener, at det år de får i en ”osteklokke” 

som han beskriver efterskolen, giver dem rum til at være talenter, hvor de kan 

skille sig ud, stritte og være lidt primadonnaer. Det synspunkt uddyber han her: 

Her os hos får du troværdigt og helhjertet mulighed for at dyrke din idræt 120 
procent samtidig med, at du går på efterskole og det gør engang imellem, at vi 
er nødt til at blæse og have mel i munden på én gang, fordi de har en alder, hvor 
de har meget brug for både at præstere på den sportslige platform, men også 
den sociale platform og den uddannelsesmæssige platform, og det er ikke altid, 
at der er timer nok i døgnet, men det er der, at det er så unikt her i x-by, at vi 
har så meget, der ligger så tæt på hinanden. Der er ingen eller vi er lykkedes 
med at barbere rigtig meget splidtid væk. Der er ingen transporttid her. Du kan 
selv se, hvor tæt alting her [imens han peger i forskellige retninger]. Vi har et 
fodboldanlæg til 12 millioner, der ligger her inden for osteklokken, som lige er 
blevet renoveret med nye baner, og så er der simpelthen så meget knowhow, 
så mange dygtige mennesker omkring dem plus, at de herover hos os får maden 
serveret 6 gange i døgnet og hver gang kan de være sikker på, at de får den 
rigtige at spise. Jeg sagde ikke, at de får deres livretter. Det får de ikke altid, men 
de får det rigtige at spise og på den måde får understøttet den del af det, og så 
kommer de ind i et miljø, hvor der er rigtig mange voksne omkring dem, som er 
vant til at arbejde med nogle, der er så passioneret med deres idræt. Det 
betyder, at den far og mor-rolle, som er så vigtig, når man er i 9. klasse alderen. 
Den overtager vi her over det første år med 60 medarbejdere som er her. Ikke 
alle sammen hele tiden, men som dækker døgnets 24 timer. Der er altid voksne 
her og det er de samme mennesker, som de møder i den sportslige uddannelse 
og i den boglige undervisning og i samværet om aftenen som vagter. Det er tit 
de samme mennesker, der går igen i mindst to af de tre ben her. 
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Som han kommer ind på fungerer de voksne på efterskolen som en slags 

erstatningsforældre, der hjælper talenterne med at forbinde de tre platforme 

han sammenkobler. Blandt de voksne hører der en linjelærer, der har et særligt 

ansvar for de 10-12 fodboldtalenter som hvert år er på efterskolen. Linjelæreren 

har det daglige samarbejde med trænerne og akademilederen. Derudover er der 

en familielærer, som har ”far & mor ansvar”, en dansklærer, en klasselærer, en 

uddannelsesvejleder mv. Det vil sige, at der er 5-6 voksne om hver enkelt, der 

orienterer hinanden, hvis der er noget, der ikke forløber som det skal. For 

forstanderen giver efterskolen de optimale betingelser for, at talenterne kan 

udvikle sig sportsligt, socialt og uddannelsesmæssigt. Med disse betingelser 

sammenkobles passion, kost, tid, geografi, faciliteter, samvær, træner- og 

lærerfaglighed, som tilsammen udgør elementer i et talentassemblage, der har 

en affekt på talenternes hverdag og udvikling.  

Den anden efterskoleforstander, hvis idrætsefterskole er tilknyttet den anden 

klub, beskriver ikke deres samarbejde ud fra en ”familie” metafor, men et 

”storbror-lillebror” forhold, hvor klubben er storebroren der altid ved bedst. 

Deres samarbejde består i, at lærerne og trænerne koordinerer deres aktiviteter 

for at undgå sammenfald, hvorfor de ikke har et værdimæssigt fællesskab, jf. 

kapitel 5. Derfor betragter han mere deres samarbejde som koordination end et 

reelt samarbejde. Max er kritisk over for klubben, da han oplever at de lukker sig 

om sig selv ud fra en idé om, at de ved bedst frem for at indtænke den viden og 

erfaring, han mener, at de som efterskole har at bidrage med. For efterskolen 

handler udviklingen af det hele menneske om mere end uddannelse, såsom at 

skabe forudsætninger for, at den enkelte kan udnytte sit talent. Han mener, at 

klubben mere udvælger end udvikler deres talenter. For ham er det afgørende, 

at udvikling er defineret af tid, hvorfor det handler om modning og forandring 

hos den enkelte der kræver tålmodighed af omgivelserne, hvilket han ikke mener 

er til stede. Ydermere afskæres talenterne fra at deltage i skiture og 

skolefodboldkampe, hvilket drengene rigtig gerne vil. Det tillader klubben ikke, 

da de er bekymret for, om de bliver skadet. Grundlæggende mener han, at de 

som efterskole kan tilbyde skole, sundhed, relationer, kompetente voksne mv., 

under det samme et tag, hvilket han ser et uudnyttet potentiale i, som klubben i 

større grad burde bakke op om. 

Efterskolerne adskiller sig fra de andre botilbud ved, at undervisningen 

integreres heri, mens akademiet og college tilknyttet den ene klub ikke tilbyder 

undervisning under det samme tag. Talenterne må der cykle 5-10 minutter til 

deres uddannelsesinstitution. I lighed med den første efterskole med 

forstanderen udgør college en del af ”familien”, som collegelederen også 
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betragter som et partnerskab der er gavnlig for alle parter. Kresten beskriver 

college som en slags efterskole for gymnasieelever, der kombinerer 

efterskoletanken med voksenopsyn, samlinger og praktiske ting, og 

kollegieboliger med få regler, mindre kontrol og mulighed for at have en 

individuel struktur, der passer ind i deres træning, uddannelse mv. Han 

understreger, at der med botilbuddet følger en elitær livsstil, der går på, at man 

vil sin sport, hvilket han aldrig oplever som et problem, men det indbefatter, at 

man også vil sin uddannelse. Såfremt begge dele ikke passes følger der 

sanktioner. Han oplever kun efterslæb på uddannelsesdelen, hvorfor talenterne 

i visse situationer ikke må træne 1-2 gange for at lave lektier i Fælleshuset. Til 

mit spørgsmål om, hvordan de reagerer på det, svarer han, at de oftest oplever, 

at drengene siger tak. Kresten forklarer, at drengene gerne vil gerne have styr på 

det hele, og de mærker det som en byrde, når de ikke har det. Der er hele tiden 

andre unge, der kan friste dem til at tage i styrkelokalet, spille computer mv., 

frem for at få lavet de opgaver de er bagud, hvorfor de med hjælp fra en voksen 

kan få det gjort. Det gør at de efterfølgende kan mærke en lettelse. Talenterne 

vil gerne have styr på det uddannelsesmæssige, men alligevel trækker flowet på 

fodbolddelen dem hele tiden i anden retning.  

I praksis samarbejder college og klubben ved, at Kresten og trænerne har en 

løbende dialog om hverdagen. Trænerne besøger nogle gange college, hvilket 

Kresten mener er vigtigt, så de er synlige over for drengene, og på den måde 

bidrager til at sammenkoble delene. Det rækker ind i, at han oplever 

fodboldtalenterne som en stærk gruppe, der lidt kører deres eget liv, hvorfor de 

på college kan komme til at tage tingene for givet. Det er noget medarbejderne 

på college arbejder med, så denne gruppe ikke kommer til at fylde for meget, 

hvor trænerne kan bidrage hertil. Til mit spørgsmål om, hvem der vigtige for at 

deres samarbejde fungerer refererer jeg til spillerne, trænerne og 

medarbejderne på college, hvortil Kresten tilføjer:  

Ja, det er det i forhold til dagligdagen her i huset, så er der også skolen. For man 
kan ikke helt skille tingene af, fordi alt efter, hvad emnet handler om, og det kan 
dæleme være alt, lige fra dårlig attitude, dårlig opførsel til årsagssøgning 
omkring lige fra kærestesorger til presset i skolen eller får jeg nu den kontrakt, 
så ofte vil jeg sige, at en samtale fører to andre med sig, fordi så er der noget, 
der skal afklares på en eller anden måde (Collegeleder).  

Krestens tilføjelse af skolen samt hvordan en begivenhed griber ind i den næste, 

viser hvordan det affektive flow fungerer i et talentassemblage. Han 

understreger vigtigheden af at være på forkant inden problemerne hober sig op 

for drengene. For at kunne tackle eventuelle problematikker, må de ifølge 
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Kresten være bevidste om de miljøer drengene dagligt træder ind og ud af. For 

ham strækker de sig fra præstations-, college- til skolemiljø. I tillæg dertil 

beskriver Kresten sig som papfar til de mange teenagere der bor på college. Trods 

dette opsøger fodbolddrengene ham primært om praktiske ting i hverdagen, 

hvorfor de over for ham kun giver udtryk for udfordringer i skolen, i klubben mv. 

ved sjældne lejligheder, selvom han forsøger at skabe rum for det. 

Idealet om at fremme det hele menneske gør noget for disse botilbud, men 

botilbuddet gør også noget for idealet ved at tilbyde de ting, der skal understøtte 

fodbold- og uddannelsesdelen, så talenterne kan præstere der. På den måde får 

botilbuddene en understøttende rolle i et talentassemblage, der knytter an til 

tidsaspektet ved at frigive noget mere af denne som talenterne typisk bruger på 

noget fodboldrelateret. Men botilbuddene gør mere end det. Her er de optaget 

af flere ting end afleveringer og fremmøde. Det gælder de frustrationer der kan 

følge med det at være bagud med uddannelsesopgaver, samt de bekymringer, 

der kan knytte sig til det at være et ungt menneske. Den måde at kreere sig om 

talenterne på, jf. familielærer og papfar, går i retning af forældrenes 

omsorgsfuldhed, hvorfor deres version af det hele menneske adskiller sig lidt fra 

uddannelsesinstitutionerne. 

 

8.5 Hvad gør idealet for kommunen? 
I mine samtaler med aktører fra den ene klub, og dertilhørende 

uddannelsesinstitutioner og botilbud, bliver kommunen, hvori disse er forankret 

fremhævet som en væsentlig aktør i deres samarbejde. Til mine spørgsmål om, 

hvilke aktører der er betydningsfulde for samarbejdet om at udvikle det hele 

menneske er der ingen i den anden klub, der refererer til den pågældende 

kommune. Her strækker idealet sig ikke til, mens det er tilfældet i klubben med 

det integrerede botilbud. Her bliver kommunen udpeget som en del af grunden 

til, hvorfor de mener, at de har et unikt talentmiljø. Det gælder logistikken, som 

forbinder de forskellige dele, der er afgørende for at eliteidrætsudøvere får 

optimale betingelser for at udvikle deres sportslige potentialer. Det er noget af 

det klubbens uddannelsesansvarlige fremhæver som en affekt af deres 

samarbejde med kommunen. Han pointerer, at byen hvori de er lokaliseret, er 

blevet kendt som en elitesports by til gavn for hele kommunen. Det bekræfter 

politikeren som forklarer, at det tiltrækker interesse fra virksomheder, der gerne 

vil forbindes med dem, da de kan brande sig på at være en elitekommune. Den 

uddannelsesansvarlige mener, at det der adskiller dem fra andre aktører, der 

også arbejder med talentmiljøer, er, at de formår at få uddannelse til at passe 
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ind i eliteudøvernes trænings- og kampprogram, og ikke omvendt. Det uddyber 

han her: 

De kan ikke forstå, hvad fanden er det der foregår i x-kommune og hvordan kan 
det lade sig gøre. Det er fordi byen vil det, og det kommer helt fra borgmesteren 
af, politikere, rektorer, og i og med, at rektorerne vil det, så har vi heller ingen 
sure lærere, fordi så vil de det også, og de ansætter jo så folk med 
sportskompetencer (Uddannelsesansvarlig). 

Han skitserer her et flow der går oppefra og ned som han ser som årsag til, 

hvorfor alle aktører arbejder i samme retning. Borgmesteren er i kommunen den 

mest magtfulde position, hvorfor han med sin godkendelse af projektet er med 

til at legitimere det over for de øvrige aktører, som står sig bedst med at rette 

ind. Det er et udtryk for en traditionel forståelse af, hvordan magt praktiseres 

der tilsyneladende har en affekt i rekrutteringen af nye medarbejdere. 

Efterskoleforstanderen lovpriser også kommunen, hvilket han giver udtryk for 

her: 

Vi har bare en helt fantastisk kommune, hvor jeg godt kan ligge hovedet på 
blokken, hvor du ikke finder andre kommuner i Danmark, der understøtter det 
lokale sportsmiljø mere end de gør her. Der er massiv opbakning til det her 
projekt, der hedder holistisk talentudvikling (Forstander).  

Han refererer til et igangværende projekt som benævnes sportscampus 2020. 

Projektet handler om at udbygge de faciliteter der allerede er for elitesport, og 

optimere samarbejdet på et strategisk og organisatorisk niveau. Han beskriver 

samarbejdet mellem de involverede personer som et ”fætter-kusine land”, hvor 

de i et forretningsudvalg udstikker rammer for alle idrætter, skoler, miljøer mv. i 

kommunen. Han nævner ydermere, at der i byen bor 400 unge sportselever fra 

forskellige sportsgrene, der selv har valgt at komme hertil, og de kommer gerne 

fra hele landet.  

Der er ikke noget der tyder på, at kommunen ikke viderefører, hvad de allerede 

har opbygget. Det bekræftes af politikeren som betoner, at hun ønsker, at 

kommunen i endnu højere grad var villig til at udvikle den lokale elitesport. For 

hende følger der med talentudvikling øget bosætning grundet tilflytning af unge 

eliteidrætsudøvere, som dermed bidrager til økonomisk vækst i kommunen, jf. 

afsnit 5.4. På den ene side ser hun det som en skjult affekt af deres indsats på 

området, og på den side anden tøver hun ikke med at hævde, at de unge 

idrætsudøvere er med at sikre ungdomsuddannelserne økonomisk, samt at de 

spiller en rolle som forbrugere i handelsstandsforeningen. Selvom de kun flytter 

til for en kortere periode på 2-3 år bidrager de i den periode til kommunen som 

helhed. Samtidigt erfarer hun, at der er nogle af disse der bliver boende. Hun 
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fortæller, at hun har indgået en aftale med direktøren for fodboldklubben om, 

at de skal mødes hver anden måned, så de kan orientere hinanden om 

udviklingen af elitesport i kommunen. De har en interesse i at fremme ikke kun 

fodbolden, men også andre sportsgrene, da de ser en fælles værdi i, hvad de kan 

gøre af gavn for hele kommunen. Samtidig mener hun, at de som kommune skal 

sørge for at gøre sig attraktiv over for klubben, da det er en ekstern ejet 

virksomhed, der ikke har noget lokalt patriotisme i sig, hvorfor de kan risikere, at 

de flytter til en anden kommune, hvis de ikke formår at lave det bedste tilbud til 

dem. Det viser, hvilken affekt klubben også har på kommunen. 

