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Forord  

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser er den første rapport fra et stort 3-årigt 

forskningsprojekt om idrætsklasser og talentudvikling i folkeskolernes 7.-9. kl. i landets 

elitekommuner. Projektet har til formål at undersøge og dokumentere styrkerne og udfordringer 

ved det særlige tilbud, som idrætsklasser udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for 

idrætsklasseelever i udskolingen. Forskningsprojektet undersøger idrætsklasser og 

idrætsklasseelever med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.  

I nærværende rapport offentliggør vi resultaterne af en surveyundersøgelse med 7.-9. kl. 

idrætselever. Rapporten belyser idrætsklasserne som ramme for idrætselevernes skolegang og 

støtte for deres talentudvikling med afsæt i idrætselevernes egne vurderinger. 

Rapporten er udarbejdet af forskerne Jesper Stilling Olesen og Jens Christian Nielsen, der er 

forskningsprojektets leder. Statistiker André Torre har stået for udarbejdelse af datakørsler og -

analyser i samarbejde med professor Peter N. Allerup. 

Rapporten er baseret på data fra en survey blandt 1.170 idrætselever og tilkoblede registerdata fra 

Danmarks Statistik om elevernes socioøkonomiske baggrund og deres karakterer ved folkeskolens 

afgangsprøve for 9. klasseelevernes vedkommende. Surveyundersøgelsen er gennemført i perioden 

fra 1. maj til 30. juni 2013 med udgangspunkt i et spørgeskema, der er udarbejdet i samarbejde 

med Epinion. Epinion har endvidere stået for den tekniske varetagelse af dataindsamlingen og 

tilkoblingen af registerdata hos Danmarks Statistik.  

Forskningsprojektet finder sted i samarbejde med Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, 

Undervisningsministeriet og elitekommunerne Aalborg, Aarhus, Ballerup, Esbjerg, Gentofte, 

Haderslev, Herning, Hillerød, Holstebro, Horsens, Kolding, København, Randers, Roskilde og 

Svendborg. Det er disse parter som har ydet økonomisk støttet til at etablere forskningsprojektet.   

Rapporten er undervejs blevet kvalificeret af dialogen med forskningsprojektets følgegruppe, der 

består af Lise Warren Pedersen, Team Copenhagen, Torben Sørensen, Elitesport Aalborg, Ole 

Hvilsom Larsen, Mette Ploug Krølner og Julie Heidemann, Undervisningsministeriet, Jesper Frigast 

Larsen og Morten Mølholm Madsen, Danmarks Idrætsforbund og Knud Skadborg og Lars Green 

Bach, Team Danmark. Vi skylder dem alle en stor tak. Også en stor tak skal lyde til de mange 

idrætsskoler og idrætselever, der har sagt ja til at indgå i undersøgelsen og dermed bidraget til at 

give os indsigt i, hvordan det er at være idrætselev. 

 

God læselyst! 

Jens Christian Nielsen og Jesper Stilling Olesen 

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet 

  



 4  

Indhold 
Indledning .......................................................................................................... 7 

Intro til rapporten ............................................................................................................................. 7 

Formål og baggrund for det samlede forskningsprojekt .................................................................. 8 

Rapportens tematikker og fokus .................................................................................................... 10 

Rapportens datakilder og metoder ................................................................................................ 13 

Læsevejledning ............................................................................................................................... 16 

1. Hvem bliver idrætselever? .............................................................................. 17 

Idrætsskolernes elever ................................................................................................................... 17 

Kønssammensætning af idrætsklasserne ....................................................................................... 18 

Idrætselevernes etniske profil ........................................................................................................ 19 

Socioøkonomi i familierne .............................................................................................................. 21 

Idrætselevernes alder – relativ alderseffekt og alder ved skolestart............................................. 23 

Opsummering på idrætseleverne ud fra registerdata ................................................................... 25 

Eliteidrætsfamilier .......................................................................................................................... 25 

Sportsgren – idrætselever kommer fra de store idrætsgrene ....................................................... 26 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 28 

2. Forandringer fra tidligere skolegang ved at gå i idrætsklasse .............................. 30 

Bedre mulighed for at dyrke sport ................................................................................................. 30 

Fordel at gå i klasse med andre idrætstalenter.............................................................................. 31 

Bedre mulighed for at passe skolen ............................................................................................... 33 

Øget skoleglæde ............................................................................................................................. 34 

Længere vej til skole ....................................................................................................................... 35 

Klubskifte i relation til at gå i en idrætsklasse ................................................................................ 36 

Fordele og ulemper ved at gå i en idrætsklasse ............................................................................. 38 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 40 

3. Idrætselevernes vurdering af undervisningen fagligt og sportsligt ........................ 41 

Elevernes prioritering af idrætsklassens skolefaglige og sportslige læringsmiljø .......................... 41 

Elevernes vurdering af det sportslige niveau i idrætsklassen og hos dem selv ............................. 42 

Elevernes vurdering af idrætsklassens og eget faglige niveau ....................................................... 46 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 48 

4. Idrætsklassernes fællesskab ........................................................................... 49 

Oplever idrætsklasseeleverne fællestræk mellem klassens elever ............................................... 51 

Medvirker fællesskabet i idrætsklasserne til skoleglæde? ............................................................ 53 



 5  

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 54 

5. Undervisningsmiljøet i idrætsklasserne ............................................................. 55 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 58 

6. Idrættens spor i undervisningens tilrettelæggelse og indhold .............................. 59 

Fleksibilitet i og tilpasning af undervisning .................................................................................... 59 

Effekter af at undervisningens lektier og afleveringer tilpasses idrætsudøvelsen ........................ 60 

Effekter af at idrætten inddrages i undervisningen ....................................................................... 62 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 63 

7. Idrætsklassernes skole/hjem-samarbejde ......................................................... 64 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 66 

8. Hvad ville kunne få eleverne til at stoppe i idrætsklassen? .................................. 67 

Overvejelser om at stoppe i idrætsklassen .................................................................................... 67 

Vil eleverne stoppe i klassen, hvis de ikke længe sigter mod  eliten i deres sport? ...................... 69 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 71 

9. Idrætsklassernes integration i folkeskolernes fællesskaber.................................. 72 

Fællesskabet med øvrige elever på skolen..................................................................................... 72 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 76 

10. Betydningen af idrætselevernes træning i skole  og klub ................................... 77 

Træningsmængde ........................................................................................................................... 77 

Kvalitative forandringer .................................................................................................................. 79 

Vurdering af morgentræning ......................................................................................................... 80 

Koordinering af træning ................................................................................................................. 83 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 84 

11. Betydningen af skadesforekomster hos idrætseleverne ..................................... 85 

Skadesforekomsten ........................................................................................................................ 86 

Skadernes betydning for idrætseleverne ....................................................................................... 88 

Opmærksomhedspunkter .............................................................................................................. 93 

12. Idrætselevernes hverdagsliv og tidsforbrug ..................................................... 94 

Hvad bruger idrætseleverne deres tid på? ..................................................................................... 94 

Søvn ................................................................................................................................................ 95 

Fritidsjob ......................................................................................................................................... 97 

Pligter i hjemmet ............................................................................................................................ 97 

Familiebesøg ................................................................................................................................... 98 

Venner ............................................................................................................................................ 99 



 6  

Kærester ....................................................................................................................................... 100 

Idrætselevernes oplevelse af deres tidsforbrug ........................................................................... 101 

Opbakning fra forældre ................................................................................................................ 103 

Opbakning fra eliteidrætsforældre .............................................................................................. 104 

Håndtering af den tæt pakkede hverdag ..................................................................................... 105 

Opmærksomhedspunkter ............................................................................................................ 106 

13. Rådgivning af idrætseleverne ....................................................................... 107 

Rådgivning i relation til skolegang og uddannelse ....................................................................... 107 

Rådgivning i forhold til idræt ........................................................................................................ 108 

Samtalepartnere i forhold til personlige problemer .................................................................... 109 

Støtter i modgang ......................................................................................................................... 110 

Opmærksomhedspunkter ............................................................................................................ 111 

14. Idrætselevernes forestillinger om fremtiden ................................................... 112 

Elevernes prioritering af sport og uddannelse de næste fem år ................................................. 112 

Elevernes oplevelse af forventninger til deres prioriteringer  - fra aktører rundt om dem ......... 114 

Uddannelsesvalget efter 9. klasse ................................................................................................ 116 

Hvad vil de unge gerne i fremtiden? ............................................................................................ 119 

Opmærksomhedspunkter ............................................................................................................ 124 

15. Idrætselevernes faglige præstationer ............................................................ 125 

Analyse af karakterer i dansk læsning .......................................................................................... 125 

Analyse af karakterer i matematisk problemløsning ................................................................... 128 

Idrætselevernes faglige præstationer .......................................................................................... 130 

Opmærksomhedspunkter ............................................................................................................ 130 

Afslutning: Opsamling og perspektiver ................................................................ 131 

Sammensætning af idrætsklasserne ............................................................................................ 131 

Kulturen i klassen ......................................................................................................................... 132 

Samspil mellem skole og idræt..................................................................................................... 134 

Idrætsklassen i skolen .................................................................................................................. 135 

Idrætsklassen og familien ............................................................................................................. 136 

To spor til fremtiden ..................................................................................................................... 137 

Litteratur ......................................................................................................... 140 

 

  



 7  

Indledning 

 

Intro til rapporten  

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser præsenterer resultaterne af en stor videnskabelig 

undersøgelse om idrætsklasser og talentudvikling blandt 7., 8. og 9. klasses idrætselever. 

Undersøgelsen bygger på registerdata og elektroniske spørgeskemaer med skoleelever i 

udskolingen, der går i særlige idrætsklasser på folkeskoler i elitekommunerne Aalborg, Aarhus, 

Ballerup, Esbjerg, Gentofte, Haderslev, Herning, Hillerød, Holstebro, Horsens, Kolding, København, 

Randers og Roskilde.1 

Den elektroniske survey har været cpr-baseret og er blevet gennemført i perioden fra 1. maj til 30. 

juni 2013 med udgangspunkt i et spørgeskema, som er udarbejdet i samarbejde med Epinion, der 

også har varetaget den tekniske del af dataindsamlingen og -sikringen. Eftersom surveyen har 

været cpr-baseret har det gjort det muligt at tilkoble elevernes surveydata socioøkonomiske 

baggrundsfaktorer og tilgængelige folkeskolekarakterer via Danmarks Statistik. Epinion har 

varetaget samarbejdet med Danmarks Statistik om registerdatatilkoblingen. Analyserne af 

idrætselevernes besvarelser og registerdata er dog alene foretaget af forskerne, André Torre, Peter 

N. Allerup, Jesper Stilling Olesen og Jens Christian Nielsen, alle fra Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet. De to sidstnævnte er ansvarlige for rapportens 

udarbejdelse og indhold.   

Rapporten indgår i det treårige forskningsprojekt Idrætsklasser – plads til idrætstalenter i den 

danske folkeskole om idrætsklasser i udskolingen, hvis overordnede formål er at undersøge, 

hvordan idrætsklasserne fungerer som ramme både for elevernes skolegang og for deres udvikling 

som idrætstalenter med fokus på hvad idrætsklasserne giver eleverne personligt, fagligt og socialt. 

Projektet er med andre ord særligt interesseret i idrætselevernes perspektiv på det at gå i en 

idrætsklasse i udskolingen, herunder hvordan idrætsklassen som ramme/støtte for deres skolegang 

og idræt kobler sig til deres motivation for videre uddannelse og talentudvikling. Nærværende 

rapport Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser bidrager således til at belyse dette. Det samlede 

forskningsprojekt har imidlertid også blik for idrætsklassens forskellige aktørers (skoler/lærere, 

klubber/trænere, kommuner/elitekoordinatorer osv.) interesser i og perspektiver på denne 

kobling.  

Denne forskningsrapport er som nævnt baseret på survey- og registerdata. Således belyser 

rapporten primært idrætsklasseeleverne og idrætsklasserne i tal og tabeller, der er lavet med 

udgangspunkt i statistiske analyser af vores spørgeskemaundersøgelse og registerdata. Rapporten 

indeholder bl.a. analyser af, hvor udbredt tilfredsheden er med idrætsklasserne blandt eleverne, 

hvordan de vurderer idrætsklassernes betydning for deres sportslige udvikling, hvordan de ser på 

det faglige miljø og undervisningen, hvordan de ser på klassefællesskabet og det sociale 

                                                           
1
 Svendborg Kommunes idrætsklasser indgår også i det samlede forskningsprojekt, men klasserne i udskolingen er først 

blevet etableret i skoleåret 2013/14 og det har derfor ikke været muligt at lade idrætselever indgå i det datamateriale 
denne undersøgelse baserer sig på. 
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læringsmiljø og hvilke fremtidsperspektiver de har på deres skolegang og idræt. Der er også 

foretaget analyser af, om idrætselevernes erfaringer hænger sammen med hvilket klassetrin de går 

på, hvilken sportsgren de dyrker, deres køn og deres socioøkonomiske baggrund. Endeligt er der på 

baggrund af karakterdata fra folkeskolens afgangsprøver i dansk (læsning) og matematik 

(problemløsning) foretaget analyser af idrætselevernes skolepræstationer i disse fag. Denne del af 

analysen baserer sig alene på 9. klasses eleverne. 

 

Formål og baggrund for det samlede forskningsprojekt 

Team Danmark har sammen med Danmarks Idrætsforbund udviklet et idrætsskolekoncept. Dette 

er sket med afsæt i revideringen af loven om eliteidræt i 2004, hvor en nedre aldersgrænse på 15 

år for de idrætsudøvere, der er genstand for Team Danmarks virke, blev ophævet (jf. Warren 

Petersen 2012). Etableringen af idrætsskoler i folkeskoleregi indgår som et centralt element i Team 

Danmarks samarbejde med en række kommuner, de såkaldte elitekommuner, der er forpligtiget på 

en bred kommunal satsning på eliteidrætten. Formålet med idrætsskoler er at styrke det 

kommunale idrætstilbud i folkeskolen ved, at give eleverne på en idrætsskole et ekstra 

idrætstilbud. I udskolingen, dvs. 7. til 9./10. klassetrin, er der endvidere fokus på, at der udvikles et 

idrætsspecifikt tilbud henvendt til talentfulde unge. Det er dette tilbud som er forskningsprojektets 

genstandsfelt. 

Grundtanken med idrætsklassetilbuddet i udskolingen er, at de mest talentfulde udøvere i 

elitekommunerne skal have mulighed for at benytte ekstra idrætstimer til idrætsspecifik 

aldersrelateret træning, dvs. fysisk, teknisk, taktisk og mental træning. Træningen skal koordineres 

og foregå i samarbejde med de lokale eliteklubber. De fleste steder indebærer idrætstilbuddet, at 

idrætsklasseeleverne to morgener om ugen får idrætsspecifik træning. I de fleste idrætsgrene 

varetages denne træning af trænere fra de klubber og foreninger, der er tilknyttet ordningen. 

Træningstilbuddet tilstræbes at være placeret under hensyntagen til øvrige træningspas. En tredje 

morgen er der skoleidræt og fysisk basistræning. 

Det er sparsomt med forskning på dette område, men de foreløbige erfaringer og undersøgelser 

(Warren Pedersen 2010 og 2012, Trankjær 2010, Eltved & Miller 2011) peger på, at der er 

væsentlige gevinster for netop de unges motivation, lyst til læring og skoleglæde forbundet med 

det at koble idræt og skole på nye måder. Erfaringerne fra undersøgelserne peger bl.a. på, at de 

unge i idrætsklasserne er gladere for at gå i skole end de øvrige folkeskoleelever i udskolingen, at 

børn og unge i idrætsklasserne udviser en høj grad af trivsel såvel fagligt som socialt og sportsligt 

og at klasserne er dynamiske og ressourcestærke og medvirker til at hæve ikke blot det samlede 

niveau i klasserne, men også for hele skolen. Disse resultater efterforsker vi i en national ramme, 

idet denne undersøgelse omfatter alle igangværende idrætselever på 7. til 9. klassetrin i hele 

landet. 

Det har hidtil ikke været forskningsmæssigt dokumenteret og belyst om og på hvilken måde 

idrætsklasserne virker fremmende på de unges lyst til læring og udvikling på såvel det idrætslige 

som det skolefaglige felt. Der er et behov for at få kvalificeret og systematiseret disse erfaringer ud 
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fra et pædagogisk og læringsmæssigt perspektiv. Behovet for viden om netop disse sammenhænge 

hænger bl.a. sammen med det forhold, at uddannelsespolitikken i disse år domineres af fokus på at 

få 95 pct. af en ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og at der samlet set i 

uddannelsessystemet er behov for en øget viden om, hvordan unge – og i særlig grad drengene 

men også unge med særlige talenter – fastholdes i uddannelse og hvordan deres motivation for 

videre uddannelse fremmes.  

Projektet har en særlig interesse i at undersøge hvordan det sikres, at idrætstalenterne i den 

danske folkeskole inkluderes og fastholdes i den danske folkeskole, og at dette sker på en måde, 

der er til gavn for såvel de unge selv som for folkeskolen og fællesskabet som helhed. 

Forskningsprojektets bidrag vil i denne henseende være at se nærmere på samspillet mellem idræt 

og undervisning og det faglige og sociale miljø, der skabes i idrætsklasserne og på skolerne. 

Samlet set har forskningsprojektet fire overordnede formål: 

 Øge den samlede viden om, hvordan idrætstalenter kan indgå i den danske folkeskole. 

 Øge den samlede viden om, hvordan man tilbyder idrætselever et stimulerende miljø 

samtidig med, at idrætsklasserne bidrager til at løfte folkeskolens opgave med at rumme 

elever med forskellige forudsætninger. 

 Øge den samlede viden om, hvad der motiverer og fremmer idrætstalenters motivation for 

uddannelse og vedblivende udvikling af deres talent. 

 Øge den samlede viden om sammenhængene mellem idræt og unges talentudvikling, 

trivsel og læring. 

Særligt følgende forskningsspørgsmål danner udgangspunkt for undersøgelsen: 

 Hvordan virker idrætsklasser som tilbud – sportsligt, fagligt og socialt set? Hvad er det, der 

virker? Og hvorfor virker det? 

 Hvilke udfordringer og potentialer har idrætsfolkeskolerne, set fra de unges perspektiv? 

 Hvilken betydning har køn og social baggrund for unges deltagelse i idrætsklasserne og for 

de unges valg og overgang til ungdomsuddannelse? 

 Hvilken betydning har samspillet med de lokale talentudviklingsklubber for elevernes 

deltagelse og lyst til læring? 

 Hvilke betydninger, dilemmaer og potentialer er der i inklusionen af de talentfulde unge i 

idrætsklasserne for såvel de enkelte klasser som for skolerne som helhed? Herunder 

spørgsmålet om, hvordan idrætselevernes integration og relationer er til de øvrige elever 

på skolen. 

 Hvilke særlige udfordringer er der ved denne skolemodel for såvel elever som lærere og 

skoler? Herunder spørgsmålet om, hvad betydningen er af, at der er optagelseskrav til 

idrætsklasserne. 

Denne rapport har ikke mulighed for at behandle alle forskningsspørgsmålene fyldestgørende, men 

den bidrager gennem analyser af elevernes surveybesvarelser til at belyse en række af de centrale 

tematikker i forskningsprojektet. Sidst i 2014 følger der en statusrapport på den kvalitative del af 

forskningsprojektet og året efter (ultimo 2015) kommer den afsluttende rapport med opfølgning på 

surveyen og de kvalitative casestudier på de udvalgte idrætsskoler. 
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Rapportens tematikker og fokus   

Forskningsprojektet har et særligt fokus på, hvordan skolegang og sportslig talentudvikling er 

forbundet i idrætselevernes liv. Før etableringen af idrætsklasserne – der blev påbegyndt i 2005 i 

Esbjerg og siden 2007 er blevet udbredt i de øvrige elitekommuner – eksisterede skolegang på 

folkeskoleniveau og talentudvikling i to adskilte institutionelle sammenhænge med hver deres 

normer, værdier og praksisser. Med etableringen af idrætsklasserne er eliteidrætten og folkeskolen 

blevet bragt tættere på hinanden for at etablere en fælles praksis med henblik på at skabe bedre 

betingelser for idrætstalenters idrætslige udvikling og skolegang. Det overordnede sigte for hele 

undersøgelsen er at belyse, hvad det er for en fælles praksis, der bliver etableret i idrætsklasserne 

gennem samarbejdet mellem klubber og skole, og undersøge hvordan det opleves at være 

idrætselev i en sådan fælles praksis, hvor normer og værdier fra to traditionelt adskilte domæner 

griber ind i hinanden. Vi forstår altså idrætsklasserne som en praksis, hvor en række aktører er 

bragt sammen for at løse en given opgave. En praksis er båret af særlige rutiner og normer for, 

hvordan opgaven skal løses (Brinkmann 2009). Men hvilke normer og hvilke rutiner, der 

kendetegner idrætsklassernes praksis, og hvordan det opleves at være idrætselev i en sådan 

praksis er et åbent spørgsmål, som vi vil nærme os et svar på i denne rapport. 

I en folkeskolesammenhæng er det nye i idrætsklassemodellen, at aktører fra idrættens verden får 

indflydelse på en del af skolens liv. Idrætsklubberne har i udgangspunktet et andet formål end 

folkeskolen og de arbejder ud fra et andet værdigrundlag, som på forskellige måder griber ind i 

hinanden i idrætsklassernes praksis. Eliteklubbernes opgave er grundlæggende at udvælge og 

udvikle de talenter, der kan nå eliten og ultimativt på sigt vinde guld til Danmark, mens 

folkeskolens opgave er at uddanne alle og sikre elevernes alsidige udvikling. Man kunne derfor 

fristes til at antage, at eliteidrætten og folkeskolen står i et modsætningsforhold til hinanden 

(Olesen 2011). Men ved en nærmere læsning af Team Danmarks rammeaftale med 

Kulturministeriet og Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept samt Folkeskoleloven og 

relaterede pædagogiske debatter træder det imidlertid frem, at der foregår parallelle 

principdiskussioner i de to felter om at finde en balance mellem målrettethed og forsvarlighed og 

mellem uddannelse og dannelse.  

Begreberne ’målrettethed’ og ’forsvarlighed’ og ’uddannelse’ og ’dannelse’ er hentet fra feltet selv, 

hvor de benyttes af nogle af de centrale aktører. De har ikke et helt præcist definitorisk indhold i 

den forstand, at der over tid er blevet lagt noget forskelligt i dem, men de har alligevel et relativt 

stabilt betydningsindhold som fastholdes i lovtekster, kontrakter og lærerbøger. Vi har derfor valgt 

at benytte disse begreber som analytiske søgeord (Ehn & Löfgren 2006). Det vil sige, at vi benytter 

dem som begreber, der kan lede opmærksomheden i analysen af det indsamlede materiale mod 

noget interessant og relevant ved idrætsklassernes praksis. Det betyder ikke, at vi benytter 

søgeordene som en målestok til at afgøre om idrætsklassernes praksis er tilstrækkelig målrettet 

eller forsvarlig eller om de lever op til folkeskolens formålsparagraf. Vi benytter os derimod af, at 

begreberne har en vis betydningsmæssig rummelighed til at målrettetheden, forsvarligheden, 

alsidigheden og fagligheden kan praktiseres på flere forskellige måder. I analyserne af surveydata 

gør vi også brug af den viden, vores pilotstudie på to idrætsskoler og vores igangværende 

feltarbejde på fire idrætsskoler har givet os om de lokale variationer, der er i idrætsklassernes 

praksis. 



 11  

Talentudvikling mellem målrettethed og forsvarlighed 

En hjørnesten i dansk idrætspolitik er, at en international idrætskarriere skal kunne kombineres 

med et langsigtet livsperspektiv. Atleterne skal sikres en dobbelt karriere, og en alsidig social, 

personlig og faglig udvikling mens de er aktive. Den tidlige intensive træning der ligger i bl.a. 

idrætsklassemodellen skærper behovet for at sikre udviklingen af hele idrætsmennesker (jf. fx 

Kissmeyer 2009 og Skrubbeltrang 2012). Det står centralt i Team Danmarks aftale med 

Kulturministeriet, at de skal arbejde på at understøtte muligheden for at eliten indenfor en række 

udvalgte idrætsgrene kan vinde guld til Danmark under hensyn til udviklingen af det hele 

idrætsmenneske. Hvad der helt præcist menes med det hele idrætsmenneske står bestemt ikke 

klart i rammeaftalen. Men man kan spore en forandring i betydningen fra rammeaftalen 2008 – 12 

til rammeaftalen 2012 – 16. I den førstnævnte aftale var der fokus på at forene idræt på eliteniveau 

med uddannelse og arbejde gennem fleksible ordninger med uddannelsesinstitutioner og 

arbejdspladser. I den nuværende aftale er der et øget fokus på atleternes trivsel såvel fysisk, 

psykisk som socialt. Det kan man udlægge som en drejning fra at drage omsorg for atleternes 

fremtid til også at drage omsorg for atleternes trivsel under deres idrætskarriere. Dette skift i fokus 

kan man spore i formuleringer som, at idrætskommunerne skal bidrage til at skabe sammenhæng i 

talenternes hverdag, og at der skal sikres balance mellem skole og idræt. 

Når det drejer sig om talentudvikling af børn og unge har Team Danmark udviklet et særligt 

træningskoncept ATK (aldersrelateret træningskoncept) til at sikre, at balancen mellem det 

målrettede og det forsvarlige implementeres i træningen i skoler og klubber. ATK har tre formål 1) 

at løfte kvaliteten af træningen, 2) at få flere talenter på et højere niveau og 3) at tilpasse 

træningen til atleternes biologiske og kronologiske alder. Det understreges at idrætsudøveren skal 

forstås som et helt menneske. Det betyder at det skal støttes – ikke styres i sin personlige udvikling. 

Hvordan balancen mellem idræt og skole og mellem det målrettede og det forsvarlige skal sikres 

kommer til syne flere forskellige steder i materialet. Balancen mellem idræt og skole bliver i 

materialet (Pryce m.fl. 2006) et spørgsmål om at reducere alle andre krav til udøveren. I 

puberteten som omfatter idrætsklasseelever fra 7. – 9. klasse fremføres det, at udøveren skal til at 

vælge andre sportsgrene fra for at specialisere sig. Det er i den fase vigtigt, at familien bidrager 

økonomisk og måske slækker på andre krav end skole, for at træningen kan passes. Materialet er 

mest uddybende på forholdet mellem målrettethed og forsvarlighed. Her skelnes der mellem 

forebyggelse af skader og udøvernes trivsel. Det anføres, at der ses en stigning i 

overbelastningsskader blandt børn og unge. Det skyldes formodentlig en stigning i 

træningsintensitet, større pres for succes og flere organiserede konkurrencer. For at forebygge 

skader lægges der vægt på at: 

 Træningsmængden skal styres – den samlede mængde morgentræning plus klubtræning 

plus evt. egen træning 

 Der skal indlægges tid til hvile – og heling efter skader 

 Træningen bør fokusere på at opbygge god grundform 

 Fokus på at opbygge de tekniske færdigheder i puberteten – ikke monoton 

mængdetræning 

 Der bruges systematiske redskaber til kortlægning – træningsdagbøger som styres af den 

enkelte udøver 
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 I forhold til akutte skader skal man være opmærksom på det pres udøverne lægger på 

hinanden 

Hvad der menes med forsvarlighed udfoldes derudover i et afsnit om psykisk og social udvikling. 

Her understreges det indledningsvist, at eliteidræt skal udvikle kompetencer for livet. Trivsel 

sættes i relation til muligheden for at udvikle egne kompetencer. Der tales om ”handlerum” som 

en betegnelse for udøverens mulighed for at handle som aktør fremfor at følge forskrifter eller leve 

op til udefra kommende forventninger. 

Folkeskolen mellem uddannelse og dannelse 

I Folkeskolen diskuteres det hele menneske i termer af alsidig personlig vækst. Der skelnes ikke 

direkte mellem målrettethed og forsvarlighed, men der foretages nogle differentieringer med 

lignende indhold. I debatten om folkeskolen skelnes der ofte mellem uddannelse og dannelse eller 

mellem kompetencer og dannelse. I forestillingen om det hele menneske indgår oplysning om en 

flerfold af vidensområder – versus (tidlig) specialisering. Der lægges vægt på processen fremfor 

målet som henregnes til uddannelse. I den kritisk frigørende pædagogik ønsker man at fremme det 

selvstændigt tænkende og selvvirkende menneske. Diskursen om det hele menneske står stærkest 

frem i Folkeskoleloven fra 1975, hvor det slås fast at skolens opgave er at fremme ”den enkelte 

elevs alsidige udvikling, lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til selvstændig 

vurdering og stillingtagen.” I dag kan der imidlertid identificeres to samtidige diskurser om 

folkeskolens menneskesyn. Det kritisk frisættende som skitseret ovenfor, der sætter mennesket 

som målet for skolens virke og konkurrencestatens menneskesyn, der sætter samfundsøkonomien 

som målet for skolens virke (Pedersen 2011). ”Skolen skal give eleverne kundskaber og 

færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og lyst til at lære mere.” De to diskurser 

udlægges ofte som modsætninger som i fyndige formuleringer som ”uddannelse for livet – ikke for 

erhvervslivet!”, men bl.a. i forbindelse med den seneste folkeskolereform 2013 også som gensidige 

forudsætninger ”Kompetence og dannelse går hånd i hånd” (Qvortrup 2013). 

Relationen mellem individ og fællesskab i idrætsklasserne 

I undersøgelsen benytter vi os også af søgeordene ’individ’ og ’fællesskab’ for at belyse den praksis, 

der findes i idrætsklasserne. Når det er et interessant begrebspar, så skyldes det at forholdet 

mellem individ og fællesskab er forskellig i eliteidrættens og folkeskolens domæne. I eliteidrættens 

verden er den unge kun en del af fællesskabet i kraft af sit talent. Hvis talentet af den ene eller 

anden grund ikke længere menes at være til stede, kan den unge ikke længere være en del af 

fællesskabet. Eliteidrættens fælleskab kan karakteriseres som differentierende og ekskluderende. 

Differentierende i den forstand at det skaber forskelle mellem udøverne på baggrund af deres 

præstationer. Ekskluderende ved at de udøvere, der ikke længere anses at have tilstrækkeligt 

potentiale til at nå eliten sorteres fra. I de senere år har der dog været en vis opmærksomhed i 

idrætsforskningen på, at det er forkert at reducere fællesskabet til sine differentierende og 

ekskluderende funktioner, fordi fællesskabet også er en præmis for at den enkelte idrætsudøver 

kan udvikle sig både sportsligt og menneskeligt. Fællesskabet har afgørende betydning for om den 

enkelte idrætsudøver trives i miljøet og kan finde motivation til vedblivende at træne mange timer 

om ugen. Det har også stor betydning for den uformelle læring, der finder sted mellem udøverne 

på samme niveau og på tværs af niveauer mellem elite og talenter (Henriksen 2011). I folkeskolen 
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er relationen mellem individ og fællesskab traditionelt en anden. Folkeskolen har siden 1970’erne 

været en enhedsskole, hvilket betyder at den ikke niveauopdeler eleverne efter deres evner. I 

enhedsskolen tilstræber man også, at den enkelte klasse forbliver samlet op gennem grundskolen. 

Der kan være nogle der udskilles til særlige pædagogiske tilbud, men derudover ekskluderer 

folkeskolen ikke eleverne pga. manglende talent. Tværtimod forventes det, at klassefællesskabet 

udviser en høj grad af social inklusion overfor de elever, der tilfældigt er blevet bragt sammen i en 

given klasse. Det udtrykkes ofte med formuleringen ”Der skal være plads til alle”. Det indebærer 

også at børnene skal udvise en bestemt form for civiliseret opførsel, hvor de tager hensyn til 

hinanden og er rummelige overfor hinandens forskelligheder (Gilliam & Gulløv 2012). Normen om 

rummelighed er dog ikke helt entydig i folkeskolen. For eksempel forventes der ikke den samme 

grad af rummelighed overfor børn i andre klasser som over ens egne klassekammerater (Anderson 

2008). Klassens eksklusive fællesskab har dog i mange kommuner været under opblødning i kraft af 

opdeling mellem indskoling, mellemtrin og udskoling, som lægger op til holddannelser på tværs af 

stamklasserne. Der har desuden siden 2005 været gjort forsøg med alternative kriterier for 

klassesammensætninger baseret på elevernes interesse for bestemte temaer fx Da Vinci klasser og 

in casu idrætsklasser. 

I stedet for at gå ud fra at idræt og skole står for to forskellige værdisæt, der står i modsætning til 

hinanden, så er det mere dækkende for den aktuelle diskussion om såvel eliteidrætten som 

folkeskolens virke, at gå ud fra at begge felter er præget af dobbelte hensyn, der skal håndteres. Vi 

antager derfor at eliteidrættens værdier ikke står i et entydigt modsætningsforhold til folkeskolens 

værdier, men derimod at de to institutioner også kan have brug for hinanden til at indfri deres 

målsætninger om at afbalancere det målrettede med det forsvarlige. Men hvordan de to domæner 

fletter sig sammen og hvordan det påvirker idrætselevernes faglige, idrætslige og sociale liv er et 

empirisk spørgsmål, som afhænger af den praksis, der konkret bliver etableret i og omkring 

idrætsklasserne. I forskningsrapporten Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser anlægger vi 

således et bredt fokus på idrætselevernes erfaringer med idrætsklasserne. Fokus er ikke kun på 

elevernes individuelle skolegang og idrætsudøvelse, men også på idrætsklasserne som ramme om 

et særligt fællesskab på skolen. Vi er også interesseret i, hvordan de unge trives i deres hverdag, og 

hvordan deres sociale liv fungerer i og udenfor idrætsklasserne, og hvordan idrætsklasserne 

bidrager til at åbne særlige fremtidsperspektiver for dem, hvor idræt og uddannelse udgør 

karrieremæssige alternativer eller kombineres på forskellig vis.  

 

Rapportens datakilder og metoder  

Det samlede forskningsprojekt er metodisk designet som en forløbsundersøgelse, der primært 

baserer sig på to former for datakilder. Dels et cpr-baseret surveystudie med idrætsklassernes 

elever, mens de går i 7., 8. og 9. klasse og med gentagelse to år efter. Surveystudiet er kombineret 

med registerstudier af dataudtræk fra Danmarks Statistik på elevernes faglige niveau ud fra 

tilgængelige folkeskolekarakterer på individniveau (folkeskolens afsluttende prøver i skriftligt dansk 

læsning og skriftligt matematisk problemløsning) og socioøkonomiske baggrundsfaktorer som 

indvirker på elevernes faglige niveau (forældres uddannelsesbaggrund, forældres erhverv, 

husstandsindkomst). Dels på kvalitative studier af idrætselever på 8. og 9. klassetrin, der følges i 
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udskolingen og i overgangen til ungdomsuddannelse. Der bliver bl.a. udført observationer på 

udvalgte skoler af undervisningsaktiviteter og foretaget interview med de unge i og udenfor skolen. 

Udover elevernes skolegang har vi også fokus på deres idrætsudøvelse og talentudvikling. Endeligt 

ser vi på talentselektionen, og hvem det er, som bliver udvalgt til at gå i idrætsklasserne. Formålet 

med dette design er, at iagttage og dokumentere ikke bare den umiddelbare effekt af arbejdet i 

idrætsklasserne, men også den længerevarende effekt på de unges fremtidige 

uddannelsesdeltagelse. 

Rapportens vidensgrundlag 

Nærværende rapport bygger primært på de statistiske analyser af hhv.: 

 Registerdata: Baseret på udtræk i Danmarks Statistik på alle idrætselever i 7.-9. klassetrin 

på folkeskoler i de 14 elitekommuner. Det drejer sig om i alt 1.170 idrætselever. For 

idrætseleverne er der blevet trukket oplysninger om deres afgangsprøvekarakterer i 9. 

klasse og om deres forældres erhvervsstatus, uddannelseslængde og økonomi samt om de 

har status som indvandrere eller efterkommere. Disse data er blevet sammenholdt med 

tilsvarende udtræksdata på alle elever på samme klassetrin på hhv. de pågældende skoler 

og på alle skoler i de 14 elitekommuner. 

 Surveydata: Baseret på et elektronisk spørgeskema som 1.010 ud af de 1.170 idrætselever 

har besvaret, dvs. en svarprocenten på 86,3 pct. I spørgeskemaet har idrætseleverne bl.a. 

besvaret spørgsmål om deres idrætsudøvelse, deres skolegang i en idrætsklasse og deres 

hverdagsliv samt deres fremtidsplaner. I rapportens analyser er surveydata også blevet 

kombineret med registerdata, hvor det har været muligt og relevant. Der er ingen forskel 

på andelen af piger og drenge, der har deltaget i undersøgelsen. Imidlertid er der en 

mindre forskel på andelen af idrætselever, der går i 7., 8. eller 9. klasse. Af de elever, der 

har besvaret surveyens spørgeskema, er der en mindre underrepræsentation af 9. klasses-

elever. Det hænger sammen med, at dataindsamlingen pga. af lockouten i foråret 2013 

ikke kunne gennemføres som planlagt i april måned på idrætsskolerne, men måtte 

udskydes til at foregå i maj og juni måned parallelt med afgangsprøverne for 9. klasse. Det 

vanskeliggjorde særligt gennemførelsen af undersøgelsen for eleverne på dette klassetrin. 

Alt i alt vurderes opnåelsesprocent på 86,3 pct. som ganske tilfredsstillende – ikke mindst i 

lyset af de besværligheder loctouten forårsagede. 

I analyserne af disse datakilder gør vi også brug af den viden, vi har tilegnet os gennem vores 

igangværende casestudier, men det er først og fremmest survey- og registerdata, der udgør 

vidensgrundlaget for nærværende rapports analyser og resultater. 

Statistiske test og signifikans 

Undersøgelsens resultater er baseret på statistiske tests, der har gjort det muligt for os at vurdere, 

om de fundne sammenhænge og forskelle er rigtige eller blot et udtryk for statistiske 

tilfældigheder. De statistiske tests kan imidlertid ikke fortælle os, om vi rent faktisk har målt det, 

som vi ønskede at måle, hvilket også benævnes ’gyldighedsproblemet’ (Kreiner 1999). 
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I undersøgelsen har vi primært anvendt chi-2 test, der tester sammenhængen mellem to eller flere 

nominalskalavariable (Agresti & Findlay 1997). Signifikansniveauet, der afhænger af antallet af 

kategorier i de anvendte variable og antallet af personer i cellerne i tabellen, angiver 

sandsynligheden for, om tabellens sammenhænge er tilfældige eller ej. Denne sandsynlighed 

omtales ofte som p-værdien. P-værdien lægger niveauet for statistisk signifikans. I denne 

undersøgelse har vi sat grænsen for statistisk signifikans ved p<0,05, hvilket indebærer, at der 

maksimalt må være op til 5,0 pct. usikkerhed for, at de fundne sammenhænge beror på statistiske 

tilfældigheder. Hvis p-værdien er større end 5,0 pct., betragtes sammenhængene følgelig ikke som 

signifikante. 

Hvordan læses tabeller i rapporten 

Vi har angivet p-niveauet for hver tabel med tre forskellige stjernesymboler. I nedenstående tabel 

har vi lavet en oversigt over, hvilken p-værdi hhv. markeringen med en, to eller tre stjerner skal 

aflæses som – og dermed hvilken statistisk betydning vi skal lægge i sammenhængene. 
 

Tabel 1: Statistisk signifikansniveau 

Symbol i rapporten: P-værdi Signifikansniveau Statistisk betydning 

* 0,01< p ≤ 0,05. Svag 
Uafhængighed mellem de 
to variable er sjælden 

** 0,001 < p ≤ 0,01 Moderat 
Uafhængighed mellem de 
to variable er usædvanlig 

*** p ≤ 0,001 Stærk 
Uafhængighed mellem de 
to variable er usandsynlig 

 

Selvom den statistiske betydning varierer med antallet af stjerner, skal det understreges, at alle 

stjernerne markerer, at den pågældende sammenhæng betragtes som statistisk signifikant.  

Gamma-tests 

Vi har også anvendt gamma-tests, der tester styrken af lineær sammenhæng mellem to ordinære 

variable (Kreiner 1999). I rapporten har vi generelt valgt at udelade gamma-koefficienterne for 

læsevenligheden og overskuelighedens skyld. Af samme grund har vi heller ikke angivet 

standardafvigelserne og antallet af frihedsgrader. 

I analysen af karakterdata anvender vi imidlertid gamma-test som led i en multivariabel analyse. I 

denne analyse undersøger vi samspillet mellem karakterer ved afgangsprøverne i hhv. dansk 

læsning og matematisk problemløsning og om eleverne på en skole er idrætselever eller ej i 

relation til elevernes køn, etnicitet og socioøkonomi. 
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Læsevejledning 

Rapporten kan læses på forskellige måder: 

 Den kan naturligvis læses i sin helhed, så man får et samlet overblik og et dybtgående 

indblik i hvert af de tematikker vi behandler. 
 

 Hvis man udelukkende er interesseret i at vide noget om fx idrætsklasernes 

elevsammensætning og om idrætselevernes faglige præstation, kan man nøjes med at læse 

de kapitler, der handler om disse emner. Hvert kapitel afsluttes med nogle 

opmærksomhedspunkter for det videre arbejde med at udvikle idrætsklasserne. Det kan 

dog være en fordel for læsningen ligeledes at orientere sig i indledningskapitlet, hvor vi 

redegør for forskningsprojektets forståelser af problemstillinger og de spørgsmål det stiller. 
 

 Hvis man primært er interesseret i at få et overblik over undersøgelsens analyser og 

hovedresultater, kan man nøjes med at orientere sig i indledningskapitlet og læse den 

afsluttende opsamling og perspektivering. Her får man dog ikke de finere nuancer med, 

endsige nogen indgående viden om, hvordan vi er nået frem til resultaterne. Men det kan 

jo være, at kapitlerne vil anspore læseren til at søge yderligere viden, og så er der jo 

mulighed for at læse rapporten i sin helhed. 
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1. Hvem bliver idrætselever? 
I dette kapitel tegner vi en profil af idrætsklassernes elever. Det er særligt relevant at tegne en 

sådan profil i forbindelse med gruppen af idrætsklasseelever, fordi de er blevet optaget på en 

anden måde end folkeskolens øvrige elever, nemlig gennem en optagelsesprøve. Optagelsesprøven 

fokuserer udelukkende på elevernes idrætslige kompetencer – og udviklingspotentiale, idet 

formålet er at udvælge de største talenter indenfor idræt og give dem et særligt tilbud om 

fleksibelt tilrettelagt uddannelsesforløb på folkeskolens udskolingstrin. Den gennemgående model 

for optagelsesforløbet til idrætsklasserne er, at kandidaterne sender en ansøgning om optagelse 

med en udtalelse fra nuværende træner og skole. Derefter inviteres alle ansøgere til en 

prøvetræning, hvor der finder en sportslig screening sted. Det er typisk skolens morgentrænere, 

trænere fra samarbejdsklubberne og uvildige træner fx fra specialforbundene, der står for 

screeningen. Udfaldet af prøvetræningen er afgørende for optagelsen i en idrætsklasse. 

Spørgsmålet er, hvilken betydning det får for sammensætningen af klasserne på en række 

forskellige variable, at man benytter denne specifikke rekrutteringsform. Vi ser nærmere på, hvad 

det er for elever, der bliver udvalgt, og hvordan klasserne bliver sammensat, når man ser på deres 

køn, etnicitet, socioøkonomiske familiebaggrund, alder og idrætsgren. Vi sammenholder 

idrætsklassernes profil med de øvrige elever på idrætsskolerne og i elitekommunerne. 

Først tegner vi ud fra registerdata med alle idrætseleverne på 7., 8. og 9. klassetrin i de 14 

elitekommuner en profil på eleverne og sammensætningen af idrætsklasserne. Her undersøger vi, 

hvilken kønsmæssig, etnisk og socioøkonomisk baggrund idrætseleverne har. Dette sammenholder 

vi med fordelingen blandt alle elever på de tilsvarende klassetrin i elitekommunerne og i de skoler 

idrætsklasserne indgår i. Endeligt ser vi på, hvornår idrætseleverne er født på året, da der er 

forskning som peger på, at det kan have betydning for, hvem der bliver selekteret til eliteidrætten, 

dvs. en såkaldt relativ alderseffekt (RAE).  

Derefter afsøger vi, blandt det store flertal af idrætselever, der har besvaret undersøgelsens 

survey, hvorvidt idrætseleverne kommer fra familier, hvor en forælder har dyrket elitesport. 

Ligeledes ud fra surveydata ser vi nærmere på, hvilke idrætsgrene, idrætseleverne dyrker, og 

hvilken betydning det har for klassernes sociale sammensætning. 

 

Idrætsskolernes elever 

I undersøgelsens data indgår alle idrætsklasseelever i 7.-9. klasse på 15 folkeskoler i 14 af landets 

elitekommuner. I tabel 2 er vist, hvilke kommuner og skoler, der indgår i undersøgelsen og hvor 

mange idrætselever, der går på disse skoler fordelt på alderstrin. I alt 1.170 idrætselever fra de 15 

skoler indgår i undersøgelsen. Der er dog væsentlige forskelle på, hvor mange idrætselever der er 

på den enkelte skole. Vi har både skoler med over 100 idrætselever og skoler med 50 eller færre 

elever. De fleste steder har skolen et idrætsklassespor på hvert klassetrin. Skolerne i Aarhus skiller 

sig ud ved, at idrætsklasseeleverne først optages i 8. klasse. Sammen med det forhold, at der er 

kommuner, som bevidst holder pladser åbne, så man kan optage elever i 8. kl., medfører det, at 

der er flere idrætselever på 8. og 9. klassetrin end på 7. klassetrin. I Ballerup indgår der imidlertid 

kun elever fra 7. klassetrin, da idrætsskoleordningen er ny her og derfor først er ved at blive 

udbygget. 
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Tabellen viser desuden, hvor stor en andel af skolens samlede elevantal på 7.-9. klassetrin 

idrætseleverne udgør. Samlet set udgør idrætsskoleeleverne knap 30 pct. af eleverne på de skoler, 

der er valgt ud som idrætsskoler i elitekommunerne. Dette tal dækker dog over en stor variation, 

fra skoler, hvor idrætseleverne udgør under 15 pct. af eleverne, til skoler, hvor de udgør en 

majoritet af eleverne i udskolingen. 
 

Tabel 2: Idrætsskolernes elever 

Elitekommune Skole 
Antal 

idrætselever 
7. 

klasse 
8. 

klasse 
9. 

klasse 
Antal 
elever  

Andel 
idrætselever 

Aalborg Sønderbroskolen 126 32 44 50 191 66,0 

Aarhus 
Rundhøjskolen 87 0 46 41 227 38,3 

Vejlby Skole 50 0 26 24 108 46,3 

Ballerup Hedegårdsskolen 23 23 0 0 192 11,9 

Esbjerg Vestervangskolen 112 28 36 48 419 26,7 

Gentofte Bakkegårdsskolen 30 13 10 7 322 10,7 

Haderslev 
Sønder Otting 
Skole 

74 26 25 23 575 12,8 

Herning 
Skolen på 
Sønderager 

169 56 57 56 209 80,9 

Hillerød 
Frederiksborg 
Byskole 

66 21 22 23 290 22,8 

Holstebro Birkelundskolen 67 21 24 22 228 29,4 

Horsens Langmarkskolen  87 30 29 28 198 43,9 

Kolding Brændkjærskolen 69 21 24 24 276 25,0 

København Bellahøj Skole 84 28 28 28 223 37,6 

Randers Nørrevangsskolen 59 24 17 18 150 39,3 

Roskilde Himmelevskolen 67 19 25 23 299 22,4 

Antal 15 1170 342 413 415 3907 29,9 

 

Kønssammensætning af idrætsklasserne 

Idrætsklasserne består af flere drenge end piger. 736 af idrætseleverne er drenge, mens 434 er 

piger. Der er således 62,9 pct. drenge og 37,1 pct. piger i idrætsklasserne. Idrætsklasserne ser 

således ud til i højere grad at tiltrække og appellere til drenge som anses som talentfulde indenfor 

for idrætten. Når vi ser på kønsfordelingen på de enkelte idrætsskoler finder vi også en stor 

variation på den andel af piger, der er optaget i klasserne. På skolerne i landets to største byer 

København og Aarhus er der optaget stort set lige mange piger og drenge. I København er der 

faktisk flere piger end drenge i idrætsklasserne. Her har det imidlertid også været en bevidst 

målsætning, at idrætsklasserne skulle have en ligelig repræsentation af begge køn (Warren 
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Pedersen 2010). Det afspejler formentligt også, at der i København og Aarhus er et bredere 

rekrutteringsgrundlag, der gør det lettere at finde idrætstalenter blandt pigerne. Men også i de 

øvrige kommuner er der stor variation. I Aalborg er kun hver fjerde elev en pige og i Haderslev kun 

hver sjette elev, mens kommuner som Ballerup, Hillerød, Holstebro og Kolding alle har over 40 pct. 

piger.  

 

Tabel 3: Kønsfordeling i idrætsklasser og elitekommuner 

Elitekommune Skole 
Idrætselever 
- andel piger 

Elever på skolen 
– andel piger 

Kommunen – 
andel piger 

Aalborg Sønderbroskolen 25,2 35,1 48,9 

Aarhus 
Rundhøjskolen 41,9 43,6 

49,7 
Vejlby Skole 50,0 50,9 

Ballerup Hedegårdsskolen 45,0 51,0 49,6 

Esbjerg Vestervangskolen 38,7 40,1 50,5 

Gentofte Bakkegårdsskolen 24,1 53,7 49,7 

Haderslev Sønder Otting Skole 16,2 44,7 48,6 

Herning Skolen på Sønderager 36,1 32,5 47,5 

Hillerød Frederiksborg Byskole 45,6 50,3 48,5 

Holstebro Birkelundskolen 41,5 44,3 50,1 

Horsens Langmarkskolen  37,2 45,5 48,8 

Kolding Brændkjærskolen 42,0 47,5 49,1 

København Bellahøj Skole 51,2 51,5 50,2 

Randers Nørrevangsskolen 31,0 47,3 48,9 

Roskilde Himmelevskolen 33,9 41,9 49,1 
 

Kønssammensætning af en klasse kan være en faktor, der har indflydelse på elevernes skoleglæde, 

tilfredshed og oplevelse af tilhør til klassefællesskabet, fx kan man formode, at der vil være elever, 

som oplever det som et problem, at der er få elever af deres eget køn i deres klasse. I Aalborg har 

man som en konsekvens af den skæve kønsfordeling bevidst skabt enkelte rene drengeklasser, så 

det har været muligt at samle pigerne i klasser, hvor de var flere sammen. 

 

Idrætselevernes etniske profil 

Idrætsklasserne har relativt set få elever med etnisk minoritetsbaggrund. Blandt 

idrætsklasseeleverne er det kun 3,8 pct., der har en anden oprindelse end dansk (indvandrer og 

efterkommer), mens det for de deltagende kommuner gennemsnitligt set er 15,2 pct. af alle elever 

på 7.-9. klassetrin. Med andre ord er de etniske minoritetsunge underrepræsenteret i 

idrætsklasserne. Kun i Ballerup er der en større andel med minoritetsbaggrund end i kommunen 
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som helhed. I Horsens er andelen dog tæt på den kommunale andel. Især i København og Aarhus er 

forskellene bemærkelsesværdige store i forhold til andelen af unge med minoritetsbaggrund. 

København har imidlertid en lidt større andel idrætselever med minoritetsbaggrund end 

gennemsnittet af idrætsskoler.  

 

Tabel 4: Elever med etnisk minoritetsbaggrund i idrætsklasser, idrætsskoler og elitekommuner 

Elitekommune Skole 

Idrætselever – 
andel 

indvandrere og 
efterkommere 

Skolens elever – 
andel 

indvandrere og 
efterkommere 

Kommunens 
elever – andel 

indvandrere og 
efterkommere 

Aalborg Sønderbroskolen 4,7 14,7 8,8 

Aarhus 
Rundhøjskolen 5,8 14,5 

19,4 
Vejlby Skole 0,0 28,7 

Ballerup Hedegårdsskolen 15,0 24,0 12,6 

Esbjerg Vestervangskolen 3,6 9,3 9,1 

Gentofte Bakkegårdsskolen 0,0 20,2 11,2 

Haderslev Sønder Otting Skole 2,9 9,6 8,7 

Herning Skolen på Sønderager 3,0 3,8 9,1 

Hillerød Frederiksborg Byskole 3,5 10,3 8,8 

Holstebro Birkelundskolen 0,0 12,7 7,4 

Horsens Langmarkskolen  8,1 31,8 9,4 

Kolding Brændkjærskolen 1,4 10,9 10,7 

København Bellahøj Skole 6,1 38,1 31,7 

Randers Nørrevangsskolen 5,2 27,3 6,5 

Roskilde Himmelevskolen 3,1 3,7 8,0 

 

Flere af idrætsskolerne er bevidst placeret i områder med sociale udfordringer og koncentration af 

socialt boligbyggeri. På disse skoler er forskellene på andelen af etniske minoritetsunge i 

idrætsklasserne og de øvrige klasser ganske iøjnefaldende. Det gælder bl.a. i København og 

Horsens. I selektionen af udøvere har der ikke været fokus på, at tiltrække idrætsudøvere, der 

afspejler skolernes elevprofil socialt og etnisk. Tværtimod har der flere steder været et mere eller 

mindre udtalt ønske om at tiltrække flere ressourcestærke elever for at styrke skolens profil (se fx 

Warren Pedersen 2010).  
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Socioøkonomi i familierne 

I forskningsprojektet undersøger vi elevernes sociale baggrund gennem brug af et socioøkonomisk 

indeks, der er dannet ud fra en række baggrundsfaktorer for forældrenes økonomi, 

uddannelsesniveau og erhverv. Det anvendte indeks er bl.a. benyttet i PISA og tillægges stor 

udsigelseskraft til at vise sociale forskelle (jf. Ehmke & Siegle 2005 og Adams & Wu 2002). 

For alle skoleelever på 7.-9. klassetrin i de 14 elitekommuner er der udregnet en positiv eller 

negativ værdi, der tilkendegiver, hvor de placerer sig på det socioøkonomiske indeks. 

Gennemsnittet for alle elever i de 14 kommuner har været grundlaget for at undersøge, hvordan 

de enkelte kommuner, idrætsskoler og idrætselever indplacerer sig socioøkonomisk. Nedenstående 

figur viser, hvordan hhv. alle eleverne og idrætseleverne i de 14 kommuner fordeler sig på det 

socioøkonomiske indeks. Overordnet set viser det sig, at idrætselever har en bedre socioøkonomisk 

baggrund sammenlignet med andre elever i kommunen. De har således en øget tilbøjelighed til at 

komme fra familier med indtægtsgrundlag, uddannelseskapital og erhvervspositioner, der er højere 

end de øvrige skoleelever på samme klassetrin. Når vi ser på, hvordan idrætselevernes 

socioøkonomiske baggrund fordeler sig sammenlignet med andre elever, viser det sig, at forskellen 

især er, at der er meget få med lave værdier, dvs. med familiebaggrunde præget af lav indtægt, lavt 

uddannelsesniveau og lav erhvervsstatus blandt idrætselever sammenlignet med andre elever. 
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Det er denne statusfordeling af alle 14 kommuners elevers socioøkonomi, vi sammenholder med 

idrætseleverne. Hvis idrætselevernes socioøkonomi skulle fordele sig normalt burde der være ca. 

25 pct. med lav, ca. 50 pct. med middel og ca. 25 pct. med høj socioøkonomi. Her viser det sig, at 

der kun er 9,8 pct. af idrætseleverne, der har en lav socioøkonomi, mens 59,8 og 30,4 pct. har hhv. 

middel og høj socioøkonomi. Der er således en markant overepræsentation af elever, der kommer 

fra familier med middel eller høj socioøkonomi. 

Dykker vi dybere ned i tallene (tabel 5) og ser på de enkelte kommuner, er forskellene også 

tydelige. På nær en skole er idrætselevernes socioøkonomiske baggrund stærkere end det generelt 

gælder for kommunen. Undtagelsen er Gentofte, hvor idrætselevernes socioøkonomiske baggrund 

er lidt svagere end det kommunale gennemsnit, men imidlertid er den væsentligt stærkere end hos 

de øvrige elever på den skole, som idrætseleverne er del af. Kun i Roskilde er idrætselevernes 

socioøkonomiske baggrund svagere end hos de øvrige elever på skolen. Til gengæld er den 

stærkere end for eleverne generelt i kommunen.  

Tabel 5: Socioøkonomi blandt 7.-9.-klasseselever i idrætsklasser, idrætsskoler og 
elitekommuner  

Elite-
kommune 

Skole 

Idrætselever: 
Socio-

økonomisk 
gennemsnit 

Øvrige elever: 
Socio-

økonomisk 
gennemsnit 

Skolen:  
Socio-

økonomisk 
gennemsnit 

Kommunen: 
Socio-

økonomisk 
gennemsnit  

Aalborg Sønderbroskolen 0,137 -0,740 -0,166 -0,048 

Aarhus 
Rundhøjskolen 0,464 -0,024 0,163 

0,116 
Vejlby Skole 0,724 -0,519 0,073 

Ballerup Hedegårdsskolen 0,086 -0,408 -0,356 0,001 

Esbjerg Vestervangskolen 0,189 -0,214 -0,106 -0,183 

Gentofte Bakkegårdsskolen 0,691 -0,032 0,032 0,831 

Haderslev 
Sønder Otting 
Skole 

0,193 -0,304 -0,245 -0,230 

Herning 
Skolen på 
Sønderager 

0,212 -0,373 0,099 -0,213 

Hillerød 
Frederiksborg 
Byskole 

0,649 0,555 0,574 0,295 

Holstebro Birkelundskolen 0,374 -0,149 0,001 -0,158 

Horsens Langmarkskolen  0,122 -0,899 -0,437 -0,226 

Kolding Brændkjærskolen 0,384 -0,247 -0,088 -0,113 

København Bellahøj Skole 0,399 -0,520 -0,177 -0,088 

Randers Nørrevangsskolen -0,060 -1,123 -0,670 -0,230 

Roskilde Himmelevskolen 0,571 0,701 0,672 0,296 

Alle (gns.)  0,306 -0,158 -0,021 0 

 

Idrætsklassernes fysiske placering i kommunerne har ikke overraskende en stor betydning for, hvor 
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stor forskel der er på hhv. idrætselevernes og de øvrige elevers socioøkonomiske baggrund. På de 

skoler, hvor idrætsklasserne bevidst er placeret i skoledistrikter med høj koncentration af socialt 

boligbyggeri og sociale udfordringer er forskellene mellem idrætsklasseeleverne og skolernes 

øvrige elever meget markant. Det gælder især for skolerne i Aalborg, Aarhus, Horsens, København 

og Randers. På disse skoler bidrager idrætsklasser tydeligt til et skoleløft ved at rekruttere en 

elevmasse med en bredere og bedre socioøkonomisk baggrund. Om det også medvirker i praksis til 

at løfte skolerne fagligt og socialt, er mindre entydigt. Det er et opmærksomhedspunkt i det 

samlede forskningsprojekt, og vi berører det også i denne rapport, når vi spørger idrætseleverne 

om deres oplevelse af fællesskab med de øvrige elever på skolen.  

 

Idrætselevernes alder – relativ alderseffekt og alder ved skolestart 

International forskning (se Cobley m.fl. 2009 og Peterson 2011), peger på, at der er en såkaldt 

relativ alderseffekt (RAE) som følge af koblingen mellem en systematisk selektionsproces indenfor 

ungdomsidrætten, der baserer sig på kohorter af årgange og unge idrætsudøveres fødselstidspunkt 

på året og de fysiske forskelle det medfører blandt udøverne. Fx påviser Peterson i sit studie af 

svenske fodboldtalenter som konsekvens en systematisk og regelbunden overrepræsentation af 

elitefodboldspillere som er født i årets første kvartal. Der er således væsentlig større chance for, at 

man bliver selekteret som et talent, jo tidligere på året man er født (såfremt skæringsdatoen for 

årgange er sat til 1. januar). Petersons studie viser, at der sker en diskrimination af de svenske 

fodboldspillere, der er født i anden halvdel af året. Hvis man er født i årets første måneder har man 

omkring fire gange så stor sandsynlighed for at indgå i ungdomslandsholdsamlinger. 

Selektionssystemer, der ikke tager højde for den relative alderseffekt, risikerer således med stor 

sandsynlighed at ekskludere mulige talenter fra elitesporten. 

Skulle idrætseleverne være normalfordelt kunne vi forvente, at der ville være ca. lige mange født i 

hvert kvartal. Sådan er det ikke tilfældet, når vi ser på tallene i nedenstående tabel. 

 

Tabel 6: Idrætselevernes fødselskvartal 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Total 

Idrætselever 7.-9. klassetrin – fødselskvartal for alle og på køn    

Alle 31.3 25.6 24.5 18.5 100.0 

Drenge (pct.) 34.9 26.0 22.0 17.0 100.0 

Piger (pct.) 27.0 26.0 25.0 22.0 100.0 

Øvrige elever på idrætsskolerne 7.-9. klassetrin – fødselskvartal for alle og på køn    

Alle 23.1 26.9 27.0 23.0 100.0 

Drenge (pct.) 24.0 26.9 27.0 22.1 100.0 

Piger (pct.) 22.0 26.9 27.0 25.1 100.0 
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Der er nemlig væsentligt flere idrætselever som er født i årets første kvartal end i årets sidste. Det 

gør sig især gældende for drengene, men forskellen er også signifikant for pigerne. 

Den relative alderseffekt gør sig således gældende i sammensætningen af idrætsklasserne. 

Imidlertid ved vi fra vores casestudier, at der i selektionen af elever til idrætsklassen er fokus på 

ikke at overbetone betydningen af idrætsudøvernes aktuelle fysiske formåen i talentvurderingen. 

Derfor afspejler forskellene sandsynligvis i højere grad selektionsmekanismer, der allerede tidligere 

har fundet sted i elevernes idrætsudøvelse i deres sportsgren. 

I relation til idrætselevernes alder finder vi også en anden forskel i forhold til de øvrige elever på 

idrætsskolerne og til de øvrige elever i kommune på samme klassetrin. Blandt de øvrige 7.-9- 

klasses elever er der en større andel af elever som begynder senere end man kan forvente ud fra 

deres fødselsalder. Hvor der er mere end en femtedel af de øvrige elever som er startet i skole 

senere end det år de fyldte seks år, gælder det kun 8,0 pct. af idrætseleverne.  

 

Det indikerer, at idrætseleverne allerede tidligt i deres skoleforløb har været skoleparate. 

Forskellene afspejler i høj grad bagvedliggende socioøkonomiske og etniske forskelle. 

Tabel 7: Idrætselevernes skolestart 

 Før 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 
4. kvartal og 

efter 

Idrætselever 7.-9. klassetrin 

Alle 8.0 29.8 25.3 21.9 14.9 

Drenge 9.3 33.8 25.5 20.2 11.3 

Piger 5.9 23.0 25.1 24.9 21.1 

Øvrige elever på idrætsskolerne 

Alle 22.9 19.8 23.2 21.5 12.6 

Drenge 28.1 20.5 22.8 19.7 8.9 

Piger 17.5 19.1 23.6 23.3 16.5 

Øvrige elever i kommunen 

Alle 20.2 21.1 22.7 21.5 14.5 

Drenge 25.8 21.4 22.0 20.0 10.8 

Piger 14.6 20.9 23.3 22.9 18.3 

Alle elever i kommunen 

Alle 20.1 21.2 22.8 21.5 14.5 

Drenge 25.5 21.6 22.1 20.0 10.7 

Piger 14.6 20.8 23.4 22.9 18.3 
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Opsummering på idrætseleverne ud fra registerdata 

Vi ser således, at idrætseleverne adskiller sig fra kommunens øvrige elever ved at have en mindre 

tilbøjelighed til at være piger, have etnisk minoritetsbaggrund og komme fra familier med lav 

socioøkonomi samt en øget tilbøjelighed til at være født i årets første kvartal og til at være begyndt 

i skole til tiden. 

En række undersøgelser dokumenterer, at såvel børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund som 

børn og unge fra lavindkomstfamilier og socialt udsatte grupper er underrepræsenteret i den 

organiserede idræt. For de etniske minoritetsunge er det særligt pigerne som i ringere grad 

deltager i den organiserede idræt (fx Ibsen m.fl. 2012, Ottosen m.fl. 2010, Strandbu 2006 og 

Boeskov & Ilkjær 2005).  

Det er værd at bemærke, at vi i den videre karakteristik af idrætseleverne alene ser på de 1.010 

elever, som har deltaget i surveyundersøgelsen, dvs. 86,3 pct. af den samlede population, og at det 

således er for disse elever, at vi kobler survey- og registerdata. 

 

Eliteidrætsfamilier 

I undersøgelsen har vi et særligt fokus på, hvilke ressourcer der er til stede i netværkene rundt om 

de unge idrætselever. Her udgør forældre et særligt vigtigt knudepunkt i de unges netværk. 

Forældrenes socioøkonomi er som belyst en indikator for de ressourcer, fx økonomiske og 

kompetencemæssige, som eleverne må kunne formodes at trække på i forhold til at kunne 

prioritere deres sport og skolegang. En anden indikator for den støtte eleverne kan få og de 

kompetencer de kan trække på, især i forhold til deres prioritering af idræt, er om de kommer fra 

familier, hvor der er en grundlæggende forståelse for, hvad det kræver at dyrke idræt på et højt 

niveau.  

I undersøgelsens survey har vi derfor spurgt idrætseleverne, hvorvidt mindst en af deres forældre 

har dyrket idræt på eliteniveau (tabel 8). Her fordeler eleverne sig i to lige store halvdele. 50,1 pct. 

af de unge svarer, at de har mindst en forældre, der har dyrket idræt på eliteniveau. For disse 

elever må man formode, at der i deres familier kan være en særlig forståelse for, hvad det kræver 

mentalt, fysisk og sportsligt at dyrke idræt på et højt niveau.  

Tabel 8: Har en af eller begge dine forældre dyrket idræt på eliteniveau? 

 Frekvens Procentandel   

Ja 500 50.1   

Nej 498 49.9   

 

Der er ikke signifikant forskel på socioøkonomien blandt de elever, hvor en eller begge forældre har 

dyrket elitesport og de familier, hvor det ikke er tilfælde for nogen af forældrene. 
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Sportsgren – idrætselever kommer fra de store idrætsgrene 

Selvom idrætsklasserne har elever fra mange forskellige idrætsgrene, er klasserne præget af, at 

størstedelen af eleverne kommer fra ganske få idrætsgrene (tabel 9). Således er det knap en 

tredjedel af de elever, der har besvaret undersøgelsen som spiller fodbold (32,3 %) og knap en 

fjerdedel (24,2 %), der spiller håndbold, dvs. at mere end halvdelen (56,5 %) af eleverne kommer 

fra holdidrætsgrenene fodbold og håndbold. På de næste pladser finder vi svømning (8,3 %), 

ishockey (7,2 %), badminton (6,9 %) og basketball (4,5 %). I alt kommer 83,5 pct. af eleverne fra 

disse seks idrætsgrene. Mens de sidste 16,5 pct. er spredt udover mere end 30 forskellige 

idrætsgrene. 

 Tabel 9: Hvilken idrætsgren dyrker idrætseleverne? 

Idrætsgren  
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Fodbold  326 32.3 326 32.3 

Håndbold  244 24.3 570 56.4 

Svømning  84 8.3 654 64.8 

Ishockey  73 7.2 727 72,0 

Badminton  70 6.9 797 78.9 

Basketball  46 4.6 843 83.5 

Andet  167 16.5 1010 100.0 

 

Bag denne fordeling gemmer der sig nogle store kønsforskelle. Nedenstående figur viser de fem 

mest udbredte idrætsgrene blandt idrætsklassernes drenge og piger. I top 5 for drengene er 

fodbold den helt store idrætsgren. Fire ud af ti spiller fodbold, hvorved vi nærmest kan tale om små 

fodboldskoler. Derefter kommer håndbold som to ud af ti spiller, mens en ud af ti spiller ishockey. 

På de følgende to pladser kommer badminton tæt fulgt af svømning. Hos pigerne er håndbold 

topscoreren. Tre ud af ti piger spiller håndbold. Fodbold er nr. 2 på listen og to ud af ti piger spiller 

fodbold. Hvor ishockey fyldte hos drengene er det ikke en idrætsgren som er udbredt blandt 

pigerne. Her går tredjepladsen til svømning som en ud af ti piger dyrker. Andelen af piger der 

svømmer er dobbelt så stor som blandt drengene om end antallet af personer er det samme. På 

fjerdepladsen hos pigerne kommer badminton og på femtepladsen basketball. Endnu en forskel på 

kønnenes idrætsudøvelse i idrætsklasserne er, at en væsentligt større andel piger end drenge 

dyrker idrætsgrene med relativt få udøvere i idrætsklasserne. I undersøgelsen er det interessant at 

se om den idrætsgren de unge udøver fx afspejler sig i de unges tilfredshed med træning og 

hvordan eleverne oplever fællesskabet i idrætsklasserne. 

 



 27  

Top 5: idrætselevernes sportsgrene*** 

Piger Drenge 
Sportsgren Procent udøvere Sportsgren Procent udøvere 

1. Håndbold 32,9 1. Fodbold 39,5 

2. Fodbold 20,2 2. Håndbold 19,0 

3. Svømning 11,9 3. Ishockey 11,2 

4. Badminton 8,0 4. Badminton 6,3 

5. Basketball 4,8 5. Svømning 6,2 

Top 5 udgør i alt 77,8 Top 5 udgør i alt 88,2  

 

Der skelnes i kommunerne mellem prioriterede idrætsgrene og øvrige idrætsgrene. De 

idrætsgrene, der satses på i idrætsklasserne, afspejler ikke fordelingen på de idrætsgrene, som 

dyrkes af børn og unge i almindelighed. Fodbold kommer godt nok ind på førstepladsen blandt alle 

børn og unge, men efterfølges af gymnastik, svømning, badminton og håndbold (Pilgaard 2008). 

Her er kun medtaget de aktiviteter, der tilhører foreningsidræt. Det springer i øjnene, at gymnastik 

er den næststørste idrætsgren blandt alle unge, og hvis man ser på pigerne alene, så er det den 

største idrætsgren. Det er også bemærkelsesværdigt, at ishockey er en meget smal idrætsgren. Den 

figurerer således ikke på en top 30 over de mest dyrkede idrætsaktiviteter. Til gengæld er de to 

næsten rene pigeidrætsgrene dans og ridning, som begge dyrkes af 6,0 pct. af alle i aldersgruppen 

7 – 15 år, kun repræsenteret i idrætsklasserne med hhv. 0,7 pct. og 1,3 pct. Og dans, ridning og 

kampsport har som foreningssport alle mere end dobbelt så mange udøvere som basketball. Når vi 

foretager denne sammenligning, er det ikke for at sige, at idrætsklasserne bør afspejle de unges 

generelle fordeling på idrætsgrene men for at synliggøre, at der ligger en særlig logik og prioritering 

bag sammensætningen af idrætsklasserne. For at blive optaget i en idrætsklasse skal eleven dyrke 

en af de idrætsgrene som prioriteres i den pågældende kommune, og som er blevet godkendt af 

specialforbundene. Der er kun én kommune, hvor man satser på idrætsgymnastik og én kommune 

hvor man har sportsdans med på listen. Ridning indgår slet ikke på listen over elitekommunernes 

idrætsgrene, hvorimod seks kommuner satser på ishockey. Det betyder ikke, at der ikke optages 

ryttere overhovedet eller elever fra mindre idrætsgrene. Adgangsvejen er blot ikke så bred, som 

den er hvis man spiller fodbold, håndbold, basketball, badminton, ishockey eller svømmer.  

Vi har også set nærmere på, hvordan idrætselever fordeler sig socioøkonomisk alt efter, hvilken 

idrætsgren, de dyrker (tabel 10). Ganske bemærkelsesværdigt gælder det for alle idrætsgrene, at 

de gennemsnitligt ligger højere på det socioøkonomiske indeks end gennemsnittet af elever i de 14 

kommuner. Vi kan således formode, at idrætselever fra alle idrætsgrene gennemsnitligt set vil være 

mere orienteret mod skole og uddannelse end de øvrige kommunale elever.  

Imidlertid viser der sig at være ganske store forskelle på idrætsgrenene. Ishockey er den 

idrætsgren, der ligger tættest på det samlede gennemsnit. Det bryder umiddelbart forestillingen 

om, at ishockeydrengene skulle være særligt socialt udsatte, men relativt set placerer de sig noget 

lavere socioøkonomisk end udøverne fra de øvrige idrætsgrene. Afstanden til fodboldspillerne er 
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dog ikke voldsom. I modsætning til ishockey og delvis fodbold finder vi blandt svømmere, 

basketballspillere og badmintonspillere til gengæld meget få med lav og relativt mange med høj 

socioøkonomisk baggrund. 

Tallene dækker dog også over visse kommunale forskelle. Først og fremmest, at idrætselever ikke 

er ligeligt fordelt på idrætsgren i de forskellige kommuner, og at mange idrætselever fra en 

prioriteret idrætsgren i en kommune med høj socioøkonomi vil kunne trække det socioøkonomiske 

gennemsnit for en idrætsgren op. Desuden kan der være forskel på lokale traditioner for, hvilke 

idrætsgrener og foreninger, der evt. tiltrækker bestemte befolkningsgrupper. Når vi tager højde 

for, at tallene også dækker over disse forskelle medfører det ikke de store ændringer. Basketball 

ville dog placere sig under svømning og badminton. Selvom der således skal udvises en vis form for 

påpasselighed i forhold til entydigt at tolke på forskellene, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at 

der er disse forskelle på idrætsgrenenes udøvere, som kan formodes at influere på bl.a. elevernes 

evner og motivation for skolegang og videre uddannelse. 