Idealet om at fremme det hele menneske er ikke noget der i sig selv optager 

kommunen. For kommunen er det mere interessant, at der med 

fodboldtalenterne bringes økonomi ind i kommunen til ungdomsuddannelserne 

og lokalbutikkerne, samt en mulighed for øget bosætning på kort og lang sigt. 

Udvidelsen af dette talentassemblage med fortsat nye alliancer, f.eks. 

sportscampus 2020 demonstrerer idealets rækkevidde, der strækker sig så langt 

som til etablering af virksomheder, samt til udbygning af logistik og faciliteter. 

Tilkoblingen af sådanne aktører er vigtige for projektet, men de tænker ikke 

umiddelbart i baner, der går i retning af udviklingen af det hele menneske. Her 

er det hele menneske mere det skattebetalende og forbrugende individ.  

Herfra går jeg ind i de kontroverser, der udspiller sig omkring versioner af det 

hele menneske. 

 

8.6 Hvad gør idealet for Team Danmark og DBU? 
Idealet om at fremme det hele menneske rækker også ind i en hverdag for TD og 

DBU, der får deres medarbejdere til at samarbejde med klubber, 

uddannelsesinstitutioner, spillere, forældre mv., og på tværs af de to 

organisationer, om at sætte rammer for talenternes DC forløb.  

TD er en selvejende offentlig organisation der i henhold til lov om eliteidræt 

arbejder for at skabe optimale betingelser for danske atleter på vejen mod 

højeste internationale niveau. Det gør de i samarbejde med forbund, 

elitekommuner, forskningsinstitutioner mv. Deres arbejde med at optimere 

vilkårene for atleterne går hele vejen rundt om dem, og sætter sig igennem både 

på og uden for banen. Uden for banen har TD ansat særlige DC konsulenter, hvis 

opgave det er at skabe rammevilkår for DC, så der er lovgivningsmæssigt rum for 

det. Den lovmæssige hjemmel kommer af lov om eliteidræt og af samarbejdet 
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med Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, samt Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. Idealet manifesterer sig gennem den kontrakt der indgås 

herimellem, hvor TD opfylder deres del ved ”at udvikle dansk eliteidræt på en 

socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde”. TD gør idealet til en del af deres 

virke. Det fører til partnerskabsaftaler mellem TD og uddannelsesinstitutioner på 

ungdomsuddannelses- og videregående uddannelsesniveau, hvor disse parter 

bestræber sig på at udarbejde rammer, der tjener atleterne til gavn. I forlængelse 

heraf vejleder DC konsulenterne atleter i at træffe valg, så de formår at have to 

sideløbende karrierer. Ydermere samarbejder konsulenterne med 

specialforbundene som i dette tilfælde gælder DBU, hvor de forsøger at få disse 

forbund til at tænke DC ind i deres sports- og elitestrategier. 

TD får gennem deres fokus på DC specialforbundene til at tage et medansvar for 

deres atleters uddannelses- og erhvervsmæssige karrierer, hvilket de måske 

ellers ikke ville gøre. Det rækker også ind i andre områder, såsom ernæring, 

fysiologi, psykologi mv., hvilket fremgår af min analyse af hverdagen som et 

fodboldtalent. TD bidrager således til, at idealet omsættes til konkrete 

uddannelsesaftaler, så talenterne får nogle rammer, hvori de får mulighed for at 

efterleve de krav, der stilles til dem. 

På foranledning af idealet arbejder DBU for at opfylde aftaler med TD og for at 

opfylde retslige krav indgået med Divisions- og Spillerforeningen. DBU har i 

modsætning til TD ikke særlige DC konsulenter, men de har en 

landsholdskoordinator der skal forsøge at forankre uddannelse som led i deres 

licenssystem. Klubbernes uddannelsesansvarlige skal udarbejde en 

uddannelsesplan med samtlige spillere, der skal underskrives af DBU’s konsulent, 

hvilket hun støtter op omkring ved f.eks. at bistå med at få lavet aftaler med en 

uddannelsesinstitution om et særligt forløb for et talent. Derudover indhenter 

DBU’s konsulent underskrifter fra landstrænerne, der skal være med til at 

godkende uddannelsesplanen, hvoraf nogle af disse sendes videre til TD. Det 

gælder for de talenter som har mulighed for at blive en del af TD systemet, så de 

kan få gavn af de særlige støtteordninger. Derudover videreformidler hun 

informationsmateriale fra bl.a. TD til de uddannelsesansvarlige. Det er for hende 

en måde at opdatere klubberne på, så de ikke altid selv skal opsøge viden. Hun 

pointerer, at det er den uddannelsesansvarlige der skal lave de specifikke aftaler 

med uddannelsesinstitutionerne, hvor hun har ansvaret for det overordnede 

setup. 

Til hver landsholdaktivitet skal der afsættes tid til lektier, hvilket DBU’s konsulent 

skal minde trænerne om, så de husker at give plads til det i deres planlægning. 
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Det er talenternes opgave i samarbejde med den uddannelsesansvarlige at have 

en lektieplan, så de har noget at foretage sig i den tid, der stilles til rådighed. 

Trænerne skal i deres individuelle samtaler med spillerne spørge til skolen og 

deres hverdag, hvilket DBU’s konsulent pointerer, at det er et tema som 

trænerne skal komme ind på. Det er tilsyneladende ikke noget, at hun oplever 

sker uden en påmindelse.  

I den ene klub afholder lærere fra et gymnasium lektioner på skype med 

spillerne, mens de er på tur med landsholdene. Det fremhæver hun som en 

eksemplarisk måde at sørge for, at talenterne ikke kommer for langt bagud med 

deres uddannelsesopgaver, da det i større grad kan få dem til at arbejde med 

deres lektieplan, når de er afsted. Hun erfarer, at det kan være svært for dem at 

koncentrere sig om at få lavet deres lektier. Konsulenten hos TD efterspørger, at 

DBU og klubberne prioriterer at tilknytte en lærer, der kan tage med på ture med 

landsholdene for at hjælpe talenterne med at få lavet deres lektier. Han mener, 

at det vil sende et signal til talenterne om, at de som specialforbund og klub 

bakker op om talenternes sideløbende uddannelsesforløb. Det er ikke noget, han 

oplever, at de ønsker at investere tid eller ressourcer i. En elitekoordinator 

problematiserer, at den tid der stilles til rådighed for at lave lektier aldrig er den 

gode tid. Det er altid tiden efter aftensmad inden de skal i seng efter en kompakt 

dag med træning, kamp, kost, restitution mv., hvorfor det for drengene kan være 

vanskeligt at fordybe sig i uddannelsesopgaver.  

TD gør idealet om det hele menneske til en del af deres praksis gennem deres DC 

konsulenter som kobler sig på DBU og klubberne, hvilket også har en affekt på 

deres praksis. DBU’s konsulent samarbejder med klubbernes 

uddannelsesansvarlige om at skabe rammer for talenternes DC forløb. 

Samarbejdet materialiserer sig i en uddannelsesplan. Når denne plan skal følges 

op af en praksis opstår der derimod kontroverser mellem TD på den ene side, og 

DBU og klubberne på den anden side. Det fremgår når idealet om det hele 

menneske, som TD opfatter gennem en ligevægt mellem fodbold og uddannelse, 

møder det andet ideal om at forberede talenterne på en tilværelse som 

fuldtidsprofessionel, som DBU og klubberne legitimerer gennem prioritering af 

det fodboldmæssige på bekostning af det uddannelsesmæssige. Dermed får 

idealet om at fremme det hele menneske svære kår. 
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8.7 Hvad gør idealet for agenterne? 
Agenterne bliver af flere af de involverede aktører i et talentassemblage 

fremhævet som en vigtig aktør heri, da langt de fleste talenter har en agent til at 

varetage deres interesser. Det sætter sig særligt igennem fra U-17 niveau, og 

nogle gange tidligere, hvor agenterne kontakter talenterne og deres forældre. 

Her tilbyder de sparring og vejledning af drengenes fodboldkarriere, der vedrører 

deres hverdag, kampevaluering, kontraktforhandling, kontakt til andre klubber 

mv. Da flere forældre føler sig ude af stand til at vejlede på de fodboldspecifikke 

områder, indvilliger de ofte i et samarbejde med en agent. Derudover tilbyder 

agenterne hjælp til at anskaffe en bil og en sponsoraftale med et sportsbrand, så 

drengene kan få tøj, støvler mv., der for dem er attraktivt. Agenterne danner 

parløb med forældrene omkring talenterne, hvor deres roller er relativt 

veldefinerede. En af agenterne giver et eksempel på, hvordan de i praksis gør 

det: 

Der er mange ting, at forholde sig til. Det er der virkeligt og det er også derfor, 
at nogle gange skal de selvfølgelig have nogle tæsk, hvis de er ovenpå, for så 
kan de tåle meget, men hvis de er nede, så gælder det om at mærke efter, hvor 
de er henne og få dem samlet op. Det er derfor, at man som agent og rådgiver 
skal være meget tæt på og have den gode dialog med familien, så man ved, hvor 
han er henne lige nu. Om der er sket noget i familien eller noget vi lige skal 
tænke over. For der er nogle gange, at når jeg gerne vil være hårde ved dem, så 
spørger jeg lige derhjemme først om der har været nogle ting om det er okay, 
at jeg virkelig går til ham, fordi den præstation er ikke i orden. Så siger de bare, 
at du skal bare sige tingene til ham, så han kan forstå det (Agent). 

Uden drengene ved det, taler deres forældre og agent om dem, og derigennem 

aftaler en strategi for måden de skal håndtere dem på. Det kan veksle mellem at 

”give dem tæsk” og ”få dem samlet op”. Derfor er det for agenterne vigtigt at 

have et tæt samarbejde med forældrene, fordi det er dem, der kender deres 

børn bedst, og ved i hvilke situationer de kan klare hvad. 

I mine samtaler med forældrene giver de udtryk for en lettelse ved ikke længere 

at skulle vejlede deres søn om det fodboldmæssige, så de igen kan nøjes med at 

indtage forældrerollen. De oplever, at deres drenge i større grad er villige til at 

lytte til en agent, da de typisk også selv har spillet fodbold på et højt niveau. 

Dermed undgår forældrene i større grad konflikter med deres drenge. En af 

agenterne bekræfter, at de ikke bringer deres følelser med ind i det, hvorfor 

deres rådgivning er uvildigt som han mener er vigtig i takt med, at de nærmer sig 

voksenalderen. Til mit spørgsmål om måden han arbejder med dem på, svarer 

han:  
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Jan: Det gør jeg qua mine egne erfaringer. Den rådgivning jeg kan give, når jeg 
har set dem spille.    

Martin: Fodboldmæssigt? 

Jan: Ja, meget det fodboldmæssige, selvfølgelig, men lige så meget på det 
menneskelige og er der nogle problemer i hverdagen er jeg til rådighed. Nu ved 
jeg ikke, hvordan andre arbejder, men jeg kan sige, hvordan jeg selv arbejder. 
Det er en meget tæt kontakt til dem der ønsker det, og har de nogle problemer, 
så er de velkommen til at ringe stort set hele tiden. Det er egentligt den måde 
jeg gør det på. Og så holder jeg nogle møder, hvor vi evaluerer tingene og 
selvfølgelig også med klubben om, hvordan de ser spilleren i forhold til 
fremtiden, så det er et hel koncept, hvor vi kommer alle tingene igennem. 

Som denne agent kommer ind på rækker hans vejledning af talenterne ind i deres 

hverdag, hvor de næsten altid kan kontakte ham for at få hjælp, hvorfor det for 

ham ikke udelukkende handler om at støtte dem i deres fodboldmæssige 

udvikling. I den forbindelse pointerer han, at uddannelse er vigtig, selvom han 

erkender, at det for drengene kan være svært at få det til at hænge sammen. 

Trods det mener han, at det er vigtigt, at de forbereder sig på noget andet der 

ikke har med fodbold at gøre, da det ikke er givet, at de kommer videre i 

systemet. Han tilføjer, at der er ingen tvivl om, hvad drengene helst selv vil, og 

det er at forfølge deres fodbolddrøm. Men han mener, at det er godt for dem at 

have noget andet gå op i, da de kan få nogle lange dage, når der kun er fodbold. 

En anden agent supplerer: 

Det bliver ikke i vores firma, at der kommer en på 16 eller 17 år der siger, at nu 
vil han sådan set bare spille fodbold. Det er ikke noget vi skal have med at gøre. 
Det synes jeg rent faktisk er uansvarligt (…) Så det er vigtigt, at man langt hen 
af vejen kan følge det sportslige sammen med det uddannelsesmæssige, og så 
selvfølgelig have det godt om man går på en efterskole eller er ved en 
plejefamilie eller hvor man nu er henne på kollegieværelse. 

Agenterne ønsker at tage et medansvar for, at talenterne formår at tage en 

ungdomsuddannelse sideløbende med deres fodboldkarriere og have en 

ungdomstilværelse ved siden af. Derfor hjælper agenterne dem også med at 

planlægge deres hverdag, da den i særligt belastede perioder kan være meget 

hektisk.  

Gennem den måde agenterne arbejder med talenterne på, er idealet om at 

fremme det hele menneske slået igennem, selvom de ofte beskyldes af trænere 

og ledere for ensidigt at fokusere på talenternes fodboldmæssige udvikling. 