Tabel 10: Socioøkonomi og idrætsgrene*** 

Idrætsgren Antal unge Gennemsnit Andel lav Andel middel Andel høj 

Fodbold 321 0,185 12,8 62,3 24,9 

Håndbold 235 0,320 8,9 61,7 29,4 

Svømning 83 0,547 6,0 51,8 42,2 

Ishockey 72 0,021 15,3 63,8 20,8 

Badminton 69 0,535 2,9 68,1 29,0 

Basketball 45 0,582 2,2 53,3 44,4 

Andet 165 0,346 7,9 58,8 33,3 

I alt 990 0,308 9,5 60,8 29,7 

 

Udover at have set på socioøkonomi har vi også afsøgt om der skulle være forskel på, hvilket 

kvartal idrætsudøverne indenfor de forskellige sportsgrene skulle være født. Her finder vi dog 

ingen signifikante forskelle mellem idrætsgrenene. Der er med andre ord den samme relative 

alderseffekt blandt alle idrætsgrene. 

 

Opmærksomhedspunkter 

Det er værd at være opmærksom på, hvem der selekteres til idrætsklasserne. Idrætsklasserne er 

sammensat på en anden måde end de almindelige klasser i de respektive kommuner. Der er i en 

idrætsklasse typisk en overrepræsentation af drenge, etnisk danske elever (i forhold til indvandrere 

og efterkommere), elever med middel eller høje socioøkonomiske familiebaggrunde, elever, der 

har mindst en forældre, der selv har dyrket elitesport og elever der er født i årets første kvartal. 

Når klasserne har en særlig sammensætning hænger det sammen med den måde, der rekrutteres 
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til klasserne på. Hvor almindelige folkeskoleklasser rekrutterer fra et bestemt skoledistrikt og 

sammensættes tilfældigt i klasser, så rekrutterer idrætsklasserne via idrætsklubber i 

elitekommunerne ud fra elevernes talent indenfor bestemte idrætsgrene. Derudover er adgangen 

til idrætsklasserne reguleret af de idrætsgrene, der er udvalgt som prioriterede idrætsgrene i 

elitekommunerne. Det er lidt forskelligt hvilke idrætsgrene, der prioriteres i de 14 kommuner, der 

deltager i undersøgelsen. Men der tegner sig et meget klart billede af seks dominerende 

idrætsgrene, hvoraf fodbold og håndbold alene udgør halvdelen af samtlige idrætselever. Der er 

stor forskel på, hvordan idrætsklassemodellen er organiseret i de forskellige elitekommuner, men 

det generelle billede er, at relativt få klubber koncentreret på nogle bestemte idrætsgrene har 

afgørende indflydelse på, sammensætningen af idrætseleverne i klasserne. De klubber, der er 

udvalgt af elitekommunerne, ser ud til at være klubber med en hvis organisatorisk kraft, som bl.a. 

sætter dem i stand til at have en løbende dialog med skolen og tilbyde kvalificeret talentudvikling. 

Blandt de involverede parter bør man rette opmærksomhed mod hvorvidt de etablerede 

optagelsesprocedurer resulterer i den ønskede sammensætning af idrætsklasserne.  I særdeleshed 

bør man drøfte i hvilken grad idrætstalent skal defineres ud fra hvilken idrætsgren man dyrker. 

Herunder om den faktiske kommunale idrætsprofil er udtryk for en villet prioritering eller en afledt 

effekt af, hvilke klubber der er i bedst i stand til at indgå i et samarbejde med skoler og forvaltning. 

Opmærksomhed bør ligeledes rettes mod hvordan klubbernes medlemsprofil i form af køn, 

etnicitet og socioøkonomisk status slår igennem på idrætsklassernes profil.   
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2. Forandringer fra tidligere skolegang ved at gå i 

idrætsklasse 

I dette kapitel bevæger vi os for alvor ind i analysen af idrætseleverne syn på det at gå i en 

idrætsklasse. Vi afsøger i kapitlet, hvilke styrker og svagheder idrætseleverne oplever ved at gå i en 

idrætsklasse i forhold til at dyrke deres sport og passe deres skole. 

 

Bedre mulighed for at dyrke sport 

En af de væsentligste mål for om idrætsklasserne lever op til deres formål, er hvorvidt 

idrætseleverne oplever, at det har givet dem bedre mulighed for at dyrke deres sport. For 

idrætsklasserne som helhed er det ganske positivt, at et markant flertal af eleverne oplever, at de 

gennem idrætsklassen har fået bedre mulighed for at dyrke deres sport (tabel 11). Hele 95,6 pct. 

deler denne positive oplevelse af idrætsklassen. Kun 2,9 pct. svarer nej, dvs. de oplever ikke, at de 

som idrætsklasseelever har fået bedre muligheder for at dyrke deres sport. 1,5 pct. er i tvivl om de 

har fået bedre mulighed for at udøve deres sport. 

  Tabel 11: Har du fået bedre mulighed for at dyrke din sport? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Ja 965 95.6 965 95.6 

Nej 29 2.9 994 98.5 

Ved ikke 15 1.5 1009 100.0 
 

Bevæger vi os bagom tallene kan der aflæses en vis forskel på idrætsgrene, selvom det for alle 

idrætsgrene er en klar majoritet af udøvere, der oplever de har fået en bedre mulighed for at dyrke 

deres sport. Svømning og kategorien med de øvrige sportsgrene skiller sig ud ved at have hhv. 

dobbelt (6,0 %) og tre gange (9,0 %) så mange som gennemsnittet, der ikke oplever at 

idrætsklassen har givet dem bedre sportslige muligheder. I relation til svømning kan den øgede 

tilbøjelighed til ikke at opleve en fordel hænge sammen med det forhold, at der indenfor svømning 

er tradition for at morgensvømme. Svømmerne får derfor ikke nødvendigvis øget deres træningstid 

eller muligheder for træning i kraft af idrætsklassen. Omvendt er det alle badmintonspillere som 

oplever, at idrætsklassen har givet dem en bedre mulighed for at dyrke deres sport. Spørgsmålet er 

i hvilken grad de bedre muligheder for at dyrke idræt hænger sammen med at idrætseleverne 

indgår i klassefællesskaber med ligesindede. 
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Fordel at gå i klasse med andre idrætstalenter 

Der er 94,1 pct. af idrætseleverne der angiver, at de samlet set oplever, at det er en fordel at gå i 

klasse med andre, der dyrker idræt på et højt niveau (tabel 12). Det er 5,9 pct. og dermed relativt 

få elever som ikke deler den vurdering. 

  Tabel 12: Er det samlet set en fordel at gå i klasse med andre, der dyrker idræt  

  på et højt niveau? 

 Frekvens Procentandel   

Ja 948 94.1   

Nej 59 5.9   

 

Vi har bedt de elever, der ser en samlet fordel ved at gå i en klasse med andre, der dyrker idræt på 

højt plan om at angive, hvilke fordele de ser. Både ud fra en række opstillede svarkategorier og ud 

fra en åben svarkategori, hvor de selv har kunnet tilføje og beskrive, hvilke andre fordele, de 

oplever. 

Flest elever peger på, at det er en fordel, at eleverne i en idrætsklasse har den samme indstilling til 

at prioritere idræt. Et klart flertal (78,7 %) af idrætseleverne peger på, at det er en styrke ved 

idrætsklassen. Det kommer også til udtryk ved, at hovedparten af eleverne oplever det som en 

fordel, at idrætselever har den samme indstilling til at prioritere deres tid (62,8 %). 

Et flertal af eleverne (55,2 %) peger på den fordel, at eleverne i en idrætsklasse bedre kan dele 

hinandens succeser. Det indikerer, at der er mange elever, som oplever en større forståelse for 

deres idræt i idrætsklasserne og at de her legitimt kan få lov dele deres succeser med deres 

klassekammerater. Parallelt hertil peger lidt flere elever (61,0 %) på, at det at gå i klasse med andre 

der dyrker idræt på højt niveau gør, at de bedre kan støtte hinanden, fx hvis de har skader eller hvis 

de ikke er blevet udtaget til kampe og stævner. Idrætsklasser ser således ud til at give majoriteten 

af eleverne bedre mulighed for at kunne dele deres sportslige succeser og fiaskoer med deres 

klassekammerater, selvom det ikke er alle, som peger på den fordel. 

Knap halvdelen af eleverne (46,2 %) peger på den fordel, at idrætseleverne har samme indstilling til 

at nedprioritere fester og alkohol. Det forekommer interessant eftersom det er område som ofte 

fremhæves i vores casestudier som en af de store styrke ved at gå i en idrætsklasse, at eleverne får 

et fællesskab, hvor alkohol og fester spiller en langt mindre rolle og hvor det er legitimitet at sige 

nej til alkohol og kunne gå tidligt hjem fra fester eller lade være med at deltage pga. af sportslige 

prioriteringer. Men det er imidlertid mere end halvdelen af de unge, der ikke fremhæver dette som 

en fordel ved at gå i en idrætsklasse. Lidt færre (40,0 %) peger tilsvarende på, at det er en fordel 

ved idrætsklassen, at de går i klasse med andre, der har samme indstilling til sundhed og kost. Igen 

er det dog værd at pege på, at selvom tallene viser, at det for mange er en oplevet styrke ved 

idrætsklasserne, at der er den samme indstilling til, hvordan man skal tage vare på sig selv som 

seriøs og sund idrætsudøver, så indikerer tallene også, at den vurdering ikke nødvendigvis deles af 
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alle. Det kan skyldes, at mange idrætselever ikke oplever, at alle i idrætsklaserne har den fornødne 

seriøsitet eller at de måske ikke selv ønsker at foretage sådanne prioriteringer på bekostning af 

ungdomslivets fristelser. 

Det er også et markant flertal på 82,0 pct. af eleverne, der oplever, at lærerne har bedre forståelse 

for, hvad deres idræt kræver. Her er det kun 9,5 pct., der er afvisende overfor, at det er tilfælde. 

Andelen af idrætselever, der er tilbøjelige til at opleve, at lærerne ikke har forståelse for, hvad 

deres idræt kræver øges med klassetrin. I 7. kl. er det kun 4,7 pct. af eleverne, der deler den 

vurdering, mens det i 8. og 9. kl. er hhv. 10,9 og 12,6 pct. af eleverne, der har den vurdering. Dette 

kan hænge sammen med, at skolekravene strammer til i 8. og 9. kl., hvilket kan betyde, at 

idrætseleverne i højere grad oplever, at lærerne ikke har den fulde forståelse for, hvad deres 

idrætsudøvelse kræver. Basketball skiller sig ud ved, at der i denne sportsgren er den største andel, 

knap en fjerdedel af eleverne (23,9 %), som ikke oplever, at lærerne har forståelse for de sportslige 

krav, der stilles til dem som idrætselever.   

Tabel 13: Har lærerne bedre forståelse for, hvad din idræt kræver? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Ja 827 82.0 827 82.0 

Nej 96 9.5 923 91.5 

Ved ikke 86 8.5 1009 100.0 
 

Idrætsklassen ser ud til at medvirke til at øge den forståelse idrætseleverne oplever i omgivelserne 

for, hvad det kræver at dyrke og prioritere idræt på et højt niveau. Det gælder bl.a. for hvordan 

idrætsklasseeleverne oplever lærerne, og endnu mere udbredt ved, at de oplever, at deres 

klassekammerater har en bedre forståelse for, hvad deres idræt kræver. Hele 91,5 pct. angiver, at 

det er tilfældet, kun 3,4 pct. svarer nej og 5,1 pct. er i tvivl.  

 

Der er ikke markante forskelle på elevernes besvarelser alt efter, hvilken idrætsgren de dyrker. 

Blandt svømmere, ishockeyspillerne og de idrætselever, der dyrker en af de sportsgrene som er 

samlet under kategorien øvrige, angiver en lavere andel, at deres klassekammerater har en bedre 

forståelse for, hvad deres idræt kræver. Det er imidlertid stadig et markant flertal af 

idrætsudøverne indenfor disse idrætsgrene, der oplever en forbedret forståelse. I fodbold og 

Tabel 14: Har dine klassekammerater bedre forståelse for, hvad din idræt kræver? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Ja 923 91.5 923 91.5 

Nej 34 3.4 957 94.9 

Ved ikke 52 5.2 1009 100.0 
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håndbold er der de største andele af idrætselever som oplever, at der er en bedre forståelse for 

deres idræt i blandt de øvrige elever. Værd at bemærke har disse elever også ofte flere 

klassekammerater, der dyrker den samme idrætsgren som dem selv. 

 

Bedre mulighed for at passe skolen 

På spørgsmålet om, hvorvidt idrætsklasseelever oplever, at de har fået bedre mulighed for at passe 

deres skolegang, er der mange som oplever en positiv effekt af at gå i en idrætsklasse. Den største 

gruppe af de unge (42,5 %) svarer bekræftende, mens knap en tredjedel (31,5 %) ikke oplever, at 

de har fået bedre muligheder for at passe deres skole.  

 

Om det er fordi situationen er den samme eller endda dårligere er ikke til vide. Og mere end en 

fjerdedel (26,0 %) er i tvivl og svarer, at det ved de ikke. Måske er det også et svært spørgsmål at 

besvare for idrætseleverne, eftersom det er svært at sammenligne før og nu, da kravene til det 

skolefaglige er større i udskolingen, og sammenligningsgrundlaget for de fleste elever vil være 6. kl. 

på deres tidligere skole. 

Går vi bagom tallene viser det sig, at idrætseleverne i 7. kl. i lidt højere grad er tilbøjelige til at 

angive, at de har fået bedre mulighed for at passe deres skole (45,7 %) og mindre tilbøjelige til at 

svare nej (23,0 %). Eleverne i 8. og 9. kl. er sjældnere uafklarede om dette spørgsmål og i højere 

grad tilbøjelige til at afvise, at de skulle have fået bedre mulighed for at passe deres skole. Kaster vi 

derefter blikket på om der er forskel alt efter, hvilken idrætsgren de unge dyrker, så træder 

ishockey og især svømning frem som de idrætsgrene, hvor udøverne er mest tilbøjelige til at 

angive, at de har fået bedre mulighed for at passe deres skole. 63,1 pct. af svømmerne og 50,7 pct. 

af ishockeyspillerne deler den vurdering. Ift. svømning kan det hænge sammen med, at svømning 

har de idrætsudøvere, som har færrest timer til lektier, og derfor sætter størst pris på forståelse og 

fleksibilitet overfor, hvornår og i hvilket omfang, de skal aflevere opgaver og lektier, mens en 

tolkning ift. ishockeyspillerne kan være, at de tydeligt oplever, at der i idrætsklasserne gøres en 

særlig indsats for at støtte dem i deres skolegang. Omvendt er det for basketballspillerne 

bemærkelsesværdigt, at der er en større andel som angiver, at de ikke har fået bedre mulighed 

(34,8 %) end som angiver, at det er tilfældet (26,1 %). 

Tabel 15: Har du fået bedre mulighed for at passe din skole? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Ja 429 42.5 429 42.5 

Nej 318 31.5 747 74.0 

Ved ikke 262 26.0 1009 100.0 
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Øget skoleglæde 

Et er den praktiske gevinst ved at skolegang og idræt er bedre koordineret i forhold til hinanden, 

noget andet er om idrætsklasserne også gør eleverne gladere for at gå i skole. I udgangspunktet er 

det en overvældende stor andel af idrætseleverne (87,3 %), der angiver, at de er glade for at gå i 

skole. Under 5 pct. (4,3 %) er ikke glade for at gå i skole og knap dobbelt så mange (8,5 %) er i tvivl 

om de er glade for at gå i skole. Går vi bagom tallene kan vi se, at der er lige mange piger og drenge 

som er glade for at gå i skole, men drengene er dog overrepræsenteret blandt de unge som ikke er 

glade for at gå i skole. Her er andelen af drenge og piger hhv. 5,4 og 2,4 pct.  

 

Sammenholder vi tallene med andre undersøgelser, der berører skoleglæde hos elever i 

udskolingen (fx Rasmussen & Due 2011, Pless & Katznelson 2007), forekommer tallene for 

idrætseleverne ganske positive, uagtet spørgsmålene i de forskellige undersøgelser ikke er fuldt 

sammenlignelige.  

Tallene viser, at vi har at gøre med elever som generelt set kan lide at gå i skole og som kan 

formodes at møde motiverede op, selvom vi ikke kan vide, hvad det er som skaber deres glæde for 

at gå i skolen, og hvorvidt det er skiftet til idrætsklassen, som kan tilskrives deres skoleglæde. 

Derfor har vi spurgt eleverne om det at gå i en idrætsklasse har gjort dem mere eller mindre glade 

for at gå i skole.  

Et flertal af idrætseleverne (58,5 %) angiver, at de har fået forøget deres skoleglæde ved at gå i en 

idrætsklasse. Ganske få angiver, at deres skoleglæde er blevet mindre som følge af, at de er 

begyndt i en idrætsklasse (3,4 %). Mere end en tredjedel af eleverne oplever dog ikke denne effekt. 

38,0 pct. af idrætseleverne har således hverken oplevet en positiv eller negativ effekt på deres 

skoleglæde ved at gå i en idrætsklasse.  

  Tabel 17: Har det at gå i en idrætsklasse gjort dig mere eller mindre glad for at gå i skole? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Mere 590 58.6 590 58.6 

Uforandret 383 38.0 973 96.6 

Mindre glad 34 3.4 1007 100.0 

 

For en majoritet af elever ser idrætsklasser således ud til at øge deres skoleglæde, hvad der må 

opfattes som et tegn på, at idrætsklassen indvirker ganske positivt på de unges trivsel i skolen. 

  Tabel 16: Er du glad for at gå i skole? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 879 87.3 879 87.3 

Nej 43 4.3 922 91.6 

Ved ikke 85 8.4 1007 100.0 
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Samtidigt er det værd at bemærke, at langt de fleste af de elever, der angiver, at deres skoleglæde 

er uforandret ved skiftet til en idrætsklasse, også har angivet, at de er glade for at gå i skole. 

 

 

 

 

 

 
 

Ser vi nærmere på disse tal viser det sig, at der er størst tilbøjelighed blandt idrætselever i 7. kl. til 

at vurdere, at man trives bedre socialt. Her angiver 69,4 pct., at deres sociale trivsel er forbedret. 

Den største andel af elever som ikke vurderer, at deres sociale trivsel er forbedret finder vi blandt 

eleverne i 9. kl., hvor 15,5 pct. afviser, at det er tilfældet. På alle klassetrin er det imidlertid en 

majoritet, der oplever, at de trives bedre socialt. 

 

Længere vej til skole 

En af de mere negative forandringer ved at skifte til en idrætsklasse er, at mange elever har fået 

længere vej til skole. Det har flere end fire ud af fem (81,7 %). For mange elever betyder det, at de 

skal bruge op til en halv time længere tid på at komme i skole. For elever som kommer fra 

yderområder af en kommune eller fra andre kommuner i regionen kan transporttiden endda være 

noget længere.  

Tabel 19: Hvor meget længere tid skal du bruge på at komme i skole om morgenen? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

0-15 min 295 35.8 295 35.8 

16-30 min 282 34.2 577 69.9 

31-45 min 148 17.9 725 87.9 

46-60 min 73 8.9 798 96.7 

60+ 27 3.3 825 100.0 
 

Af de elever som har fået længere tid til skole er det omkring en tredjedel (35,8 %), der skal bruge 

op til et kvarter længere på at komme i skole, og ligeledes en tredjedel (34,2 %), der skal bruge 

mere end et kvarter og op til en halv time længere på at komme i skole. Den sidste tredjedel bruger 

mere end en halv time ekstra på at komme i skole fordelt på 18 pct. der bruger op til 45 min., 8,9 

pct. der bruger mere end 45 min. og op til en time ekstra og 3,3 pct. som bruger mere end en time 

mere på at komme i skole. For de sidstnævnte peger det på en stor dedikation. Omvendt er der 

Tabel 18: Trives du bedre socialt? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Ja 651 64.5 651 64.5 

Nej 113 11.2 764 75.7 

Ved ikke 245 24.3 1009 100.0 
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måske også større risiko for at falde fra, hvis der er forhold i relation til idrætsklassen som ikke 

fungerer. 

Dykker vi ned i tallene kan vi se, at eleverne fra en lav socioøkonomisk baggrund har lidt mindre 

tilbøjelighed til at have fået længere vej til skole, men hvis de har fået længere vej til skole, har de 

til gengæld en øget tilbøjelighed til at bruge længere tid på transport end eleverne med middel 

eller høje socioøkonomiske baggrunde. 

 

Klubskifte i relation til at gå i en idrætsklasse 

De fleste elever får et skoleskift, når de begynder i en idrætsklasse. Men udover at være et 

skoleskift er der også en del elever som skifter klub i forbindelse med, at de begynder i en 

idrætsklasse. Det gælder for mere end hver femte elev (20,9 %). 

 

Dykker vi ned i tallene er det ikke overraskende, at andelen af elever, der har skiftet klub stiger 

med, hvilket klassetrin eleverne går på. Blandt 7. kl.-eleverne er det 13,9 pct., der har foretaget et 

klubskifte i relation til, at de er begyndt i en idrætsklasse, i 8. kl. er dette tal steget til 22,1 pct. og i 

9. kl. gælder det for 26,5 pct. af eleverne. 

Mere overraskende er det umiddelbart, at der er meget stor forskel på idrætsgrenene på dette 

spørgsmål.  

 

 

  

Tabel 20: Har du skiftet klub i forbindelse med, at du begyndte i idrætsklassen? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Ja  211 20.9 211 20.9 

Nej 798 79.1 1009 100.0 

Tabel 21: Har du skiftet klub i forbindelse med, at du begyndte i idrætsklassen?*** 

 Ja Nej N 

Fodbold  30.5 (99) 69.5 (226) 325 

Håndbold  27.9 (68) 72.1 (176) 244 

Svømning  4.8 (4) 95.2 (80) 84 

Ishockey  2.7 (2) 97.3 (71) 73 

Badminton  15.7 (119) 84.3 (59) 70 

Basketball  21.7 (10) 78.3 (36) 46 

Andet  10.2 (17) 89.8 (150) 167 

Total  20,9 (211) 79.1 (798) 1009 
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Det er først og fremmest fodboldspillerne og håndboldspillerne, der skifter klub, når de er ved at 

påbegynde eller har påbegyndt et idrætsklasseforløb. 30,5 pct. af fodboldspillerne og 27,9 pct. af 

håndboldspillerne har således foretaget et klubskifte, mens det kun er tilfældet for 2,7 pct. af 

ishockeyspillerne og 4,8 pct. af svømmerne. Idrætsudøverne i kategorien, der samler de øvrige 

idrætsgrene, foretager også relativt sjældent et klubskifte. Tallene indikerer sandsynligvis, at for 

fodbold og håndbold er talentudviklingen i idrætsklasserne oftest knyttet til en bestemt klub, hvor 

der kan være mere eller mindre uudtalte forventninger om, at talentfulde idrætselever skal udøve 

deres sport. 

Den forklaring, som flest elever med et klubskifte angiver (91,0 %), er, at klubskiftet giver dem 

mulighed for at dyrke idræt på det højeste niveau. Noget færre men stadig et markant flertal  

(66,8 %) angiver, at klubskiftet har givet dem bedre trænere. Lidt flere end halvdelen (53,6 %) 

angiver, at klubskiftet har betydet bedre faciliteter og endeligt er der knap en femtedel af 

idrætseleverne (19,4 %), der angiver, at det har haft betydning for deres skifte, at andre i klassen 

gik i den klub, de er skiftet til. 

Vi har også givet idrætseleverne mulighed for at angive andre årsager til klubskifte – i de åbne 

besvarelser peger eleverne både på sportslige og sociale faktorer, der supplerer de ovennævnte 

forklaringer: 

Klubskifte som et tilbud man ikke kan sige nej til  

 Det krævede det, hvis man skulle ind i klassen. 

 Fik at vide det ville være bedst for mig selv. 

 Jeg skulle spille i den klub for at komme i idrætsklassen. 

 Fordi de gav mig tilbuddet om at spille for klubben. Jeg følte også det var det bedste for 

mig. 

Klubskifte som mulighed for at blive bedre 

 Jeg ville dyrke min sport på det højeste niveau man kan. 

 Muligheden for at udvikle mig mere. 

 Jeg havde ingen konkurrence i min gamle klub. 

 For at blive bedre til min sport, og bedre muligheder for at nå langt. 

Klubskifte som et socialt tilvalg – og muligt fravalg af elitesport 

 Glæden ved badminton skulle komme igen og det gjorde den. 

 Fordi jeg ikke gad seriøst fodbold mere. 

 Jeg har gået til svømning, men bliv taget af holdet. 

 Var for meget skadet. 

 Jeg gik i en klub, hvor pigerne ikke var særligt søde overfor hinanden. 

 

Det er interessant, at et klubskifte kan være en indikator på, at idrætseleverne ser sig selv som et 

talent og også af andre bliver set som et talent, hvor klubskiftet skal bidrage til, at de kan udvikle 

sig yderligere samtidigt med, at et klubskifte også kan være en indikator på, at idrætseleverne ikke 

har det fornødne talent og/eller motivation. 
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Fordele og ulemper ved at gå i en idrætsklasse 

Idrætseleverne har også haft mulighed for med egne ord at beskrive de fordele og ulemper de 

oplever ved at skifte til en idrætsklasse. Der er 84 elever, der har benyttet sig af muligheden for at 

tilføje fordele. Svarene kredser alle om forskellige styrker som eleverne ser ved fællesskabet i 

idrætsklassen jf. de ovennævnte kategorier. Det er bemærkelsesværdigt, at flere af besvarelserne 

påpeger den forskel, at idrætsklassernes fællesskab er mere rummeligt end det klassefællesskab, 

eleverne kommer fra, og at eleverne oplever, at der mange steder ikke har været forståelse for 

deres idrætstalent og de prioriteringer udviklingen af deres talent kræver. 

Fælles forståelse, sammenhold og støtte 

 Vi kan bedre forstå hinanden angående stort set alt 

 Vi har et godt fællesskab ved at dyrke idræt sammen. 

 Bare godt sammenhold i det hele taget 

 Det er bare godt, at have nogen der støtter op om en. Og det er også lækkert at have en at 

snakke fx "fodbold" med! 

 Vi har samme mål. 

 Vi har forståelse for hinanden. Fx hvis man er ked af det over en tabt kamp, stævne, 

udtagelse el. lign. 

Forståelse for de prioriteringer elitesporten kræver 

 Vi har alle en forståelse for hvor meget tid sporten stjæler 

 De andre forstår bedre, at man til tider bliver nød til at vælge fra. 

 Man har lov til at være sig selv – i modsætning til en normal folkeskoleklasse. Det føles som 

om, at man ikke dømmes på samme måde. Der er respekt for ens sport og man respekterer 

de andres. 

 Hvis man siger nej til, at man vil være sammen efter skole, fordi man skal til træning... Så er 

de andre 100 % ok med det – og det er rart 

 Man skal ikke undskylde for sine valg. 

Ingen jantelov 

 Forståelse for eliten. 

 Der er ikke noget i vejen med at forsøge at være den bedste for langt de fleste af os har den 

indstilling at der ikke er noget galt i at være dygtig. 

 Man forstår hinanden bedre og synes det er mere sjovt at gå i klasse med andre der har 

samme ambitioner som en selv. 

Konkurrencefællesskab motiverer 

 Konkurrencen sportsligt, som giver en større mulighed for at udvikle sig. 

 Man presser sig selv hårdere. 

 

Idrætseleverne er også blevet spurgt om de ser nogle ulemper ved at gå i en idrætsklasse. Her er 

eleverne delt. Halvdelen (50,8 %) oplever, at der er ting som ikke er gode ved at gå i en 
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idrætsklasse, mens den anden halvdel (49,2 %) ikke kan få øje på ting, som ikke er gode ved at gå i 

en idrætsklasse. 

Tabel 22: Er der nogen ting som ikke er gode ved at gå i en idrætsklasse? 

 Frekvens Procentandel   

Ja 511 50.8   

Nej 495 49.2   

 

Hvis respondenten oplevede, at der var ulemper ved at gå i en idrætsklasse, så blev de bedt om at 

beskrive dem. Af de 511 besvarelser der kom ind har vi udvalgt nogle typiske eksempler: 

Lang transporttid og (skole)dag er trættende og hårdt  

 At skoledagene er så lange, og man derfor har svært ved at nå det sociale udover klassen 

og sporten. 

 At man er meget mindre hjemme. Længere skoledag, lig mindre fritid. 

 At der er lang transporttid. 

 At det er en meget hård hverdag med meget træning og der er heller ikke voldsomt meget 

tid til andet end skole og sport. 

 At man skal tidligt i seng. 

 Man bliver hurtigt træt. 

Ikke tid til at se venner og familie 

 At man ikke ser sine gamle venner. 

 At kunne nå at se venner og familie. 

 Ikke så meget tid til de andre venner. 

 Man har meget lidt tid til at se venner og bekendte fra "sit gamle liv" fordi at man 

prioriterer sin sport så højt, man har heller ikke så meget tid til overs til fx fødselsdage, 

familieture, sammenkomster med venner og bare at være sammen med sine venner 

Konkurrence mellem eleverne kan tage overhånd i klassen 

 At alting er meget præget af seriøsitet og alle vil gerne vinde hele tiden, det kan være 

meget anstrengende. 

 At alle vil være den bedste og prøver at fremstå som den bedste. 

 ALT skal være en konkurrence. 

 Alle er konkurrencemennesker. Tit uenigheder. 

Klikedannelser og afstande kan vanskeliggør klassefællesskabet 

 At dem der dyrker sport sammen er mere sammen og det lidt er dannet op i kliker. 

 At alle bor meget langt væk fra hinanden, og at det er svært at være sammen i fritiden med 

nogen, der ikke dyrker samme sportsgren som man selv gør. På den måde er det opdelt. 

 Folk har ikke så meget tid til at være sammen i deres fritid. 
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 Dem der går til sporten sammen, går også sammen i skolen. 

 

Der er ingen tvivl om, at de lange skoledage, transporttiden og den forøgede træningsmængde som 

de fleste oplever, er noget der optager eleverne, når de skal pege på ting som ikke er så gode ved 

at gå i en idrætsklasse, selvom flere dog tilføjer, at det jo er et vilkår ved deres valg og 

prioriteringer. Det indikerer, at der er nogle omkostninger forbundet med at gå i en idrætsklasse. 

Tydeligst kommer det til udtryk i de mange idrætselever som peger på, at de ikke har tid nok til at 

se deres venner udenfor klassen og idrætten. Men også ift. klassekammeraterne kan det være 

vanskeligt at have tid nok til sociale aktiviteter og samvær udenfor skoletiden – med undtagelse af 

de klassekammerater man eventuelt dyrker sin idræt sammen med. Dette er uden tvivl et større 

problem for de idrætselever, der dyrker en idrætsgren, hvor de er den eneste udøver. 

Selvom de fleste idrætselever peger på, at det er en styrke at gå i en idrætsklasse både for deres 

talentudvikling og skolegang, så er der også elever som fx peger på, at de prioriterer det 

skolefaglige højest, men oplever at niveauet i klassen er for lavt. Andre elever beretter, at det er 

vanskeligt at være del af idrætsklassen, hvis man ikke længere prioriterer idrætten. En idrætselev 

påpeger ganske præcist, at det som for mange er styrken ved idrætsklassen, at det kobler 

elevernes skolegang og fritidsliv sammen også betyder, at trivselsproblemer i den ene sfære ikke 

kan isoleres fra den anden sfære:  

Skole og sport bliver blandet meget sammen, trives du ikke det ene sted - trives du heller ikke det 

andet. 

 

Opmærksomhedspunkter 

Netop fordi mistrivsel i den ene sfære smitter af på trivslen i den anden sfære er de centrale 

aktører nødt til at være opmærksomme på, hvordan eleverne/idrætsudøverne trives på tværs af 

skole og klub. Skolen er derfor nødt til at interessere sig for, hvordan eleverne trives i deres idræt 

ligesom klubberne er nødt til at interessere sig for atleternes trivsel i skolen.  
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3. Idrætselevernes vurdering af undervisningen 

fagligt og sportsligt 

Idrætsklasserne er særlige som folkeskoleklasser ved, at elevernes sportslige talent har betydning 

for sammensætning af klasserne i kraft af, at eleverne primært er selekteret ud fra, at de har lyst og 

evner til at dyrke deres sport på et højt niveau. Det kan derfor antages, at eleverne har store 

forventninger til det sportslige niveau i idrætsklassen og til det sportslige tilbud om ekstra 

morgentræning flere gange om ugen. Mens det i højere grad er ubekendt, hvilke faglige ambitioner 

eleverne har, og hvilke forventninger, de har til det faglige niveau i idrætsklassen og 

undervisningen. Det belyser vi i dette kapitel, hvor vi ser nærmere på elevernes vurderinger af 

deres eget, klassens og undervisningens faglige og sportslige niveau samt hvordan disse 

vurderinger forbinder sig til hinanden. Kapitlet vil give os en indikation på, hvor målrettede 

idrætseleverne er i forhold til såvel deres idræt som skolegang.  

 

Elevernes prioritering af idrætsklassens skolefaglige og sportslige 

læringsmiljø 

Afsøger vi først idrætselevernes syn på vigtigheden af et højt sportsligt niveau i 

undervisningstilbuddet om morgentræning (tabel 23) er det ikke overraskende et markant flertal af 

eleverne (88,4 %), der vægter at morgentræningens sportslige niveau er højt, mens meget få elever 

ikke ser det som vigtigt (3,5 %). 

  Tabel 23: Er det vigtigt for dig at morgentræningens sportslige niveau er højt? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Ja 889 88.4 889 88.4 

Nej 35 3.5 924 91.9 

Ved ikke 82 8.2 1006 100.0 

 

Dykker vi ned i tallene er der flere forskelle. Selvom det både for drenge og piger er en majoritet af 

eleverne som anskuer det som vigtigt, at morgentræningen er på et højt niveau, er drenge mere 

tilbøjelige til at give den vurdering end piger. Andelene for drengene er 91,0 pct. mod 84,0 pct. for 

pigerne. Vi ser en tilsvarende forskel på klassetrin, hvor eleverne i 9. klasse er mindre tilbøjelige til 

at lægge vægt på det sportslige niveau af morgentræningen. Andelen er dog stadig høj (84,4 %).  

Forskellene bliver endnu mere markante, når vi ser på den idrætsgren, de unge udøver. 

Ishockeyspillerne har en stærkt øget tilbøjelig til at lægge vægt på, at morgentræningens sportslige 

niveau er højt, hvad hele 95,6 pct. af udøverne gør. Håndboldspillere og fodboldspillere har også en 

øget tilbøjelighed til at vægte et højt niveau. Mens svømmerne og idrætsudøvere for de 

idrætsgrene, der samlet i kategorien øvrige idrætsgrene er mindre tilbøjelig til at vægte, at 
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morgentræningen er på et højt sportsligt niveau. Andelene for disse to grupper af udøvere er hhv. 

72,6 og 79,4 pct. 

Kaster vi derefter blikket på andelen af idrætselever, der lægger vægt på, at den skolefaglige 

undervisning er på et højt niveau (tabel 24), gælder det også for en stor majoritet af eleverne  

(77,2 %), mens det er en lille minoritet af elever, der svarer nej (6,3 %). Samtidigt betyder det også, 

at der er mere end 10 procentpoint færre elever, der lægger vægt på et højt skolefagligt niveau 

sammenlignet med andelen, der lægger vægt på et højt niveau for morgentræningen. 

 Tabel 24: Er det vigtigt for dig, at den skolefaglige undervisning er på et højt fagligt niveau? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Ja 777 77.2 777 77.2 

Nej 63 6.3 840 83.6 

Ved ikke 166 16.5 1006 100.0 

 

Går vi bagom tallene viser der sig at være en tydelig kønsforskel på eleverne. Selvom det er en 

majoritet af både drenge og piger, der vægter et højt skolefagligt niveau på undervisningen, er det 

mest udpræget for pigerne. Således er andelen blandt pigerne 83,8 pct. mod 73,3 pct. blandt 

drengene. Vender vi derefter blikket mod sportsgrene ser vi også, at en idrætsgren skiller sig ud – 

og vel at mærke en idrætsgren som næsten alene udøves af drenge. Ishockeyspillerne er meget 

mindre tilbøjelige til at vægte, at undervisningen har et højt skolefagligt niveau. Værd at bemærke 

er det en majoritet af ishockeyspillerne, der vægter et højt skolefagligt niveau, men andelen er kun 

60,3 pct. Til sammenligning er tallet for basketballspillerne så højt som 87,0 pct. 

Ganske interessant er det sådan, at et markant flertal af idrætseleverne både lægger vægt på, at 

morgentræningens sportslige niveau er højt og at den øvrige undervisnings faglige niveau er højt. 