Kritikken går ofte på, at trænere og ledere oplever, at agenterne vejleder deres 

talenter i retninger som de ikke altid er enige i, der kan afstedkomme konflikter 

mellem dem og spilleren. Det gælder f.eks., hvad klubben opfatter som 
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urealistiske forslag om klubskifte, overflødige sponsoraftaler, længde på 

kontrakter, forventninger til hvilke hold, spilleren skal træne med mv. Ydermere 

problematiserer en akademileder, hvordan det at få tilknyttet en agent for 

talenterne også handler om at blive anerkendt i gruppen: 

Det betyder næsten endnu mere i faser af livet, hvor det at være anerkendt i en 
gruppe, og der går man langt på literen for at blive anerkendt i en gruppe, og 
når jeg nævner det med at få tøj fra en agent og det at have en agent. Det 
betyder meget, og det er en proces at få dem overbevist om, at det er fint at 
have en agent, men det er måske endnu bedre at have en agent der har valgt 
dig, frem for at du skal have en agent, fordi dybest set, så den hjælp og sparring 
du skal have kan du få af trænerne. Det er ikke, fordi det er dårligt at have en 
agent. Det er ikke det jeg siger, men problematikken er, at det er vigtigt at have 
en agent for at kunne fortælle andre, at jeg har det. Det er ikke et godt 
argument. 

For talenterne er der prestige i at have en agent, hvilket han ønsker at gøre op 

med. Agenterne har en affekt på den tidligere så eksklusive indflydelse trænere 

og ledere havde på deres talenter, der gør, at den relation er mindre 

asymmetrisk med agenten ved talentets side. Klubberne synes opfatte 

agenterne som en trussel mod deres måde at arbejde med talenterne på. En af 

trænerne udtrykker til mit spørgsmål om, hvilke aktører der er vigtige i arbejdet 

med talenterne:  

Bo: Forældrene er meget, meget vigtige, og så har vi selvfølgelig de her agenter 
der kommer til at spille mere og mere på det her marked. Det er både, at de er 
sportslige rådgivere og samarbejdspartnere, men de kryber også mere ind i det 
andet samarbejde, og der synes jeg, at de bliver tillagt nogle roller som dybest 
set ikke har noget med dem at gøre, men det er spillerens eller familiens valg. 

Martin: Du tænker her på uddannelsesvalg? 

Bo: Ja, eller at de prøver at få transport. Det er en typisk en udfordring, når man 
ikke er 18, og ikke har sin egen bil, så er det typisk sådan noget de blander sig. 
Det er jo ikke din opgave. Det må forældrene finde ud af. Men det har familien 
og spilleren så valgt, så forældrene og agenter er vigtige samarbejdspartnere.  

Denne træner er kritisk over for, hvordan han oplever, at agenterne kryber ind i 

samarbejdet mellem dem og spillerne og deres forældre, hvilket han ikke mener, 

at de bør få lov til. En af agenterne pointerer, at det er vigtigt, at de har et godt 

samarbejde med trænerne, så de har en fælles forståelse af spilleren og kan 

arbejde i samme retning for at få det optimale ud af hans talent. 

Agenterne ligger ikke skjul på deres mål med at indgå kontrakter med de unge 

talenter. Det er at de ønsker at gøre dem klar til en professionel karriere i 

Danmark eller i udlandet. Af denne målsætning udgrænses idealet om at fremme 
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det hele menneske, selvom de gør sig erfaringer med vigtigheden af at tage højde 

for andet end det fodboldrelaterede. Med deres mål om 

fuldtidsprofessionalisme handler det udelukkende om, at talenterne får en 

fuldtidskontrakt, hvorigennem de får procenter, og i takt med at talenterne 

skifter klub, og for begge parter, helst til en større klub, bliver udbyttet for dem 

også større. Agenterne er underlagt DBU’s agentaftale, der gør at de kun må 

skrive 2-årige kontrakter med de unge talenter, og først forlænge et halvt år før 

den udløber. Derfor løber de en risiko for, at der er en anden agent som 

overtager samarbejdet med dem, og at de så ikke får afkast af den indsats de har 

leveret. De må derfor hele tiden overveje, hvorvidt de tror på, at talentet 

fortsætter sin udvikling, så det for dem er realistisk at tro på, at de får et 

økonomisk udbytte af deres indsats. En af agenterne erkender, at det i 

fodboldverdenen i sidste ende handler om profit. Det gælder for dem, klubberne, 

og måske også forældrene, hvorfor han mener, at klubberne nogle gange går på 

kompromis med, hvad de siger og gør i forhold til deres ideal om at fremme det 

hele menneske. Derfor mener han, at prioriteringen af det fodboldmæssige 

nogle gange skinner stærkere igennem end noget andet. 

Agenterne lader idealet om at fremme det hele menneske virke gennem den 

måde de møder talenterne på, og samarbejder med forældrene om dem, hvorfor 

det fremstår som et middel til at få det optimale ud af deres fodboldtalenter 

mere end det er et mål i sig selv. Af deres målsætning om at gøre dem klar til en 

professionel karriere refererer de ikke til idealet, hvorfor det her afmonteres, 

selvom det har en affekt på denne karriere, om ikke andet så på post-

sportskarrieren. Det er ikke det hele menneskets interesser de varetager, men 

derimod fodboldens interesser. Derfor kan agenternes varetagelse af spillernes 

udvikling og interesser komme til at være mere på deres præmisser end hvad der 

er godt for spilleren, hvilket er noget af det, trænerne sætter sig op imod. For 

agenterne bliver klubben et middel til at højne spillerens værdi, hvor det 

forholder sig omvendt for klubberne. Her betragtes spillerne som en ressource 

for klubbens udvikling. Der forekommer derfor fortløbende forhandlinger 

mellem agenter og trænere om, hvilke kampe en spiller skal være med i, og med 

hvilke hold han skal træne mv., hvorved spillerens egen udvikling og interesser 

ikke nødvendigvis er det der altid optager dem mest. 
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8.8 Hvad gør idealet for forældrene? 
Idealet om at fremme det hele menneske gør flere ting for forældrene. På den 

ene side skaber idealet tillid hos forældrene om, at der bliver taget hånd om hele 

deres barns udvikling, og ikke kun fodboldmæssigt. Det er særlig vigtigt for de 

forældre, hvis børn er tilknyttet et talentassemblage, hvor botilbuddet indgår 

som en integreret del, da de ikke i samme grad har mulighed for at følge deres 

udvikling i hverdagen. Samtidig oplever disse forældre et savn ved, at deres 

drenge er uden for deres påvirkning, hvilket de oplever er tilfældet, når de er 

flyttet hjemmefra. Det ses af de følgende udsagn fra en mor og far til en af 

talenterne: 

Mor: Den her verden handler meget om fodbold og selvfølgelig gør den det. Jeg 
tror bare, at vores værdier de ligger også i, at man også skal socialisere sig med 
andre mennesker end dem der kun kan tale fodbold, fordi det bliver så 
ensporet, at vi ikke kan se nogen. Vi synes jo og det er sat i anførselstegn, at vi 
har måske mistet en søn, og den påvirkning som vi egentligt kan give vores 
andre børn den har vi ikke helt kunne give Viggo på samme måde, og der havde 
vi på forhånd en tiltro til, at vores værdier - det lyder så flot, da Viggo kom til x-
klub med det hele menneske og bla bla bla, og så havde vi nok et håb om, at de 
værdier som vi også finder vigtige i forhold til også at kunne omgås andre og 
kan snakke om andet end fodbold, og ikke blive så egoistisk, og sådan noget af 
det kunne skinne lidt mere igennem.  

Far: Frygten som forældre, når vi ikke har ham op og ned af os, og han er også 
18 år for den sags skyld, men frygtet er, at han kommer til at sidde [alene]. Når 
vi når sommerferien bliver han egentlig seniorspiller. De holdkammerater han 
har nu der er der ikke så mange af dem, der har fået en kontrakt, så de 
forsvinder hist og her, og han snakker om, at han skal i lejlighed, fordi han 
trænger til at være sig selv og fuld respekt for det, men det vi kan frygte som 
forældre er, at han kommer til at sidde helt alene i hans lejlighed med ting han 
skal bøvle med, fordi fodboldverdenen er jo hård. Det går op, men det går 
sandelig også ned engang imellem.  

Viggos forældre føler de har mistet deres mulighed for at påvirke deres dreng i 

en retning med deres værdier, hvor det fodboldrelaterede ikke er det 

altdominerende. De gav slip på deres dreng som 14-årig, hvor Viggos mor 

udtrykker: ”Set i bakspejlet, så mangler vi nogle andre aspekter med det at være 

det hele menneske”. Hun uddyber, at da hun selv er pædagog er det for hende 

vigtigt, at der bliver taget hånd om det sociale, hvilket for hende handler om et 

fokus på, hvordan de unge fungerer i forskellige kontekster og hvordan de støttes 

heri. Det savner hun, at de som forældre havde hørt noget mere om inden deres 

dreng kom til klubben. Viggos far peger på en problematik de frygter kan blive 

stor for ham, da han i overgangen til senioreliten mister sine holdkammerater, 

og han i større grad derfor selv må håndtere den modgang han møder. Det er i 
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denne sammenhæng, at de frygter om han er i stand til at se ud over 

fodboldverdenen, da det er den der i udpræget grad har præget ham til, at være 

den han er i dag. 

 

Sættes på et sidespor 

I klubberne oplever trænere og ledere, at forældrene har forskellige holdninger 

til vigtigheden af uddannelsesdelen som udgør en væsentligt del af det et 

talentassemblage. Der er forældre der er optaget af, at deres drenge får en god 

ungdomsuddannelse, som ofte er de mere ressourcestærke, mens de også 

oplever, at der er forældre der i mindre grad opfatter det som vigtigt. For en af 

de uddannelsesansvarlige er det derfor afgørende, at de fastholder klubbens 

fokus på uddannelse, så de kan påtage sig ansvaret for, at alle drengene 

gennemfører en ungdomsuddannelse. Affekten heraf er, at forældrene oplever 

at blive sat på et sidespor, der for klubbens side synes utilsigtet. I statussamtalen 

med Niels giver hans forældre udtryk for, at de ikke ved, hvordan det går for ham 

i skolen, dels fordi de har opdraget ham til selv at kunne tage ansvar, dels fordi 

at de betragter klubben som forældre for ham, dels fordi de bor relativ langt væk. 

Hertil kommenterer træneren, at selvom han kun bor 500 meter fra 

uddannelsesinstitutionen ved han ikke mere end dem, hvorfor han ønsker at 

rykke ved deres forestilling herom. En af de andre forældre har samme oplevelse 

af deres drengs uddannelsesaktivitet:  

Mor: Det er kun fornemmelser, fordi vi har ikke været på sidelinjen. Nogle 
weekender eller ikke været i skole, eller noget. 

Far: Nej, det har vi ikke. Den cadeau skal de [klubben] også have. Det er en del 
af den opdragelse de får som hel ung. Går du ikke i skole, så er der ingen 
træning. Så det ville vi have hørt, hvis det var.  

Denne far refererer til de repressalier drengene bliver mødt med, hvis de ikke 

møder i skole, hvilket viser at det først er i en situation, hvor der er problemer, 

at forældrene hører herom, ellers er det noget trænerne tager sig af. En træner 

forklarer til mit spørgsmål om, hvorvidt de som trænere spiller en rolle på 

uddannelsesdelen: 

Ja, 100 procent for det er os, der får feedbacken fra skolen. Hvis vi oplever, at 
der er en der ikke kommer til en time, så får vi den info og så tager vi snakken, 
og føler vi, at det er fordi man er ked af det eller doven, så kommer der en god 
samtale ud af det og den samtale kan udmønte sig i alt muligt. Og det er, hvad 
vi føler der er rigtigt i situationen for at hjælpe den unge mand på vej til at 
forstå, hvad der er der er vigtigt for ham (Træner). 
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Affekten af samarbejdet mellem uddannelses- og fodbolddelen gør, at det er 

trænerne der orienteres om eventuelle problematikker med drengenes 

uddannelsesforløb, hvorefter de håndterer dette, og først i tilfælde af, at der 

følger en større beslutning i kølvandet heraf involveres forældrene. En 

elitekoordinator oplever det som udfordring, at forældrene ikke er der i 

hverdagen, hvorfor de ikke får indsigt i, når deres drenge ikke laver de lektier 

som de skal. En anden elitekoordinator oplever, at de derfor bliver kontaktet 

hyppigere af nogle af disse forældre, da de ønsker, at få en status på deres 

drenges forløb. Det hører til undtagelsen, og har kun været tilfældet med dem 

der tager en 3-årig HHX-uddannelse. 

 

Forældreinvolvering 

For trænere og ledere i et talentassemblage er der enighed om, at forældrene 

har en betydning for talenterne, men hvordan den skal komme til udtryk i forhold 

til, hvordan de arbejder med forældrene er der varierende holdninger til. Her 

adskiller klubberne sig fra hinanden. I den ene klub giver akademilederen udtryk 

for vigtigheden af at have et forældresamarbejde: 

Vi prøver virkelig at gøre forældresamarbejde til et indsatsområde, og jeg er slet 
ikke i tvivl om, at jeg tror, at man kommer rigtig langt med at tage mange ting 
up front og have en god, åben og konstruktiv dialog om tingene (…) forældre 
har jo en enorm viden omkring deres børn helt naturligt, og det er en ressource 
man skal udnytte, men engang imellem er det også en hæmsko, hvor 
forældrene nærmest ser det som et projekt og nærmest kun deres egen søn, og 
vi har et ansvar for at udvikle den enkelte, men også for, at de indgår i et team 
og nogle af de allerdygtigste individuelt er også dem, der har allersværest ved 
at indgå i et team, fordi de for et tidligt tidspunkt er blevet trænet meget og 
selvtrænet og kørt til specialist træning og det er rigtig, rigtig fint, men i sidste 
ende skal man også håndtere det at være på et hold (Akademileder). 

Han betragter forældrene som en ressource de skal benytte sig af, men omvendt 

kan de også være en hæmsko, da de kan blive for optaget af deres egen søn. Det 

gælder for den gruppe af forældre der fra et tidligt tidspunkt har dyrket deres 

barns fodboldtalent gennem en særlig intensiv træning. I stedet mener han, at 

forældrene spiller en vigtig rolle i at hjælpe drengene med at håndtere en 

verden, der består af udfordringer og skuffelser: 

De opererer jo ofte med følelser og meget lidt med fakta og viden, og den måde 
de ser fodbold og oplever den på det er set ud fra den individuelle kontekst ud 
fra deres søn, og det kan være rigtig konstruktivt og fint, men det kan sateme 
eddermame også være det modsatte for at sige det lige ud. Og jeg tror rigtig 
meget på, at man som klub er nødsaget til at se på det som en ressource, men 
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også som en involveringsgrad, et indsatsområde og have en dialog 
(Akademileder). 

Han ønsker at skærme forældrene fra at mene noget om det fodboldmæssige, 

da han mener, at de ofte er for styret af deres følelser frem for fakta og viden, 

hvilket han modsat mener, at de som klub baserer deres arbejde på. Trods det 

tøver han ikke med at fastslå, at forældrene skal opfattes som en ressource. En 

træner i klubben betoner også vigtigheden af, at forældrene bakker op og udgør 

et sikkerhedsnet for deres drenge i tilfælde af, at de skulle falde ud af et 

talentassemblage: 

Martin: Hvor meget spiller forældrene en rolle, nu hvor de alle sammen bor på 
akademiet eller på college? 

Simon: De fylder mindre, men de fylder sindssygt meget i opbakningen og 
mindre i hverdagen.  

Martin: Noget jeg har bemærket, det er, at spillerne taler mere om deres 
forældres betydning end hvad jeg havde forventet.  

Simon: Jeg tror det er et sikkerhedsnet og jeg snakker også med forældrene, og 
siger til dem, at de skal være det. For når nu verden falder - for det kan den 
nemt, så skal de unge mennesker føle, at vi griber jer. Man skal også, når tingene 
går verdensklasse, så skal de også føle, at der er nogen der sørger for at holde 
dem nede på jorden og sige til dem, at de skal holde næsen i sporet. Det er jo 
opbakning. 

Han skelner mellem hverdagen, hvor de ikke i samme grad har en betydning som, 

hvis de fortsat boede hjemme, og den opbakning de kan give deres drenge, når 

det både går godt og mindre godt. Træneren giver udtryk for, at det er noget han 

minder forældrene om, hvilket viser, at det for forældrene kan være 

uigennemsigtigt, hvad klubben forventer af dem, og ikke mindst, hvornår de 

forventer hvad. Ikke desto mindre forsøger trænere og ledere at involvere dem 

i, hvad der sker i klubben. Det forholder sig modsat i den anden klub. 

En træner fra den anden klub forsøger at undgå at samarbejde med forældrene, 

hvilket han giver udtryk for i forhold til mit spørgsmål om, hvorvidt han afholder 

møder med dem: 

Helst ikke. Det er klart, at jo længere ned, så rigtig meget. Vi er på Facebook og 
forældre er med i den lukkede gruppe, men når de bliver U-17 det sidste år og 
fremadrettet, så er det spillerne selv som vi kommunikerer med, og det er 
sjældent, at vi har nogle voksne, fordi at det hele menneske for os er også at 
tage ansvar for sit eget liv (Træner). 
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Han sidestiller deres manglende involvering af forældre med klubbens 

fortolkning af det hele menneske der for dem handler om, at talenterne skal tage 

ansvar for sig selv. Det er et udtryk for den generelle holdning i klubben, hvorfor 

de heller ikke afholder forældremøder efter U-15. De ønsker at signalere, at de 

forventer, at det er spillerne der selv kan håndtere deres udvikling, hvorfor de 

blot afholder møder med dem. Det hele menneske bliver således en der kan tage 

ansvar for deres eget liv. Til mit spørgsmål om, hvorfor de ikke afholder 

forældremøder svarer en anden træner i klubben: 

Det er altid, hvor sætter man snittet henne. Hvornår er de klar til det, og det har 
vi drøftet 1000 gange, fordi der er nogle af de U-17 spillere, hvor man på 
modenheden og til det de går ind i livet til, når de er kommet i gymnasium og 
de bliver mødt af den hverdag, hvor det ikke er forældrene vi snakker med 
mere, men nu er det dig selv og din underviser og det er dit liv der bliver 
konfronteret her (…) og nogle af dem der kommer op som U-16 spiller i en U-17 
trup. De går stadig i 9.-10. klasse afhængig af, hvordan de er kommet i gang, og 
de er stadig vant til, at der noget skolehjem bog og noget kontakt til den del af 
det, så det er svært at sætte det snit der, og det er måske også derfor, at det er 
blevet lidt en kombi-ordning på U-17 afhængig af, hvad vi lige gør, og nu har vi 
nogle U-17 trænere der har stået i det i nogle år, så de ved jo, hvor snittet skal 
stå henne i det omfang. På U-19 behandler man dem jo som voksne mennesker, 
hvor vi selvfølgelig godt er klar over, at det er unge menneske vi har med at 
gøre, men der skal vi så tæt på senior som muligt, så det vil være fuldstændig 
nonsens at sidde med forældre og høre på deres analyser. De skal bare altså - 
det er selvfølgelig også, fordi vi har nogle forældre, der er enormt ambitiøse og 
til stadighed på U-19 niveau kommer rundt i land og rige også når vi er i 
udlandet. Det er jo lækkert med den opbakning og det er skide sødt, men vi 
oplever, at det nogle gange er de spillere der lider mest af præstationsangst og 
manglende selvstændighed og nu står far og kigger mig over skuldrene igen 
(Træner). 

Denne træner tilslutter sig den anden træner ved at forstå forældresamarbejdet 

som noget, der bør udfases i takt med, at drengene indleder på deres 

ungdomsuddannelser, selvom han også imødekommer, at der kan være tilfælde, 

hvor det alligevel kan give mening. Han betragter ikke forældrenes 

tilstedeværelse i møder som en ressource, hvorigennem han kan få indsigt i 

emner der rækker ud over drengenes fodboldmæssige udvikling. Han negligerer 

deres betydning ved at henvise til en ”skolehjem bog” og ”deres analyser” af 

fodbold som han finder irrelevant. Desuden udlægger han deres opbakning 

relativt ensidigt ved at hævde, at det er en måde hvorpå drengene kan føle sig 

tynget. Trænerne giver ikke plads til, at forældrene kan byde ind med en masse 

andet, nu hvor det handler om det hele menneske, hvorfor de henvises til at stå 

til rådighed, hvis og når deres drenge skal samles op.  
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I klubben undrer nogle af forældrene sig over, at de ikke involveres mere, da de 

oplever, at der forventes relativt meget af dem. Det fremgår af den følgende 

samtale mellem dem: 

Hans: Der er heller ikke forældremøder mere eller information. Det eksisterer 
ikke herude.  

Nick: Det har også noget med, at det er en læringsproces for ungerne, at de skal 
lære at tage ansvar for deres egen udvikling og deres egen handlinger, men der 
er selvfølgelig noget i, at man står i en situation, hvor der er nogen der skal 
transporteres fra a til b, og det er ikke alle der bor lige rundt om hjørnet. Det 
kunne være rart at have nogenlunde overblik over verdenssituationen.  

Hans: De har jo også en forventning om, at de skide forældre bare er et 
serviceorgan. Vi er bare et serviceorgan. Vi skal bare stå på pinde, ikke. 

Ditte: Klubben, det fungerer også kun, hvis man står på pinde eller står klar. 

Forældrene oplever, at de skal fungere som et serviceorgan for klubben uden de 

føler, at de bliver orienteret i særlig stor udstrækning om, hvordan hverdagen 

forløber, selvom det har en affekt på deres hverdag. Ditte pointerer, at hvis de 

som forældre ikke gjorde en indsats med hensyn til bl.a. transport af drengene 

vil det være vanskeligt for klubben at fungere. Den del vil trænere og ledere 

formentligt give dem ret i, men det afspejler sig ikke i deres tilgang til 

forældresamarbejdet. For trænerne handler det også om, at de oplever, at nogle 

af forældrene har svært ved at forstå eliteverdenen. For trænerne er 

problematikken, at forældrene ikke har en forståelse for de mange fravalg, der 

følger med valget af sport. En træner eksemplificerer ved at nævne, at en familie 

ikke uden videre kan tage på en forlænget weekend, når der er træning. Det er 

noget der for trænerne kræver afstemning af forventninger, da de ikke føler, at 

forældrene af sig selv kan indstille sig på det. Trænerne har derfor formuleret et 

dokument, hvori de opridser deres forventninger til spillerne og deres forældre. 

Om dokumentet forklarer en træner: 

De [forældre] skal være med og spille samme vej, og derfor har vi en udfordring, 
at i og med at vi snakker sammen, så er der nogen der hører noget og nogen 
har glemt det eller forstået det, så nu har vi lavet et dokument som de nu får, 
hvor vi siger, hvad vi helt præcist forventer. Det er, at spilleren passer sine ting. 
Dybest set. Sådan at vi også gør det klart (Træner). 

På den ene side betoner han vigtigheden af, at forældrene er med og spiller 

samme vej, og på den anden side er det et anliggende for spillerne at passe deres 

egne ting uden forældrenes påvirkning. Af punkter nedfældet i dokumentet 
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rækker flere af disse ind i forældrenes måde, ikke bare at skulle forholde sig til 

deres barn og klub på, men også deres livsform. Der står bl.a.: 

 At spillere og forældre følger anvisninger og regler i x-klub  

 Ikke skabe uro på holdet. Dette gælder både for spillere og forældre 

 Ønskes fravær, eks. konfirmation, bryllup, studietur eller andre årsager, at x-
klub får denne information tidligst muligt. Er spilleren kontraktspiller er 
fritagelse ikke givet på forhånd 

 Afholdes af ferie sker i tidsrummet som x-klub planlægger 

Dokumentet afrundes med at indskærpe, at når man siger ja til klubben, siger 

man også ja til afsavn og fravalg, og klubben forbeholder sig ret til at træffe valg, 

der kan opfattes som hårde, men som de ser som nødvendige i forhold til deres 

værdier og spillernes udvikling. Trænerne betragter forældrene som en trussel i 

tråd med agenterne og efterskolerne mod den måde de ønsker at arbejde med 

talenterne på. Hvor efterskolerne tilbyder skitur og skolefodbold tilbyder 

forældrene forlængede weekender og lignende sociale arrangementer, som ikke 

passer ind i den version af det hele menneske som trænere og ledere i klubberne 

praktiserer. 

 

Familieprojekt 

Det der går igen på tværs af klubberne er, at idealet griber ind i familierne, dvs. 

at det har en affekt på deres livsform. Derfor betegner forældrene det at have 

en dreng der er et fodboldtalent som et ”familieprojekt”. Det fremgår af følgende 

samtale mellem nogle af dem: 

Ditte: Som forældre og som menneske der bliver man jo budt lidt, altså fordi 
det hele står på pinde. Man får at vide fredag aften kl. 19 om de spiller dagen 
efter, og så skal de være der kl. 6.30 om morgenen for at spille i Aalborg. Der er 
nogle ting, hvor man må indfinde sig – indstille sig på, at …   

Nick: I bund og grund er det et familieprojekt, ikke? 

Ditte: Jo. 

Hans: Ja. 

Nick: Det er jo vilkåret. En ting er, at det er vores lille familie, men der er jo også 
den ring der ligger udenom med onkler og tanter, og alt det der som et eller 
sted også er indstillet på, at de kommer on og off, når det passer ind i deres liv. 
Og det skal på en eller anden måde også accepteres, og bliver det ikke det, så 
gør det ikke det for det bliver jo ikke anderledes. 
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Forældrene viser her en forståelse af, hvad der forventes af dem i et 

talentassemblage. Nick fremstiller det som et ubestrideligt vilkår, hvor deres 

opgave består i, at planlægge rundt om de aktiviteter der sker. Det griber ind i 

aktiviteter i weekenderne og i familiearrangementer, men også ind i hverdagen, 

hvad angår kost, søvn, transport, arbejdsliv mv., og i afholdelse af ferier. 

Familierne skal på alle disse områder levere den indsats der forventes af dem, så 

deres drenge får den optimale forberedelse for at kunne levere fodbold- og 

uddannelsesmæssigt. Her bliver det klubbernes version af, hvad der er et godt 

fodboldmenneske, der æder sig ind i familierne. Det ses af følgende udsagn fra 

en træner: 

Martin: Hvordan påvirker det andre personer? 

Fritz: Mor og far, bedsteforældre og søskende. Det er i allerhøjeste grad 
praktikken i det. Kører frem og tilbage. Hjælpe med madpakken og tøjet og så 
er der nogle forældre, der også nogle gange spiller en coachende rolle i sporten, 
og de fleste af dem er der til at støtte og bakke op og være en mor og en far, 
både når det går godt og skidt.  

Den indsats skal være endnu større i det talentassemblage, hvor talenterne 

fortsat bor hjemme, eftersom forældrene her spiller en afgørende rolle i forhold 

til, at deres drenge får det rigtige kost, vasket tøjet, får søvn og bliver 

transporteret mellem de forskellige dele. I afsnit 7.1 om den fysiske krop, er Eriks 

mor et eksempel på en forælder, der i den grad tager opgaven på sig ved at 

omlægge sin egen kost. Hun refererer ydermere til en ordning om forældrekørsel 

som for hende betød, at hun for en periode indstillede sig på at have sit eget liv 

på pause: 

Trine: Vi havde forældrekørsel, hvor de skulle hentes fra skole og køres herind 
for at træne og det gjorde vi så i lang tid. I to år eller halvandet år for vores 
vedkommende.  

Martin: Hvordan var det? 

Trine: Pisse hårdt. Det var et eller andet man må gøre op med sig selv. Det har 
jeg gjort. Jamen altså, så må mit liv vente. Det er så på bekostning af Erik 
[hendes søn]. Weekender. Alt. Sådan var det bare. 