Andelen udgør 70,7 pct. af eleverne. Det indikerer, at idrætseleverne ikke bare har et ønske om et 

kvalificeret sportsligt tilbud, men også ønsker et kvalificeret skoletilbud. Meget få elever (0,1 pct.) 

ser det hverken som vigtigt med et højt niveau på idrætsklassens morgentræning eller den faglige 

undervisning. Det peger på, at idrætseleverne er målrettede både på deres idræt og skolegang. 

 

Elevernes vurdering af det sportslige niveau i idrætsklassen og  

hos dem selv 

Vi har allerede i dette kapitel set, at idrætseleverne generelt set lægger vægt på, at den 

morgentræning, idrætsklassetilbuddet rummer, er på et højt niveau. Spørgsmålet er så om 

idrætseleverne oplever, at morgentræningen lever op til den forventning. Hovedparten af 

idrætseleverne vurderer, at niveauet er højt eller meget højt (75,8 %), mens ganske få angiver 

niveauet som lavt eller meget lavt (6,1 %). 

Når vi går bag om tallene viser der sig at være en meget stor forskel på elevernes vurdering af 

morgentræningen, alt efter hvilket klassetrin de går på. Blandt eleverne i 7. klasse er det 84,5 pct., 
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der angiver, at niveauet for morgentræning er højt eller meget højt. Dette tal falder til 80,8 pct. 

blandt eleverne i 8. klasse, hvad der stadig ift. gennemsnittet, er udtryk for en øget tilbøjelig til at 

opleve niveauet som højt. Mere markant er faldet blandt eleverne i 9. klasse, hvor det relativt set 

kun er 61,3 pct., der vurderer, at morgentræningens sportslige niveau er højt eller meget højt. En 

mulig tolkning er, at mange elever oplever, at mens de bliver ældre og formentligt også bliver 

dygtigere sportsligt, kan det medføre, at de i 9. klasse morgentræner sammen med andre 

idrætselever som går to klassetrin under dem, og derfor kan være på et andet udviklingsniveau. 

Under alle omstændigheder peger det på, at der er særlige udfordringer knyttet til idrætstilbuddet 

på udskolingens ældste klassetrin. 

 

Vi har også bedt idrætseleverne om at vurdere idrætsklassens sportslige niveau med henblik på at 

afsøge, de betingelser, det sætter for den sportslige undervisning og det sportslige fællesskab i 

idrætsklasserne. Hovedparten af eleverne vurderer, at klassens sportslige niveau er højt eller 

meget højt (83,7 %), mens det kun er et fåtal (1,9 %), der vurderer, at det er lavt eller meget lavt.  

 

 

Vi kan se, at tilbøjeligheden til at vurdere klassens sportslige niveau falder, jo højere klasetrin 

eleverne går på. Blandt idrætselever i 7. klasse vurderer 91,2 pct., at niveauet er højt eller meget 

højt, det falder til 84,5 pct. blandt eleverne i 8. klasse og til 75,2 pct. blandt eleverne i 9. klasse. 

Dette afspejler formentligt, at det i løbet af udskolingen bliver tydeligere, hvem der både har 

motivation og evner, og hvem der ikke opfattes som talentfulde og på det rette sportslige niveau. 

Tabel 25: Hvad er din vurdering af din morgentrænings niveau? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Meget højt 224 22.3 224 22.3 

Højt 539 53.6 763 75.8 

Hverken højt eller lavt 182 18.1 945 93.9 

Lavt 48 4.8 993 98.7 

Meget lavt 13 1.3 1006 100.0 

Tabel 26: Hvad er din vurdering af idrætsklassens sportslige niveau? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Meget højt 232 23.1 232 23.1 

Højt 610 60.6 842 83.7 

Hverken højt eller lavt 145 14.4 987 98.1 

Lavt 16 1.6 1003 99.7 

Meget lavt 3 0.3 1006 100.0 
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Sammenholder vi vurderingen af klassens sportslige niveau med elevernes vurdering af deres eget 

niveau er der en større andel (88,0 %), der vurderer, at deres sportslige niveau er højt eller meget 

højt. Ganske få idrætselever angiver, at deres sportslige niveau er lavt eller meget lavt (1,4 %). 

Undersøger vi disse tal nærmere kan vi se, at drengene ikke sætter deres talent under en skæppe. 

Drengene har en øget tilbøjelighed til at vurdere, at deres talent er på et højt eller meget højt 

niveau (90,8 %), mens pigerne i mindre grad deler den tilbøjelighed (83,2 %). For begge køn er det 

dog et markant flertal, der har en høj vurdering af deres eget sportslige niveau. Tilbøjeligheden til 

at vurdere eget sportslige niveau meget højt er større hos de idrætselever, der har en forældre, der 

har dyrket elitesport (33,8 %), mens den er mindre hos de elever, hvor det ikke er tilfældet  

(25,7 %).  

Tabel 27: Hvad er din vurdering af dit eget sportslige niveau? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Meget højt 300 29.8 300 29.8 

Højt 585 58.2 885 88.0 

Hverken højt eller lavt 107 10.6 992 98.6 

Lavt 11 1.1 1003 99.7 

Meget lavt 3 0.3 1006 100.0 

 

Endeligt har vi bedt idrætsklasseeleverne om at vurdere, hvorvidt de oplever, at der er forskel på 

det sportslige niveau blandt eleverne i idrætsklassen. Meget markant vurderer 86,6 pct., at 

eleverne i idrætsklassen befinder sig på forskelligt niveau, mens kun 13,4 pct. vurderer, at eleverne 

er på samme niveau.  

 

Det er interessant, at eleverne så tydeligt oplever, at der er forskel på det sportslige niveau i 

klasserne. Ikke overraskende er der tilbøjelighed til, at denne forskel træder endnu tydeligere frem 

på de sidste klassetrin af udskolingen. Blandt idrætselever i 7. klasse er andelen, der vurderer, at 

der er forskel på det sportslige niveau i klassen 77,9 pct., mens tallet er 91,1 pct. blandt eleverne i 

9. kl. 

Vurdering af det sportslige niveau på tværs 

Når vi ser nærmere på koblingen mellem idrætselevernes vurdering af deres eget niveau og hvor 

vigtigt det er for dem, at morgentræningens niveau er højt, finder vi en klar sammenhæng. Jo 

højere niveau idrætseleverne vurderer deres sportslige niveau, desto vigtigere er det for dem, at 

morgentræningens niveau er tilsvarende højt. Næsten alle idrætseleverne, der vurderer, at deres 

Tabel 28: Er I på samme sportslige niveau eller er der forskel på jeres sportslige niveau? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Vi er på forskelligt niveau 871 86.6 871 86.6 

Vi er på samme niveau 135 13.4 1006 100.0 
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eget sportslige niveau er meget højt, anser det som vigtigt, at morgentræningens sportslige niveau 

er højt (94,7 %). Andelen er væsentligt mindre blandt de, der vurderer, at deres sportslige niveau 

hverken er højt eller lavt: Det er imidlertid stadig et flertal som lægger vægt på, at det sportslige 

niveau af morgentræningen er højt (71,0 %).   

 

Morgentræningen indfrier i store træk de forventninger idrætseleverne har, og værd at bemærke 

ser der ud til at være den kobling, at jo højere idrætseleverne vurderer deres eget sportslige 

niveau, jo mere tilbøjelige er de til at vurdere morgentræningens niveau som værende meget højt.  

Tabel 30: Sammenhæng mellem vurdering af eget sportslige niveau og morgentræningens  
sportslige niveau *** 

Hvad er din vurdering af 
dit eget sportslige niveau 

Hvad er din vurdering af din morgentrænings niveau? 

Meget højt Højt 
Hverken 

højt el. lavt Lavt Meget lavt N 

 Meget højt 30.0 (90) 49.0 (147) 14.0 (42) 4.7 (14) 2.3 (7) 300 

 Højt 21.2 (124) 58.5 (342) 14.9 (87) 4.8 (28) 0.7 (4) 585 

 Hverken højt eller lavt 9.4 (10) 44.9 (48) 41.1 (44) 2.8 (3) 1.9 (2) 107 

 Lavt 0.0 (0) 9.1 (1) 63.6 (7) 27.3 (3) 0.0 (0) 11 

 Meget lavt 0.0 (0) 33.3 (1) 66.7 (2) 0.0 (0) 0.0 (0) 3 

 Total 22.3 (224) 53.6 (539) 18.1 (182) 4.8 (48) 1.3 (13) 1006 

 

Idrætselevernes vurdering af morgentræningens niveau ser i den forstand ud til at være tilbøjelig til 

at spejle selvvurderingen af deres eget sportslige niveau.  

 

Tabel 29: Sammenhæng mellem vurdering af eget sportslige niveau og vigtigheden af 

morgentræningens sportslige niveau*** 

Hvad er din vurdering af  

dit eget sportslige niveau 

Er det vigtigt for dig at morgentræningens sportslige niveau er højt? 

Ja Nej Ved ikke  N 

Meget højt 94.7 (284) 2.3 (7) 3.0 (9)  300 

Højt 89.9 (526) 2.6 (15) 7.5 (44)  585 

Hverken højt eller lavt 71.0 (76) 9.4 (10) 19.6 (21)  107 

Lavt 18.2 (2) 27.3 (3) 54.6 (6)  11 

Meget lavt 33.3 (1) 0.0 (0) 66.7 (2)  3 

Total 88.4 (889) 3.5 (35) 8.2 (82)  1006 
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Elevernes vurdering af idrætsklassens og eget faglige niveau 

Undervisningens faglige niveau vurderes generelt som værende højt blandt idrætseleverne. Dog 

ikke lige så højt som niveauet på morgentræningen. Ikke desto mindre er det en klar majoritet 

(60,9 %), der vurderer, at undervisningens faglige niveau i de øvrige skolefag kan karakteriseres 

som højt eller meget højt, mens kun 4,0 pct. vurderer niveauet lavt. 

Tabel 31: Hvad er din vurdering af undervisningen i klassens øvrige fag? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Meget højt 88 8.8 88 8.8 

Højt 524 52.1 612 60.9 

Hverken højt eller lavt 353 35.1 965 96.0 

Lavt 38 3.8 1003 99.8 

Meget lavt 2 0.2 1005 100.0 

 

Vi har også bedt eleverne om at vurdere klassens faglige niveau, dvs. en vurdering af det niveau de 

øvrige elever i klassen befinder sig på fagligt. Andelen som vurderer klassens faglige niveau højt 

(højt eller meget højt) er 65,3 pct. Meget få (2,6 %) vurderer det faglige niveau i klassen som 

værende lavt. Der er således en større andel af idrætseleverne, som vurderer klassens faglige 

niveau højt sammenlignet med andelen, der vurderer undervisningens niveau højt.  

Tabel 32: Hvad er din vurdering af din klasses faglige niveau? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Meget højt 116 11.5 116 11.5 

Højt 540 53.7 656 65.3 

Hverken højt eller lavt 323 32.1 979 97.4 

Lavt 22 2.2 1001 99.6 

Meget lavt 4 0.4 1005 100.0 

 

Graver vi i disse tal er der en mindre forskel på drenge og piger – 63,3 pct. af pigerne mod 60,3 pct. 

af drengene vurderer det faglige niveau højt. Vender vi blikket mod, hvordan udøverne af de 

forskellige idrætsgrene vurderer klassens faglige niveau, er der også store forskellige. 

Ishockeyudøverne er mere tilbøjelige til at vurdere det faglige niveau som værende højt i klassen 

(76,7 %), mens det omvendte gør sig gældende for basketballspillere (58,7 %), badmintonspillere 

(59,4 %) og svømmere (59,5 %). En mulig tolkning er, at en del af ishockeyspillerne oplever, at de 

sammenlignet med de øvrige elever i klassen har svært ved at følge med i undervisningen, mens 

det modsatte kan være tilfældet for nogle af udøverne indenfor de tre andre nævnte sportsgrene. 

Vi kan også spore tydelige forskelle alt efter, hvilken socioøkonomisk baggrund eleverne har. Blandt 

eleverne med lav socioøkonomi er der en øget tilbøjelighed til at vurdere klassens faglige niveau 

højt. 
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Når vi så ser på elevernes vurdering af deres eget faglige niveau (tabel 33), så er der i store træk 

sammenfald mellem andelen, der vurderer det som værende højt og andelen der vurderer klassens 

niveau som højt. 67,8 pct. vurderer, at deres eget faglige niveau er højt eller meget højt. Også på 

dette spørgsmål er der få elever, der vurderer eget niveau lavt (2,7 %). 
 

Tabel 33: Hvad er din vurdering af dit eget faglige niveau? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Meget højt 163 16.2 163 16.2 

Højt 518 51.5 681 67.8 

Hverken højt eller lavt 297 29.6 978 97.3 

Lavt 24 2.4 1002 99.7 

Meget lavt 3 0.3 1005 100.0 

 

Går vi bagom disse tal finder vi ikke nævneværdige kønsforskelle, men på idrætsgrene får vi 

bekræftet formodningen om, at der er en del ishockeyspillere som oplever faglige udfordringer. 

Blandt ishockeyspillerne er det vel at mærke et flertal, men relativt set kun 53,4 pct., der vurderer 

deres faglige niveau som værende højt, mens der for badminton (75,4 %) og basketball (73,9 %) er 

en øget tilbøjelighed til at vurdere eget fagligt niveau som højt. Blandt eleverne, der har en høj 

socioøkonomisk baggrund, er der næsten dobbelt så mange som vurderer deres eget faglige niveau 

som værende meget højt (24,2 %), end vi finder blandt elever med middel og lav socioøkonomisk 

baggrund (hhv. 12,9 og 13,0 %). 

 

Vurdering af det faglige niveau på tværs 

For vurderingerne af det faglige niveau gentager der sig et mønster, vi også fandt for vurderingerne 

af det sportslige niveau: Jo højere vurdering af eget fagligt niveau, desto større tilbøjelighed til at 

lægge vægt på vigtigheden af, at undervisningens skolefaglige niveau er højt (tabel 34). 

 

Når vi ser på sammenhængen mellem idrætselevernes vurdering af deres eget faglige niveau og 

Tabel 34: Sammenhæng mellem vurdering af eget faglige niveau og vigtigheden, at 
undervisningen er på et højt skolefagligt *** 

Hvad er din vurdering af 

dit eget faglige niveau 

Er det vigtigt for dig, at den skolefaglige undervisning  
er på et højt fagligt niveau? 

Ja Nej Ved ikke  N 

Meget højt 93.3 (152) 3.7 (6) 3.1 (5)  163 

Højt 84.0 (435) 3.9 (20) 12.7 (63)  518 

Hverken højt eller lavt 60.9 (181) 11.1 (33) 28.0 (83)  297 

Lavt 33.3 (8) 12.5 (3) 54.8 (13)  24 

Meget lavt 0.0 (0) 33.3 (1) 66.7 (2)  3 

Total 77.2 (776) 6.3 (63) 16.5 (166)  1005 
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undervisningens faglige niveau gentager mønstret sig. Jo højere eleverne vurderer deres eget 

faglige niveau, jo mere tilbøjelige er de til at vurdere, at den skolefaglige undervisning er på et 

meget højt niveau.   

 

 

Opmærksomhedspunkter 

Idrætseleverne ønsker tydeligvis, at der skal være et højt niveau i undervisningen, uanset om det 

handler om idræt eller skolens øvrige fag. De vurderer også gennemgående, at de selv er i stand til 

at leve op til et meget højt niveau på begge felter. Idrætseleverne lever i den forstand op til 

forestillingen om det hele idrætsmenneske som et menneske, der tilstræber at udvikle sig på begge 

felter. Det høje forventningsniveau til såvel træning som undervisning og vurdering af egne evner 

gør det dog nødvendigt løbende at være opmærksom på om den forsvarlighed, der ligger i at gå på 

to ben, ikke slår over i en form for dobbelt målrettethed, hvor eleverne oplever, at de skal 

performe hele tiden og over hele linjen. 

 

  

Tabel 35: Sammenhængen mellem vurdering af eget faglige niveau og undervisningens niveau  
i klassens øvrige fag?*** 

Hvad er din 
vurdering af dit  
eget faglige niveau 

  Hvad er din vurdering af undervisningen i klassens øvrige fag? 

Meget højt Højt 
Hverken 

højt el. lavt Lavt Meget lavt  N 

Meget højt 17.8 (29) 51.5 (84) 25.8 (42) 4.3 (7) 0.6 (1)  163 

Højt 8.7 (45) 57.3 (297) 29.9 (155) 4.1 (21) 0.0 (0)  518 

Hverken højt eller lavt 4.7 (14) 45.8 (136) 46.5 (138) 2.7 (8) 0.3 (1)  297 

Lavt 0.0 (0) 29.2 (7) 62.5 (15) 8.3 (2) 0.0 (0)  24 

Meget lavt 0.0 (0) 0.0 (0) 100.0 (3) 0.0 (0) 0.0 (0)  3 

Total 8.8 (88) 52.1 (524) 35.1 (353) 3.8 (38) 0.2 (2)  1005 
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4. Idrætsklassernes fællesskab 

I dette kapitel ser vi nærmere på forholdet mellem individ og fællesskab i idrætsklasserne. Det er, 

som nævnt i indledningen, interessant at undersøge, fordi eleverne er udtaget på deres talent 

indenfor idræt. Heri ligger der en spænding mellem noget fælles og noget individuelt. På den ene 

side er de fælles om deres engagement i idræt og satsningen på at blive dygtige indenfor deres 

sport. På den anden side er de udvalgt som talenter og netop blevet tildelt en plads i en 

idrætsklasse, fordi de har formået at skille sig ud fra fællesskabet. Spørgsmålet er om det sætter sig 

spor i klasserne som konkurrencementalitet, og om det i givet fald bliver på bekostning af 

villigheden til at samarbejde og hjælpe hinanden. Når idrætsklasserne er sammensat af elever, fra 

forskellige idrætsgrene, må man også spørge til forholdet mellem idrætsspecifikke grupperinger og 

klassens samlede fællesskab. Vi ser derfor også på, om der er sammenhæng mellem idrætsgren og 

elevernes oplevelse af, at være en del af fællesskabet. Vi er interesseret i, hvordan eleverne trives 

med at gå i en idrætsklasse socialt, fagligt og sportsligt. Et godt mål for om eleverne trives i 

idrætsklasserne er spørgsmålet om, hvorvidt eleverne føler sig som en del af et klassefællesskab. 

Det at føle tilhør til et fællesskab beskrives ofte som et vigtigt grundlag for børn og unges udvikling, 

trivsel og læring (jf. Jensen & Brinkmann 2011). 

I surveyundersøgelsen er det en majoritet af alle idrætselever (58,5 %), der angiver, at de i høj grad 

føler sig som del af fællesskabet i idrætsklassen, mens få elever angiver, at de i mindre grad er en 

del af fællesskabet (4,3 %) eller at de slet ikke er det (0,3 %). Der er imidlertid mere end en 

tredjedel af eleverne (36,8 %), der indplacerer sig imellem og angiver, at de i nogen grad er del af 

fællesskabet.  

Tabel 36: I hvilken grad føler du dig som en del af fællesskabet i klassen? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

I høj grad 590 58.6 590 58.6 

I nogen grad 371 36.8 961 95.4 

I mindre grad 43 4.3 1004 99.7 

Slet ikke 3 0.3 1007 100.0 

 

Det er ganske positivt, at det er et flertal af idrætseleverne, der oplever, at de i høj grad er en del af 

fællesskabet, men samtidigt er det værd at være opmærksomme på, at det er relativt mange 

elever som oplever, at det ikke gælder fuldt ud eller for et fåtal kun i mindre grad. Ser vi nærmere 

på tallene viser det sig, at der er forskel på drenge og pigers tilbøjelighed til at føle sig som del af 

fællesskabet i idrætsklassen. En større andel af drengene (61,5 %) end pigerne (53,7 %) føler sig i 

høj grad som del af klassens fællesskab. Selvom det også for pigerne er en majoritet, der deler 

denne oplevelse er der flere piger (7,4 %) end drenge (2,9 %), der kun i mindre grad eller slet ikke 

føler sig som del af fællesskabet. 
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Afsøger vi derefter betydningen af, hvilken idrætsgren, de unge dyrker, har det en endnu større 

effekt end køn på, i hvilken grad de unge føler sig som en del af fællesskabet i idrætsklassen. 

Fodboldspillerne er mest tilbøjelige til at give udtryk for i høj grad at være del af fællesskabet  

(68,0 %) og derefter følger håndboldspillerne (66,0 %). Spillere fra de to store idrætsgrene er i 

højere grad end gennemsnittet af idrætselever tilbøjelige til i høj grad at føle sig som en del af 

klassefællesskabet.  

  Tabel 37: I hvilken grad føler du dig som en del af fællesskabet i klassen?*** 

 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke N 

Fodbold  68.0 (221) 29.9 (97) 2.2 (7) 0.0 (0) 325 

Håndbold  66,0 (161) 31.6 (77) 2.1 (5) 0.4 (1) 244 

Svømning  42.9 (36) 42.9 (36) 13.1 (11) 11.2 (1) 84 

Ishockey  56.2 (41) 41.1 (30) 2.7 (2) 0.0 (0) 73 

Badminton  47.1 (33) 47.1 (33) 4.3 (3) 1.4 (1) 70 

Basketball  50.0 (23) 43.5 (20) 6.5 (3) 0.0 (0) 46 

Andet  45.5 (75) 47.3 (78) 7.3 (12) 0.0 (0) 165 

  Total  58.6 (590) 36.8 (371) 4.3 (43) 0.3 (3) 1007 

 

Ishockeyspillerne placerer sig tæt på gennemsnittet (56,2 %), mens idrætsudøverne fra svømning 

er mindst tilbøjelige til at synes, at de i høj grad er en del af fællesskabet (42,9 %). Blandt 

svømmerne finder vi også flest, der kun i mindre grad eller slet ikke oplever at være en del af 

fællesskabet (14,3 %). Lav tilbøjelighed til at angive, at man i høj grad oplever sig som en del af 

klassens fællesskab finder vi også blandt basketballspillere (50,0 %), badmintonspillere (47,1 %) og 

den kategori, der indeholder øvrige (ofte små) idrætsgrene (45,5 %). Det peger således på, at 

idrætsklasseelevernes oplevelse af at være en del af fællesskabet er tilbøjelig til at øges, hvis de går 

i klasse med flere, der dyrker den samme idrætsgren. Selvom det er en minoritet af eleverne, der i 

mindre grad oplever at være en del af fællesskabet, er det værd at bemærke, at der er en øget 

tilbøjelighed til at have denne oplevelse indenfor for alle andre idrætsgrene end fodbold, håndbold 

og ishockey – og særligt svømmerne ser ud til at være i større risiko for i mindre grad at føle sig 

som del af fællesskabet. For svømmerne kan dette også være koblet til, at de har en meget 

struktureret hverdag med store mængder træning, hvilket vanskeliggør mulighederne for at have 

tid til samvær og aktiviteter med klassekammerater udenfor skoletiden. Det peger på, at selvom 

fællesskabet generelt er stærkt og prioritering af idrætten er et omdrejningspunkt for klasserne og 

deres fællesskab, så har det formentligt en positiv effekt på fællesskabsfølelsen at være flere fra de 

samme idrætsgrene, som man deler interesse og træningsliv og -betingelser med. Det er også en 

erfaring fra det samlede forskningsprojekts feltarbejde på idrætsskolerne. 
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Oplever idrætsklasseeleverne fællestræk mellem klassens elever  

Vi har netop set, at et flertal af eleverne i idrætsklasser oplever, at de i høj grad er en del af 

idrætsklassernes fællesskab, hvilket indikerer at der er et godt fællesskab. Vi har ydermere bedt 

eleverne om at vurdere, hvorvidt forskellige karaktertræk passer på deres klasses fællesskab, fx om 

de ligner hinanden i klassen, om de hjælper hinanden og om de konkurrerer med hinanden. 

Udsagn der er med til at karakterisere homogeniteten i idrætsklasserne og som indikerer, hvilket 

fællesskab eleverne oplever idrætsklasserne udgør. 

Først har vi spurgt eleverne om de oplever, at deres idrætsklasse er kendetegnet ved, at eleverne 

ligner hinanden. Den største andel af eleverne er enig i udsagnet, hvilket umiddelbart indikerer, at 

klasserne kan være præget af en homogenitet (43,0 %), men næsten lige så mange er imidlertid 

uenige (39,9 %) og en mindre andel er i tvivl og svarer ved ikke (17,1 %). Bevæger vi os dybere ned i 

tallene kan vi se, at der er forskel på besvarelserne alt efter, hvilken sportsgren eleverne dyrker. 

Kun for de to store idrætsgrene fodbold og håndbold er der en større andel som vurderer, at de i 

klassen ligner hinanden. Blandt svømmerne er der en majoritet som er uenige (51,2 %) og langt 

større andel end enige (31,0 %). Der er også en markant større andel som er uenige end enige 

blandt ishockeyspillerne, basketballspillerne og i kategorien med udøverne fra de øvrige 

idrætsgrene. Det peger på, at der er forskel på oplevelsen af klassehomogenitet alt efter om man 

kommer fra de to idrætsgrene, der dyrkes af en majoritet af eleverne eller de øvrige idrætsgrene, 

der dyrkes af en minoritet af eleverne.  

Tabel 38: Vi ligner hinanden 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 433 43.0 433 43.0 

Nej 402 39.9 835 82.9 

Ved ikke 172 17.1 1007 100.0 

 

Hvor der ikke er helt enighed om eleverne ligner hinanden eller ej, så er der overvejende enighed 

om, at idrætsklasseeleverne har et fælles mål, hvad 72,9 pct. erklærer sig enige i. Relativt få (9,3 %) 

er uenige. 

 

Det er dog bemærkelsesværdigt, at når vi dykker ned i tallene, så mindskes andelen af elever, der 

er enige, jo højere klassetrin, de går på. Hvor 82,7 pct. af eleverne i 7. klasse vurderer, at de i 

Tabel 39: Vi har et fælles mål 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 734 72.9 734 72.9 

Nej 179 17.8 913 90.7 

Ved ikke 94 9.3 1007 100.0 
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klassen har et fælles mål, er det faldet til 59,8 pct. i 9. klasse. Det er stadig et flertal af eleverne, 

men peger også på en større grad af differentiering blandt eleverne, jo ældre de bliver. Det kan 

formentligt kobles til, at der i 9. kl. også viser sig at være tydeligere forskel på elevernes 

idrætstalent og seriøsitet omkring såvel deres sport som skolegang. 

Generelt peger eleverne på, at de opfatter deres idrætsklasse som præget af hjælpsomhed, hvad 

en klar majoritet af eleverne angiver (68,3 %), selvom hver fjerde (26,5 %) er uenig. Det indikerer, 

at der i idrætsklasserne er et fælleskab og et læringsmiljø, hvor eleverne ikke kun opfatter 

hinanden som konkurrenter, men også kan hjælpe hinanden. 

  Tabel 40: Vi hjælper hinanden 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 688 68.3 688 68.3 

Nej 267 26.5 955 94.8 

Ved ikke 52 5.2 1007 100.0 

 

Dette aspekt af et klasse- og læringsmiljø, som de fleste oplever som hjælpsomt, forekommer 

ganske centralt, når det samtidigt er størstedelen af eleverne, der oplever, at de kan lære af 

hinanden og at deres klasse er præget heraf. 77,0 pct. erklærer sig enige, mens knap hver femte er 

uenig (19,2 %). 

  Tabel 41: Vi kan lære af hinanden 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 775 77.0 775 77.0 

Nej 193 19.2 968 96.1 

Ved ikke 39 3.9 1007 100.0 

 

Idrætsklasserne er imidlertid ikke kun præget af generøsitet og af at eleverne oplever, at de lærer 

af hinanden. Majoriteten af eleverne oplever også at gå i klasser, der er karakteriseret ved, at alle 

ønsker at være den bedste. Den vurdering giver 78,0 pct. af de unge, mens 15,8 pct. er uenige.  

  Tabel 42: Vi vil alle sammen gerne være den bedste 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 785 78.0 785 78.0 

Nej 159 15.8 944 93.7 

Ved ikke 63 6.3 1007 100.0 

 

Går vi bagom tallene er det tydeligt, at eleverne i 9. klasse er mindre tilbøjelige til at vurdere, at alle 
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i klassen ønsker at være den bedste. Hvor det blandt eleverne i 7. og 8. kl. er hhv. 83,9 pct. og 82,4 

pct., der deler den vurdering, er det 66,8 pct. blandt eleverne i 9. klasse. Det peger igen på en 

større differentiering på talent og seriøsitet omkring og/eller prioritering af sporten blandt 

eleverne i slutningen af udskolingen. Imidlertid er det stadig en majoritet af idrætseleverne selv i 9. 

klasse, der vurderer, at det generelt er et kendetegn ved deres idrætsklasse, at alle ønsker at være 

den bedste. 

Som et sidste mål for at karakterisere klassefællesskabet har vi spurgt eleverne, om det er et 

kendetegn ved deres klasse, at den er meget opdelt. Fire ud af ti elever er uenige (40,4 %), mens 

tre ud af ti (30,0 %), mener, at det er tilfældet. 

Tabel 43: Min klasse er meget opdelt 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 302 30.0 302 30.0 

Nej 407 40.4 709 70.4 

Ved ikke 298 29.6 1007 100.0 

 

Undersøger vi disse tal nærmere viser det sig, at der er en kønsforskel på elevernes besvarelser. 

Pigerne er mere tilbøjelige til at opleve, at klassen er meget opdelt end drengene. Andelen er 37,0 

pct. for pigerne mod 25,8 pct. for drengene. Hos pigerne er den andel som vurderer, at deres klasse 

er meget opdelt større end den andel som afviser, at det er tilfældet. Tilbøjeligheden til at angive, 

at ens klasse er meget opdelt er større for eleverne i 8. og 9. klasse end for eleverne i 7. klasse. 

Blandt eleverne i 7. klasse er andelen, som oplever deres klasse som meget opdelt, 23,0 pct., mens 

andelen stiger til 32,9 pct. og 33,5 pct. blandt eleverne på hhv. 8. og 9. klassetrin. 

 

Medvirker fællesskabet i idrætsklasserne til skoleglæde? 

Idrætseleverne er som vi har set i forrige kapitel generelt set glade for at gå i skole. Når vi ser 

nærmere på, hvordan skoleglæden er forbundet med at føle sig som en del af klassen, viser det sig, 

at der en øget tilbøjelighed til i høj grad at føle sig som en del fællesskabet, hvis man også svarer, at 

man er glad for at gå i skole. Omvendt er der en øget andel blandt de idrætselever, der svarer nej 

eller ved ikke, der kun i mindre grad eller slet ikke føler sig som en del af fællesskabet. 

Der er også en øget tilbøjelig til at svare, at man i høj grad er en del af fællesskabet, hvis man 

svarer, at det at gå i en idrætsklasse har gjort en mere glad for at gå i skole. Det peger ikke 

overraskende på, at en stor del af skoleglæden er forbundet til, hvor godt man oplever at være 

integreret i det fællesskab idrætsklassen udgør.  

Vi har også undersøgt om der er sammenhænge mellem om idrætseleverne oplever, at 

idrætsklassen har gjort dem gladere for at gå i skole og om de er enige i en række mulige 

kendetegn ved deres klasse. Blandt de elever som oplever, at idrætsklassen har gjort dem gladere 

for at gå i skole, er der også en øget tilbøjelighed til at opleve, at de går i en klasse kendetegnet 
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ved, at eleverne ligner hinanden, har et fælles mål, hjælper hinanden og kan lære af hinanden. 

Træk der peger på et godt og homogent klassefællesskab. Derimod er der en mindsket tilbøjelighed 

til at opleve, at man i en klasse der er meget opdelt, hvilket indikerer, at en opdelt klasse kan 

mindske skoleglæden.  

Tabel 44: Sammenhæng mellem karakteristika ved idrætsklassen og om skoleglæden er steget  
i kraft af skiftet til en idrætsklasse*** 

 Har det at gå i idrætsklasse gjort dig mere glad for at gå i skole 

Enig i flg. træk ved din klasse Ja Nej 

Vi ligner hinanden 67,5 30,5 

Vi har et fælles mål 62,0 35,4 

Vi hjælper hinanden 66,3 32,1 

Vi kan lære af hinanden 63,2 34,5 

Min klasse er meget opdelt 42,5 50,7 

 

Idrætsklasserne formår generelt at skabe et klassefællesskab som idrætseleverne oplever et stærkt 

tilhørsforhold til. Selvom et karakteristika ved idrætseleverne er, at de er konkurrenceorienteret og 

gerne vil være de bedste, så oplever eleverne også, at de har et fælles mål, kan lære af hinanden og 

er hjælpsomme mod hinanden. 

Opmærksomhedspunkter 

Imidlertid forekommer der at være enkelte udfordringer i forhold til idrætsklassernes fællesskab. 

For det første er elevernes syn på deres sociale integration i klassefællesskabet påvirket af, hvilken 

sportsgren de unge dyrker. Et opmærksomhedspunkt for idrætsklasserne kunne på den baggrund 

være at have fokus på, om man kan styrke arbejdet med klassefællesskabet på tværs af 

idrætsgrene. For det andet udfordres klassefællesskabet i stigende grad i løbet af udskolingen – 

sandsynligvis pga. af større differentiering på elevers talent, prioriteringer og fremtidsperspektiver. 

Dette peger på en kontinuerlig udfordring med at skabe fællesskab og trivsel i idrætsklasserne, 

selvom elevernes sportslige målrettethed udvikler sig forskelligt. 
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5. Undervisningsmiljøet i idrætsklasserne 

Dette kapitel belyser, hvordan idrætseleverne karakteriserer idrætsklassernes undervisningsmiljø, 

hvilket bidrager til et samlet perspektiv på klassernes faglighed, trivsel og fælleskab som 

læringsrum. Eleverne er blevet bedt om at vurdere, hvor udpræget de oplever, at klasserne er 

kendetegnet ved ro, fagligt fokus, seriøsitet, hjælpsomhed og konkurrence. Dermed afsøger vi, dels 

om vi kan spore en særlig faglig målrettethed i idrætsklasserne og blandt idrætseleverne, dels om 

konkurrenceorienteringen blandt idrætseleverne påvirker fællesskabet som læringsrum.  

Først har vi spurgt idrætseleverne, om de oplever, at deres undervisningsmiljø er præget af ro. En 

del forskning peger på, at uro kan være en faktor, der særligt medvirker til at skabe et forringet 

læringsmiljø og forringe udbyttet af undervisningen (Egelund & Hansen 1997, Egelund m.fl. 2009), 

men også at uro kan håndteres gennem klasseledelse (fx Plauborg m.fl. 2010). Vores erfaringer fra 

idrætsklasserne er da også, at der potentielt er flere forstyrrelser i en idrætsklasse med elever, der 

har behov for at spise og hente vand, som fysisk kan være udmattede, som kommer på et senere 

tidspunkt eller skal gå i løbet af dagen, fx for at skulle til fysioterapi, eller før tiden, men også at 

elever og lærere er gode til at håndtere dette. Positivt set er der flere idrætselever, der oplever at 

de ofte eller altid er i et undervisningsmiljø præget af ro (35,0 %), end elever der oplever, at det 

sjældent eller aldrig er tilfældet (22,9 %). Den største gruppe af idrætselever (42,0 %) vurderer, at 

det indimellem er tilfældet. Det er værd at være opmærksom på, at mere end hver femte sjældent 

eller aldrig oplever undervisningsmiljøet som roligt. Uagtet vigtigheden af ro i et 

undervisningsmiljø, er det dog ikke givet, at eleverne ser det som et problem og at de udelukkende 

ser det som udtryk for negationen – et uroligt undervisningsmiljø. Den manglende ro kan også 

handle om et undervisningsmiljø, som bærer præg af elever med meget energi, intensitet og 

engagement.  

 

Selvom idrætseleverne ikke entydigt oplever, at undervisningsmiljøet er præget af ro, oplever 

hovedparten af eleverne, at det er præget af et fokus på det faglige. 76,5 pct. svarer, at det ofte 

eller altid er tilfældet, mens kun 3,1 pct. oplever, at det sjældent eller aldrig er tilfældet.  

   Tabel 45: Præget af ro 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Altid 31 3.1 31 3.1 

Ofte 322 32.0 353 35.1 

Indimellem 423 42.0 776 77.1 

Sjældent 198 19.7 974 96.7 

Aldrig 33 3.3 1007 100.0 
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Tabel 46: Fokus på det faglige 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Altid 170 16.9 170 16.9 

Ofte 600 59.6 770 76.5 

Indimellem 206 20.5 976 96.9 

Sjældent 27 2.7 1003 99.6 

Aldrig 4 0.4 1007 100.0 

 

For idrætsklasserne som læringsrum er det ganske positivt, at det overvejende flertal af elever 

oplever at være i undervisningsmiljø, hvor der er fokus på det faglige. 

Det er ligeledes et flertal af idrætseleverne, dog ikke lige så stort, der vurderer, at 

undervisningsmiljøet ofte eller altid er præget af seriøsitet (62,1 %). Få oplever, at det sjældent 

eller aldrig er tilfældet (6,0 %), mens knap en tredjedel (32,0 %) angiver, at det indimellem er 

tilfældet. 

 

Dykker vi ned i disse tal opdager vi, at der er forskel på klassetrinenes vurdering af seriøsiteten. 

Blandt elever i 7. klasse finder vi flest som ofte eller altid oplever, at undervisningsmiljøet er 

præget af seriøsitet (69,4 %), mens andelene er mindre blandt elever i 8. og 9. klasse (hhv. 57,8 og 

59,8 %). Vi har tidligere været inde på, at i løbet af den tid, idrætseleverne går i idrætsklasserne, 

differentieres eleverne i relation til, hvor seriøst de har motivation og evner for deres sport. Denne 

differentiering smitter muligvis også af på, hvordan idrætseleverne oplever idrætsklassernes 

undervisningsmiljø. 

Vi har også været inde på, at flertallet af elever oplever, at de i klassen hjælper hinanden. Derfor er 

det ikke overraskende, at en majoritet af idrætseleverne (65,4 %) oplever, at klassen er præget af 

hjælpsomhed. Det er få elever (6,6 %), der vurderer, at det aldrig eller sjældent er tilfældet. Det 

indikerer, at der er i klasserne er et godt og trygt undervisningsmiljø, hvor eleverne generelt set 

støtter hinanden. Igen viser der sig bag tallene at gemme sig en forskel på klassetrinnene, hvor 

eleverne i 7. klasse er mere tilbøjelige til at opleve, at klasserne er præget af hjælpsomhed  

Tabel 47: Præget af seriøsitet 

 Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Altid 122 12.1 122 12.1 

Ofte 503 50.0 625 62.1 

Indimellem 322 32.0 947 94.0 

Sjældent 52 5.2 999 99.2 

Aldrig 8 0.8 1007 100.0 
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(72,3 %), mens eleverne i 8. klasse (62,3 %) og 9. klasse (62,3 %) er mindre tilbøjelige til at 

fremhæve dette kendetegn. For alle klassetrin er det dog et flertal af elever, der oplever, at det 

ofte eller altid præger deres undervisningsmiljø. 
 

Tabel 48: Præget af hjælpsomhed 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Altid 249 24.7 249 24.7 

Ofte 410 40.7 659 65.4 

Indimellem 282 28.0 941 93.5 

Sjældent 58 5.8 999 99.2 

Aldrig 8 0.8 1007 100.0 

 

For idrætseleverne ser der ikke nødvendigvis ud til at være modsætning mellem på den ene side at 

karakterisere klassens undervisningsmiljø som præget af hjælpsomhed og på den anden side se 

undervisningsmiljøet som konkurrencepræget. Et lige så stort flertal af idrætseleverne (66,3 %) 

oplever, at det ofte eller altid er tilfældet. Værd at bemærke er konkurrencepræget det eneste af 

de karakteristika, vi bedt eleverne om at vurdere ved undervisningsmiljøet, hvor der er flere som 

svarer altid end ofte. Det peger på, at det er et stærkt træk ved klasserne, hvad der også er peget 

på andre steder i undersøgelsen. Alligevel er der også en mindre gruppe idrætselever (12,5 %) som 

vurderer, at det sjældent eller aldrig præger undervisningsmiljøet i idrætsklassen. På dette 

spørgsmål er der også forskel på klassetrin, men her skiller eleverne i 8. klasse sig ud ved at være 

mest tilbøjelige til at fremhæve, at idrætsklasserne ofte eller altid er konkurrencepræget (72,7 %), 

mens eleverne i 7. klasse (62,8 %) og 9. klasse (63,8 %) ligger på samme niveau og er mindre 

tilbøjelige til at fremhæve det konkurrenceprægede ved undervisningsmiljøet. Det kunne indikere, 

at der på 8. klassetrin er skruet mest op for konkurrencen og positioneringen mellem eleverne, 

mens det i slutningen af 9. klassetrin er mere afklaret, hvem der både har lyst til og stadig mulighed 

for at kunne indfri sportslige ambitioner.  

Tabel 49: Konkurrencepræget 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 

Akkumuleret 

procentandel 

Altid 397 39.4 397 39.4 

Ofte 271 26.9 668 66.3 

Indimellem 212 21.1 880 87.4 

Sjældent 104 10.3 984 97.7 

Aldrig 23 2.3 1007 100.0 
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Med henblik på at afsøge om der en modsætning mellem at vurdere undervisningsmiljøet som 

præget af hhv. hjælpsomhed og konkurrence, har vi set nærmere på, hvordan idrætseleverne 

svarer på de to spørgsmål. Ganske interessant er der to modsatrettede tendenser. På den ene side 

finder vi en tendens til, at jo mere udpræget idrætseleverne vurderer, at hjælpsomhed 

kendetegner undervisningsmiljøet, desto større andel vurderer ligeledes, at klassens 

undervisningsmiljø altid er konkurrencepræget. Det kunne pege på, at idrætsklasserne formår at 

forene konkurrencementalitet med et generøst og hjælpsomt undervisningsmiljø. Omvendt er det 

hovedparten af de vel at mærke få elever, der aldrig oplever undervisningsmiljøet som hjælpsomt, 

der karakteriserer det som konkurrencepræget. De mest udbredte kombinationer er, at vurdere 

undervisningsmiljøet som altid konkurrencepræget/ofte præget af hjælpsomhed (16,1 %), altid 

konkurrencepræget/altid præget af hjælpsomhed (12,3 %) og ofte konkurrencepræget/ofte præget 

af hjælpsomhed (11,6 %). Det indikerer, at der er i idrætsklasserne skal opretholdes en balance 

mellem at skabe grundlag for individets udvikling, uden at det bliver på fællesskabets bekostning. 

Tabel 50: Hvordan vil du beskrive undervisningsmiljøet i klassen?*** 

 Konkurrencepræget 

Præget af 

hjælpsomhed 
Altid Ofte Indimellem Sjældent Aldrig  N 

Altid 49.8 (124) 20.5 (51) 18.5 (46) 9.2 (23) 2.0 (5)  249 

Ofte 39.8 (163) 28.5 (117) 19.3 (79) 10.2 (42) 2.2 (9)  410 

Indimellem 31.2 (88) 29.1 (82) 28.0 (79) 10.3 (29) 1.4 (4)  282 

Sjældent 27.6 (16) 34.5 (20) 13.8 (8) 17.2 (10) 6.9 (4)  58 

Aldrig 75.0 (6) 12.5 (1) 0.0 (0) 0.0 (0) 12.5 (1)  8 

Total 39.4 (397) 26.9 (271) 21.1 (212) 10.3 (104) 2.3 (23)  1007 

 

 

Opmærksomhedspunkter 

I idrætsklasserne skal der opretholdes en balance mellem at skabe grundlag for individets udvikling, 

uden at det bliver på fællesskabets bekostning. Vi har allerede, i de kvalitative udsagn om fordele 

og ulemper ved at gå i en idrætsklasse i kapitel 2, kunnet aflæse, at idrætseleverne ser 

konkurrencefællesskabet som motiverende for deres talentudvikling, men også at konkurrencen 

kan tage overhånd. For idrætsklasserne som talentudviklingsmiljø er det en vigtig balancegang at 

skabe et klassefællesskab, der kan forene konkurrenceånd med generøsitet og muligheder for at 

lære af hinanden. Det er en opgave for lærerne og idrætsklasseeleverne i fællesskab at opbygge og 

vedligeholde et læringsmiljø, der fokuserer på at nå langsigtede idrætslige mål fremfor et 

konkurrencemiljø, hvor det er mere afgørende at vinde end at udvikle sig. 
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6. Idrættens spor i undervisningens tilrettelæggelse 

og indhold 

Idrætsklasserne har som sportslig kerneydelse at tilbyde morgentræning til eleverne (jf. kapitel 2 

og 10), og undervisningsskemaet for idrætsklasserne er derfor tilpasset disse timer. Desuden er det 

sådan, at eleverne mange steder har lov til at spise og drikke i løbet af timerne for bedre at kunne 

restituere. I undersøgelsen har vi imidlertid også set nærmere på, om idrætten sætter sig spor i den 

skolefaglige undervisning.  

På den ene side kan der argumenteres for, at idrætten ikke skal spille en yderligere rolle i skolens 

øvrige fag, og at det er vigtigt, at idrætseleverne får de nødvendige kompetencer og den almene 

dannelse og alsidighed, som folkeskolen har til formål at give alle elever. På den anden side 

rummer inddragelsen af idrætten i de øvrige skolefag potentialer. Dels vil det kunne bidrage til at 

skabe større sammenhæng i idrætselevernes hverdag, dels vil det kunne åbne for refleksion over 

den rolle idrætten har for dem personligt og samfundsmæssigt set, og derved bidrage til 

udviklingen af en version af det hele idrætsmenneske, der går mere retning af det dannede 

idrætsmenneske. 

 

Fleksibilitet i og tilpasning af undervisning  

Først har vi spurgt idrætseleverne om de oplever, at deres lektier og afleveringer er tilrettelagt 

fleksibelt i forhold til deres idrætsudøvelse. Det oplever mere end halvdelen (53,5 %) af 

idrætseleverne, men der er også mere end hver fjerde (28,2 %) som ikke oplever det. Det peger på 

en fleksibilitet i undervisningstilrettelæggelsen, og at der bliver taget individuelle hensyn til 

idrætselevernes idrætsaktiviteter. Det lægger mange idrætsskoler også stor vægt på som en af de 

største styrker ved idrætsklasserne. På den baggrund er det derfor en relativ stor andel af 

idrætselever, der ikke oplever den fleksibilitet eller svarer ved ikke til om det er tilfældet.  

Tabel 51: Oplever du, at dine lektier og afleveringer er tilrettelagt fleksibelt i forhold til  
din idrætsudøvelse? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 538 53.5 538 53.53 

Nej 283 28.2 821 81.69 

Ved ikke 184 18.3 1005 100.00 

 

Går vi bagom tallene er der en øget tilbøjelig til at afvise, at der er en fleksibilitet blandt 

idrætseleverne på 9. klassetrin. Dette kan hænge sammen med, at der på dette klassetrin er et 

større fokus på termins- og afgangsprøver, hvad der giver en mindre grad af fleksibilitet. Der er dog 

stadig et flertal af 9. klasses-eleverne, der oplever, at der er fleksibilitet i forhold til afleveringer og 

lektier. 
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Fleksibilitet er en ting, en anden er om idrætten også spiller ind på den skolefaglige undervisning 

udover morgentræningen. Vi har spurgt eleverne, hvorvidt de oplever, at idrætstemaet sætter sig 

spor i den øvrige undervisning, fx ved at lærerne anvender fysisk bevægelse i undervisningen, 

benytter eksempler fra idrættens verden eller arbejder tematisk med temaer fra idrættens verden. 

Her svarer størstedelen af eleverne, at det ikke er deres oplevelse (61,7 %), men det er imidlertid 

mere en tredjedel (38,3 %) som angiver, at det er tilfældet. Nu er det ikke til at vide om eleverne 

foretrækker, at det er sådan eller ej. Ud fra vores samtaler med idrætseleverne i vores casestudier, 

er der dog noget som tyder på, at det for en del elever øger deres motivation, når der er koblinger 

til idrættens verden i den skolefaglige undervisning. Selvom der også er elever som ikke ser det 

som nødvendigt.  
 

Tabel 52: Sætter idrætstemaet sig spor i den øvrige undervisning (ud over morgentræning)?  
Dvs. inddrager lærerne fx fysisk aktivitet/bevægelse i undervisningen, inddrager de eksempler 
fra idrættens verden i de øvrige fag eller arbejder I med idræt ud fra forskellige faglige vinkler 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 385 38.3 385 38.3 

Nej 620 61.7 1005 100.0 

 

Vi har set nærmere på om der i idrætseleverne syn på skole, lærere og undervisning kan spores 

positive effekter af hhv. den fleksible tilpasning af lektier og afleveringer og inddragelsen af idræt i 

den skolefaglige undervisning. 

 

Effekter af at undervisningens lektier og afleveringer tilpasses 

idrætsudøvelsen 

Ser vi først på oplevelsen af fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lektier og afleveringer, tyder meget 

på, at det har en positiv effekt på elevernes oplevelse af at have bedre mulighed for at passe deres 

skole. Blandt de elever som oplever fleksibilitet i forhold til deres idrætsudøvelse, er det 51,5 pct. 

som angiver, at de har fået bedre mulighed for at passe deres skole, mens det er 30,4 pct. blandt 

de elever som ikke oplever, at lektier og afleveringer er fleksibelt tilrettelagt efter deres 

idrætsudøvelse.  

Ikke overraskende er der også en øget tilbøjelighed blandt de idrætselever, som oplever, at lektier 

og afleveringer er fleksibelt tilrettelagt, til at angive, at lærerne på idrætsskolen har en bedre 

forståelse for, hvad deres idræt kræver (end hvad de oplevede i deres gamle klasse). 
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Generelt er idrætseleverne positivt indstillet overfor lærerne på dette spørgsmål, men oplevelsen 

af fleksibilitet øger markant andelen som oplever, at lærerne er mere forstående. Det er således 

stort set alle de idrætseleverne, der oplever fleksibilitet på dette område, som giver udtryk for, at 

lærerne har bedre forståelse for, hvad deres idræt kræver (92,6 %), mens der er 30 procentpoint 

færre blandt de elever, der ikke oplever fleksibilitet (62,5 %). 

Vi har også koblet spørgsmålet om fleksibilitet til, hvorvidt eleverne oplever at være blevet mere 

glade for at gå i skole. Blandt de elever, som oplever en fleksibilitet angående lektier og 

afleveringer, finder vi en øget tilbøjelighed til at være blevet mere glade for at gå i skolen (63,8 pct. 

mod 50,9 % blandt de øvrige elever). 

Endeligt har vi set nærmere på koblingen mellem at opleve fleksibilitet i forhold til lektier og 

afleveringer og vurderingen af undervisningens niveau. Oplevelsen af fleksibilitet ser også ud til at 

øge tilbøjeligheden til at vurdere undervisningsniveauet højt. Mere end 2/3 oplever, at 

undervisningen er på et højt niveau, mens det er under halvdelen blandt de elever, der ikke oplever 

en fleksibel tilrettelæggelse. 

  Tabel 54: Sammenhæng mellem fleksibilitet ift. lektier og vurderingen af  
  det skolefaglige undervisningsniveau *** 

Oplever du at dine 
lektier og afleveringer 
er fleksibelt tilrettelagt 
ift. din idrætsudøvelse 

Hvad er din vurdering af undervisningsniveauet i klassens øvrige fag? 

Meget højt Højt 
Hverken højt 

el. lavt Lavt Meget lavt 

Ja 12.6 58.2 27.7 1.5 0.0 

Nej 3.9 43.1 44.5 7.8 0.7 

 

Umiddelbart siger fleksibilitet ikke meget om kvaliteten af undervisningen, men for idrætselever 

kan det hænge sådan sammen, at de i kraft af den fleksible tilrettelæggelse oplever at få en bedre 

og mere sammenhængende undervisning. 

 

  

Tabel 53: Sammenhæng mellem fleksibilitet ift. lektier og lærernes forståelse for, 
hvad idrætten kræver af eleverne idrættens*** 

Oplever du at dine lektier og 
afleveringer er fleksibelt 
tilrettelagt ift. din idrætsudøvelse 

Har lærerne bedre forståelse for, hvad din idræt kræver? 

Ja Nej Ved ikke 

Ja  92.6 3.9 3.5 

Nej  62.5 24.4 15.8 



 62  

Effekter af at idrætten inddrages i undervisningen  

Spørgsmålet er så, om vi kan spore de samme positive effekter, når vi ser på de idrætselever, der 

oplever idrætstemaet sætter sig spor i undervisningen. Det tyder det på, når vi kobler til 

spørgsmålet om eleverne har bedre mulighed for at passe deres skoler. Andelen der oplever at 

have fået bedre muligheder er 48,1 pct. hos de der oplever, at idrætten inddrages i undervisningen 

mod 39,2 pct. blandt de der ikke oplever, at det er tilfældet. 

Hvor der var en meget markant øget andel som angav, at deres lærere havde en bedre forståelse 

for deres idræt, blandt elever der oplevede fleksibilitet omkring deres lektier og afleveringer, er 

forskellen mindre markant, når vi ser på koblingen til, hvorvidt eleverne oplever, at idrætten sætter 

sig spor i undervisningen eller ej. Forskellen er dog tydelig. Væsentligt færre afviser, at lærerne har 

en bedre forståelse for elevernes idrætsudøvelse blandt de som oplever, at tematikker fra 

idrættens verden inddrages i undervisningen.    

 

Når vi kobler spørgsmålet om idrætten sætter sig spor i undervisningen til, hvorvidt eleverne 

oplever at være blevet mere glade for at gå i skole efter de er startet i en idrætsklasse, viser der sig 

også en positiv forskel. Blandt de elever, der oplever, at idrætten inddrages i undervisningen, er der 

en øget tilbøjelighed til at være blevet mere glade for at gå i skolen. Andelen er 66,0 pct. mod 53,9 

blandt de der afviser, at idrætten spiller en aktiv rolle i den øvrige undervisning. 

Vi har ligeledes afsøgt koblingen mellem at opleve, at idrætten sætter sig spor i undervisningen og 

hvordan eleverne vurderer undervisningens niveau. Vi kan tydeligt se en øget tilbøjelighed til at 

vurdere undervisningens niveau højt blandt de elever, der oplever at idrætten spiller en aktiv rolle i 

undervisningen (69,9 %). 

 Tabel 56: Sammenhæng mellem hvorvidt idrætten sætter sig spor i den skolefaglige 
  undervisning og det skolefaglige undervisningsniveau ****** 

Sætter idrætstemaet 
sig spor i den øvrige 
undervisning? 

Hvad er din vurdering af undervisningsniveauet i klassens øvrige fag? 

Meget højt Højt 
Hverken højt 

eller lavt  Lavt Meget lavt 

Ja 12.0 57.9 28.8 1.0 0.3 

Nej 6.8 48.6 39.0 5.5 0.2 

 

 

  Tabel 55: Sammenhæng mellem hvorvidt idrætten sætter sig spor i den skolefaglige 
  undervisning og lærernes forståelse for, hvad idrætten kræver af eleverne idrættens *** 

 Sætter idrætstemaet sig spor 
 i den øvrige undervisning 
 (ud over morgentræning)?   

Har lærerne bedre forståelse for, hvad din idræt kræver?  

Ja Nej Ved ikke 
 

Ja  89.9 4.9 35.2  

Nej  77.3 12.3 10.5  
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Opmærksomhedspunkter 

Langt de fleste idrætselever oplever, at afleveringer og lektier søges tilpasset deres idrætsudøvelse. 

Det er også det billede, der tegner sig, når man taler med idrætsskolerne. I og med at oplevelsen af 

fleksibilitet ser ud til at øge elevernes positive syn på undervisning, lærere og skole, er det et 

område, som det er værd at fastholde opmærksomhed på i forhold til at få idrætselevernes 

skolegang til at harmonere bedst muligt med deres idrætsudøvelse og øvrige hverdagsliv.  

På samme vis ser der også ud til at være en positiv effekt af at inddrage tematikker fra idrættens 

verden i den skolefaglige undervisning. De elever, som oplever, at det sker, har et mere positivt syn 

på idrætsklassernes undervisning og lærere. Det er imidlertid kun en minoritet, som angiver, at 

idrætten sætter sig spor i undervisningen. Der er derfor et forholdsvist stort potentiale i at udvikle 

undervisningen på dette område. Eftersom der også er nogle elever, der oplever, at der kan være 

en for tæt kobling mellem skole og idræt i en idrætsklasse, så er skal det dog vejes op mod at 

idrætten heller ikke skal fylde alt. 
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7. Idrætsklassernes skole/hjem-samarbejde 

Vi har i undersøgelsen af idrætsklasserne og idrætseleverne fokus på samarbejdet mellem skole og 

familie særligt blik for, hvordan elevernes idrætsudøvelse indvirker på og gøres til genstand for 

dette samarbejde. Samarbejdet mellem skole og hjem er en integreret og kulturel selvfølgelighed i 

folkeskolen, og kommer til udtryk i forskellige traditionelle aktiviteter, fx forældremøder og skole-

hjem-samtaler, hvor skolen er forpligtiget på at samarbejde med forældrene om elevernes faglige 

og personlige udvikling. Fra casestudierne på skolerne hører vi, at skole-hjem-samarbejdet fylder 

mere i idrætsklasserne end i en normal klasse, da der ofte er behov for mere kommunikation om 

eleverne, fx i forhold til fravær og særaftaler, men også fordi forældrene generelt har en stor 

interesse i og et synligt engagement i idrætselevernes skole- og idrætsliv. Dialogen i en 

idrætsklasse handler ikke bare om det skolefaglige og trivslen i skolen, men også om elevens 

idrætsudøvelse, og hvordan vedkommende trives i den sammenhæng. På flere skoler oplever 

ledere og lærere også, at forældregrupperne har meget mere dialog indbyrdes end, hvad man 

normalt vil opleve i udskolingen, da mange ofte mødes i fritiden i forbindelse med deres børns 

idrætsudøvelse. Selvom det generelt fremhæves som en styrke, så er en negativ konsekvens heraf 

også, at rygter hurtigt kan sprede sig blandt forældrene. Derfor kræver samarbejdet med 

idrætselevernes forældre ofte mere af skolen. 

For at få en indikation på, hvor tæt samarbejdet mellem skole og hjem er i idrætsklasserne, har vi i 

surveyundersøgelsen spurgt idrætseleverne om de har været til skole/hjem- samtale, og hvad de 

talte om, herunder i hvilken grad det sportslige område blev berørt. Næsten alle idrætselever  

(96,4 %) havde været til mindst en skole/hjem-samtale på det tidspunkt, hvor surveyen blev 

afviklet. Samtalens indhold delte vi op i tre temaer: Hvordan de klarer sig fagligt; hvordan de trives 

socialt; og hvordan de klarer sig sportsligt. 

Ganske forventeligt er det stort set alle elever som oplever, at de til skole/hjem-samtalen har talt 

om, hvordan de klarer sig fagligt i skolen. Mere end 2/3 angiver, at det i høj grad har været i fokus 

for samtalen. 

  Tabel 57: Fokus i skole/hjem-samtalen på: Hvordan jeg klarer mig fagligt i skole? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

I høj grad  661 68.3 661 68.3 

I nogen grad  293 30.3 954 98.6 

I mindre grad  13 1.3 967 99.9 

Slet ikke  1 0.1 968 100.0 

 

Det er også langt de fleste elever som angiver, at skole/hjem-samtalen har haft fokus på deres 

sociale trivsel. Lidt mere end halvdelen (52,3 %) angiver, at det i høj grad har været tilfældet og 

knap 40 pct. angiver, at samtalerne i nogen grad har behandlet deres sociale trivsel. Selvom der er 

væsentligt flere elever som oplever, at deres trivsel kun er blevet berørt i mindre grad, end elever 
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der oplever, at deres faglige præstationer og evner kun er blevet berørt i tilsvarende grad, så er 

den sociale trivsel generelt et tydeligt fokus for samtalerne. 

   Tabel 58: Fokus i skole/hjem-samtalen på: Hvordan jeg trives socialt? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

I høj grad  506 52.3 506 52.3 

I nogen grad  379 39.2 885 91.4 

I mindre grad  70 7.2 955 98.7 

Slet ikke  13 1.3 968 100.0 

 

Hvordan eleverne klarer sig fagligt og hvordan deres sociale trivsel er, er traditionelt de helt 

centrale temaer ved en skole/hjem-samtale. Sådan er det også i en idrætsklasse, men her 

optræder det idrætslige tema også i større eller mindre grad i over 3/4 af samtalerne. Hvor meget 

det fylder svinger naturligvis en del. For dem, der angiver at temaet blev berørt i mindre grad, kan 

der være tale om en indledende bemærkning for at skabe god stemning. Men for de knap 50 pct., 

der angiver, at det blev behandlet i nogen grad eller i høj grad, må man antage, at det indgik som 

et væsentligt aspekt af forholdet mellem skolen og hjemmet. Det indikerer, at elevernes 

idrætsudøvelse mange steder også spiller en legitim rolle i skole/hjem-samarbejdet.  

   Tabel 59: Fokus i skole/hjem-samtalen på: Hvordan jeg klarer mig sportsligt? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

I høj grad  220 22.7 220 22.7 

I nogen grad  257 26.6 477 49.3 

I mindre grad  274 28.3 751 77.6 

Slet ikke  217 22.4 968 100.0 

 

Fra vores casestudier ved vi desuden, at klubberne er repræsenteret ved bordet i nogle kommuner 

ved en eller flere af skole/hjem-samtalerne. Vi vurderer, at omfanget samlet set er så stort, at det 

berettiger til at tale om, at skole/hjem-samarbejdet er på vej til at udvikle sig til et egentligt 

skole/hjem/klub-samarbejde. Derudover ved vi også, at der i en del eliteklubber holdes 

formaliserede samtale med udøvere og forældre, hvor den sportslige udvikling og samarbejde 

drøftes. 

Dykker vi ned i tallene kan vi i øvrigt se, at der er øget tilbøjelighed til, at eleverne på 7. klassetrin 

angiver, at der i høj grad er blevet talt om deres sociale trivsel til skolehjem-samtalen. Andelen 

udgør 60,9 pct. blandt 7. klasses-eleverne. 

For eleverne med høj socioøkonomi er der en øget tilbøjelighed til, at skolehjem-samtalen har 

behandlet, hvordan de klarer sig fagligt i skolen, hvilket kan hænge sammen med et øget fokus 

herpå fra forældrenes/højtuddannede forældres side, mens der er en mindsket tilbøjelighed til at 
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tale om, hvordan eleverne klarer sig sportsligt. Til gengæld finder vi ikke statistiske forskelle på, 

hvorvidt der bliver talt om elevernes sociale trivsel.  

Ganske interessant kan vi se, at der er en øget tilbøjelighed til at skole/hjem-samtalerne i høj grad 

har berørt, hvordan eleverne klarer sig sportsligt, hvis eleverne vurderer deres eget sportslige 

niveau som meget højt. Omvendt ser der ud til at være mindre fokus på idrætten blandt de elever, 

der ikke vurderer deres eget sportslige niveau højt. Nu er det ikke til at se, hvem der initierer 

skole/hjem-samtalens fokus på, hvordan eleven klarer sig sportsligt, men det er interessant at 

undersøge nærmere, hvad denne forskel afspejler. 

Endeligt har vi også set nærmere på, hvor mange elever som angiver, at alle tre fokusområder er 

blevet berørt i skole/hjem-samtalerne. Nu er det heller ikke alle aspekter, som kan nå at blive 

berørt lige meget i en skole/hjem-samtale, men alligevel er det en majoritet af eleverne (58,5 %) 

som angiver, at samtalerne i høj eller nogen grad har berørt, hvordan de klarer sig fagligt, hvordan 

de trives socialt og hvordan de klarer sig sportsligt. Og det er lidt mere end hver tiende (11,8 %) 

som faktisk angiver, at samtalerne i høj grad har berørt alle tre område. 

 

Opmærksomhedspunkter 

Samarbejdet mellem skole og hjem er i idrætsklasserne udvidet ved, at elevernes fritidsliv i form af 

deres idrætsudøvelse aktivt inddrages i relationen, og endda flere steder med en idrætsklub som 

tredje aktør. Det skaber potentielt et grundlag for at kunne se på idrætselevens hele liv. Det 

foregår som nævnt først og fremmest med de elever, der vurderer deres sportslige niveau som 

meget højt. På baggrund af denne undersøgelses udpegning af sammenhængen mellem trivsel i 

skole og idræt er det vores vurdering, at det kan være endnu vigtigere at tale om, hvordan det går 

med idrætten, med de elever, som ikke er på hovedsporet mod en idrætskarriere. Så i stedet for at 

benytte idrætstemaet som en ”ice-breaker”, som en idrætselev i vores casestudie formulerede det, 

så kunne man overveje, om det skulle være et fast tema ved skole/hjem-samtalerne. I 

forskningsprojektets kvalitative casestudier vil vi se nærmere på, hvordan dette samarbejde finder 

sted både i skole-hjem-samtalerne og generelt. 
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8. Hvad ville kunne få eleverne til at stoppe i 

idrætsklassen? 

I undersøgelsen har vi på nuværende tidspunkt alene fat i de elever, der går i idrætsklassen, og 

dermed ikke elever som er stoppet. Vi kender derfor ikke, hvilke omstændigheder og forhold, der 

får idrætselever til at ophøre med at være idrætselever. I det opfølgende surveystudie i 2015, vil 

det være muligt også at få besvarelser fra elever, der er stoppet i en idrætsklasse. I den nuværende 

survey har vi imidlertid spurgt eleverne, om de nogensinde har haft overvejelser om at stoppe i 

idrætsklassen, og hvad der har skabt tvivl om de skulle vedblive med at være idrætselever. 

Vi ser både nærmere på sportslige, skolefaglige og trivselsmæssige forhold, hvor eleverne kan 

opleve problemstillinger knyttet til skiftet til idrætsklassen og det at være idrætselev. Desuden 

undersøger vi, hvorvidt idrætseleverne knytter deres deltagelse i idrætsklassen sammen med en 

målrettet sportslig orientering, og hvorvidt de stadig ville have lyst til at gå idrætsklassen, hvis de 

ikke orienterer sig mod eliten i deres idræt. 

 

Overvejelser om at stoppe i idrætsklassen 

21,3 pct. af idrætseleverne har haft overvejelser om at stoppe i idrætsklassen, mens 78,7 pct. og 

langt de fleste idrætselever aldrig har haft sådanne overvejelser.  

 

Kaster vi et nærmere blik på de elever, der har overvejet at stoppe, er pigerne overrepræsenteret. 

25,5 pct. af pigerne har overvejet at stoppe i idrætsklassen, mens andelen er 18,8 pct. blandt 

drengene. Vender vi derefter blikket mod de forskellige idrætsgrene, viser der sig at være 

markante forskelle. 39,1 pct. af basketballspillerne har overvejet at stoppe. Det er et meget højt 

tal. Andelen blandt svømmere er også høj – her har 28,6 pct. haft overvejelse om at ophøre med at 

være idrætsklasseelev. Der er desuden en overrepræsentation blandt de elever, der tilhører 

21,3% 

78,7% 

Har du overvejet at stoppe i idrætsklassen 

JA NEJ
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kategorien bestående af de øvrige idrætsgrene (24,6 %). Omvendt finder vi meget få 

ishockeyspillerne, som har overvejet at stoppe i idrætsklassen. Andelen er så lav som 12,3 pct. 

Blandt de idrætselever som har overvejet at stoppe er den hyppigst angivne årsag, at de savnede 

deres gamle kammerater (31,1 %). Tilsvarende er der en del, som har svaret, at de har savnet den 

gamle skole (24,2 %) og så er der også en del idrætselever, som peger på, at overvejelserne er 

forbundet med, at der er et dårligt kammeratskab i den nye klasse (25,1 %). Der er også en del, 

som har været i tvivl om eget talent (20,5 %), om de ville bruge nok tid på idrætten (18,1 %) og i 

relation hertil de som synes deres transport er for lang (18,6 %). Der er også en gruppe af 

idrætselever for hvem deres overvejelser om at stoppe, er forbundet med skadesforløb (18,6 %). 

Færrest angiver, at de har overvejet at stoppe, fordi de oplever, at det er for hårdt at gå i en 

idrætsklasse (9,3 %). 

Idrætseleverne har også haft mulighed for at angive yderligere årsager til, hvorfor de har gjort sig 

overvejelser om at stoppe som idrætsklasseelev. I de åbne besvarelser peger eleverne især på en 

række faglige, sportslige og sociale faktorer, der supplerer de nævnte forklaringer: 

Problemstillinger ift. idrætsklassens faglige kvalitet 

 Dårlig kvalitet af undervisning. Lærerne har ikke bedre forståelse for sporten end på 

normale skoler. 

 Dårlig lærer/undervisning. 

 Følte ikke jeg lærte nok fagligt. 

 Følte ikke at jeg fik nok ud af at gå heroppe. Lærerne var ikke lige så gode, som i min gamle 

skole. 

Problemstillinger ift. kvaliteten af det sportslige tilbud 

 Træningen var ikke særlig god. 

 Morgentræningen er ikke god nok. 

 Morgentræning har ikke været kvalificeret nok. Ærgerligt, da det ellers startede godt i 7. 

klasse. 

 Pga. at trænerne ikke har været gode nok. 

 Styrketræningen passer ikke til min træning. 

Problemstillinger ift. trivslen i klassen 

 I syvende klasse var vi kun fire piger, så derfor følte jeg mig ikke helt vildt tilpas. Men det 

har ændret sig meget i 8.kl. 

 Få piger i klassen. 

 Pga. konflikter med andre fra fodbold. 

 Pga. mobning. 

 Lige i starten tog det meget hårdt på mig, med tonen i klassen og hvordan 

klassekammeraterne var overfor hinanden. 

 

Derudover er der enkelte elever, som knytter deres overvejelser om at stoppe sammen med, at de 
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vil på efterskole i 9. klasse og andre peger på, at de ikke længere synes idrætten er lystfyldt for dem 

og de derfor overvejer at stoppe i idrætsklassen. 

 

Overvejer eleverne stadig at stoppe  

Seks ud af ti af de idrætselever, der har overvejet at stoppe, gør sig ikke længere overvejelser 

herom (58,6 %), men to ud af ti overvejer det stadig (20,5 %). Det betyder, at der gennemsnitligt 

sidder en elev i hver klasse, der gennem en længere periode har haft overvejelser om at stoppe i 

idrætsklassen. Dykker vi ned i tallene er der den interessante forskel, at det er meget få elever i 7. 

klasse, der fortsat overvejer at stoppe (11,1 %), mens andelen er nær tre gange så høj for 

idrætseleverne i 8. klasse (29,8 %). Til gengæld er det kun halvt så mange, de forsat gør sig 

overvejelserne i 9. klasse (14,5 %). Ser vi derefter på idrætsgren er det især blandt svømmere  

(29,2 %) og blandt kategorien med de øvrige sportsgrene (29,3 %), at der er flest, som stadig gør sig 

overvejelser om at stoppe i idrætsklassen.  

Tabel 60: Overvejer du stadig at stoppe i idrætsklassen? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 44 20.5 44 20.5 

Nej 126 58.6 170 79.1 

Ved ikke 45 20.9 215 100.0 

 

 

Vil eleverne stoppe i klassen, hvis de ikke længe sigter mod eliten 

i deres sport? 

Vi har allerede i de åbne besvarelser fået en indikation på, at der er elever som overvejer at stoppe 

i idrætsklassen, fordi de ikke længere har lyst til at prioritere og satse på deres idræt. I 

surveyundersøgelsen har vi også spurgt idrætseleverne, hvordan lysten til at være i en idrætsklasse 

hænger sammen med de unges eliteorienteringer. Flest elever fortæller, at de rent faktisk gerne 

ville have lyst til at gå i idrætsklassen selvom de ikke længere skulle orientere sig mod at nå eliten i 

deres idræt (45,6 %). Tre ud af ti (29,9 %) svarer imidlertid, at de ikke ville have lyst til at gå i 

klassen, hvis de ikke orienterede sig mod eliten indenfor deres idræt. Det understreger med andre 

ord, at eliteorienteringen og fokus på at blive gode indenfor de idrætsgrene, som de dyrker, er 

centralt for en stor del af idrætseleverne, og hvad de ser som det primære formål med at gå i 

idrætsklasserne. Samtidigt peger de relativt mange, der stadig ville have lyst til at gå i 

idrætsklassen, selvom de ikke længere selv har en eliteorientering, på, at idrætsklassen ikke kun 

sportsligt er attraktiv. 
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Ser vi nærmere på besvarelserne viser det sig, at det er et flertal af pigerne 53,9 pct., der ville 

ønske at fortsætte i klassen, selvom de ikke længere orienterede sig mod eliten, mens det for 

drengenes vedkommende gælder for 40,7 pct. Forskellene viser sig også for idrætsgrene. For 

ishockey (34,3 %) er der færrest som ville fortsætte i klassen, hvis de ikke orienterede sig mod at nå 

eliten inden for deres sport, men også for fodbold (40,6 %) og basketball (41,3 %) er der mindre 

tilbøjelighed til at ville fortsætte i klassen. 

 

Fællesskab og faglighed medvirker til at holde eleverne i klasserne  

Vi har også set nærmere på, hvordan elevernes overvejelser om at stoppe i idrætsklassen hænger 

sammen med, i hvilken grad de oplever at være en del af klassens fællesskab, og hvordan de 

vurderer idrætsklassens sportslige og faglige tilbud samt hvor meget eleverne har fået øget deres 

transporttid.  