Hun føler sig nødsaget til at bakke op og tilrettelægge sit arbejdsliv og øvrige 

sociale aktiviteter efter Eriks hverdag som fodboldtalent. En af de andre forældre 

svarer til mit spørgsmål om, hvorvidt de som familie indretter sig efter kost og 

andre ting: 

Sam: Ja, det gør vi da. Og sovetider - det lyder som en baby - men det er jo 
vigtigt, og hvis han skal tidligt op, så er det jo hele familien der skal tidligt op, og 
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jeg tror også bare at det er vigtigt, at man snakker med sine børn om det også, 
at man fortæller, at man ikke tager med til den kamp, fordi vi begge to arbejder 
skævt, så det er ikke altid, at vi kan være der. 

For denne far er der ikke et alternativ til den livsform, der forventes af dem. De 

spiser efter anvisninger og står samlet op om morgenen, hvortil han også 

undskylder sig for ikke altid at kunne se alle kampe grundet sit arbejde på skæve 

tidspunkt. Selvom forældrene i den ene klub ikke føler sig tilstrækkeligt 

involveret i klubben er der ingen af forældrene fra begge klubber, som ikke 

ønsker at yde den indsats der forventes af dem, og det er uanfægtet af, at det 

griber så meget ind i deres familieliv, som det er tilfældet. En træner uddyber, 

hvorfor forældrene er vigtige:  

Forældrene er vigtige, fordi de er med til, at få hverdagen til at glide og få dem 
til at gøre de ting de gør. Jeg tror der ligger meget i den forberedende del i hvad 
for nogen krav stiller forældrene til deres børn i forhold til at få handlet og 
passet skolen. Vil de deres fodbold skal de passe deres ting, så der er alle de ting 
og nogle skal hentes og bringes. Nu er det ikke så udtalt på mit segment [U-19], 
fordi der begynder de at få bil og kan klare sig selv med busser, men når de er 
yngre er det selvfølgelig en stor og vigtig del af det, at der er noget koordinering 
[med transport] (…) og så er der altid den der madlavningsdel, som vi gør meget 
ud af særligt med de yngre segmenter for de skal lære, hvad det er for noget 
mad de skal lave til deres spillere. Jeg ved godt, at det er lidt provokerende at 
indrette en madordning i et hjem efter, hvordan vores opfattelse af den 
optimale tallerken er, men det er i bund og grund dem, der laver maden, så det 
er sådan det er (Træner). 

Denne træner pålægger forældrene, at de skal sørge for at få drengenes hverdag 

til at fungere gennem indkøb af vare, transport, lektielæsning og madlavning der 

af klubben forventes en bestemt optimal version af. Han anerkender det 

anmassende heri, men ikke desto mindre ser han det som en nødvendighed, og 

som noget de som klub ønsker at opdrage familierne til at tage del i. Den 

”optimale tallerken” er en tallerken som klubben har besluttet sig for skal se ud. 

Der bliver ikke udvist tillid til, at forældre selv kan stå for den, men det er noget 

de som klub ser sig nødsaget til at gå ind i. 

Idealet om at fremme det hele menneske infiltrerer i den grad familierne, og den 

livsform de forventes at performe. Denne livsform kan sættes i relation til det 

specifikke talentassemblage, eftersom disse falder relativt forskelligt ud i forhold 

til, hvorvidt forældrene betragtes som en ressource. Med botilbuddet som en 

integrerende del i et talentassemblage ses forældrene som betydningsfulde og 

som en nødvendig ressource der skal involveres i diverse samtaler og i et 

forældreråd. I det andet talentassemblage med et begrænset botilbud ses 

forældrene også som betydningsfulde, men der begrænses deres involvering til 
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løsning af hverdagspraktikken som skal foregå på klubbens præmisser uden 

forældrene forholder sig yderligere hertil. Forældrene tjener et 

talentassemblage ved at bakke op om talenterne, både hvad angår kost, søvn, 

transport, støtte i med- og modgang mv., og dermed bidrager de i stor 

udstrækning til, at idealet om det hele menneske kommer til sin eksistens. Det 

er i kraft af forældrenes indsats, at klubberne kan bryste sig heraf, eftersom de 

bidrager til at skabe sammenhæng i talenternes hverdag. Det gælder særligt for 

klubben uden det integrerede botilbud. Trænere og ledere forsøger at styre og 

holde forældrene, agenterne og efterskolerne nede, fordi de mener, at de bliver 

lidt for intervenerende i deres arbejde med talenterne. Dermed kan der opstå 

kontroverser mellem disse versioner af det hele menneske, men de udebliver 

ofte, fordi hverken forældrene eller efterskolerne er særlig stærke aktører i disse 

talentassemblages. De skæres ofte af, hvorfor den aktør talenterne allierer sig 

med er agenten. Agenterne har i overvejende grad en professionel fodboldspiller 

interesse i det her projekt, hvorfor det bliver med den tilgang, at talenterne 

møder klubberne, hvormed idealet om det hele menneske næsten udgrænses. 

 

8.9 Opsamling 
Gennem kapitlet træder idealets rækkevidde og gennemslagskraft frem ved 

hjælp af de mange aktører for, hvem det gør noget. Idealet har siden sin opkomst 

føjet nye alliancer til, hvis interesse er blevet fastholdt. Det giver det en orden og 

en stabilitet, som ikke umiddelbart synes at blive de-territorialiseret. Idealet 

behøver ingen fyrster der strategisk selekterer mellem venner og fjender, da 

fyrstefiguren deles mellem en række humane aktører, hvor nogen er mere 

toneangivende end andre. 

For klubberne gør idealet det muligt for dem at tage et socialt ansvar ved at 

tilbyde de unge drenge en ungdomsuddannelse, samtidig med at de forfølger 

deres fodboldtalent. Den mulighed tilbydes de gennem en uddannelsesaftale 

med de ungdomsuddannelser klubberne finder relevante, hvorigennem de går i 

en sportsklasse med et fleksibelt skema tilpasset deres trænings- og 

kampprogram. Ydermere kan de have fravær fra deres undervisning, så længe at 

det er sportsligt motiveret. Gennem idealets produktive kraft skabes der for 

talenterne en sammenhængende hverdag, hvor de minimerer risikoen for 

sammenfald mellem disse forløb. Den sammenhæng kommer i langt højere grad 

fodbolden til gavn end uddannelsen, der omvendt kun bliver mere 

usammenhængende og fragtmenteret af de afkortede dage, mindre tid til 
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lektielæsning, færre undervisningstimer, afbrudte undervisningsforløb mv. Den 

del af talenternes hverdag har fodbolddelen sjældent fokus på at tilgodese, 

hvorfor det primært bliver et anliggende for talenterne. For klubberne er idealet 

også en mulighed for at rekruttere talenter fra hele landet, og gennem deres 

botilbud i den ene klub at undgå spildtid ved transport. 

For uddannelsesinstitutionerne kan de med deres alliance med klubberne øge 

antallet af elever og få et større økonomisk tilskud af kommunen, hvorigennem 

de kan udbyde sportsklasser, ansætte lærere og elitekoordinatorer. Derudover 

får de en brandingværdi ved at have unge sportstalenter som andre unge gerne 

vil associeres med. For elitekoordinatorerne står de ressourcer som uddannelsen 

får ikke mål med deres anstrengelser i forhold til den tid, de bruger på at støtte 

DC. Elitekoordinatorerne indsættes som reserveforældre og agerer bindeled til 

trænerne, så de kan forsøge at undgå at problemer vokser sig for store for 

drengene. Rollen som reserveforældre udfylder de ved at hjælpe talenterne til 

at prioritere deres tid, og sikre at de afleverer de ting de skal. Det er ikke med 

omsorgsfuldhed og forståelse for de bekymringer som følger af hele tiden at 

skulle kæmpe for at følge med. Uddannelsesinstitutionerne har affundet sig 

med, at talenterne har et meget varierende fremmøde, og generelt ikke udviser 

et særligt stort engagement i undervisningen. De yder begrænset, hvis ingen 

modstand mod klubberne i forhold til at ville give talenterne en god uddannelse 

og hjælpe dem til at tilegne sig akademiske kompetencer til gavn for bl.a. deres 

post-sportskarriere. De har tilsyneladende accepteret den version af det hele 

menneske som klubberne, agenterne og DBU ønsker sig. Her tjener 

uddannelserne blot et formål som understøttende for talenternes 

fodboldmæssige udvikling. Det er kun efterskolerne, forældrene og TD, der 

trækker i en anden retning. 

For efterskolerne og college gør idealet det attraktivt for andre unge at søge 

dertil, eftersom de unge fodboldtalenter har en brandingværdi som både 

efterskole- og collegelederen bekender sig til. Botilbuddene tilbyder en række 

ting, såsom kost, restitution, hvile, der skal forberede talenterne til at kunne 

præstere på fodbold- og uddannelsesdelen. Derfor udfylder de noget af den rolle 

som deres forældre ellers ville indtage, såfremt de fortsat boede hjemme. 

Ydermere undgår talenterne transporttid mellem klub, uddannelsesinstitution 

og bopæl, der i sig selv bidrager til praktiseringen af idealet. Derudover giver 

botilbuddene plads til de bekymringer og frustrationer som talenterne kan 

opleve i deres hverdag, som de ellers kan opleve at have svært ved at give udtryk 

for, når de befinder sig på fodbold- og uddannelsesdelen. 
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Idealet har også en affekt på en kommunes attraktivitet som politikeren mener 

kan aflæses i øget bosætning og økonomisk vækst, samt etablering af 

virksomheder. Kommunen gør sig også anstrengelser den anden vej ved at 

tilbyde rammer for elitesport gennem favorable logistiske løsninger og 

faciliteter, samt en påmindelse hos uddannelsesinstitutionerne om at bidrage til 

den fleksibilitet som klubben efterspørger. For kommunen spiller idealet om det 

hele menneske ikke en rolle. Her handler det udelukkende om, hvad der er godt 

for hele kommunen.   

TD gør idealet til en del af deres praksis, hvorfor de ansætter DC konsulenter. 

Konsulenterne kobler sig på DBU’s koordinater og klubbernes 

uddannelsesansvarlige som tilsammen forsøger at optimere rammerne for DC 

forløb. Ved landsholdaktiviteter udfordres idealet om det hele menneske af det 

andet ideal om at forberede dem til en fuldtidsprofessionel karriere, hvorfor der 

her opstår kontroverser mellem disse aktører. 

For agenterne gør idealet dem opmærksomme på vigtigheden af, at drengene 

oplever at have sammenhæng i deres hverdag, samt at tilknytte et samarbejde 

med deres forældre. Det giver dem en anden og bedre forståelse for de 

problematikker drengene i perioder kan opleve at have. På trods af det er målet 

for dem at gøre drengene klar til en fuldtidsprofessionel karriere, hvor det rundt 

om dem mere ses som et middel til det. Drengenes uddannelsesforløb udgør en 

vej til en alternativ karriere som agenterne af disse grunde støtter op om. 

Agenterne og trænerne støder her ind i hinanden, eftersom deres interesser går 

i hver sin retning.  

Idealet producerer for forældrene tillid til, at der tages hånd om hele deres barns 

udvikling, selvom de alligevel ikke føler sig helt trygge herved, da de oplever 

fodboldverdenen som hård og kompromisløs. Det gælder særligt for forældre, 

hvis barn er flyttet hjemmefra. Dermed oplever forældrene sig som beskuere af 

deres barns udvikling, hvilket går igen i forhold til deres uddannelsesforløb. 

Forældrene føler sig sat ud på et sidespor, som synes utilsigtet af klubberne. I 

den ene klub involveres de i spillersamtaler og forældreråd, mens de i den anden 

klub på afstand skal bidrage med, at få talenternes hverdag til at hænge sammen 

med hensyn til kost, søvn og transport. Idealets omsiggribende karakter sætter 

sig særligt igennem hos forældrene, da de oplever, at deres drenges 

fodboldkarriere bliver et familieprojekt. Deres fodboldkarriere griber ind i deres 

livsform uden de spørges hertil. Der er en uudtalt forventning om, at de bare 

bakker betingelsesløst op om.  
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Idealet gør noget for samtlige humane aktører inklusiv talenterne, og derfor er 

der ikke divergens i forhold til, hvem idealet skal gøre noget for. Det der til 

gengæld viser sig af min analyse er, at idealet om at fremme det hele menneske 

skal gøre noget for det andet ideal om at forberede talenterne til en tilværelse 

som fuldtidsprofessionelle fodboldspillere. Aktørerne begrunder værdien af det 

ved at trække det ind i deres sammenhænge, hvor det bruges som middel til 

noget andet. Det kommer derfor kun i begrænset omfang til sin eksistens. 

Enkelte spillere, forældre, en efterskoleforstander, en collegeleder og en TD 

konsulent udgør den begrænsede modstand herimod, men det afføder ikke 

tilstrækkelige stærke reaktioner til at forårsage de-territorialisering. Som disse 

talentassemblages virker, bekommer det en overvejende del af aktørerne vel, 

hvorfor de med deres gennemslagskraft og orden fremstår mere 

terrritorialiserede end de behøver at være. 
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9. Konklusion 

9.1 Afhandlingens hovedpointer 
Infrastruktur 

Mit studie af idealet om at fremme det hele menneske i danske 

elitefodboldklubber viser, at idealet sammenvævet med andre aktører har 

etableret en infrastruktur der sammenkobler klub, uddannelse, bopæl, transport 

mv. Af infrastrukturen følger en række indbyggede services som talenterne kan 

benytte sig af for at få sammenhæng i deres hverdag. På den ene side etablerer 

idealet en orden, der kan ses som en standard, hvor talenterne kan performe 

idealet på en relativt prædefineret måde, og på den anden side producerer 

idealet en hård territorialisering, hvor talenterne har begrænsede muligheder for 

at afvige fra det affektive flow. De standardiserede DC forløb består af en 2-årig 

HF-, 3-årig STX- eller HHX-uddannelse på en uddannelsesinstitution i nærheden 

af klubben. Ved at performe idealet på en anden måde end den standardiserede, 

risikerer de i større grad kollisioner mellem domæner, da der ikke følger de 

samme indbyggede services med. 