Det sidstnævnte ser ikke ud til at have den store betydning. De elever, der har overvejet at stoppe i 

idrætsklassen, bruger ikke signifikant længere tid på at komme i skole. Til gengæld kan vi se en 

kobling mellem elevernes vurderinger af såvel det sportslige som det faglige niveau, og hvorvidt de 

har overvejet at stoppe i idrætsklassen. Jo højere, de vurderer niveauet på hhv. morgentræningen 

og på den øvrige skolefaglige undervisning, desto færre har overvejet at stoppe i klassen. Den mest 

markante sammenhæng finder vi imidlertid med, hvor udpræget idrætseleverne føler sig som en 

del af klassens fællesskab. Jo større tilhør til fællesskabet, eleverne oplever, desto mindre 

sandsynlighed for, at de har haft overvejelser om at stoppe i idrætsklassen. Det er ligeledes meget 

tydeligt, når vi ser på den (relativ lille) andel af elever, der stadig overvejer at stoppe i 

idrætsklassen. Langt de fleste af disse elever oplever kun i nogen eller ringe grad at være del af 

fællesskabet i idrætsklassen. En lille krølle på halen ift. betydningen af den sociale trivsel er, at 

blandt de elever, der angiver, at deres skole/hjem-samtaler i høj grad har fokus på, hvordan de 

trives socialt, er der væsentligt færre som har overvejet at stoppe i idrætsklassen. Det styrker 

indicierne på, at et fokus på idrætsklassernes sociale fællesskaber og elevernes trivsel er vigtigt. 

 

  

Tabel 61: Ville du stadig have lyst til at gå i idrætsklassen,  
hvis du ikke længere sigtede mod at nå eliten i din idræt? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 460 45.6 460 45.6 

Nej 302 29.9 762 75.5 

Ved ikke 247 24.5 1009 100.0 
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Opmærksomhedspunkter 

Opmærksomheden bør her rettes mod det principielt modsatrettede forhold, der findes mellem 

eliteidrættens fællesskaber og skolens fællesskaber. I eliteidræt er det en del af fællesskabets logik 

at vælge ud og skille fra, hvorimod folkeskolens fællesskaber bygger på, at der skal være plads til 

alle. Det er dette modsætningsforhold der skal balanceres i idrætsklasserne. Det er først og 

fremmest vigtigt, at medlemskab det ene sted ikke står og falder med medlemskab det andet sted. 

Det kan man arbejde hen i mod ad forskellige veje. Dels ved at klassens fællesskab bygger på et 

bredere fagligt og socialt grundlag end den idrætslige interesse, der i første omgang bragte 

eleverne sammen. Dels ved at idrætsskolerne bidrager til at vise, at et liv med idræt kan forme sig 

på flere forskellige måder, hvis drømmen om en egentlig elitekarriere af den ene eller anden grund 

skulle briste.  
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9. Idrætsklassernes integration i folkeskolernes 

fællesskaber 

I dette kapitel belyser vi idrætsklassernes relation til de øvrige klasser og skolen som helhed. Set fra 

skolens perspektiv kunne man frygte, at idrætsklasserne bliver små øer i skolen, hvor 

idrætseleverne lever deres eget liv i mere eller mindre isolation fra de øvrige elever. Skolerne har 

derfor en interesse i, at idrætsklasserne bliver godt integreret i de folkeskoler, der er udpeget til at 

rumme dem. Samtidig er det et centralt formål for idrætsklasserne at være ramme om et 

eliteidrætsmiljø, hvor eleverne deler en fælles indstilling til at dyrke sport på et højt niveau. 

Integrationen af idrætsklasserne må derfor ikke foregå på en sådan måde, at forskellen mellem 

idrætsklassemiljøet og miljøet i de almindelige klasser udviskes. Vi har derfor afsøgt, hvordan 

idrætseleverne oplever fællesskabet med de andre elever på skolerne for at tage pejling af, om de 

oplever en forskel mellem dem selv og de andre elever, og hvad denne forskel i givet fald beror på. 

 

Fællesskabet med øvrige elever på skolen 

Idrætseleverne er først blevet bedt om at vurdere, hvordan de vurderer fællesskabet med de 

øvrige elever på deres skole. Tabellen (tabel 62) viser, at knap halvdelen (48,2 %) af eleverne synes 

fællesskabet med de andre elever på skolen er godt eller meget godt, hvorimod 17,2 pct. synes at 

fælleskabet er dårligt eller meget dårligt. 28,6 pct. synes hverken det er godt eller dårligt. 

  Tabel 62: Hvordan synes du fællesskabet er med de andre elever på skolen? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

Meget godt 149 14.9 149 14.9 

Godt 334 33.3 483 48.2 

Hverken godt eller dårligt 287 28.6 770 76.9 

Dårligt 169 16.9 939 93.7 

Meget dårligt 63 6.3 1002 100.0 

 

Det er i særdeleshed ishockeydrengene, der er glade for fællesskabet med skolens øvrige elever 

(74,0 % synes det er godt eller meget godt), hvorimod svømmerne (41,6 %) og basketballspillerne 

(34,8 %) er mere forbeholdne. 

Vi har spurgt om idrætsklasseeleverne selv oplever, at de får særbehandling i form af privilegier og 

rettigheder, fordi de går i en idrætsklasse. Her er respondenterne delt nogenlunde lige mellem dem 

der oplever, at de har fordele (35,2 %) og dem der ikke oplever at have nogle fordele (34,7 %).  
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  Tabel 63: Oplever du, at der er fordele ved at være idrætsklasseelev -  
  fx ved at være én af få udvalgte, at have særlige rettigheder og privilegier? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

Ja  353 35.2 353 35.2 

Nej  349 34.8 702 70.1 

Ved ikke  300 29.9 1002 100.0 

 

Der er nogle små forskelle på, om eleverne fra forskellige idrætsgrene føler sig privilegerede. 

Idrætselever fra de små idrætsgrene føler sig mest privilegerede tæt fulgt af basketballspillerne, 

badmintonspillerne, ishockeyspillerne, svømmerne, fodboldspillerne og håndboldspillerne, som 

føler sig mindst privilegerede. Lidt flere piger end drenge oplever desuden, at de tildeles fordele 

(36,9 % mod 34,2 %).  

Idrætseleverne har også haft mulighed for at angive, hvilke fordele, de oplever, ved at være 

idrætselev. Her er nogle typiske eksempler: 

Fleksibilitet i hverdagen 

 At der af og til ikke er så mange lektier, og at der er alle mulige ekstra arrangementer for 

os. Og selvfølgelig morgentræning og mad. 

 At der bliver taget hensyn til min sport. At jeg kan få tilpasset mine afleveringer efter 

stævner eller andre ting. 

 At vi må spise i den første time efter morgentræning. Hvis vi skal til stævner så må vi godt 

tage tidligere hjem eller tage fri. 

Ekstra tilbud til idrætselever 

 Idræt er prioriteret højere i hverdagen. Tilknytning til Fysioterapi-center og træning. 

 Altså, vi får et Elitekort til alle kampe i byen, så vi kan komme gratis ind og se håndbold, 

fodbold, ishockey osv. 

 At vi får penge til den tur vi skal på. Og vores madordning. 

 At vi kan bestille mad og få tøj. 

Ekstra opmærksomhed 

 At man er stjernen. 

 Man bliver set op til af andre. 

 Jeg synes det er fedt at være en sportselev, da vi får lov til lidt flere ting og lærerne er 

interesseret i vores sportsgren. 

 Man bliver prioriteret på en lidt anden måde, og træneren ved at man har viljen og talentet 

til at nå hele vejen. 

Førsteret til fælles ressourcer 

 1. ret til hallen. 

 På vores skole, der kan vi idrætselever bare sende de andre børn ud af hallen, hvis vi skal 

bruge den. 
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Der er i alt afgivet 357 individuelle besvarelser på fordelen ved at gå i en idrætsklasse. De kredser 

dog om de samme ting jf. ovennævnte kategorier. Langt de fleste svar omhandler fleksibiliteten i 

hverdagen, og der er også mange, der nævner ekstra tilbud i form af gratis fysioterapeutisk 

behandling og andre økonomiske fordele. Den ekstra opmærksomhed opleves også som en fordel. 

De udvalgte eksempler viser, at såvel trænerens, lærernes som andre elevers opmærksomhed 

spiller en rolle. 

Der er også en bagside af medaljen, som kommer til udtryk gennem idrætselevernes udpegning af 

ulemper. Der er lidt færre elever, der angiver, at der er ulemper forbundet med at være idrætselev 

(24,5 %) end elever som angav, at der var fordele (35,2 %). 51,8 pct. oplever slet ingen ulemper og 

23,8 pct. svarer ved ikke. 

Tabel 64: Oplever du ulemper ved at være idrætsklasseelev 
 - fx ved at der er øgede krav og forventninger til dig? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

Ja  245 24.5 245 24.5 

Nej  519 51.8 764 76.3 

Ved ikke  238 23.8 1002 100.0 

 

Til gengæld er der meget høj grad af overensstemmelse mellem det idrætseleverne oplever som 

ulemper ved at gå i en idrætsklasse. Det drejer sig overvejende om, at de bliver mødt af høje 

forventninger fra flere sider: 

Høje forventninger 

 At andre eventuelt har høje forventninger til ens sportslige niveau, som man måske ikke 

kan leve op til. 

 At folk forventer, at man er den bedste hele tiden. 

 At skuffe andre, ikke opfylde forventningerne fra mig selv, lærerne og mine forældre. Der 

forventes mere af mig end af andre. 

 Der er forventninger til, at jeg skal komme i top 4 til alle stævner i Danmark. De andre 

forstår heller ikke, hvordan jeg kan være glad for en top 64 i udlandet, når de tror, at jeg 

burde vinde. 

 Der er store forventninger, og hvis man er i en hård periode, synes jeg det kan blive meget 

presset. 

 

Nogle oplever, at der er høje forventninger til, hvordan de præsterer indenfor deres idræt. Disse 

forventninger kan nogle gange opleves som malplacerede, hvis forventningerne er høje hele tiden 

og i forhold til alle situationer. De angiver desuden, at forventningspresset kan være hårdt at bære, 

hvis man er inde i en dårlig periode. Det mest bemærkelsesværdige i forhold til studiet af 

idrætsklasser er imidlertid, at de høje forventninger synes at blive fordoblet, idet de oplever både 

at skulle levere høje resultater i deres idræt og i skolen: 
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 At der er MEGET høje krav til mig. Både til stævner og i skolen.  

 Der er meget store forventninger til, at jeg gør det godt i min sport, og i skolen. 

 Lærerne kan godt finde på at sige ting som "nu er i jo en idrætsklasse" og så forventer de 

åbenbart mere seriøsitet og at vi er aktive … 

 Lærerne stiller høje krav til os, fordi vi er idrætselever. 

 Man forventer, at alkohol ikke er noget der kommer på tale, så man bliver stemplet, hvis 

man snakker om det. Hver gang der er den mindste ting med sport, forventer alle også, at 

du bare er pisse-god. Ved prøver siger de fleste, at vi er vant til presset. 

 

Derudover oplever nogle af eleverne også, at der er en forventning om, at de skal fungere som 

rollemodeller på skolen: 

 At de tror, vi er meget mere ansvarlige og de vil have, at vi skal stille os frem som 

rollemodeller. 

 Der bliver sat en vis standard for os idrætselever til fx idræt, og hvis man så ikke kan være 

med pga. skader eller lign, så er det nogen gange, hvor idrætslærerne ser ned på os og 

bliver sure, fordi de mener, at vi er forbilleder for de andre elever. 

 Vi SKAL være eksempler for de andre elever. 

 

Det forekommer ganske interessant, at der er idrætselever som oplever, at der er en udtalt 

forventning om, at de skal fremstå som rollemodeller for de øvrige elever både indenfor det 

sportslige og det faglige domæne. Det kan dels medvirke til at øge presset på idrætseleverne på en 

måde, hvor balancegangen for idrætseleverne mellem målrettethed og forsvarlighed kan risikere at 

tippe, da eleverne oplever at skulle præstere på alle fronter, dels kan det medvirke til at elever 

oplever, at blive fremhævet over for de øvrige elever på skolen og gjort særlige på måder, der gør 

det svært at indgå i skolens fællesskab på lige fod.  

I forhold til integrationen af idrætseleverne i skolen som helhed er det naturligvis vigtigt, om 

idrætseleverne selv synes, at de har nogle fordele, men endnu vigtigere er det, hvordan de 

almindelige elever oplever idrætselevernes status på skolen. For at belyse det, har vi bedt 

idrætseleverne om at angive, hvordan, de tror, de andre elever ser på dem. Vi har givet dem flere 

svarmuligheder. De to foretrukne svar er, at idrætselever betragtes som mere forkælede og som 

mere seriøse. 61,7 pct. vurderer, at de øvrige elever ser idrætselever som mere forkælede og 60,6 

pct. vurderer, at de af de øvrige elever bliver anskuet som værende mere seriøse. 

Det ene svar (seriøse) kunne betegnes som en positiv måde at skille sig ud på, hvorimod det andet 

svar (forkælede) ubetinget er negativt. De to svar indikerer, at den forskel, der etableres mellem 

idrætsklasserne og de almindelige klasser, kan slå ud i modsatrettede kategoriseringer. Den 

opmærksomhed, som idrætseleverne tildeles pga. deres seriøsitet, kan hurtigt udmønte sig i, at de 

stemples som forkælede og arrogante. 

Forholdet mellem idrætsklasserne og det store fællesskab i skolen kan også belyses ud fra, hvordan 

det særlige som idrætseleverne bringer ind i skolen, nemlig et særligt talent for sport, bliver 

betragtet af andre aktører i og omkring idrætsklasserne. Man kan spørge om idrætselevernes 
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sportspræstationer fortrinsvist værdsættes af de aktører, der tilhører idrætssiden eller om de også 

værdsættes af aktører fra skolesiden. Vi har derfor spurgt, hvem der værdsætter det, hvis de laver 

god idrætspræstation: 

 

Tabellen viser, at det i overvejende grad er idrætssiden herunder forældrene, der værdsætter en 

god sportspræstation. Det vil de sikkert have gjort helt uafhængigt af eksistensen af idrætsklassen. 

Derudover angiver lidt over halvdelen, at deres klassekammerater også værdsætter det, hvis de har 

klaret sig godt i deres idræt. Det står i tydelig kontrast til, at kun 15,7 pct. af de andre elever på 

skolen værdsætter det. Det kan naturligvis skyldes, at de ikke er bekendte med, hvordan 

idrætseleverne klarer sig i deres idræt. Mere bemærkelsesværdigt er det derfor, at kun 18,1 pct. af 

deres lærere (udover idrætslærere) værdsætter det, hvis de har gjort det godt i deres idræt. Det 

siger noget om, hvilke aktører der spejler idrætseleverne som individer med en særlig interesse og 

talent, og hvem der bare ser dem som elever på lige fod med alle andre. 

 

Opmærksomhedspunkter 

Opmærksomheden kan i denne sammenhæng rettes mod at finde balancen mellem at betone 

forskellen mellem idrætseleverne og de almindelige elever, når den er berettiget, men ikke 

overbetone den så idrætseleverne kommer til at stå i et akavet forhold til de øvrige elever fx som 

rollemodeller. Det gælder dog også for idrætseleverne selv, at de skal tage imod de muligheder 

som idrætsklasserne giver dem uden at misbruge de privilegier, de bliver tildelt eller på anden vis 

vigte sig på bekostning af andre. 

  

   Tabel 65: Hvem værdsætter det, hvis du laver en god idrætspræstation? 

 Frekvens Procentandel 

Mine forældre 865 85,6 

Mine klassekammerater 514 50,9 

Andre elever på skolen 159 15,7 

Min idrætslærer 404 40,0 

Mine øvrige lærere 183 18,1 

Klubben 790 78,2 
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10. Betydningen af idrætselevernes træning i skole  

og klub 

Dette kapitel belyser idrætsklassernes betydning for elevernes træning og sportslige udvikling. 

Kerneydelsen i idrætsklassekonceptet er, at der er gjort plads til ekstra morgentræning i 

skoleskemaet. Tilbuddet om morgentræning giver både mulighed for at skrue op for 

træningsmængden både i form af antallet af træningspas og samlet mængde træningstid. Det giver 

samtidigt mulighed for at tilbyde eleverne andre former for træning end den træning, de modtager 

i deres klub. 

Tilbuddet om morgentræning udmøntes typisk på idrætsskolerne på den måde, at der er 

morgentræning tre morgener i de to første lektioner. To dage om ugen er træningen 

disciplinorienteret, mens den tredje træning er en fælles basistræning. På nogle idrætsskoler 

erstatter den fælles basistræning den ordinære idrætsundervisning,2 på andre idrætsskoler 

modtager idrætseleverne også ordinær idrætsundervisning. Der er stor forskel på, hvordan 

morgentræningen er organiseret fra skole til skole, og der er også forskel på det tilbud, der gives til 

de forskellige idrætsgrene. Hovedparten af idrætseleverne kommer fra idrætsgrene, hvor de 

tilbydes disciplinspecifik træning, der som regel varetages af klubberne. Indenfor for flere 

idrætsgrene, fx fodbold og ishockey, er der klubber som har fuldtidsansatte trænere, der som del af 

deres arbejde varetager den disciplinspecifikke morgentræning. Der er imidlertid også idrætselever 

som har morgentræning sammen andre idrætsudøvere, fx kampsportsudøvere fra forskellige 

discipliner, der træner sammen.  

I relation til idrætseleverne sportslige ambitioner er det vigtigt at få belyst, hvordan de ser på 

betydningen af morgentræningen, og den måde den praktiseres på, for deres sportslige udvikling. 

 

Træningsmængde 

Tager vi først fat på den samlede træningsmængde for idrætseleverne kan vi se, at de 

gennemsnitligt træner 13 timer om ugen. Dette tal dækker imidlertid over en stor variation. 

Diagrammet viser, at den største del af idrætseleverne træner mellem 10-12 timer om ugen. Få 

elever træner mindre end 7 timer om ugen. Langt de fleste (over 80 %) lægger mellem 7 og 18 

timers træning om ugen. Mens der er en mindre gruppe (under 15 %), der træner betragteligt 

mere. Denne gruppe træner mindst 19 timer om ugen. 

                                                           
2
 Den fælles basistræning på de førstnævnte steder tilstræbes at være organiseret, så den lever op til de fælles mål for 

faget idræt i folkeskolen. 
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Fra 7. til 9. kl. stiger den ugentlige træningsmængde fra 12,6 timer om ugen til 13,5 timer om ugen. 

Det er en stigning på knap én time om ugen. De store udsving i træningsmængde for 

idrætseleverne samlet set kan altså ikke forklares ved, at træningsmængden stiger voldsomt fra 7. 

til 9. klassetrin. Det drejer sig derimod om, at der er meget store forskelle på træningsmængden 

mellem de enkelte idrætsgrene. I diagrammet har vi illustreret forskellen mellem svømmerne, der 

har langt den største træningsmængde, og fodboldspillerne, der gennemsnitligt set er de udøvere, 

der har angivet den mindste træningsmængde. Hvor ingen svømmere angiver at træne mindre 13 

timer om ugen, er det langt de fleste fodboldspillere (84,9 %), der maksimalt træner 12 timer. 

Hovedparten af svømmerne træner 19 timer eller mere (81,0 %) – knap en femtedel (18,0 %) 

træner 25 timer eller mere om ugen. Som nedenstående tabel viser, er træningsmængden for 

svømmere i en kategori for sig. Fodbold-, håndbold- og basketballspillerne træner cirka halvt så 

meget som svømmerne. 
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Hvor mange timer bruger du i alt på træning om ugen? 
(Inkl. morgentræning) 

Alle Fodbold Svømning

Tabel 66: Idrætselevernes samlede træningsmængde*** 

   Hvor mange timer bruger du i alt på træning, inkl. morgentræning, om ugen? (timer)  

Fodbold  10,5  

Håndbold  12,0  

Svømning  21,4  

Ishockey  14,3  

Badminton  13,3  

Basketball  11,9  

Andet  14,9  

Alle  13,0  
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Kvalitative forandringer 

Morgentræningen udgør mellem fire og seks timer af den samlede træningsmængde. Den er enten 

tilrettelagt som træning sammen med nogle, der dyrker samme idrætsgren eller andre 

idrætsgrene. På nogle idrætsskoler foregår den ene morgentræning i en idrætshomogen gruppe og 

den anden i en blandet gruppe. 

  Tabel 67: Hvem morgentræner du med? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  Kun egen idrætsgren 784 78.5 784 78.5 

  Relaterede idrætsgrene 13 1.3 797 79.8 

  Andre idrætsgrene 76 7.6 873 87.4 

  Forskelligt 126 12.6 999 100.0 

 

Langt de fleste træner sammen med nogle fra deres egen idrætsgren (78,5 %), mens godt 20 pct. 

(20,2 %) nogle gange eller altid træner sammen med elever fra andre idrætsgrene. Morgentræning 

foregår i mange tilfælde i mindre grupper end til klubtræning, hvilket giver mulighed for at 

fokusere mere på idrætselevernes individuelle behov og udvikling. Spørgsmålet er, om 

idrætseleverne også oplever det på den måde. Vi har spurgt, i hvilken grad de oplever, at hhv. 

morgentræning og klubtræning er tilpasset til dem. 

  Tabel 68: I hvilken grad oplever du at morgentræningen er tilpasset til dig? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  I meget høj grad 192 19.2 192 19.2 

  I høj grad 438 43.8 630 63.1 

  Hverken i høj eller lav grad 286 28.6 916 91.7 

  I lav grad 57 5.7 973 97.4 

  I meget lav grad 26 2.6 999 100.0 
 

  Tabel 69: I hvilken grad oplever du at klubtræningen er tilpasset til dig? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  I meget høj grad 267 26.7 267 26.7 

  I høj grad 398 39.8 665 66.6 

  Hverken i høj eller lav grad 281 28.1 946 94.7 

  I lav grad 45 4.5 991 99.2 

  I meget lav grad 8 0.8 999 100.0 

 

Tabellerne (tabel 68 og tabel 69) viser, at de fleste oplever, at både morgentræning og klubtræning 
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er tilpasset til dem i høj eller meget høj grad med en svag tendens til, at klubtræningen opleves 

mere tilpasset til deres behov.  

Det har stor betydning for idrætselevernes morgentræning, hvilken idrætsgren de dyrker. Blandt 

fodboldspillere er der dobbelt så mange, der udelukkende morgentræner med nogen fra deres 

egen idrætsgren (91,1 %) sammenlignet med idrætselever, der kommer fra de mindre idrætsgrene 

(44,2 %). På spørgsmålet om eleverne oplever, at morgentræningen er tilpasset den enkelte, er det 

især ishockeyspillerne, der vurderer, at det i høj grad er tilfældet. Ishockeyspillerne har tilsvarende 

en positiv oplevelse af den grad deres klubtræning er tilpasset den enkelte. Det er imidlertid 

udøverne fra de små idrætsgrene, der er mest tilbøjelige til i høj grad at opleve, at klubtræningen 

er tilpasset dem individuelt. Det indikerer, at der er større udfordringer i forhold til de mindre 

idrætsgrene end de idrætsgrene, hvor træningen kan foregå mere målrettet og i nogle tilfælde 

endda være klubspecifik. 

Socioøkonomisk kan vi desuden se, at der er en mindsket tilbøjelighed blandt eleverne med en høj 

socioøkonomisk baggrund til at angive, at de kun morgentræner med nogle fra egen idrætsgren. 

Det hænger formentligt sammen med den socioøkonomiske skævhed, der kan være på 

idrætsgrenene. 

 

Vurdering af morgentræning 

Idrætseleverne udtrykker gennemgående stor tilfredshed med morgentræningen. Over 80 pct. af 

eleverne vurdere således, at morgentræningen har stor eller meget stor betydning for deres 

sportslige udvikling, og mindre end fire pct., vurderer at morgentræningen har lille eller meget lille 

betydning for deres sportslige udvikling.  

  Tabel 70: Hvor stor betydning har morgentræningen for din sportslige udvikling? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

Meget stor 334 33.4 334 33.4 

Stor 476 47.7 810 81.1 

Hverken stor eller lille 151 15.1 961 96.2 

Lille 22 2.2 983 98.4 

Meget lille 16 1.6 999 100.0 

 

Hvis de skal tage stilling til, om de bedst kan lide morgentræning eller klubtræning, så vælger de 

fleste dog klubtræning (44,4 %). Det er dog mere bemærkelsesværdigt, at en næsten lige så stor 

andel (37,6 %) angiver, at de sætter lige stor pris på morgentræning og klubtræning, og at hele 17,9 

pct. ligefrem foretrækker morgentræning. Det peger på, at morgentræningen i mange tilfælde har 

formået at etablere sig som et kvalitativt træningstilbud i egen ret, og ikke bare et kvantitativt 

supplement til klubtræningen.  
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  Tabel 71: Hvad kan du bedst lide - din morgentræning eller din klubtræning? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

 Morgen-træning 179 17.9 179 17.9 

 Klub-træning 444 44.4 623 62.4 

 Lige godt 376 37.6 999 100.0 

 

Det spiller naturligvis en rolle for betydningen af morgentræningen, om man træner over 21 timer 

om ugen som svømmerne eller i nabolaget af 11 timer som boldspillerne gør. For boldspillerne 

udgør morgentræningen over en tredjedel af den samlede træningstid, mens den kun udgør cirka 

en femtedel af svømmernes træningstid. Når vi ser på idrætselevernes vurdering af den betydning 

som morgentræning har for deres sportslige udvikling, er det bemærkelsesværdigt, at der er meget 

stor forskel på udøvernes syn på udbyttet alt efter, hvilken idrætsgren de kommer fra. Næsten 

halvdelen af ishockeyspillerne (48,0 %) vurderer, at det har en meget stor betydning. Der er også 

en øget tilbøjelighed blandt fodbold-, håndbold- og badmintonspillere til at vurdere 

morgentræningen som ganske betydningsfuldt for deres sportslige udvikling. Svømmerne er 

derimod mindre tilbøjelige til at angive, at morgentræningen har en meget stor betydning. Dette 

hænger formentligt sammen med, at svømmerne stort set ville træne det samme timeantal, men 

gennem morgentræningen får de mulighed for at lægge to morgentræningspas i skoletiden frem 

for inden.  

   Tabel 72: Hvor stor betydning har morgentræningen for din sportslige udvikling?*** 

 
Meget stor Stor 

Hverken 
stor/lille 

Lille Meget lille N 

Fodbold 36.1 (116) 47.7 (153) 12.8 (41) 2.2 (7) 1.3 (4) 321 

Håndbold 39.1 (95) 45.7 (111) 11.1 (27) 2.9 (7) 1.2 (3) 243 

Svømning 19.1 (16) 51.2 (43) 26.2 (22) 1.2 (1) 2.4 (2) 84 

Ishockey 48.0 (35) 35.6 (26) 13.7 (10) 1.4 (1) 1.4 (1) 73 

Badminton 36.2 (25) 53.6 (37) 10.1 (7) 0.0 0.0 69 

Basketball 17.4 (8) 58.70 (27) 21.7 (10) 0.0 2.2 (1) 46 

Andet 23.9 (39) 48.5 (70) 20.9 (34) 3.7 (6) 3.1 (5) 163 

Total 33.4 (334) 47.1 (476) 15.1 (151) 2.2 (22) 1.6 (16) 999 

 

Det er værd at bemærke, at de små sportsgrene, der er samlet i kategorien andet, vurderer 

betydningen af morgentræning på samme måde som svømmerne. Det kan dog ikke entydigt 

henføres til den samlede træningsmængde, men skyldes muligvis også, at omkring halvdelen altid 

eller nogen gange træner sammen med idrætselever fra andre discipliner end dem selv. 
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  Tabel 73: Hvem morgentræner du med?*** 

 Kun egen 
idrætsgren 

Relaterede 
idrætsgrene 

Andre 
idrætsgrene 

Forskelligt 
 

N 

 Fodbold 91.9 (295) 0.0 1.6 (5) 6.5 (21)  321 

 Håndbold 85.2 (207) 0.4 (1) 0.8 (2) 13.6 (33)  243 

 Svømning 70.2 (59) 1.2 (1) 9.5 (8) 19.1 (16)  84 

 Ishockey 86.3 (63) 0.0 0.0 13.7 (10)  73 

 Badminton 75.4 (52) 1.5 (1) 10.1 (7) 13.0 (9)  69 

 Basketball 78.3 (36) 2.2 (1) 2.2 (1) 17.4 (8)  46 

 Andet 44.2 (72) 5.5 (9) 32.5 (53) 17.8 (29)  163 

 Total 78.5 (784) 1.3 (13) 7.6 (76) 12.6 (126)  999 

 

Vi har også afsøgt, om der er sammenhæng mellem, hvilken træning eleverne bedst kan lide og 

hvem de morgentræner med. Her viser det sig, at der er en øget tilbøjelighed til bedst at kunne lide 

morgentræning eller lide begge lige højt blandt de idrætsudøvere, der træner med nogen fra deres 

egen idrætsgren. Blandt disse idrætselever er der faktisk flest, som angiver, at de synes lige godt 

om morgentræning og klubtræning. Det er også erfaringen fra casestudierne, at eleverne 

foretrækker at morgentræne med andre elever fra deres egen idrætsgren. I flere af idrætsgrenene 

er morgentræningen ikke bare grenspecifik, men også klubspecifik, således at idrætseleverne 

træner med andre idrætsudøvere fra deres egen klub, som de ofte spiller på hold sammen med 

eller træner sammen med i hverdagen. Lige såvel som trænerne kommer fra klubben.  

Tabel 74: Hvem morgentræner du med?*** 

Hvad kan du 
bedst lide? 

Kun egen 
idrætsgren 

Relaterede 
idrætsgrene 

Andre 
idrætsgrene 

Forskelligt 
 

N 

Morgentræning 83.24 (149) 1.1 (2) 2.2 (4) 13.4 (24)  179 

Klubtræning 70.3 (312) 2.3 (10) 13.1 (58) 14.4 (64)  444 

Begge lige godt 85.9 (323) 0.3 (1) 3.7 (14) 10.1 (38)  376 

Total 78.5 (784) 1.3 (13) 7.6 (76) 12.6 (126)  999 

 

Til gengæld er der en stærkt øget tilbøjelighed til, at de idrætselever der har morgentræning med 

udøvere fra andre idrætsgrene, foretrækker deres klubtræning frem for morgentræning. 

Vi kan også se, at der blandt de idrætselever som foretrækker morgentræning, er en øget 

tilbøjelighed til at opleve, at morgentræningen i stor grad er tilpasset dem. Det, at træningen er 

tilpasset den enkelte, forekommer at have en stor betydning for idrætsudøverne. 
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Derfor handler idrætselevernes besvarelse af spørgsmålet ikke kun om morgentræningen, men 

også om i hvor stor grad, de oplever, at deres klubtræning er tilpasset den enkelte. Blandt de, der 

foretrækker morgentræning, er der således også en mindsket tilbøjelighed til at vurdere, at 

klubtræningen i meget stor grad er tilpasset den enkelte.   

 

Koordinering af træning 

Idrætseleverne modtager i modsætning til deres klubkammerater træning i to forskellige 

sammenhænge (skole og klub). Det indebærer for de fleste, at der bliver skruet op for 

træningsmængden og at de tilbydes andre former for træning end de er vant til. Det er naturligvis 

vigtigt, at den træning der finder sted i skolen understøtter klubtræningen og omvendt. Det 

forudsætter, at morgentræneren og klubtræneren taler sammen om tilrettelæggelse af den 

samlede træning.  

 Tabel 76: Taler din morgentræner og din klubtræner sammen om tilrettelæggelsen af  
 din træning? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

 Ja 468 46.9 468 46.9 

 Nej 322 32.2 790 79.1 

 Ved ikke 209 20.9 999 100.0 

 

Som man kan se af tabellen taler morgentræner og klubtrænere sammen i mindre end halvdelen af 

tilfældene om tilrettelæggelse af træningen. Knap en tredjedel mener med sikkerhed, at deres 

trænere ikke taler sammen, mens en ret stor andel på godt 20 pct. ikke ved det. Det skal 

understreges, at morgentræner og klubtræner i nogle tilfælde er den samme person, hvorfor 

spørgsmålet om koordinering bliver irrelevant. Blandt de elever, der har angivet, at de har mindst 

en forældre, der har dyrket eliteidræt, er det et flertal af eleverne (50,2 %), hvor morgentræner og 

klubtræner taler sammen om tilrettelæggelse af træning.  

 Tabel 75: I hvilken grad oplever du at morgentræningen er tilpasset til dig?*** 

Hvad kan du 
bedst lide? 

Meget stor Stor 
Hverken 
stor/lille 

Lille Meget lille N 

Morgentræning 28.5 (51) 45.8 (82) 23.5 (42) 1.7 (3) 0.6 (1) 179 

Klubtræning 9.0 (40) 40.5 (180) 36.0 (160) 9.5 (42) 5,0 (22) 444 

Begge lige godt 26.9 (101) 46.8 (176) 22.3 (84) 3.2 (12) 0.8 (3) 376 

Total  19.2 (192) 43.8 (438) 28.6 (286) 5.7 (57) 2.6 (26) 999 
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Selvom op mod halvdelen af idrætseleverne oplever, at træningen bliver koordineret mellem deres 

morgentræner og deres klubtræner, så er det ret entydigt, hvem der har det overordnede ansvar 

for deres træning. Ud over dem selv, så angiver knap en tredjedel, at deres klubtræner har det 

overordnede ansvar, mens kun to pct. nævner deres morgentræner. Der er derimod næsten 10 

pct., der angiver, at ansvaret deles af flere i fællesskab, hvilket er en svarkategori, der muligvis 

inkluderer morgentrænerne. 

  Tabel 77: Hvem har det overordnede ansvar for din træningsplan? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

 Dig selv 432 43.2 432 43.2 

 Klubtræner 319 31.9 751 75.2 

 Morgentræner 23 2.3 774 77.5 

 Forældre 12 1.2 786 78.7 

 Flere fælleskab 82 8.2 868 86.9 

 Andre 131 13.1 999 100.0 

 

Opmærksomhedspunkter 

Selvom næsten alle elever angiver, at de har udbytte af morgentræningen, så har de ikke alle 

sammen lige meget ud af den. Morgentræning kan variere fra idrætsgren til idrætsgren, således at 

nogle idrætselever modtager basistræning, mens andre modtager disciplinspecifik morgentræning 

og nogle en blanding. Morgentræningens betydning for den samlede træning er også betinget af, 

hvilken idrætsgren eleverne dyrker. Det hænger blandt andet sammen med den samlede 

træningsmængde og om udøveren i forvejen træner om morgenen. Man må derfor være 

opmærksom på, at kerneydelsen i idrætsklassekonceptet ikke er lige målrettet mod alle 

idrætsgrene. Det er også værd at bemærke, at hvor træningseffekten af morgentræningen er 

meget stor for blandt andre boldspillerne, så hæfter svømmerne sig ved, at idrætsklassen giver 

dem bedre mulighed for at passe deres skole. Det peger på, at det er vigtigt at se på det samlede 

udbytte for udøverne på tværs af skole og idræt, og at det er vigtigt at skelne mellem de forskellige 

idrætsgrene, når man arbejder med at tilpasse konceptet i fremtiden.  
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11. Betydningen af skadesforekomster hos 

idrætseleverne 

Når det drejer sig om talentudvikling af børn og unge har Team Danmark som nævnt i 

indledningskapitlet udviklet et særligt træningskoncept ATK (aldersrelateret træningskoncept) til at 

sikre, at balancen mellem det målrettede og det forsvarlige implementeres i træningen i skoler og 

klubber. ATK har tre formål 1) at løfte kvaliteten af træningen, 2) at få flere talenter på et højere 

niveau og 3) at tilpasse træningen til atleternes biologiske og kronologiske alder. Det tredje punkt 

retter sig specifikt mod at forebygge skader. I Team Danmarks træningskoncept anføres det, at der 

ses en stigning i overbelastningsskader blandt børn og unge (Pryce m.fl. 2006), hvilket henføres til 

en stigning i træningsintensitet, større pres for succes og flere organiserede konkurrencer. Det er 

oplagt, at idrætsklasserne er en del af tendensen til at intensivere træningen blandt unge i 

puberteten. Ligesom de tilbyder et rum, hvor idrætseleverne hele tiden kan måle deres succes eller 

manglende succes med de andre, der går i klassen. Idrætsklasserne har på den anden side en 

enestående mulighed for at indtage en vigtig rolle i forhold til at forebygge skader bl.a. ved at 

implementere de råd, der anvises i det aldersrelaterede træningskoncept: 

 Træningsmængden skal styres – koordinering og afstemning af den samlede mængde 

morgentræning og klubtræning samt evt. egen træning 

 Der skal indlægges tid til hvile – og heling efter skader 

 Træningen bør fokusere på at opbygge god grundform 

 Fokus på at opbygge de tekniske færdigheder i puberteten – ikke monoton 

mængdetræning 

 Benytte systematisk redskab til at dokumentere og planlægge træning – træningsdagbøger 

som styres af den enkelte udøver 

 I forhold til akutte skader skal man være opmærksom på det pres, udøverne lægger på 

hinanden 

I dette kapitel ser vi nærmere på den effekt idrætsudøvelsen i skole og fritid har på idrætselevernes 

kroppe i form af skader, og på hvordan det påvirker deres deltagelse i såvel skole som idræt på kort 

og på længere sigt. Vi ser også nærmere på, hvorvidt skader påvirker idrætselevernes syn på deres 

integration i idrætsklassen og dens fællesskab, og om skader får dem til at komme i tvivl om de kan 

holde til de fysiske belastninger ved elitesport.  
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Skadesforekomsten 

Vi begynder med at spørge til, hvor mange af idrætseleverne der har været skadet, mens de har 

gået i idrætsklassen: 

   Tabel 78: Har du været skadet, mens du har gået i idrætsklassen? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

Ja 741 74.2 741 74.2 

Nej 258 25.8 999 100.0 

 

Et markant flertal på knap tre fjerdedele af eleverne angiver, at de har været skadet undervejs. Der 

ingen nævneværdig forskel på drengenes og pigernes skadesfrekvens. Der er til gengæld forskel på 

skadesfrekvensen mellem de forskellige idrætsgrene. Næsten 80 pct. af alle fodbold- og 

håndboldspillere angiver, at de har været skadet. Badminton, ishockey, basketball og gruppen af 

små idrætsgrene følger godt med, hvorimod kun lidt under halvdelen af svømmerne angiver, at de 

har været skadet. 

   Tabel 79: Har du været skadet, mens du har gået i idrætsklassen?*** 

 Ja Nej  Nl 

Fodbold  79.1 (254) 20.9 (67)  321 

Håndbold  79.8 (194) 20.2 (49)  243 

Svømning  48.8 (41) 51.2 (43)  84 

Ishockey  69.9 (51) 30.1 (22)  73 

Badminton  75.4 (52) 24.6 (17)  69 

Basketball  69.6 (32) 30.4 (14)  46 

Andet  71.8 (117) 28.2 (46)  163 

Total  74.2 (741) 25.8 (258)  999 

 

Et andet spørgsmål er hvor alvorlige de skader er, som idrætseleverne pådrager sig. Det kan man få 

en god indikation af ved at se på den næste tabel, som viser, hvor lang tid deres længste 

skadesperiode har varet. 
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 Tabel 80: Hvor lang har din længste skadesperiode været, mens du har gået i idrætsklassen? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

1 uge  81 10.9 81 10.9 

Flere uger  184 24.8 265 35.8 

1 md.  130 17.5 395 53.3 

2 mdr.  109 14.7 504 68.0 

3-6 mdr.  127 17.1 631 85.2 

6-12 mdr.  59 8.0 690 93.1 

Over 1 år  51 6.9 741 100.0 

 

Tabellen viser, at lidt over halvdelen af de skadede idrætselever er kommet over deres skade i 

løbet af en måned. Det efterlader lidt under halvdelen af de tilskadekomne med længere 

skadesforløb af en varighed på mere end en måned og helt op til over et år. Det skal bemærkes at 

nogle af de skadede kan have haft flere skader, idet tabellen kun viser den længste skadesperiode. 

Mens der ikke var nogen nævneværdig forskel på, hvor mange drenge og piger, der havde været 

skadet, så er der forskel på, hvor alvorlige skaderne er. Tabellen viser et klart billede af, at der er en 

overvægt af drenge med kortere skadesforløb på op til en måned. Derefter passerer pigerne 

drengene med klart flere skader på en måned og opefter. Næsten ti pct. af de skadede piger har 

således været skadet mere end et år, hvilket er næsten dobbelt så stor en andel som drengenes. 

   Tabel 81: Hvor lang har din længste skadesperiode været, mens du har gået i idrætsklassen?* 

 
1 uge Flere uger 1 md. 2 mdr. 3-6 mdr. 6-12 mdr. Over1 år N 

Dreng  12.7 26.5 19.4 13.6 15.7 6.9 5.4 465 

Pige  8.0 22.1 14.5 16.7 19.6 9.8 9.4 276 

 

Den store andel af meget langvarige skader blandt pigerne kan hænge sammen med, at der er 

mange piger, der svømmer. Her finder man nemlig en forekomst af langtidsskader, der skiller sig 

markant ud fra alle andre sportsgrene. Til gengæld er det usædvanligt at få småskader i svømning. 

Næsten det modsatte billede finder man indenfor fodbold, hvor småskader er normen og 

langtidsskader undtagelsen dog med en relativt stor forekomst på knap 20 pct. af skader på mellem 

3 - 6 måneder. I håndbold, ishockey, badminton og basketball strækker de fleste skadesforløb sig 

fra nogle uger op til et par måneder. 
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Man skulle forvente at erfaringen med at være skadet ville stige op gennem klassetrinene, således 

at der var betydeligt flere idrætselever i 9. klasse end i 7. klasse, der havde været skadet. Men det 

ser ikke ud til at være tilfældet. Der er kun en svagt stigende tendens til at have erfaringer med 

skader. Allerede i 7. klasse angiver 69,5 pct. at de har været skadet. Det tal stiger til 73,2 pct. i 8. 

klasse og 80,0 pct. i 9. klasse. Det relativt høje tal på 7. klassetrin kan muligvis hænge sammen med 

at træningsmængden øges brat for en del af idrætseleverne. Det er dog ikke en antagelse, vi har 

nogle tal på. Vi kan heller ikke se om tallene i 8. og 9. klasse dækker over, at nogle idrætselever 

bliver skadet flere gange. 

 

Skadernes betydning for idrætseleverne 

Nu har vi givet et signalement af forekomsten af skader og fordelingen af skader på køn, klassetrin 

og idrætsgrene. Det næste spørgsmål der melder sig, er hvordan skaderne opleves af 

idrætseleverne. Hvilken betydning har en skadesperiode af for dem? Det er oplagt at en skade 

holder dem ude af deres idræt i en kortere eller længere periode. En mindre skade kan være 

frustrerende og man kan opleve at komme bagefter de andre på holdet eller bagefter sine 

konkurrenter. En større skade, der kræver en længere pause, kan måske ligefrem skabe bekymring 

for, om man kan holde til at dyrke idræt på eliteplan. I denne undersøgelse, der har idrætsklassen 

som sit omdrejningspunkt, er det også relevant at finde ud af, om skaderne påvirker deres 

skolegang. Vi har derfor spurgt til, hvordan idrætseleverne oplever deres tilknytning til fællesskabet 

i klassen, hvis de bliver skadet.  

På dette spørgsmål kan vi for det første se, at knap 40 pct. af alle de idrætselever, der har været 

skadet, oplevede at komme bagefter de andre, mens godt 60 pct. ikke oplevede, at skaden satte 

dem tilbage i forhold til de andre. Ser vi derefter på forskelle blandt idrætsgrenene skiller 

svømmerne sig markant ud. Blandt svømmerne er det knap 60 pct., der oplever, at de kommer 

bagud når de er skadet. Det hænger sandsynligvis sammen med, at når svømmerne er skadet, så 

giver det langvarige skadespauser.  

 

 Tabel 82: Hvor lang har din længste skadesperiode været, mens du har gået i idrætsklassen?*** 

  
1 uge 

Flere 
uger 

1 mdr. 2 mdr. 3-6 mdr. 6-12 mdr. Over1 år N 

 Fodbold  18.1 24.4 16.1 13.0 19.3 5.9 3.2 254 

 Håndbold  7.7 29.4 18.0 15,0 14.4 7.7 7.7 194 

 Svømning  2.4 9.8 17.1 12.2 14.6 17.1 26.8 41 

 Ishockey  7.8 35.3 25.5 17.7 7.8 2.0 3.9 51 

 Badminton  7.7 19.2 17.3 19.2 15.4 11.5 9.6 52 

 Basketball  9.4 21.9 18.8 28.1 9.4 9.4 3.1 32 

 Andet  6.8 22.2 16.2 12.0 24.8 10.3 7.7 117 
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Herefter skærpede vi spørgsmålet og spurgte, om skadesperioden skabte bekymring blandt 

idrætseleverne for om de fysisk kunne holde til belastningen som elitesportsudøver. Det er 

bemærkelsesværdigt, at stort set den samme andel af de tilskadekomne oplevede at skaden var 

truende for hele deres idrætslige karriere. Badmintonspillerne er tilsyneladende markant mere 

bekymrede for om de kan holde til livet som elitespillere, end de er for at komme bagud i forhold til 

holdkammerater og konkurrenter. 

  Tabel 84: Skabte din skadesperiode bekymring for, om du fysisk kunne holde til  
  belastningen som elitesportsudøver?** 

 Ja Nej N 

Fodbold 39.8 (101) 60.2 (153) 254 

Håndbold 35.1 (68) 65,0 (126) 194 

Svømning 58.5 (24) 41.5 (17) 41 

Ishockey 27.5 (14) 72.6 (37) 51 

Badminton 57.7 (30) 42.3 (22) 52 

Basketball 28.1 (9) 71.9 (23) 32 

Andet 42.7 (50) 57.3 (67) 117 

Total 39.9 (296) 60.1 (445) 741 

 

På tværs af alle idrætsgrene, så er pigerne mere belastede af deres skader end drengene er. Flere 

piger oplever således, at skaderne sætter dem tilbage i forhold til de andre. 

    Tabel 83: Betød din skadesperiode, at du oplevede at komme bagefter de andre?* 

Sportsgren  Ja Nej  N 

Fodbold  40.2 (102) 59.8 (152)  254 

Håndbold  32.5 (63) 67.5 (131)  194 

Svømning  58.5 (24) 41.5 (17)  41 

Ishockey  37.3 (19) 62.8 (32)  51 

Badminton  38.5 (20) 61.5 (32)  52 

Basketball  34.4 (11) 65.6 (21)  32 

Andet  39.3 (46) 60.7 (71)  117 

Total  38.5 (285) 61.5 (456)  741 
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Tabel 85: Betød din skadesperiode, at du oplevede at komme bagefter de andre?* 

 
Ja Nej 

 
N 

Dreng  35.7 (166) 64.3 (299) 
 

465 

Pige  43.1 (119) 56.9 (157) 
 

276 

Total  38.5 (285) 61.5 (456) 
 

741 

 

Dette billede bliver endda tydeligere, når man spørger om de er bange for, at de ikke kan holde til 

den fysiske belastning på eliteplan. 

Tabel 86: Skabte din skadesperiode bekymring for, om du fysisk kunne holde til  
belastningen som elitesportsudøver?*** 

 
 Ja Nej 

 
N 

Dreng  32.9 (153) 67.1 (312) 
 

465 

Pige  51.8 (143) 48.2 (133) 
 

276 

Total  39.9 (296) 60.1 (445) 
 

741 

 

Vi har tidligere vist, at mere end halvdelen af idrætseleverne enten ikke ville have lyst til at gå i 

idrætsklassen (29,9 %) eller er i tvivl om de ville fortsætte (24,5 %), hvis de ikke længere sigtede 

mod at nå eliten indenfor deres idræt. Spørgsmålet er derfor om deres tilknytning til idrætsklassen 

som sådan begynder at vakle, når de bliver ramt af en skade. Vi har først spurgt til, om en skade 

påvirker deres oplevelse af at være en del af klassefællesskabet. Af dem der har oplevet at være 

skadet, er det kun 13,8 pct., der i mindre grad følte sig som en del af fællesskabet i klassen, mens 

86,2 pct. ikke oplevede, at skaden påvirkede deres tilhørsforhold. Hvorvidt det er en stor eller lille 

andel kan diskuteres. For de fleste idrætselever er pådragelsen af en skade kun truende for deres 

idrætslige karriere. Men en mindre andel af idrætseleverne oplever, at der er en sammenhæng 

mellem at pådrage sig en skade og miste legitimitet som deltager i idrætsklassens fællesskab. 
 

  Tabel 87: Følte du dig i mindre grad som en del af fællesskabet i klassen under  
  din skadesperiode? 

  Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

   Ja  102 13.8 102 13.8 

   Nej  639 86.2 741 100.0 
 

Næsten lige så mange af de skadede elever (12,0 %) svarer bekræftende på spørgsmålet, om deres 

skadesperiode medførte overvejelser om, hvorvidt de burde stoppe i idrætsklassen. Hvis 

idrætseleverne oplever, at de mister fodfæste i klassens fællesskab, så begynder de fleste således 

også at overveje, om de burde stoppe i idrætsklassen.  
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Tabel 88: Medførte din skadesperiode overvejelser om, hvorvidt du burde stoppe i idrætsklassen? 

  Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

   Ja  89 12.0 89 12.0 

   Nej  652 88.0 741 100.0 

 

Det er desuden først og fremmest pigerne, der har disse overvejelser. Mens 16,7 pct. af de 

tilskadekomne piger føler sig marginaliserede fra klassefællesskabet, så er det kun 12,0 pct. af 

drengene, der gør det. Og hele 18,1 pct. af pigerne overvejer at stoppe som følge af en skade, mens 

kun 8,4 pct. af drengene gør sig den slags overvejelser. 

Tilbøjeligheden til at overveje at stoppe i idrætsklassen som følge af en skadesperiode varierer også 

en del afhængigt af, hvilken idrætsgren eleven dyrker. Basketballspillere, ishockeyspillere, 

håndboldspillere og fodboldspillere er langt mindre tilbøjelige til at overveje om de skal fortsætte 

med at gå idrætsklassen end svømmere, badmintonspillere og idrætselever fra de små 

idrætsgrene. 

 Tabel 89: Medførte din skadesperiode overvejelser om, hvorvidt du burde stoppe 
 i idrætsklassen?** 

   Sportsgren  Ja Nej N 

Fodbold  11.0 (28) 89.0 (226) 254 

Håndbold  8.8 (17) 91.2 (177) 194 

Svømning  26.8 (11) 73.2 (30) 41 

Ishockey  7.8 (4) 92.2 (47) 51 

Badminton  21.2 (1) 78.9 (41) 52 

Basketball  3.1 (1) 96.9 (31) 32 

Andet  14.5 (17) 85.5 (100) 117 

 

Det kan skyldes, at der er andre ting der fastholder bold- og pukspillerne i klassefællesskabet end, 

at de aktuelt er aktive indenfor deres idræt. Bold- og pukspillere er sædvanligvis integreret i klassen 

gruppevis, hvilket kan give dem en oplevelse af at høre til, selvom de er ude med en skade i en 

periode. 

 
1 
Sammenhæng mellem skadesperiodens længde og skadernes betydning 

Nu er der formentligt stor forskel på betydningen af at have en mindre skade, der holder en ude af 

sporten i en kortere periode, og så have en længerevarende skadesperiode, der kan skabe 

overvejelser om ens fremtid indenfor sporten. Vi har derfor set nærmere på sammenhænge 

mellem idrætselevernes længste skadesperiode, mens de har gået i idrætsklassen, og hvordan de 

har svaret på de forskellige spørgsmål omkring betydningen af skadesperioden. 
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Tabel 90: Sammenhæng mellem skadernes længde og betydning 

Længste 
skadesperiode 
mens du har 
gået i 
idrætsklassen: 

Medførte din 
skadesperiode 
overvejelser om, hvorvidt 
du burde stoppe i 
idrætsklassen? *** 

Skabte din skadesperiode 
bekymring for, om du 
fysisk kunne holde til 
belastningen som 
elitesportsudøver? *** 

Følte du dig i mindre grad 
som en del af 
fællesskabet i klassen 
under din skadesperiode? 
*** 

Ja Nej Ja  Nej Ja Nej 

 1 uge 1.2 (1) 98.8 (80) 14.8 (12) 85.2 (69) 4.9 (4) 95.1 (77) 

 Flere uger 2.7 (5) 97.3 (179) 22.8 (42) 77.2 (142) 8.2 (15) 91.9 (169) 

 1 md. 4.6 (6) 95.4 (124) 32.3 (42) 67.7 (88) 13.1(17) 86.9 (113) 

 2 mdr. 10.1 (11) 89.9 (98) 45.0 (49) 55.1 (60) 8.3 (9) 91.7 (100) 

 3-6 mdr. 22.8 (29) 77.17 (98) 55.9 (71) 44.1 (56) 21.3 (27) 78.7 (100) 

 6-12 mdr. 28.8 (17) 71.2 (42) 69.5 (41) 30.5 (18) 25.4 (15) 74.6 (44) 

 Over 1 år 39.2 (20) 60.8 (31) 76.5 (39) 23.5 (12) 29.4 (15) 70.6 (36) 

 Alle 12.0 (89) 88.0 (652) 39.9 (296) 60.1 (445) 13.8 (102) 86.2 (639) 

 

Afsøger vi først, hvorvidt skadesperioden har medført overvejelser om at stoppe i klassen, kan vi 

se, at det er de færreste idrætselever med kortere skadesperioder (op til en måneds varighed), der 

gør sig en sådan overvejelse. Til gengæld viser det sig, at der er en markant øget tilbøjelighed til at 

overveje at stoppe i klassen, når skadesperioden er tre måneder eller længere. Og har man været 

skadet i mere end et år, er det knap 40 pct., der har overvejet at stoppe i idrætsklassen. 

Længden på den skadesperiode, eleverne har, spiller også ind på, hvorvidt de i mindre grad har følt 

sig som en del af fællesskabet. Igen kan vi se en markant øget andel af idrætselever, der har haft et 

sammenhængende skadesforløb på mindst 3 måneder, mens de har gået i idrætsklassen, som har 

oplevet i mindre grad at være del af klassens fælleskab i denne periode. Hovedparten af 

idrætseleverne, selv de med meget lange skadesperiode, har imidlertid ikke oplevet, at de i mindre 

grad skulle være en del af idrætsklassens fællesskab. 

Til gengæld kan vi se, at en længerevarende skadesperiode skaber bekymring blandt 

idrætseleverne for, hvorvidt de fysisk kan holde til belastningen som elitesportsudøver. Blandt de 

idrætselever, hvor den længste skadesperiode har været tre måneder eller mere, er der et flertal, 

som har haft sådanne bekymringer. Og taler vi om en skadesperiode over et år, er det tre ud af fire, 

som er blevet bekymrede for, om de kan holde fysisk til at dyrke idræt på eliteplan. Generelt kan vi 

se, at skadesperioder skaber bekymring blandt idrætseleverne. De foreløbige erfaringer fra 

casestudierne peger også på, at det fylder meget i idrætselevernes bevidsthed, hvilket forekommer 

meget naturligt, eftersom idrætten er stor en del af elevernes hverdag. 

 

  



 93  

Opmærksomhedspunkter 

Der er et stort antal skader blandt idrætselever. Vi kan ikke sige, om der er flere skader blandt 

idrætselever end blandt andre udøvere på samme alderstrin. Det er vores indtryk, at der allerede 

er stor opmærksomhed på at begrænse idrætselevernes skader både hos Team Danmark og ude i 

elitekommunerne, hvor der mange steder arbejdes med skadesforebyggelse i forbindelse med 

morgentræningen og tilbydes fysioterapeutisk støtte til genoptræning m.m. Denne undersøgelse 

kan bidrage med at skærpe blikket for hvilke elever, der er mest udsat for skader, og hvordan det 

påvirker dem. Det er først og fremmest de længerevarende skadesforløb, der påvirker dem 

negativt. Sammenhængene mellem skadesperiodens længde og de betydninger, skaden afføder, 

indikerer, at der er særligt behov for at støtte idrætseleverne mentalt og socialt, hvis de har 

skadesperioder, der varer længere end to måneder. Man kunne systematisk tage en samtale med 

idrætseleven og dennes forældre, når eleven havde været skadet i to måneder.  Undersøgelsen 

peger også på, at skadesforekomsten og fordelingen af langtidsskader er større i nogle idrætsgrene 

end i andre, og at de lange skades forløb rammer flere piger end drenge. Det kunne lægge op til 

overvejelser om, hvorvidt skadesforebyggelse skal målrettes bedre mod de særligt udsatte 

grupper. 
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12. Idrætselevernes hverdagsliv og tidsforbrug 

I dette kapitel ser vi nærmere på, hvordan idrætselevernes hverdag er struktureret, og hvordan 

forskellige aspekter af hverdagslivet vægtes og afvejes i forhold til hinanden. Vi forventer at finde 

en tæt pakket hverdag, hvor idræt og skole fylder rigtigt meget, og hvor andre aktiviteter og 

gøremål må vige. Vi interesserer os også for, hvordan idrætseleverne håndterer deres hverdag 

gennem prioriteringer og planlægning, og for hvordan det opleves at leve et idrætselevliv. 

Idrætselevernes hverdagsliv undersøges med blik for, hvorvidt og eventuelt i hvilken grad idrætten 

prioriteres på bekostning af andre dele af livet, fx samvær med venner og familie og andre 

fritidsinteresser. Vi afsøger om den (sportslige) målrettethed idrætseleverne kan formodes at have, 

betyder, at de ikke har tid til andre gøremål, eller om de formår at finde den rette balance mellem 

de forskellige livssfærer. Idrætselevernes tidsforbrug giver således en indikation på, om 

idrætsklasserne giver mulighed for at udvikle hele (idræts)mennesker i betydningen mennesker, 

hvis eksistens er baseret på flere platforme. 

 

Hvad bruger idrætseleverne deres tid på? 

For at finde ud af om idrætselevernes hverdag er anderledes end andre skoleelevers har vi taget 

udgangspunkt i Rockwool Fondens store tidsstudie ”Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt?” 

(Bonke & Greve 2013). De har undersøgt, hvordan skolebørn fra 7 til 11 år og fra 12 til 17 år bruger 

deres tid på forskellige aktiviteter. De har bedt respondenterne om at udfylde tidsskemaer på en 

udvalgt hverdag og weekenddag. Vi har ikke benyttet samme metode, men har spurgt dem om, 

hvor meget tid de anvender på forskellige udvalgte aktiviteter og gøremål om ugen. Vi ved derfor 

noget om deres tidsanvendelse, som gør det muligt at sammenligne tidsforbruget på nogle 

områder. I nedenstående tabel kan man se, hvordan den ældste gruppe af almindelige skoleelever i 

Bonke og Greves studie bruger deres tid sammenlignet med idrætseleverne i vores undersøgelse. 

Der er tale om et lidt større aldersspænd i Rockwool Fondens studie end i vores som omfatter 

elever fra 13 – 16 år. 

Hvis vi lægger de tal vi kender for idrætseleverne sammen, så er der gjort rede for 18 timer og 56 

minutter plus lidt tid til at komme fra skole til idrætspladsen. De fordeler sig på søvn, skole, 

transport, sport, arbejde og primære behov. Det efterlader 5 timer og 4 minutter til alle øvrige 

aktiviteter: Skærmaktiviteter, samvær med familie, søskende og venner. Til disse aktiviteter bruger 

andre unge i gennemsnit 6 timer og 46 minutter. Det betyder at tiden foran forskellige skærme og 

samværet med forældre, familie og venner og tid til at slappe af, er reduceret med 1 time og 42 

minutter om dagen. 
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Tabel 91: Hvad bruger idrætseleverne deres tid på?  

 Almindelige skoleelever Idrætselever 

Fritid 
Fjernsyn, video, computer 
Motion, sport 
Øvrig fritid3 

7:21 
2:49 
0:35 
3:57 

6:54 
 
1:50 

Skole 
Skole4 
Transport til skole 
Transport til efter-skoleaktiviteter5 

6:16 
5:24 
0:37 
0:01 

6:41 
5:24 
1:16 
0:01 

Arbejde 
Fritidsjob inklusiv transport 
Husarbejde6 

0:43 
0:22 
0:21 

0:15 
0:06 
0:09 

Primære behov7 
Spisning 
Toilette 
Søvn 

9:35 
1:04 
0:40 
7:51 

10:10 
1:04 
0:40 
8:26 

I alt 24:00 24:00 

Kilde: Bonke & Greve 2013 og egne data 

 

Med afsæt i dette overblik over idrætselevernes tidsforbrug vil vi dykke ned i nogle specifikke 

aktiviteter og se nærmere på, hvordan tidsforbruget er distribueret på køn, klassetrin og 

sportsgrene. 
 

Søvn 

Vi har lavet en samlet opgørelse over, hvornår idrætselever står op om morgenen, går i seng om 

aftenen, og hvor meget de sover. Opgørelsen er fordelt på køn, klassetrin og sportsgren. 

Her kan man se, at idrætseleverne i gennemsnit står op omkring klokken halv syv og går i seng 

omkring klokken ti om aftenen. Det tillader dem at sove i 8 timer og 26 minutter i snit. Der er ingen 

forskelle på drenge og pigers sovemønster. Der er derimod en tendens til, at idrætseleverne sover 

mindre, jo ældre de bliver. 7. klasses eleverne sover således 8 timer og 44 minutter i gennemsnit. 

Det falder til 8 timer og 28 minutter i 8. klasse og helt ned til 8 timer 5 minutter i 9. klasse. 

                                                           
3
 Indkøb, frisør, læge, sammen med forældre, familie, venner, lege, læsning, telefonering, radio, musik, spil, slappe af, 

spejder, biograf, café, transport i forbindelse med nævnte aktiviteter. 
4
 Tiden forbrugt i skolen anslået til at være det samme timetal som for alle andre elever. Antallet af timer som de enkelte 

skoler tilbyder eleverne, er reguleret af et minimumstimetal. Det skal være opfyldt over den treårige periode i 
udskolingen. Der er ikke noget, der tyder på, at skolerne tilbyder idrætseleverne hverken flere eller færre timer. 
5
 Det har vi ikke spurgt om, men da de alle går til sport efter skole mellem tre og fem gange om ugen, må man antage, at 

de benytter noget længere tid på transport end de almindelige skoleelever. 
6
 Borddækning, madlavning, opvask, afrydning, oprydning, rengøring, tøjvask, passe dyr, havearbejde, passe søskende og 

andet husarbejde. 
7
 Tidsopgørelse på toilette og spisning er ikke baseret på egne data. Vi har antaget at idrætselever bruger den samme tid 

på at spise eller mere, fordi de har et større kalorieindtag end andre elever. Så 1 time og 4 minutter er et meget forsigtigt 
skøn. 
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              Tabel 92: Idrætselevernes gennemsnitlige søvnforbrug 

  Antal unge Står op kl. Går i seng kl. Har sovet i 

 Alle 999 6:34 22:08 8 timer og 26 minutter 

K
ø

n
 Drenge 626 6:37 22:10 8 timer og 27 minutter 

Piger 373 6:30 22:06 8 timer og 25 minutter 

K
la

ss
e 

-t
ri

n
 

7. klasse 315 6:33 21:49 8 timer og 44 minutter 

8. klasse 373 6:34 22:06 8 timer og 28 minutter 

9. klasse 311 6:35 22:30 8 timer og 5 minutter 

Sp
o

rt
sg

re
n

 

Fodbold 321 6:31 22:08 8 timer og 23 minutter 

Håndbold 243 6:36 22:10 8 timer og 26 minutter 

Svømning 84 6:30 21:47 8 timer og 43 minutter 

Ishockey 73 6:46 22:23 8 timer og 22 minutter 

Badminton 69 6:30 22:02 8 timer og 28 minutter 

Basketball 46 6:41 22:16 8 timer og 25 minutter 

Andet 163 6:34 22:11 8 timer og 24 minutter 

 

Når man ser på søvnfordelingen på sportsgrene, så springer det i øjnene, at svømmerne er de 

eneste, der går i seng inden klokken ti, og at de sover cirka 20 minutter mere end de øvrige 

idrætselever, der har en gennemsnitlig søvnlængde. Det afspejler givetvis, at de har en større 

træningsmængde og dermed et større behov for restitution og søvn. Spørgsmålet er, om 

idrætseleverne får den søvn, de har brug for, eller om de bliver presset på søvn, fordi de har travlt 

med lektier og træning. 

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport om vejledende sundhedsydelser til børn og unge 

(Sundhedsstyrelsen 2011) anbefales det, at børn skal have et fast søvnmønster med et fast 

søvnomfang. Yngre børn har behov for længere søvn end ældre børn. Børn i udskolingen strækker 

sig aldersmæssigt fra 12 til 15 år, hvilket betyder at de ifølge Sundhedsstyrelsen har behov for 

mellem 8 og 9 timers søvn hver dag. Bonke & Greve (2013) har undersøgt hvor meget skolebørn i 

almindelighed sover i forhold til en anslået risikogrænse på 8 timer og 30 minutter for de 12- til 14- 

årige. Det viser sig at næsten 60 pct. får den søvn, de har brug for, hvorimod godt 40 pct. sover for 

lidt på en skoledag. Når vi ser på den søvnmængde gruppen af idrætselever får i relation til 

risikogrænsen på 8 timer og 30 minutter, så fordeler de sig med 50 pct. på hver side af 

risikogrænsen. Det vil sige, at halvdelen får dækket deres søvnbehov, mens den anden halvdel 

sover for lidt om hverdagen. De 15-årige kan klare sig med lidt mindre søvn. Her fastsættes 

risikogrænsen til 8 timer, men da de ældste idrætselever i 9. klasse i gennemsnit sover 8 timer og 5 

minutter, giver det samme fordeling med 50 pct. på hver side af risikogrænsen. En del af det 

søvnunderskud, nogle af idrætseleverne opsamler i løbet af ugen, kan indhentes i weekenden. 

Bonke & Greve viser nemlig også, at alle aldersgrupper og i særdeleshed de ældre elever sover 
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væsentligt længere i weekenden end i hverdagen. Det samme gør sig angiveligt gældende for 

idrætselever, men det er ikke en distinktion, vi kan foretage på baggrund af denne undersøgelse.  

 

Fritidsjob 

Knap fire femtedele har ikke et fritidsjob, og dem, der har, bruger kun få timer på det om ugen. 

55,2 pct. af dem, der har fritidsjob bruger tre timer eller mindre på det om ugen, og knap 25 pct. 

bruger mellem 3 og 6 timer om ugen på deres fritidsjob. 

 Tabel 93: Har du fritidsjob? 

  Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  Ja  221 22.1 221 22.1 

  Nej  778 77.9 999 100.0 

 

Der er lidt flere piger (26,8 %) end drenge (19,3 %), der har fritidsjob. Svømmernes store 

træningsmængde spiller tydeligt ind på, om de har tid til at passe et fritidsjob ved siden af. Det er 

således kun 9,5 % af svømmerne, der har fritidsjob. Af de i alt otte svømmere, der har fritidsjob, 

bruger syv af dem højst tre timer om ugen på det. En enkelt skiller sig ud med et fritidsjob på 7 

timer om ugen. Dem, der har fritidsjob, fordeler sig også forskelligt i forhold til klassetrin, idet 9. 

klasseeleverne er mere tilbøjelige til at have fritidsjob (31,5 %) end eleverne fra 7. (18,1 %) og 8. 

klasse (17,7 %). Ifølge Bonke & Greve så bruger almindelige skoleelever i snit 22 minutter om dagen 

på at arbejde udenfor hjemmet. Som gennemsnit betragtet ligger idrætseleverne betydeligt lavere 

med mindre end 6 minutter om dagen. Dem, der har fritidsjob, bruger til gengæld lige så lang tid på 

deres arbejde som andre skoleelever nemlig knap 3 timer i gennemsnit. Betragter man 

idrætseleverne som samlet gruppe, kan man roligt konstatere, at fritidsjobbet er en af de 

aktiviteter, der har måttet vige for sporten. 

 

Pligter i hjemmet 

Selvom skole og træning er prioriteret højest hos idrætseleverne, så er det ikke mange, der slipper 

helt for at hjælpe til i hjemmet. Det gælder kun for godt en fjerdedel, mens knap tre fjerdedele 

angiver, at de har pligter. 

Tabel 94: Har du pligter i hjemmet?  
Fx borddækning, madlavning, rengøring, gå tur med hunden, passe mindre søskende og lign. 

  Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  Ja  745 74.7 745 74.7 

  Nej  253 25.4 998 100.0 

 

Til gengæld er det meget beskedent, hvad der bliver krævet af dem. Det drejer sig for de flestes 
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vedkommende om en til to timer om ugen. Man kan derfor roligt konkludere, at familierne 

respekterer, at idrætseleverne er trætte, når de kommer hjem fra skole og træning ved ikke at 

pålægge dem ekstra byrder. Tværtimod hjælper forældrene idrætseleverne med mange forskellige 

praktiske ting, som vi skal se på om lidt. 

   Tabel 95: Hvor mange timer bruger du i gennemsnit på disse pligter om ugen? 

Timer Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

0 11 1.5 11 1.5 

1 349 46.9 360 48.3 

2 217 29.1 577 77.5 

3 93 12.5 670 89.9 

4 31 4.2 701 94.1 

5 23 3.1 724 97.2 

6 2 0.3 726 97.5 

7 8 1.1 734 98.5 

8 1 0.1 735 98.7 

10 2 0.3 737 98.9 

20 4 0.5 741 99.5 

Mere end 25 4 0.5 745 100.0 

 

Der er nogle små forskelle på pigernes og drengenes pligter. Lidt flere drenge (77,0 %) end piger 

(70,7 %) angiver, at de hjælper til derhjemme, mens de piger, der hjælper til, bruger lidt mere tid 

på det end drengene. Svømmerne har ligeså mange (eller få) pligter i hjemmet som udøvere fra de 

øvrige idrætsgrene. Så i forhold til pligter i hjemmet betyder forskellen i træningsmængde 

tilsyneladende ikke noget. 

 

Familiebesøg 

Som man kan se af sammenligningen mellem almindelige skoleelever og idrætselever ovenfor, så 

har idrætseleverne mindre tid til rådighed til samvær med forældre, familie og venner udenfor 

sporten. Vi har spurgt, hvor ofte de siger nej til eller bliver fritaget for at deltage i familiebesøg, 

fødselsdage og lignende, fordi de skal træne, spille kamp eller restituere. Godt en femtedel angiver, 

at de aldrig deltager i familiebesøg, fødselsdage og lignende på grund af deres idræt, og godt og vel 

tre fjerdedele siger ofte eller altid nej til familiebesøg. På dette punkt udvises der altså udbredt 

fleksibilitet i familierne, for at idrætseleverne kan dyrke idræt på højt niveau. 
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Tabel 96: Hvor ofte siger du nej til (eller bliver fritaget fra) at deltage i familiebesøg, 
fødselsdage og lignende, fordi du skal træne, spille kamp eller restituere? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  Hver gang 211 21.1 211 21.1 

  Ofte 552 55.3 763 76.5 

  Sjældent 211 21.1 974 97.6 

  Aldrig 24 2.4 998 100.0 

 

Der er ikke forskel på den fleksibilitet, der udvises overfor drengene og pigerne, når man ser samlet 

på kategorierne ”hver gang” og ”ofte”. Hvis man kun ser på dem, der angiver aldrig at deltage i 

familiebesøg, så er der flere drenge, der angiver det. Billedet er desuden det samme henover 

klassetrinnene og på tværs af idrætsgrene, hvis man slår kategorierne ”hver gang” og ”ofte” 

sammen. 

 

Venner 

De fleste har nære venner udenfor idrætsklassen og klubben. Det angiver 84,2 pct. Svømmerne i 

lidt mindre grad end de øvrige (72,6 %). De fleste bruger dog kun nogle få timer om ugen på at se 

disse venner. Der er en mindre gruppe på knap ti pct., der bruger meget tid på venner, der ikke har 

noget med deres idræt at gøre. Der er ingen forskel på hvor meget tid drenge og piger bruger 

sammen med venner udenfor klubben, og der sker heller ingen forandring henover klassetrinene.  

Tabel 97: Hvor mange timer om ugen bruger du i gennemsnit på de venner udenfor din 
idrætsklasse og klub, som du vil beskrive som nære? 

Timer Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

Mindre end 1 time  162 19.3 162 19.3 

1 time  116 13.8 278 33.1 

2 timer  131 15.6 409 48.8 

3 timer  100 11.9 509 60.7 

4 timer  89 10.6 598 71.3 

5 timer  87 10.4 685 81.6 

6 timer  37 4.4 722 86.1 

7 timer  21 2.5 743 88.6 

8 timer  23 2.7 766 91.3 

9 timer  6 0.7 772 92.0 

10 timer eller mere  67 8.0 839 100.0 
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Kærester 

Det er ikke så mange af idrætseleverne, der har en kæreste (12,2 %). Andelen, der har kærester, 

stiger jævnt hen over klassetrinene. I 7. klasse er det 7,6 pct. I 8. klasse er det 11,3 pct. Og i 9. 

klasse er det steget til 18,0 pct. Der er lidt flere af pigerne (13,4 %) end af drengene (11,5 %), der 

har en kæreste. 

Det mest iøjnefaldende i forhold til kærestetemaet er, at dem, der har en kæreste, bruger meget 

tid sammen med deres kæreste. 

De sprænger nærmest skalaen! Hele 50,8 pct. angiver at de tilbringer 10 timer eller mere sammen 

med deres kæreste. Hvis man sammenligner tidsforbruget på venner udenfor idræt og kærester, så 

ser vi to nærmest modsatrettede tendenser. Tiden brugt på venner må vige for tiden brugt på sport 

og skole, hvorimod det at have en kæreste får lov til at fylde i ugeskemaet. Tre fjerdedele af dem, 

der har en kæreste, angiver at kæresten også dyrker sport på eliteniveau. Det kunne man tolker på 

den måde, at tidsforbruget øges på aktiviteter, der er knyttet til idrætsfællesskaberne. 
 

 

  

Tabel 98: Hvor mange timer bruger I sammen om ugen? 