Med infrastrukturen følger der forskellige måder at performe idealet på. Det 

performes som en policy, hvor klubberne og ungdomsuddannelserne 

translaterer idealet fra hensigtserklæringer til uddannelsesaftaler. Med 

uddannelsesaftalerne etableres en form for balance mellem fodbold og 

uddannelse, selvom fodbolddelen langt hen af vejen tilgodeses, hvor 

uddannelsesdelen må tilpasse sig. Det er kun ved særlige begivenheder, såsom 

eksamener, at det forholder sig omvendt. Uddannelsesaftalerne kan have 

uhensigtsmæssige affekter, der særligt viser sig i transitionen mellem U-19 og 

senioreliten. Affekten heraf kan både være et fjumreår eller et efterslæb på 

uddannelsesdelen som klubberne selv lader talenterne håndtere. Det er ikke et 

fokus for trænere, ledere og agenter, hvorfor talenterne efterlades i situationer, 

der gør deres eksistens skrøbelig. Ved idealets performance af et botilbud bliver 

fodbolddelen den dominerende aktør. Fra indretning af værelser til kost, 

restitution, fysiske tests mv., tjener det alt sammen et fodboldrelateret formål 

der gør idealet mere enstrenget. Med botilbuddet forstærkes flowet mod 

professionel fodbold, da drengenes tilværelse mere kommer til at ligne et 

fodboldliv end et DC karriere forløb. I denne hverdag mangler de daglig omgang 

med aktører, der har en helhedsinteresse i dem. Med idealets performance af 

transport tilgodeses klub, uddannelse, bopæl mv., men den tid der bliver tilovers 

konverteres udelukkende i retning af noget fodboldrelateret. Effekten ved at give 

talenterne mere tid og sammenhæng i hverdagen bliver derfor noget andet end 

DC. 
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Transitioner 

Ved at følge det affektive flow i talentassemblages risikerer talenterne at støde 

ind i problemer i deres hverdag. Det gælder i de hverdagslige såvel som i de ikke-

normative transitioner. For talenter der afviger fra det affektive flow i 

standardiseret DC form påhviler ansvaret dem selv og deres familier. Det 

medfører skrøbelighed i deres tilværelse, da de bliver sårbare for kollisioner 

mellem domæner, da de ikke i samme grad kan betjene sig af indbyggede 

services. Ved at følge det affektive flow på fodbolddelen produceres der 

skrøbelighed hos talenterne, der er tydeligst i normative eller ikke-normative 

transitioner fra ungdom til senior. Det får en affekt på uddannelsesdelen der 

synes utilsigtet, men som alligevel forekommer da fodbolddelen prioriteres. 

Talenterne efterlades derfor i situationer, hvor de anspores til at følge en 

enstrenget karrierebane på fodbolddelen, hvor de selv må opretholde 

dualiteten, hvis de ønsker det. Det fører til forskellige versioner af det hele 

menneske fra talenter der performer et sportsligt subjekt til talenter der 

performer et dualt subjekt, selvom talentassemblages præger dem i en anden 

retning. Blandt de talenter jeg følger fastholder kun to af disse et dualt subjekt, 

mens de resterende performer i retning af det sportslige. Analysen viser, at i takt 

med deres sportslige progression formindskes klubbernes optagethed af det 

duale, hvor det mere bliver et middel til at nå det høje mål om excellence på 

fodbolddelen. 

 

Kroppen 

Ved at fokusere på kroppen forstærkes skævvridningen af idealet i retning af det 

fodboldmæssige. Analysen viser, at talenterne i deres bestræbelser på at blive 

lukket ind i den kollektive fodboldkrop skal performe den professionelle 

fodboldkrop, og det skal de vedblive med for ikke at blive ekskorporeret. Den 

professionelle fodboldkrop indtager ikke alene talenternes fysiske og agerende 

kroppe, men også de kroppe de skal performe udadtil ved at repræsentere 

klubben og indadtil ved at være en del af en enhed. Talenterne ofrer gerne alt 

for at være en del af den kollektive fodboldkrop, da det at leve i periferien er 

værre. At det hele menneske stort set er udgrænset ses af trænernes brug af 

taktiktavler, hvor talenterne placeres på en fodboldbane. Talenternes 

personligheder sættes kun i relation til den bane, og ikke andre baner. Det er 

altså fodboldkroppen der entydigt er den bestemmende part, men det stiller 

alligevel talenterne over for nogle dilemmaer, som de skal balancere imellem. 

Det gælder bl.a. træning af deres atletiske krop og performance af den agerende 

krop på banen. Det at performe den kollektive fodboldkrop kræver en hel del af 
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talenterne, og det er entydigt, at det er den professionelle fodboldkrop de skal 

stræbe mod. Ydermere er affekten af den performance, at det får dem til at 

distancere sig fra andre mulige kroppe, og dermed utilsigtet markere et skel til 

andre grupper af unge, der kan være uhensigtsmæssigt. Det gør dem mere 

skrøbelige, når de ikke længere lukkes ind i den kollektive fodboldkrop, da det 

kan vanskeliggøre deres muligheder for at blive en del af andre og mere duale 

kroppe.  

 

Klubbernes DC modeller  

Studiet viser det paradoksale i, at den klub med det mest omfattende 

talentassemblage er mindst dual i forhold til uddannelse. Talenterne er der mere 

tilbøjelige til at vælge den kortest mulige ungdomsuddannelse og bruge den tid 

der er til rådighed til noget fodboldrelateret. Det forholder sig omvendt i den 

anden klub. Her bor talenterne ikke nødvendigvis i nærheden af klubben eller 

uddannelsesinstitutionerne, og alligevel vælger de i lige så høj grad 3-årige 

ungdomsuddannelser som 2-årige. De er også villige til at bruge mere tid på 

transport, så længe at de kan vælge den uddannelse de ønsker sig. Mindre 

transporttid og mere tid i hverdagen udløser ikke mere uddannelsesaktivitet hos 

talenterne, hvorfor en veletableret infrastruktur mest af alt gavner 

fodbolddelen. 

Med klubbernes DC modeller træder der også forskellige styrker frem. I klubben 

med et integreret botilbud undgår talenterne transporttid. Derfor er der tid til at 

beskæftige sig med forskellige sociale aktiviteter mellem træning og uddannelse. 

Derudover er talenterne ikke afhængige af deres forældre til at løse praktiske 

opgaver for dem, der ellers består i at køre dem mellem de forskellige dele, 

indkøb af mad, tilberede måltider, smøre madpakker, vaske tøj, gøre rent, 

understøtte deres søvnbehov mv. Disse opgaver løftes af efterskolen, akademiet 

eller college, hvor talenterne i større eller mindre udstrækning selv skal klare 

disse ting med vejledning fra de voksne. Her sniger klubben sig ind ved at indføre 

kontrol i hel traditionel forstand, hvor talenterne vejledes til at spise og drikke 

det rigtige i rette mængder og på de rigtige tidspunkter. Talenterne skal derfor 

demonstrere en anden form for disciplin, end hvis de fortsat levede hjemme hos 

deres forældre. Samtidig begrænses de i deres muligheder for at udvise vilje til 

selv at ville gøre noget. I den anden klub uden et botilbud spiller forældrene en 

anderledes stor rolle i forhold til at løse de praktiske opgaver i hverdagen. Det 

giver forældrene en følelse af, at det at have dreng der er et fodboldtalent er et 

familieprojekt, da det griber ind i hele familiens livsform. Forældrene skal tilpasse 
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deres arbejdstider, mad, søvn, weekender, ferier mv. herefter. Det ses bl.a. ved 

den optimale tallerken, som de også skal servere derhjemme. At elitemiljøet 

griber ind i familierne har den affekt, at forældrene i hverdagen er tættere på 

deres drenge end i den anden klub, hvorfor drengene i større grad kan præges 

af voksne med en helhedsinteresse i dem. Derudover kan de i overgangen til 

senioreliten drage nytte af et netværk uden for klubben, som de har fastholdt 

ved fortsat at bo hjemme hos deres forældre med kammerater i området, 

uddannelser der ikke nødvendigvis ligger i nærheden af klubben mv. Selvom det 

undervejs i deres forløb i klubben giver dem mere transporttid og mindre tid til 

andre aktiviteter, kan det i overgangen have en gavnlig affekt, da alt ved deres 

tilværelse ikke går tabt ved at forlade klubben. 

 

Idealet er ikke det primære 

Med min ny-materialistiske tilgang formår jeg således at gå bag om 

hensigtserklæringerne om at fremme det hele menneske, og derigennem få øje 

på, at dette ideal i praksis forsvinder hen. Ved at følge flows, territorialiseringer 

mv. der virker ind i talentmiljøer bliver affekter af idealet blotlagt og disse 

affekter er ikke nødvendigvis tilsigtet. Min analyse viser, at de humane aktører 

hver især har et begrænset udsyn. Det gælder f.eks. for klubberne der med 

idealet vil tage et socialt ansvar, men i lige så høj grad rekruttere talenter fra hele 

landet og have dem tæt på, hvorfor de tilbyder dem en bopæl, så de kan 

forberede dem til en tilværelse som fuldtidsprofessionel fodboldspiller. Gennem 

min tilgang har det været muligt at se på tværs af disse udsyn og udpege en 

række problematikker. 

Ved at undersøge idealet om at fremme det hele menneske bliver det tydeligt, 

at det gør noget for samtlige aktører, men det er ikke det primære eller det 

egentlige formål for nogen af dem. Der er derimod et relationelt ideal, der ligger 

i mellemrummet mellem fodbold og uddannelse, trænere, ledere og forældre, 

klubber og efterskoler mv. De toneangivende aktører i et talentassemblage tager 

del i dette ideal ved at trække det ind i deres sammenhænge, hvor det skal tjene 

andre formål og derfor forsvinder det hen. De få aktører der ser en værdi ved 

idealet og ønsker DC forløb der er mere i balance består af enkelte spillere, 

forældre, TD, en efterskoleforstander og en collegeleder, men disse aktører er 

ikke tilstrækkelig stærke til at forårsage en de-territorialisering, hvorfor dette 

ikke umiddelbart synes at forekomme. 
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9.2 Regulerende indspark 
Med min analyse smuldrer idealet om at fremme det hele menneske, da det 

overvindes af det andet ideal om at forberede talenterne på en tilværelse som 

fuldtidsprofessionelle fodboldspillere.  

I mit studie får jeg blik for, hvordan talenter der afviger fra det standardiserede 

DC forløb i særlig grad risikerer at støde ind i problemer i hverdagen og i ikke-

normative transitioner. Det flugter med flertallet af studier i syntesen om 

balance mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv, der peger på konfliktuerende 

forhold i studenteratleternes DC forløb (Christensen & Sørensen, 2009; Guidotti 

et al., 2015; Henry, 2013). I mit studie er den sportslige del den dominerende 

aktør, der gør talenterne skrøbelige over for normative og ikke-normative 

transitioner, da disse kan kollidere med andre domæner. Det sker f.eks., når 

talenterne rykkes op hos senioreliten 6 måneder før deres normative transition, 

og de fortsat ikke er færdige med deres ungdomsuddannelser. Derfor havner 

talenterne i situationer de selv må håndtere og som oftest ender i tilsidesættelse 

af deres uddannelsesaktiviteter. Enkelte af dem føler sig skrøbelige ved kun at 

følge sportens vej (Ryan, 2015), men de giver ikke udtryk for, at føle sig presset 

til det (Christensen & Sørensen, 2009). De fleste er villige til at ofre alt andet for 

at følge en enstrenget karrierevej. 

Modsat studier der peger på uddannelsessystemets strukturer, krav og 

begrænsede fleksibilitet som årsag til misvellykkede DC forløb (Debois et al., 

2015; Guidotti et al., 2013; López de Subijana et al., 2015) muliggør 

ungdomsuddannelserne i mit studie DC forløb ved at etablere sportsklasser med 

fleksible skemaer, godkendelse af sportsligt fravær og ekstra undervisning. Det 

der forvolder talenterne udfordringer er den manglende skift i prioriteringer af 

sport og uddannelser (Stambulova et al., 2015). Talenterne præges fra deres 

indtræden i et talentassemblage i en retning, der går på at forberede dem til et 

liv som fuldtidsprofessionel fodboldspiller, hvilket påvirker deres DC forløb i en 

negativ retning. Denne prægning sker fra de dominerende aktører, der bl.a. 

består af trænere og ledere (Capranica et al., 2015; Henry, 2013; Ryan, 2015), på 

trods af deres intentioner og rammer for DC forløb. Det bliver tydeligere des 

længere de når mod senioreliten. For at performe en version af det hele 

menneske, hvor der er en balance mellem fodbold og uddannelse, må talenterne 

selv insistere på at fastholde et dualt subjekt, hvilket hører til undtagelsen. 

Studier om transitioner viser, at DC forløb fremmer en alternativ karrierevej og 

en mindre problematisk post-sportskarriere (Barriopedro et al., 2018; Torregrosa 

et al., 2015; Tshube & Feltz, 2015). Mit studie af unge atleter viser, at det for dem 
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er vanskeligt at undgå ubalance i deres DC forløb, fordi de hele tiden præges i 

retning af en enstrenget sportslig karriere. Det er i tråd med studier af 

talentmiljøer, der viser at spillernes holistiske behov kompromitteres, da de 

befinder sig i et miljø der mest af alt koncentrerer sig om den fodboldmæssige 

del (Ivarsson et al., 2015; Mills et al., 2014). I studier af talentmiljøer er der et 

ensidigt fokus på transitionsproblematikker, og særligt transitionen til 

senioreliten (Larsen et al., 2013; Aalberg & Sæther, 2016). Gennem mit fokus på 

hverdagen får jeg øje på de problemer unge talenter kan støde på der, og ikke 

kun i transitioner. Det gælder f.eks. kollision mellem morgentræning samme 

ugedag og undervisning i de samme fag, hvor kun en af talenterne ikke prioriterer 

denne træning over deltagelse i undervisningen. Det kan vise sig at have negative 

konsekvenser for deres post-sportskarriere. 

 

9.3 Taktikker i og for felten  
På baggrund af mit studie rejser der sig et spørgsmål om, hvad der skal til for at 

få mere balance i talenternes DC forløb, hvorfor jeg afslutningsvist udpeger et 

par taktikker i og for felten. Med taktikker mener jeg måder hvorpå handlinger 

udføres, så de afspejler det mål man ønsker at opnå. 

En måde at få mere balance i disse DC forløb er ved at give mere stemme til dem, 

der bærer idealet. De stærkeste aktører for den måde det er på nu er klubberne, 

herunder trænere og ledere, hvorfor det i stedet må være forældrene der med 

en helhedsinteresse i deres drenge kan se ud over deres sportslige karriereveje. 

Forældrene kan dermed fastholde et blik på flere dimensioner af deres drenges 

udvikling og almene tilværelse. Derudover kan drengene også selv insistere på 

ikke at begrænse deres udvikling i en sportslig retning, men fastholde et fokus på 

begge karriereveje som det gælder for enkelte talenter i mit studie. Hvis 

talenterne ikke altid prioriterer den samme del over den anden, vil de i større 

grad kunne fastholde et dualt subjekt, der fremmer deres alternative 

karriereveje. Derudover kan talenternes uddannelsesvalg i større udstrækning 

blive defineret af dem selv og deres forældre, frem for af klubberne. 

Uddannelsesinstitutionerne er en tredje aktør, der kan skabe mere balance i 

disse DC forløb. Lærerne er helt fraværende i disse talentassemblages, men ved 

at få dem mere på banen kan uddannelserne give talenterne mere end fleksible 

rammer, men også et solidt akademisk indhold og alsidige kompetencer til gavn 

for dem på længere sigt.  
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En måde at støtte talenterne i deres DC forløb er ved at udpege en human aktør, 

der kan have et større udsyn ved at se på tværs af domæner, og kun have 

interesse i talenternes hverdag og transitioner, og forbindelser herimellem. 

Denne aktør kan f.eks. være en elitekoordinator på uddannelsesdelen, der også 

har en funktion på fodbolddelen, så denne indgår i begge domæner, og ikke kun 

lejlighedsvist, men i hverdagen for at støtte talenterne i deres koblinger. Det kan 

også være en træner eller leder, der har en funktion på uddannelsesdelen eller i 

botilbuddene. Det handler om at have en aktør der er en integreret del af 

hverdagen begge steder.   

 

9.4 Nye og andre veje for studie af idealet om at fremme det 

hele menneske 
Efter analysen af to danske elitefodboldklubbers måder at praktisere idealet på, 

rejser der sig nye og andre spørgsmål der kan forfølges i andet studie. I 

forlængelse heraf kan andre danske og/eller udenlandske elitefodboldklubber 

undersøges for deres intentioner og rammer for DC. Et komparativt studie af 

talentmiljøer på tværs af 2-3 lande ved hjælp af mit ny-materialistiske perspektiv 

og etnografi kan måske føre til udpegning af andre aktører og skabe 

opmærksomhed på, hvilke kræfter der her virker ind i talentassemblages. Et 

andet studie kan indbefatte andre sportsgrene for at lave analyser på tværs af 

disse, og se på, hvordan idealet også træder frem og måske indgår andre 

forbindelser mellem aktører. Det kan tjene som inspiration til andre sportsgrene, 

hvor der ikke er de samme økonomiske incitamenter for unge 

eliteidrætsudøvere i at gå efter en enstrenget sportslig karriere. TD har i kraft af 

deres funktion et samarbejde med specialforbundene, hvorfor de kan udpege 

sportsgrene, hvor det kan være særlig interessant at få viden om atleternes DC 

forløb i relation til deres hverdag og transitioner. Mit ny-materialistiske 

perspektiv og metodologi er velegnet til at åbne op for, hvilke aktører af forskellig 

art der bidrager til praktiseringen af idealet, og på hvilke måder de gør det, 

hvorfor det også kan anvendes til studier af hverdagsliv for eliteidrætsudøvere i 

eller på tværs af etnicitet, klasser, køn, alder mv. 
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11. Resumé 

Formålet med ph.d.-projektet er at undersøge danske elitefodboldklubber om 

sammenhængen mellem talentudvikling og ungdomsuddannelser i dansk 

eliteidræt. Team Danmark, Dansk Boldspils-Union, elitefodboldklubber, 

uddannelsesinstitutioner og kommuner arbejder med at fremme idealet om det 

hele menneske, hvilket jeg undersøger konsekvenserne af. 

Jeg anlægger et ny-materialistisk perspektiv der går i en anden retning end 

megen af den realistisk orienterede forskning inden for området. Det gør jeg for 

at bevæge mig fra at ville besvare spørgsmål om, hvad idealet er, til hvor det er 

og hvad det gør, da det ikke kan identificeres uafhængigt af en social praksis. 

Med perspektivet anlægger jeg en mere åben tilgang for at undersøge, hvem der 

i felten er vigtige aktører for idealet, hvilke forbindelser det trækker, og hvordan 

det gøres. Det gør jeg ved hjælp af et etnografisk studie af to elitefodboldklubber, 

der har en intention om at tænke og sætte rammer for dual career forløb for 

unge drenge i alderen 15-18 år. Studiet har en varighed på 1 år, hvor jeg 

anvender en række kvalitative metoder bestående af bl.a. deltagerobservation 

og individuelle og fokusgruppeinterviews med samtlige involverede aktører i 

praktiseringen af idealet.  

Teoretisk låner jeg Gilles Deleuze og Félix Guattaris assemblagebegreb, som jeg 

anvender om konstitueringen af idealet i klubberne. Det muliggør en analyse af 

idealets produktive kraft, hvorigennem aktører af human og ikke-human 

karakter forbindes og indgår i affektive flow i talentassemblages. Ved at følge 

disse flows, territorialiseringer, becomings mv. bliver affekter af idealet blotlagt. 

Med forskningsspørgsmålet spørger jeg til affekter af idealet, hvorfor det 

formuleres sådan: Hvad gør idealet om at fremme det hele menneske i 

talentassemblages, og hvem gør det noget for? Analysen heraf brydes ned i fire 

dele, hvis dele uddybes i det følgende.  

Idealet har indvævet med andre aktører etableret en infrastruktur, der 

sammenkobler klub, uddannelse, bopæl, transport mv. Af infrastrukturen følger 

en række indbyggede services, som talenterne kan benytte sig af for at få 

sammenhæng i deres hverdag. Hvis de undlader det, risikerer de i større grad 

kollisioner mellem domæner. Med infrastrukturen følger forskellige 

performances af idealet, der indbefatter idealet som en policy, 

uddannelsesaftale, botilbud og transportløsning, som tilføjer nuancer i måden 

idealet performes på. 
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Ved at følge det affektive flow i talentassemblages får jeg blik for de 

problematikker talenterne risikerer at støde ind i deres hverdag og i transitioner. 

For talenter der afviger fra at følge DC i standardiseret form påhviler ansvaret 

dem selv og deres familier. Ved at følge flowet på fodbolddelen produceres der 

skrøbelighed hos talenterne, der får en affekt på deres uddannelser. Talenterne 

anspores til at følge en enstrenget karrierevej på fodbolddelen, hvor de selv må 

opretholde dualiteten, hvis de ønsker det. Kun to af talenterne fastholder et 

dualt subjekt, mens de resterende performer i retning af det sportslige subjekt. 

Talenterne skal i deres bestræbelser på at blive lukket ind i den kollektive 

fodboldkrop performe den professionelle fodboldkrop. Denne krop indtager ikke 

alene deres fysiske og agerende kroppe, men også de kroppe de skal performe 

udadtil og indadtil. Talenterne ofrer gerne alt for at vedblive med at være en del 

af denne fodboldkrop. Ved at se på kroppen forstærkes skævridningen af idealet 

i retning af det fodboldmæssige, hvor det er vanskeligt at få øje på nogen former 

for duale kroppe. 

Idealet om at fremme det hele menneske gør noget for samtlige aktører, men 

det er ikke det primære for nogen af dem. For de toneangivende aktører skal det 

tjene andre formål, der får det til at forsvinde hen. De få aktører der ser en værdi 

ved idealet er ikke tilstrækkelig stærke til at forårsage en de-territorialisering, 

hvorfor idealet om det hele menneske smuldrer i takt med talenternes 

progression mod senioreliten.



12. Summary   

The purpose of the PhD project is to investigate Danish elite football clubs in 

relation to the connection between talent development and youth education in 

Danish elite sport. A number of actors; Team Denmark, Danish Football 

Association, elite football clubs, educational institutions and municipalities are 

working to promote the ideal of the whole person, and the consequences of this 

work is investigated. 

I apply a new-materialistic perspective. This is a non-traditional approach to 

research within the field. The motivation is to move away from wanting to 

answer the question about; what the ideal is to where it is and what it does, as 

it cannot be identified independently of a social practice. With this perspective, 

I take a more open approach to investigate who in the field are important actors 

for the ideal, what connections are drawn between the actors and how this is 

done. I do this by using an ethnographic study of two cases of elite football clubs. 

The clubs have an intention to think and provide frames that facilitate dual career 

(DC) development for young boys ages 15-18. The study has a duration of 1 year, 

where I use a number of qualitative methods including participant observation, 

individual interviews and focus group interviews. The informants are all actors 

involved in the practice of the ideal. 

Theoretically, I build on Gilles Deleuze and Félix Guattaris assemblage concept, 

which I apply to the constitution of the ideal in the clubs. This enables an analysis 

of the productive power of the ideal through which actors of the human and non-

human character are connected and involved in the affective flow in the talent 

assemblages. By following these flows, territorialisations, becomings, etc. the 

affects of the ideal are revealed. 

With the intention is to understand the affects of the ideal, I state the following 

research question: How does promoting the ideal of the whole person work in 

talent assemblages, and who does it work for? This analysis is broken down into 

four parts as elaborated on in the following. 

The ideal has interwoven with other actors established an infrastructure, which 

link clubs, education, residence, transport, etc. The infrastructure provides a 

number of built-in services. These are made available for the talents to use to 

gain consistency in their everyday lives. If they fail to do so, they are at a greater 

risk of cross-domain collisions. With the infrastructure comes different 

performances of the ideal, this includes the ideal as; a policy, education 

agreement, accommodation and transport solution, which adds nuances to the 

way the ideal is performed. 
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By following the affective flow in talent assemblages, I get an insight into the 

talent’s problems in their everyday lives and transitions in football and 

education. Talents, who deviate from the standardized DC form, are with their 

family themselves responsible to avoid problems. When talents participate in the 

football flow, it takes dominants over the education flow, living the talents fragile 

in this regard. While a part of the football flow, the talents are spurred to follow 

a one-way career path. If a duality including an educational focus is desired, the 

talents must maintain these themselves. Only two of the talents maintain dual 

subject, while the remaining performs toward the sporting subject. 

To be a part of the collective football body, the talents must perform the 

professional football body. This body not only occupies their physical and acting 

bodies, but also the bodies they must perform externally and internally. The 

talents are willing to sacrifice everything to maintain their position as a part of 

the collective football body. By looking at the body, the distortion of the whole 

person ideal is reinforced and drawn towards the performing football body. It is 

difficult to see any kind of dual bodies. 

The ideal of promoting the whole person affects all actors, but it is not the 

primary embodiment for any of them. For the leading actors, the ideal must 

serve other purposes that will make it disappear. The few actors who see a value 

in the ideal are not strong enough to cause a de-territorialisation, which is why 

the ideal of the whole person disintegrate as the talent progress towards the 

senior elite.



13. Bilag 

13.1 Tabeloversigt over syntesens studier 
Tematik Metode Teori og begreb Resultat 

Balance mellem eliteidræt og uddannelse/erhverv (11 studier) 

(Christensen 
& Sørensen, 
2009) 

Narrativ og kvalitativ 
tilgange med 
anvendelse af 
individuelle og 
fokusgruppeinterview 

Lewins psykologiske 
feltteori og Scheins 
teori om 
organisationskultur 

Variation af kulturelle konflikter 
og modstridende krav i DC forløb, 
der gør det svært for spillernes at 
opfylde krav i begge domæner 

(Aquilina, 
2013) 

Kvalitative 
livshistorieinterviews 

Grounded Theory 
tilgang. 
Udviklingsmodellen 
for atleters transition 

Atleter oplever gensidige fordele 
ved deres DC forløb, hvorfor 
disse komplementære hinanden 

(Henry, 2013) Analyse af policy 
tekster 

Historisk og 
diskursanalytisk 
tilgang 

Atleter presses til at handle imod 
deres langsigtede interesser 
grundet trænere og andre 
interessenters ensidige fokus på 
sporten 

(Guidotti et 
al., 2013) 

Spørgeskema Statistisk 
faktoranalyse 

Sportsorganisationer har tendens 
til at prioritere sportslige 
præstationer, hvorfor atleter 
henledes mod et 
uddannelsesfrafald 

(Stambulova 
et al., 2015) 

Longitudinal mixed 
methods design  

Udviklingsmodellen 
for atleters 
transition, atleters 
karrieretransitions-
model, samt 
regressionsanalyse 

Et konstant ligeligt fokus mellem 
sport og uddannelse er ikke 
muligt uden negative følger 
heraf. Det kræver et skift i 
prioritering mellem sport og 
uddannelse 

(Debois et al., 
2015) 

Kvalitative interviews i 
et retrospektivt design 

Udviklingsmodellen 
for atleters transition 

Atleters oplever ikkelineære DC 
forløb og utilstrækkelig støtte fra 
uddannelser 

(Ryan, 2015) Kvalitativt 
interviewdesign 

Induktive analyser af 
emergente temaer 
fremstillet i 
narrativer  

Atleter føler sig skrøbelige ved 
kun at forfølge deres sportslige 
karriere 

(Capranica et 
al., 2015) 

Dokumentbeskrivelse Policy analyse  Selvom atleter er ansvarlige for 
deres DC forløb har de behov for 
støtte til planlægning og styring 
af disse forløb 

(Guidotti et 
al., 2015) 

Systematisk metastudie - Der er fokus på studenteratleters 
erfaringer med transitioner og 
oplevelser af effektiviteten i 
miljøer, som generelt føler sig 
udfordret i deres DC forløb 

(Graczyk et 
al., 2017) 

Kvantitativt 
tværsnitsdesign med 
spørgeskema 

Statistisk analyse. 
Chi-kvadratisk test 

Atleter kan følge DC forløb 
uanset typen af individuel- eller 
holdsport 

(Linnér et al., 
2019) 

Kvantitativt 
tværsnitsdesign med 
spørgeskema 

Statistisk analyse. 
Atleters 
karrieretransitions-
model 

Studenteratleter føler sig 
nødsaget til at udvikle mere end 
70 % DC kompetencer for at følge 
et DC forløb 

Transitioner (7 studier) 
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(López de 
Subijana et 
al., 2015) 

Kvantitativt 
surveydesign. 
Prospektivt design 

Faktoranalyse PROAD har en positiv effekt på 
studenteratleters DC forløb. 
Trods det oplever de barrierer 
med uddannelsesdelen 

(Torregrosa 
et al., 2015) 

Kvalitativt longitudinal 
studie med 
retrospektive og 
prospektive interviews 

Tematisk analyse ud 
fra en deduktiv 
tilgang 

Atleter der følger et DC forløb 
deler samme profil og disse 
faktorer tenderer at facilitere en 
alternativ karriere 

(Tshube & 
Feltz, 2015) 

Tværkulturel 
komparativt studie 
med spørgeskemaer, 
semistruktureret og 
fokusgruppeinterviews 

Bronfenbrenners bio-
miljøorienterede 
model 

Atleter der følger et DC forløb 
bruger denne til at forberede sig 
på en alternativ karriere, hvorfor 
de også oplever mere vellykkede 
post-sportskarriere end de øvrige 

(Küttel et al., 
2017) 

Komparativ 
undersøgelse. 
Retrospektivt 
tværsnitsdesign med 
online spørgeskemaer 

Atleters 
karrieretransitionsmo
del. Multiple 
regressionsanalyser 

Individuelle forskelle mht. 
sportslig identitet og 
uddannelsesniveau, men lighed i 
pensionsplanlægning og selvvalgt 
karriereophør 

(Morris et al., 
2017) 

Kvalitativt 
interviewdesign 

Tematisk 
indholdsanalyse. 
Udviklingsmodel for 
atleters transition 

Spillerne er motiveret og nervøse 
inden transitionen, mens de efter 
er mere selvsikre på at lykkes 
hermed.  

(Barriopedro 
et al., 2018) 

Kvantitativt design med 
anvendelse af online 
spørgeskemaer 

Multivariat 
multinominal 
logistiske analyse. 
Atleters 
karrieretransitionsmo
del 

Atleters der fulgt en parallel 
karrierevej oplever færre 
problemer i deres post-
sportskarriere end dem der har 
fulgt en konvergent vej  

(Küttel et al., 
2018) 

Komparativ 
undersøgelse. 
Retrospektivt 
tværsnitsdesign med 
spørgeskemaer 

Karrieretransitions- 
og 
udviklingsmodellen 
for atleters 
transition. 
Bronfenbrenners bio-
miljøorienterede 
model 

Forskelle mellem atleters 
transition til deres post-
sportskarriere indikerer, at de 
nationale kontekster påvirker 
hertil 

Talentmiljøer (6 studier) 

(Mills et al., 
2012) 

Kvalitativt 
interviewdesign 

Gagnés 
udviklingsteori 

Bevidsthed hos talenterne er en 
blandt flere betydningsfulde 
faktorer i et multidimensionelt 
talentudviklingsmiljø 

(Larsen et al., 
2013) 

Kvalitativt studie 
bestående af 
interviews, 
deltagerobservation og 
dokumentanalyse 

Bronfenbrenners bio-
miljøorienterede 
model og Scheins 
model om miljøets 
succesfaktorer 

Miljøer er ansvarlige for at give 
spillerne de tilstrækkelige 
ressourcer for at klare 
transitionen til senioreliten. 
Trænerne og ledere ekspliciterer 
ikke forventninger og krav til 
hertil 

(Mills et. al, 
2014) 

Spørgeskema  Psykometrisk 
instrument 

Spillerne opfatter deres miljøer 
positivt, men trods det negligerer 
miljøerne den psykosociale 
dimension der skabes spillerne 

(Larsen et al., 
2014) 

Casestudiedesign der 
anvender 

Miljøorienteret 
interventionsprojekt 

Interventionen var en succes, da 
den skabte større klarhed i 
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deltagerobservation og 
fokusgruppeinterviews 

forventninger og krav til spillerne 
i transitionen til senioreliten 

(Ivarsson et 
al., 2015) 

Feltbaseret longitudinal 
design med anvendelse 
af spørgeskemaer 

Psykometrisk 
instrument 

Atleters har et højt niveau af 
trivsel og en positiv opfattelse af 
deres miljøer. Langsigtet 
udvikling og et individuel fokus er 
vigtige faktorer for trivslen 

(Aalberg & 
Sæther, 
2016) 

Casestudier der 
anvender 
deltagerobservation og 
interviews.  

Bronfenbrenners bio-
miljøorienterede 
model. Scheins 
model om miljøets 
succesfaktorer 

Klubben tilbyder et struktureret 
og velorganiseret miljø, men 
oplever transitionsproblemer hos 
spillerne i deres overgang til 
senioreliten 
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13.2 Interviewguides 
Guide til klubber 
Idealet 

 Har I et ideal om at fremme det hele menneske? Hvis ja, hvordan forstår I 
det? 

 Hvordan arbejder I med at fremme det?  

 Hvordan blev det indført? Hvem fik idéen? Hvem gjorde hvad? 

 Var der forskellige holdninger til det? Er der fortsat det? 
 

Dual career forløb   
Funktion og mål 

 Hvilke uddannelsesforløb er U-17 og U-19 spillere på? 

 Har I nogle mål med spillernes fodbold- og uddannelsesforløb? 

 Hvordan er balancen mellem fodbold og uddannelsesdelene? Er der noget 
der vigtigere end noget andet? 

 
Aktører 

 Hvilke aktører er betydningsfulde i forhold til talenternes hverdag, herunder 
hvilken rolle spiller de? Hold- og klassekammerater, trænere, forældre, 
lærere, koordinatorer, ledere, venner, agenter mv? 

 Hvordan samarbejdes der om deres fodbold- og uddannelsesforløb? 

 Hvem er ansvarlig for at begge dele fungerer? 

 Hvordan planlægges forløbene? Hvem er betydningsfulde i forhold til det? 
Og hvad kræver det af klubberne, uddannelserne, spillerne, forældrene? Og 
evt. andre? 

 
Hverdagen 

 Hvordan forsøger I at hjælpe spillerne med at få hverdagen til at fungere? 

 Hvornår opstår der dilemmaer, spændinger, problematikker? Hvad skyldes 
de? 

 Hvornår fungerer disse forløb uproblematisk? Hvad skyldes det? 

 Er der nogle drenge det bare kører for? Og modsat nogle det ikke kører for? 
 
Spidsbelastninger 

 Er der perioder, hvor spillerne er ekstra belastede i forhold til deres fodbold- 
og uddannelsesforløb? F.eks. eksamener, fodboldkampe, landskampe, 
udlandsrejser, træningslejr 

 Hvad gør I, i disse situationer? 

 Hvilke aftaler er der indgået i hverdagen mellem klub, ungdomsuddannelser, 
spillere og andre? 

 Er det tilpasset den enkelte? Hvor fleksibelt er det? 
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Transitioner 

 Hvilke overgange er vigtige i forhold til spillernes fodbold- og 
uddannelsesforløb? 

 I hverdagen? (Mellem klub, uddannelsesinstitutioner, bopæl mv.)  

 Fra grundskolen til ungdomsuddannelse? 

 Fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse, arbejde eller 
fuldtidskontrakt?  

 Er der faser eller perioder, hvor I er særligt opmærksomme på spillernes 
(fodbold- og uddannelsesmæssige) udvikling? 

 
Guide til ungdomsuddannelser, efterskoler og college 

 Hvad er det for en uddannelse/efterskole/botilbud? Og i relation til 
klubben? 

 Hvad er din rolle? Og i relation til klubben? 

 Hvordan samarbejder I med klubben? Hvad målet for det? 

 Hvordan forløber samarbejdet i hverdagen? Og i perioder, hvor drengene 
er særligt belastede?  

 Hvilke aktører er vigtige for at samarbejdet fungere? 

 Hvad er status for jeres samarbejde? 

 Hvilke overgange er vigtige for talenterne? Hvad sker der i dem? 

 Kan du give eksempler på gode og mindre gode forløb? 
 

Guide til Team Danmark og DBU 

 Hvad arbejder organisationen/forbundet for? Er idealet om at fremme det 
hele menneske en del af det? 

 Hvad er din rolle? Hvad er dine arbejdsområder? Særlige indsatser?  

 Hvordan foregår samarbejdet med klubberne, uddannelsesinstitutionerne 
mv.? Og hvad er målet med det? 

 Hvilke aktører er vigtige for samarbejdet? Og hvilke udfordringer og/eller 
muligheder oplever I? 

 Har du/I indsigt i, hvordan spillernes hverdag forløber? Særlige aftaler mv.? 
Og i perioder, hvor de er særligt belastet? 

 Har du eksempler på gode og mindre gode forløb for disse drenge? 

 Hvilke overgange er vigtige for spillerne?     
 

 
Guide til agenter 

 Hvad er din rolle? Og hvad er dit mål? 

 Hvordan samarbejder du med talenterne, forældre mv.?  

 Hvilken rolle spiller uddannelse? 

 Hvordan oplever du koblingen mellem fodbold og uddannelse? 

 Hvilke aktører er vigtige for, at hverdagen fungerer for talenterne? 

 Hvilke spidsbelastninger oplever talenterne? Hvordan støtter I dem? 



IDEALET OM AT FREMME DET HELE MENNESKE I DANSKE ELITEFODBOLDKLUBBER 

   

266 

 Hvilke overgange er vigtige for talenterne? 

 Hvor langt ser I ud i spillernes karriere? (tidshorisont) 
 
Guide til politiker 

 Hvad er det for en kommune? 

 Hvad er jeres fokus på eliteidræt? Er der forskellige holdninger til det i 
kommunen? 

 Hvordan samarbejder I med klubben, uddannelsesinstitutionerne, college 
mv.? Og hvad er målet med det? 

 Hvad er vigtigt for jeres samarbejde? Og hvad er status for det? 

 Kan du give eksempler på gode og mindre gode initiativer, projekter mv. 
inden for området? 

 
Guide til spillere 

 Hvad vil du gerne opnå med dit fodbold, uddannelse mv.?  

 Hvordan går det med fodbold, uddannelse, bopæl, transport mv.? Oplevet 
nogle forandringer? Udfordringer? Andet? 

 Hvordan går det med at kombinere dit fodbold- og uddannelsesforløb?  

 Hvordan fungerer din hverdag? Hvilke personer er betydningsfulde for at få 
din hverdag til at hænge? På hvilke måder gør de det? 

 Har du faser eller perioder i løbet af en dag, en uge eller et år, hvor du føler 
dig særlig belastet? Hvis ja, hvorfor? Hvad gør du så? 

 Har du nogen skiftet klub? Hvorfor gjorde du det? Hvordan forandrede det 
din hverdag? Havde det indflydelse på dit uddannelsesforløb? 

 Har du nogensinde skiftet uddannelse? Hvorfor gjorde du det? Hvordan 
forandrede det din hverdag? Havde det indflydelse på dit fodbold? 
 

Guide til forældre (fokusgrupper) 
Idealet 

 Er I bekendt med, at klubben har et ideal om at fremme det hele menneske? 
Hvis ja, hvordan oplever I det?  

 Er idealet vigtigt for jer?  

 Oplever I, om der er forskellige holdninger til det? 
 
Uddannelsesinstitution 

 Hvordan træf jeres drenge/I en beslutning om valg af ungdomsuddannelse? 
Hvad var vigtigt i den sammenhæng?  

 Søgte I vejledning hos nogen?  
 
Dual career forløb 
Funktion og mål 

 Har I nogle mål med jeres drenges fodbold- og uddannelsesforløb? 

 Hvordan er balancen mellem disse? Hvad er vigtigt for, at der er balance? 
Hvornår er der ubalance?  
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Aktører 

 Hvilke aktører er betydningsfulde i forhold til jeres drenges fodbold- og 
uddannelsesforløb?  

 Hvordan samarbejdes der om det?  

 Hvem er ansvarlig for at få det til at fungere?  

 Hvordan planlægges det? 
 
Hverdagen 

 Hvordan hjælper I jeres drenge med at få hverdagen til at fungere? 

 Hvornår opstår der udfordringer? Hvad gør I så? 

 Hvornår forløber hverdagen uproblematisk? 
 
Spidsbelastninger 

 Er der perioder, hvor jeres drenge er ekstra belastede i forhold til at få det 
hele til at hænge sammen? F.eks. særlig vigtige kampe, eksamener, 
træningslejr, udlandsrejser.  

 Hvad gør I, i disse situationer?  

 Hvilke aftaler er der eventuelt indgået?  
 
Transitioner  

 Hvilke overgange er vigtige for jeres drenge i forhold til fodbold- og 
uddannelsesdelen? Er der perioder, hvor I er særlige opmærksomme på 
deres udvikling?  
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13.3 Observationsguide 
Opmærksomhedspunkter for mine ustrukturerede observationer. 

Humane aktører: Hvilke aktører befinder sig hvor? Hvordan performer aktørerne 

og væver sig i andre ting, idéer mv.? Hvad bærer de på deres kroppe og hvordan 

gør de det?  

Aktiviteter: Hvad foretager aktørerne sig og med hjælp af hvad? Hvad kræver det 

af aktørerne for at deltage i aktiviteterne? Er der omgangsformer, ritualer mv.? 

Hvis ja, hvordan performes de? 

Bygninger: Hvordan ser bygningerne ud? Hvad er der på dem? Hvilke formål har 

de?  

Rum: Hvilke rum er der? Hvad er der i dem (på vægge, døre mv.)? Og hvad 

foretager aktørerne sig i dem og med hjælp af hvad?   

Tid: Hvad foretager aktørerne sig på hvilke tidspunkter? Og hvordan væver det 

sig sammen med i hvilke rum de befinder sig?  

Steder: Hvad er de geografiske afstande mellem de forskellige dele? Hvordan 

kommer aktørerne fra det ene til det andet sted? Og på hvilke måder? 