Timer Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

Mindre end 1 time  6 4.9 6 4.9 

1 time  1 0.8 7 5.7 

2 timer  4 3.3 11 9.0 

3 timer  7 5.7 18 14.8 

4 timer  7 5.7 25 20.5 

5 timer  10 8.2 35 28.7 

6 timer  11 9.0 46 37.7 

7 timer  8 6.6 54 44.3 

8 timer  3 2.5 57 46.7 

9 timer  3 2.5 60 49.2 

10 timer eller mere  62 50.8 122 100.0 
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Idrætselevernes oplevelse af deres tidsforbrug 

I modsætning til de almindelige skoleelever er der en større del af idrætselevernes tid, der er 

skemalagt. Der er bestemte ting, de er nødt til at gøre på bestemte tidspunkter i løbet af dagen og 

ugen for, at det kan lade sig gøre at dyrke idræt på et niveau, der sigter mod eliten. De aktiviteter, 

idrætseleverne bruger mere tid på end andre skoleelever, er udover træning og konkurrence, 

transport og skole. De aktiviteter, der er reduceret, er samværet med forældre, familie og venner; 

tid til at slappe af med computer, tv og dvd; og så er det arbejde i og udenfor hjemmet. Her vil vi se 

nærmere på, hvordan idrætseleverne oplever at have mindre tid til overs til ikke planlagte 

aktiviteter, og om der er aktiviteter, de oplever som tilsidesatte. 

Tabel 99: I hvilken grad oplever du, at din hverdag er skemalagt? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  I høj grad 490 49.1 490 49.1 

  I nogen grad 431 43.2 921 92.3 

  I mindre grad 61 6.1 982 98.4 

  Slet ikke 16 1.6 998 100.0 
 

Som det fremgår af skemaet er det langt de fleste idrætselever, der oplever deres hverdag som 

skemalagt. Over 90 pct. angiver, at deres hverdag er skemalagt i enten nogen grad eller høj grad. 

Næste 50 pct. svarer endda i høj grad. Selvom hverdagen opleves som skemalagt, udgør det ikke 

nødvendigvis et problem. Derfor har vi også spurgt, om der er ting, som de gerne vil gøre, som de 

ikke kan finde tid til. Et positivt svar her vil indikere, at de føler et afsavn i et eller andet omfang. 

Lidt mere end en tredjedel af idrætseleverne synes godt, at de kan nå det, de gerne vil, selvom 

hverdagen er skemalagt. For disse idrætselever er den prioritering af aktiviteter, som skemaet er 

udtryk for, altså tilfredsstillende. Til gengæld er der to tredjedele af idrætseleverne, der gerne vil 

gøre noget, som de ikke har tid til. 

  Tabel 100: Er der ting, du gerne vil gøre, som du ikke har tid til? 

  Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  Ja  638 63.9 638 63.9 

  Nej  360 36.1 998 100.0 

 

Alle 638 der har angivet, at der er ting, de gerne vil gøre, som de ikke har tid til, har benyttet 

muligheden for at uddybe det. Vi har (i nedenstående diagram) kategoriseret de åbne svar i forhold 

til de typer af aktiviteter, som idrætseleverne ikke har så meget tid til som de almindelige 

skoleelever: skærmaktiviteter, samvær med forældre, familie og venner, og fritidsarbejde. 
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Det fremgår tydeligt af diagrammet, at det, de fleste savner tid til, er mere samvær med deres 

forældre, familie og venner. Det angives af 370 idrætselever. Det næststørste afsavn er tid til at 

passe et fritidsjob eller tjene penge. Det er derimod kun ganske få, der savner tid til at se tv, dvd 

eller spille computer. De ti idrætselever, der savner skærmtid, nævner det ofte i forbindelse med 

samvær med venner fx at deltage i LAN. Der er også ti idrætselever, der svarer, at de bare ønsker 

mere fri tid i betydningen ikke planlagt tid. Endelig er der to elever, der ønsker mere tid til at sove. 

Her er nogle eksempler på idrætselevernes åbne besvarelser: 

Samvær med familie og venner 

 Mere tid med veninderne og komme til flere familie-arrangementer. 

 Mere sammen med venner og kæreste, og lave flere familieting med familien. 

 Være sammen med mine venner efter skole som en normal elev ville kunne. 

 Være social. Hygge med vennerne og familie, komme til min families fødselsdage pga. 

træning. 

 Jeg har kun to fridage på en hel uge, så jeg gad godt at kunne se mine venner, min kæreste 

og min familie noget oftere. Og så evt. få tid til andre aktiviteter som at tage i tivoli, på café 

osv. hvilket der ikke rigtig er tid til. 

 Være sammen med venner i weekenden til sent om aftenen eller natten. Men jeg tager 

tidligt hjem for vi træner i weekenden om morgenen. 

 Være noget mere sammen med vennerne, men det er lidt svært da jeg tager af sted kl. 

06:40 om morgenen og kommer hjem kl. 22:00 hver dag. 

Fritidsjob 

 Jeg vil gerne have et arbejde, men det har jeg ikke tid til. 

 Jeg ville gerne have et job og tjene mine egne penge. 

 Jeg vil rigtig gerne have et fritidsjob, men jeg har overhovedet ikke tid. 
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Skærmtid 

 Se mere i fjernsynet, være sammen med vennerne. 

 Spille League of Legends. 

 Holde LAN med nogle fra min gamle klasse. 

Fri tid 

 Have mere tid til at IKKE lave noget. 

 Det kunne være dejligt at have noget mere tid for sig selv en gang imellem. Jeg har ofte kun 

en halv til en hel time. Så man får ikke set sine gamle venner særligt tit.  

Søvn 

 Sove :-) Det kan være svært at nå at få nok søvn, når nogle træningstider ligger meget sent. 

Træner nogle gange til kl. 21.30 – og så går der jo noget tid inden man kommer fra X-by til 

Y-by, får spist og bliver klar til at sove! 

Samlet set kan man sige, at i den udstrækning idrætselevernes tidsanvendelse gør indhug i de 2 

timer og 49 minutter (jf. tabel 91), som de almindelige skoleelever bruger på skærmbaserede 

aktiviteter, så opleves det kun som et problem af nogle få. Når idrætselevernes tidsforbrug 

derimod reducerer muligheden for at være sammen med familie og venner (evt. i forbindelse med 

spil eller tv), så er der mange, der oplever, at de lider afsavn. Til trods for at mange idrætselever 

synes, at de betaler en pris for tilværelsen som idrætselev, så er der noget, der tyder på, at de 

gennemgående synes, den er værd at betale. Deres udsagn om afsavn skal sammenholdes med den 

store grad af tilfredshed med at gå i idrætsklasse og de relativt få, der overvejer at holde op. I de 

åbne besvarelser er der nogle, der udtrykker dette dilemma. Her er udsagn fra to idrætselever, der 

vejer idræt og gamle venner forskelligt op mod hinanden: 

 Være mere sammen med venner – men det er jo det jeg har valgt fra pga. min sport. Være 

social. Have et fritidsjob som mine venner har. Være mere sammen med holdkammerater 

osv. 

 Jeg vil gerne være mere sammen med mine venner fra min gamle skole, men det har jeg 

ikke rigtig tid til. Det er også lidt derfor jeg har overvejet, at skifte skole – for at få tid til 

dem igen. 

 

Opbakning fra forældre 

Selvom der er mange idrætselever, der savner tid sammen med deres familie, så spiller familien en 

meget stor rolle i forhold til at få dagligdagen for en idrætselev til at hænge sammen. Vi har bedt 

idrætseleverne om at vurdere, i hvilken grad de oplever, at deres forældre støtter dem i deres 

prioritering af idræt. Langt de fleste oplever, at det i høj grad er tilfældet. Andelen der angiver, at 

de har stor opbakning fra deres forældre er 79,7 pct., men det er meget få som angiver, at de kun i 

mindre grad eller slet ikke oplever støtte fra forældrene til deres prioritering af idrætten (hhv. 2,0 

og 0,8 %). 
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Tabel 101: I hvilken grad har du opbakning fra dine forældre til at prioritere din idræt? 

 Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  I høj grad 795 79.7 795 79.7 

  I nogen grad 175 17.5 970 97.2 

  I mindre grad 20 2.0 990 99.2 

  Slet ikke 8 0.8 998 100.0 
 

Generelt kan vi se, at forældre er involveret i og støtter de unge med en række praktiske gøremål. 

Hovedparten af idrætseleverne får smurt madpakker, bliver kørt til træning og har forældre som 

sørger for, at de kommer op om morgenen. Som for andre skoleelever er lektier også noget, der 

kan involvere forældres hjælp. Det gælder for lidt mere end halvdelen af idrætseleverne. Det er 

også ganske interessant, at det er knap halvdelen som får hjælp fra deres forældre til planlægning, 

hvilket kan være affødt af, at idrætseleverne har en hverdag, der er mere skemalagt end 

almindelige skoleelevers. Der er også en stor andel af idrætseleverne, der bliver kørt til skole. Det 

er derimod meget få elever, der angiver, at de slet ikke får støtte fra deres forældre til nogle af 

disse ting.  

  Tabel 102: Idrætselevernes hjælp fra deres forældre  

Hjælper dine forældre dig med følgende: Frekvens Procentandel 

Kostplanlægning 283 28,4 

Smøre madpakker 757 75,9 

Vækning 611 61,2 

Kørsel til skole 422 42,3 

Kørsel til træning 667 66,8 

Lektier 527 52,8 

Planlægning 483 48,4 

Intet af ovenstående 21 2,1 

 

Opbakning fra eliteidrætsforældre 

Der er en øget tilbøjelighed til, at idrætselever med en forældre, der har dyrket eliteidræt, får 

hjælp fra deres forældre til ovennævnte opgaver. Størst forskel er der på den andel, der får hjælp 

til hhv. generel planlægning og kostplanlægning: 53,6 pct. med eliteforældre får hjælp til 

planlægning, mens tallet er 43,2 pct. for dem uden; og andelen med eliteforældre, der får hjælp af 

forældre til kostplanlægning, er 32,4 pct. mod 24,3 pct. af dem, der ikke har eliteforældre. Der er 

også en øget andel, der får hjælp til lektier, selvom tallet er højt for begge gruppe – hhv. 56,6 pct. 
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og 49,0 pct. Der er også flere, der bliver kørt til træning 69,0 pct. mod 64,7 pct. og til skole 45,2 pct. 

mod 39,4 pct. 

 

Håndtering af den tæt pakkede hverdag 

I betragtning af at idrætselevernes hverdag er fyldt mere ud med faste gøremål end den er for 

andre skoleelever, så er det interessant at undersøge, hvordan den tæt pakkede hverdag 

håndteres. Det er ikke noget idrætseleverne håndterer alene. De får hjælp af en række aktører 

omkring dem. For det første er der indbygget en fleksibilitet i idrætsklassemodellen, således at 

idrætseleverne kan bede om fri til at tage til stævne, træningssamlinger, træningslejre og 

lignende.8 Tre fjerdedele af eleverne har gjort brug af denne mulighed én eller flere dage i løbet af 

skoleåret. Lektier og afleveringer kan også flyttes rundt for at imødekomme idrætselevernes 

trænings- og konkurrenceplaner. Det er over halvdelen af eleverne, der oplever at lektier og 

afleveringer er tilrettelagt fleksibelt i forhold til deres idrætsudøvelse, mens godt en fjerdedel 

mener det kunne være bedre. Skole og idræt er indbyrdes fleksible, og de fleste gør brug af denne 

fleksibilitet, men det samlede krav på idrætselevernes tid fra skolen og idrætten er større end for 

andre skoleelever. Det betyder, at den ekstra tid, der bruges på idræt, transport og søvn, skal 

hentes andre steder. Vi har set, at det først og fremmest er den øvrige fritid, der bliver reduceret: 

samvær med familie og venner udenfor idrætten og tid til tv, dvd og computerspil. Herudover 

drosler idrætseleverne ned på arbejde både udenfor hjemmet og i hjemmet. Familien bliver derfor 

en væsentlig bidragsyder til at få idrætslivet til at fungere. Ved at stille færre krav til at 

idrætseleverne skal varetage pligter i hjemmet reducerer familierne de tidsmæssige omkostninger, 

der er forbundet med at dyrke meget idræt. Herudover udviser familierne vidtstrakt fleksibilitet i 

forhold til deres børns deltagelse i sociale arrangementer. Man kunne forestille sig, at 

idrætseleverne ville være presset til at skære ned på søvnen for at nå alle dagens gøremål. Selvom 

der er nogle, der ikke får sovet nok i løbet af hverdagene, så er det ikke nogen væsentlig større 

andel end for skoleelever i almindelighed. Der tegner sig derimod et billede af, at den tabte tid 

sammen med forældre, familie og venner efterlader et savn. Der kompenseres delvist for dette 

savn ved at en større del af idrætselevernes sociale relationer trækkes over i idrættens domæne. 

Det er der, de får nye venner og kærester, og deres forældre trækkes ind i idrætslivet som 

chauffør, rådgiver og lignende. På den måde får de skabt sammenhæng i deres liv, samtidig med at 

mange væsentlige relationer koncentreres på et enkelt domæne. De fleste er tilsyneladende villige 

til at leve med et vist afsavn, fordi de oplever at få meget igen gennem idrætten. 

  

                                                           
8 Denne fleksibilitet er værd at bemærke ikke særlig for idrætsklassemodellen, men en generel mulighed i 

folkeskoleloven, som idrætsklasserne benytter i vid udstrækning. Skolens leder kan nemlig på grund af særlige 
begivenheder i familien m.v. give en elev tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier 
og fridage. Sådant fraværd skal registreres som fraværd med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed). 
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Opmærksomhedspunkter 

Opmærksomheden samler sig i dette kapitel om forældrenes særlige rolle som buffer mellem den 

unge og skole/klub-hybriden. Deres opgave bliver helt oplagt at aflaste de unge, så der frigives tid 

til særligt transport, træning og konkurrencer. Men undersøgelsen peger også på, at familiens 

indsats har til formål at reducere de sociale omkostninger for idrætseleverne, så de kan opretholde 

god kontakt med deres venner (udenfor idrætten), søskende og øvrige familie. Opmærksomheden 

må derfor ikke reduceres til forældrenes praktiske funktioner, men også udbredes til at gælde det 

sociale medieringsarbejde, som de bidrager med. 
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13. Rådgivning af idrætseleverne 

Dette kapitel ser på, om de unge får den rådgivning, de oplever, de har brug for. Der er tydeligvis 

en intensiv kamp om idrætselevernes tid, som for mange af dem er meget knap. De er også 

omgivet af folk, der har forskellige (parts)interesser i dem, og som måske derfor er tilbøjelige til at 

hjælpe dem i bestemte retninger. Det er derfor interessant at undersøge, hvem de spørger til råds 

om forskellige problemstillinger. Vi har i spørgeskemaet skelnet mellem uddannelsesmæssige, 

idrætslige og personlige problemstillinger. Oplever de, at de har nogen omkring dem, hvis det 

virkelig brænder på, hvis de er presset fra flere sider, eller hvis de ikke føler, de lever op til de høje 

forventninger, der kan være til dem både sportsligt og uddannelsesmæssigt? Er der nogen, der 

hjælper eller kan hjælpe med at se interesser og fremtidsorienteringer mv. fra de unges eget 

perspektiv? 
 

Rådgivning i relation til skolegang og uddannelse 

Først har vi spurgt om, hvem idrætseleverne oplever, at de kan spørge til råds i forbindelse med 

problemstillinger, der vedrører deres skolegang og uddannelse. Den absolut foretrukne rådgiver i 

skolespørgsmål er deres forældre. Lidt mere overraskende er det måske, at venner slår 

klasselæreren som foretrukken rådgiver i disse spørgsmål. Derefter kommer studievejlederen, som 

er den professionelle ekspert på området, og derefter følger lidt mindre overraskende klubtræner 

og morgentræner. Men der er faktisk næsten en fjerdedel, der angiver klubtræneren som en mulig 

rådgiver, og det peger på, at der er et vist overlap mellem skolens og idrætsklubbens traditionelle 

ressortområder. 

Går vi bagom tallene er det dog værd at bemærke, at studievejlederen i langt højere grad er en 

fagperson eleverne i 8. og 9. klasse ser som relevant at spørge omkring skolegang og uddannelse. 

På begge klassetrin er det knap halvdelen af eleverne, der ser studievejlederen, som en person de 

ville kunne spørge til råds om uddannelsesspørgsmål. Mens det blandt eleverne på 7. klassetrin er 

under 5 pct., hvilket formentligt hænger sammen med, at overvejelser om uddannelsesvalg, 

herunder praktikophold, ikke er lige så påtrængende på dette trin af udskolingen. Vi kan også se en 

tendens til en kønsforskel ved, at drengene i lidt højere grad pigerne ser hhv. deres klub- og 

morgentræner som en relevant person at spørge til råds om uddannelse og skolegang. 

Tabel 103: Rådgivning i forhold til uddannelse og skolegang 

 
Hvem ville du kunne 

spørge til råds? 
Har du så på noget tidspunkt spurgt 

nogen af de personer til råds 

Personer: N Procent Ja (%) Nej (%) I alt (%) 

Forældre 933 93.3 95.6 4.4 89.3 

Venner 550 55,5 75.8 24.2 41.7 

Klasselærer 501 50,1 63.3 36.7 31.7 

Studievejleder 316 31,3 72.8 27.2 23.0 

Klubtræner 227 22,5 48.9 51.1 11.1 

Morgentræner 169 16,7 42.6 57.4 7.2 
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Når man så ser på hvor mange, der faktisk har søgt rådgivning hos de forskellige personer, så er det 

mest iøjnefaldende, at klubtræner og morgentræner i mere end halvdelen af tilfældene er 

hypotetiske muligheder fremfor nogle, de har taget råd fra i praksis. Forældrene er de personer, 

som de unge først og fremmest har spurgt råd hos. Ni ud af ti unge har søgt råd hos deres forældre.  

Dykker vi også ned i disse tal kan vi spore en vis forskel på eleverne alt efter hvilket klassetrin de 

går på. Mest markant er tallene for studievejlederen. Blandt eleverne på 9. klassetrin er det knap 

90 pct., der ikke bare ser studievejlederen som én de kan spørge til råds, men rent faktisk har gjort 

brug af denne form for rådgivning. På 8. klassetrin er det til sammenligning 60 pct. og blandt 

eleverne på 7. klassetrin er det under 15 pct. Studievejlederen forekommer ikke overraskende at få 

en stigende betydning for eleverne i løbet af udskolingen. Vi ser dog også, at både klasselærer og 

klubtræner også får en stigende betydning som rådgiver om skolegang og uddannelse. Det 

forekommer interessant at klubtræneren også er én der spørges til råds af idrætseleverne på dette 

felt. Det indikerer, at idrætseleverne også ser deres klubtræner som en, der kan rådgive dem i 

forhold til deres uddannelsesvalg og -prioriteringer, hvilket også kan være relevant i forhold til at få 

afstemt sportslige ambitioner og fremtidsplaner med de uddannelsesmæssige.  

 

Rådgivning i forhold til idræt 

Både i forhold til hvem idrætseleverne mener, de kan spørge og dem de rent faktisk har spurgt til 

råds, så er forældrene og klubtrænerne de foretrukne rådgivere i idrætsspørgsmål. Sådan vil det 

nok også være helt uafhængigt af, om de gik i idrætsklasse. Det, der følger med at gå i en 

idrætsklasse, er derimod, at de fleste oplever, at de får en ekstra person, de kan søge råd og hjælp 

hos i idrætslige spørgsmål. 

Tabel 104: Rådgivning i forhold til din idræt 

 
Hvem ville du kunne 

spørge til råds? 
Har du så på noget tidspunk spurgt 

nogen af de personer til råds 

Personer: N Procent Ja (%) Nej (%) I alt (%) 

Forældre 827 82.7 96.3 3.8 79.5 

Venner 596 59.6 88.4 11.6 52.6 

Klasselærer 107 10.7 61.7 38.3 6.6 

Klubtræner 819 81.9 95.2 4.8 77.9 

Morgentræner 666 66.6 90.2 9.8 60.1 

 

Det drejer sig om morgentrænerne som hele 65,9 pct. mener, de kan spørge til råds, og næsten lige 

så mange (60,1 %) faktisk har rådført sig med. Vennerne spiller også en stor rolle som rådgivere i 

idrætsspørgsmål, hvorimod klasselæreren kun er blevet rådspurgt af 6,6 pct. af eleverne. 

Klasselæreren fremtræder for eleverne sjældent som en, man rådfører sig med om ens idræt. 
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Går vi bag om tallene kan vi se, at det kun er en promille af elever, der ikke oplever at have nogen, 

de kan rådføre sig med. Til gengæld kan vi se, at der blandt de elever, som har angivet, at mindst 

en af deres forældre har dyrket elitesport, er en øget tilbøjelighed til både at kunne (88,0 %) og 

have rådført sig med sine forældre om idrætten (86,2 %). Vi kan desuden se, at drengene i noget 

højere grad end pigerne får råd af deres morgentræner i forhold til deres idræt.  

 

Samtalepartnere i forhold til personlige problemer 

Vi har også spurgt de unge, hvem de taler med, hvis de er kede af det eller hvis de har personlige 

problemer. Her ser vi, at forældre og venner er de personer, som de unge først og fremmest gør 

brug af. Det er næsten 3/4 som taler med deres forældre om deres personlige problemer (73,9 %) 

og også en klar majoritet der gør brug af deres venner (63,3 %).  

Bag tallene kan vi se, at pigerne er mere tilbøjelige end drengene til at tale med deres venner, hvis 

de er kede af det eller hvis de har personlige problemer. Til gengæld har drengene en svagt øget 

tilbøjelig til at gøre brug af deres forældre. Samtidigt ser vi også en tendens til, at jo højere 

klassetrin idrætseleverne er på, desto flere gør brug af deres venner til at tale med om personlige 

problemer, mens brugen af forældrene falder en smule. Hvad angår disse køns- og aldersforskelle 

skiller idrætseleverne sig imidlertid ikke ud fra andre unge (Nielsen m.fl. 2011, Illeris m.fl. 2009 og 

Nielsen m.fl. 2008).  

Tabel 105: Hvem taler du med, hvis du er ked af det eller har personlige problemer? 

Personer: N Procent 

Forældre 736 73.9 

Venner 630 63.3 

Klasselærer 67 6.7 

Klubtræner 95 9.5 

Morgentræner 51 5.1 

Ingen 47 4.7 

 

Vi ser også, at der er en mindre gruppe af de unge, som taler med deres klasselærer (6,7 pct.). 

Ligeledes er der også en del af de unge, som gør brug af deres klubtræner eller morgentræner. 

Faktisk er der flere af idrætseleverne, der taler med deres klubtræner (9,5 pct.) end med deres 

klasselærer. Nu er det ikke til at vide, hvad idrætseleverne har af personlige problemer, eller hvad 

de har været kede af. Men brugen af klubtræner hænger formentligt også sammen med, at de 

problemer idrætseleverne har, ofte kan være relateret til deres sportsudøvelse. Ligesom det for en 

del udøvere er deres trænere, som de bruger rigtig meget af deres fritid sammen med, og ofte 

udvikler et fortrolighedsforhold til. Endeligt kan vi se, at der er en lille gruppe af idrætseleverne, 

der angiver, at de ikke taler med nogen om deres personlige problemer. Blandt disse unge er 

drengene markant overrepræsenteret. 
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Støtter i modgang  

Vi har også spurgt de unge, om de har oplevet perioder med modgang eller hvor de har følt sig 

meget pressede, og hvem der har hjulet dem gennem disse perioder. Vi har en formodning om, at 

idrætseleverne i kraft af deres sportsudøvelse let kan komme i situationer, hvor de kan opleve 

modgang, fx hvis de ikke oplever, at de udvikler sig sportsligt, ikke kommer på hold eller bliver 

udtaget, eller hvis de er skadede. Ligesom de kan blive pressede af både at skulle præstere 

sportsligt og skolemæssigt. I besvarelsen af spørgsmålene kan vi imidlertid ikke vide, om det er 

sportsligt relaterede forhold, idrætseleverne har i tankerne eller om det drejer sig om alle mulige 

andre former for problemer. 

Hovedparten af idrætseleverne har oplevet perioder med modgang, eller perioder hvor de har 

været presset. Det drejer sig om hele 85,9 pct. Andelen af elever der har følt sig presset stiger en 

anelse op gennem klassetrinene. Men der er ikke nogen særlig forskel mellem kønnene. 

 Tabel 106: Har du oplevet perioder med modgang eller perioder, hvor du  
 har følt dig meget presset? 

  Frekvens Procentandel 
Akkumuleret 

frekvens 
Akkumuleret 
procentandel 

  Ja  856 85.9 856 85.9 

  Nej  140 14.1 996 100.0 

 

Af dem der har følt sig presset, har de fleste spurgt deres forældre til råds. Lidt færre har spurgt 

deres venner. Cirka en fjerdedel har henvendt sig til deres klubtræner og lidt færre til deres 

morgentræner.  

Tabel 107: Hvem hjalp dig igennem den periode/de perioder med modgang eller pres? 

(vælg en eller flere)  

Personer: N (ud af 856) Procent (ud af 85.9 %) Procent (ud af alle)  

Forældre 690 80.1 69.3 

Venner 497 58.1 49.9 

Klasselærer 76 8.9 7.6 

Klubtræner 219 25.6 22.0 

Morgentræner 128 15.0 12.9 

Kæreste 61 7.1 6.1 

Ingen 32 3.7 3.2 
 

Når det trods alt er så mange, der er gået til deres trænere med personlige problemer, så hænger 

det nok sammen med, at personlige problemer er tæt knyttet til, hvordan idrætseleverne trives 

med deres idræt, og at de har et relativt tæt forhold til deres trænere. Klasselæreren ser det 

derimod ud til, at de har et mere distanceret forhold til. Det er således kun 7,6 pct., der er gået til 
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deres klasselærer med personlige problemer. Tallet er dog isoleret set ikke mindre end vi finder i 

andre undersøgelser (Nielsen m.fl. 2008 og Bach Ludvigsen & Nielsen 2008). Der er også en lille 

gruppe, der angiver slet ikke at have nogen at vende personlige problemer med. Det er i 

overvejende grad drenge, og de findes først og fremmest indenfor de to mandsdominerede 

sportsgrene fodbold og ishockey. 

 

Opmærksomhedspunkter 

Opmærksomheden bør her rette sig mod om idrætseleverne har mulighed for at få en rådgivning, 

der ser på dem som hele mennesker. Undersøgelsen viser, at der er en del personer rundt om de 

unge, som de rådfører sig med i forbindelse med spørgsmål, der vedrører deres skolegang og 

uddannelse og deres idræt og talentvalg. Forældrene har naturligt en særlig rolle her som 

samtalepartnere og støtter for de unge på alle områder, ligesom de unge også generelt set gør 

brug af deres venner som samtalepartnere og fortrolige. I den forstand står de unge langt fra alene. 

Ikke desto mindre er det værd at bemærke, at i relation til deres idrætsudøvelse og -talent gør de 

unge primært brug af aktører indenfor idrættens domæne, mens de i relation til deres skolegang 

og uddannelsesvalg gør brug af aktører indenfor skolens domæne, dvs. fagpersoner der på den ene 

side har et kendskab til enten deres skolegang eller deres idrætsudøvelse, men som på den anden 

side også har interesser i deres prioriteringer og orienteringer. Derfor er det værd at være 

opmærksom på, hvorvidt idrætseleverne har og oplever at have mulighed for at tale med 

fagpersoner, der uvildigt og professionelt kan forstå deres situation og hjælpe dem ud fra en 

helhedsbetragtning, fx hvis de er pressede af forventninger fra forskellige sider eller i det hele taget 

oplever, at deres hverdag er vanskelig at få til at fungere. 
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14. Idrætselevernes forestillinger om fremtiden  

I dette kapitel behandler vi idrætselevernes forestillinger om fremtiden. Vi har både fokus på deres 

tanker om videre uddannelse og erhvervskarriere og på deres tanker om videre talentudvikling og 

idrætskarriere. Vi belyser, hvordan idrætseleverne forestiller sig at ville prioritere idræt og videre 

uddannelse de kommende år, og hvorvidt de vil være mest fokuserede på at nå mål indenfor et 

domæne eller begge domæner. På samme vis belyser vi, hvilke forventninger idrætseleverne 

oplever til deres prioritering af idræt og skolegang fra forskellige aktører i de forskellige livssfærer 

(skole, idræt og familie). Kapitlet giver således et indblik i, hvad idrætseleverne orienterer sig mod i 

fremtiden og hvorvidt de stadig er motiverede for såvel ungdomsuddannelse som videre 

talentudvikling. 

 

Elevernes prioritering af sport og uddannelse de næste fem år 

Vi har bedt eleverne prioritere om de vil vægte at klare sig godt sportsligt eller 

uddannelsesmæssigt de næste fem år. Besvarelserne giver en indikation på, hvor højt 

idrætseleverne prioriterer den fortsatte udvikling af deres talent, og hvorvidt det eventuelt vil være 

på bekostning af deres prioritering af videre uddannelse. 

Den største andel af idrætseleverne (37,5 %) svarer, at de ikke vil vægte det ene over det andet. 

Ikke desto mindre er der flere idrætselever, der peger på, at de vil vægte det sportslige højest de 

kommende år (34,5 %) end elever, der vil vægte det uddannelsesmæssige (28,0 %).  

 Tabel 108: Hvad vil du vægte højest i de kommende fem år? 

 
Frekvens 

Procent-
andel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

At klare mig godt sportsligt 344 34.5 344 34.5 

At klare mig godt uddannelsesmæssigt 279 28.0 623 62.6 

Jeg vægter ikke det ene højere end det andet 373 37.5 996 100.0 

 

Bag disse tal gemmer der sig for det første en markant kønsforskel. Dobbelt så mange af drengene 

som pigerne vil vægte det sportslige højest. Andelen af drenge, der vil foretage den prioritering, er 

42,6 pct. mod 21,0 pct. blandt pigerne. Pigerne er derimod overepræsenteret blandt de, der vil 

vægte at klare sig godt uddannelsesmæssigt. Andelen for pigerne er 35,9 pct. mod 23,4 pct. blandt 

drengene. Pigerne er dog mest tilbøjelige til at ville prioritere begge dele lige højt (43,1 %). 

For det andet viser der sig at være tydelige forskelle på elevernes prioriteringer alt efter, hvilken 

socioøkonomisk baggrund, de har. Blandt eleverne med en lav socioøkonomisk baggrund finder vi 

flest (47,8 %), der vil prioriterer sporten højest, mens vi blandt elever med en høj finder flest, der 

vil prioritere skolegangen (41,8) og for det store flertal af elever, der har en middel socioøkonomisk 

baggrund, er der næsten lige så mange, der vil prioritere sport (37,4 %) som der vil prioritere begge 

dele lige højt (35,2 %).   
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For det tredje viser det sig, at der er stor forskel på besvarelserne alt efter det klassetrin eleverne 

går på. Blandt eleverne i 7. klasse er der 40,0 pct. som vil prioritere deres sport højest, dette tal 

falder til 36,0 pct. blandt eleverne i 8. klasse og 27,3 pct. blandt elever i 9. klasse. Dette kan både 

handle om, at elevernes sportslige motivation og evner viser sig ikke at række, og at overvejelser 

om uddannelse og egen fremtid trænger sig mere på i udskolingens sidste år. Blandt eleverne i 9. 

klasse er der således flest idrætselever, som vil prioritere at klare sig godt uddannelsesmæssigt 

(39,2 %). 

For det fjerde viser der sig at være meget store forskelle på, hvordan idrætselever fra de forskellige 

idrætsgrene forestiller sig at ville prioritere mellem det sportslige og det uddannelsesmæssige. Den 

største modsætning finder vi mellem ishockeyspillere og svømmere. En majoritet (53,4 %) af 

ishockeyspillerne vil prioritere det sportslige højest, mens det blandt svømmerne kun gælder en 

lille minoritet (9,5 %). Ligeledes finder vi mange fodboldspillere som vil prioritere det sportslige 

højest de kommende år (42,7 %).  

 

Blandt svømmere, badmintonspillere og basketballspillere finder vi flest som vil prioritere det 

uddannelsesmæssige højest (med andele på hhv. 39,3 %, 36,8 % og 35,6 %). Blandt svømmerne er 

det således en majoritet (51,2 %), der vil prioritere begge dele lige højt, men også mange 

håndboldspillere deler den prioritering (45,0 %). 

For det femte har vi undersøgt, hvordan de unges prioriteringer af sport og uddannelse hænger 

sammen med deres vurdering af deres eget sportslige niveau. Her viser det sig for det første, at jo 

højere eleverne vurderer deres sportslige niveau, desto større tilbøjelighed til at vægte sporten. 

Ganske interessant tegner der sig det mønster, at blandt de elever, der vurderer deres eget 

sportslige niveau som værende meget højt, er der flest som vil vægte sporten de kommende fem 

år, mens der blandt de elever der væger deres niveau som højt, er flest der vil vægte både sport og 

uddannelse lige højt. Og blandt de elever der ikke ser deres niveau som højt er der flest, der vil 

vægte uddannelse højest.  
 

Tabel 109: Hvad vil du vægte højest i de kommende fem år?*** 

Idrætsgren 

At klare mig godt 
sportsligt 

At klare mig godt 
uddannelsesmæssigt 

Jeg vægter begge  
lige højt 

N 

Fodbold 42.7 (137) 27.1 (87) 30.2 (97) 321 

Håndbold 31.8 (77) 23.1 (56) 45.0 (109) 242 

Svømning 9.5 (8) 39.3 (33) 51.2 (43) 84 

Ishockey 53.4 (39) 19.2 (14) 27.4 (20) 73 

Badminton 32.4 (22) 36.8 (25) 30.9 (21) 68 

Basketball 22.2 (10) 35.6 (16) 42.2 (19) 45 

Andet 31.3 (51) 29.5 (48) 39.3 (64) 163 

Total 34.5 (344) 28.0 (279) 37.5 (373) 996 
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Elevernes oplevelse af forventninger til deres prioriteringer  

- fra aktører rundt om dem 

Vi har også bedt eleverne om at angive, hvilke forventninger centrale aktører omkring dem har til 

deres prioritering af skolegang og idræt. Som det viser sig kan idrætseleverne opleve, at der er 

forskellige forventninger til dem blandt forskellige aktører, der på forskellig vis er centrale i de 

unges liv og som har indflydelse på deres skolegang og sportslige udvikling.  

Afsøger vi først, hvilke forventninger idrætseleverne oplever, at deres klub/klubtræner har til deres 

prioritering af skole og idræt, angiver flest (43,8 %), at der er forventning om, at de prioriterer 

begge dele lige højt. Interessant er der flere idrætseleverne som oplever, at det forventes, at de 

prioriterer deres skolegang højest (24,1 %) end eleverne der oplever, at der er forventning om, at 

de prioriterer idrætten højest (15,4 %). 

Tabel 110: Hvilken forventning har din klub/klubtræner til din skolegang og idræt? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

At jeg prioriterer idræt højest 153 15.4 153 15.4 

At jeg prioriterer skolegang højest 240 24.1 393 39.5 

At jeg prioriterer begge ting lige højt  436 43.8 829 83.2 

Ved ikke 167 16.8 996 100.0 

 

Dykker vi ned i tallene er der en øget tilbøjelighed blandt idrætselever i 8. og 9. klasse til at angive, 

at klub/klubtræner forventer, at de prioriterer deres skolegang højest – andelene blandt eleverne 

på disse klassetrin er hhv. 28,9 og 27,0 pct. Retter vi derefter blikket mod de forskellige 

idrætsgrene er det bemærkelsesværdigt, at der er væsentligt flere badminton- og ishockeyspillere 

som giver udtryk for, at der er forventning fra klub/klubtræner til, at de prioriterer deres sport 

højest. Andelene for disse to sportsgrene er hhv. 22,1 og 21,9 pct. I modsætning hertil står 

svømmerne, hvor det kun er 8,3 pct. som angiver, at der er forventning om, at de prioriterer 

idrætten højest.  

Ser vi derefter på, hvilken forventning idrætseleverne oplever, at deres morgentræner har, er 

tallene tilsvarende. Flest angiver, at forventningen fra morgentræner er, at de prioriterer begge 

dele lige højt (41,1 %). Også her er forventningen om, at idrætseleverne prioriterer skolegangen 

højest (23,7 %) mere udbredt end forventningen om, at de prioriterer idrætten højest (11,9 %). Den 

største forskel på forventningerne fra morgentrænere og klubtrænere er, at der er flere 

idrætselever som svarer ved ikke i forhold til, hvad forventningen er fra de førstnævnte.   
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 Tabel 111: Hvilken forventning har din morgentræner til din skolegang og idræt? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

At jeg prioriterer idræt højest 118 11.9 118 11.9 

At jeg prioriterer skolegang højest 236 23.7 354 35.5 

At jeg prioriterer begge ting lige højt  409 41.1 763 76.6 

Ved ikke 233 23.4 996 100.0 

 

Dykker vi ned i tallene kan vi se, at jo højere klassetrin eleverne går på, desto flere oplever, at der 

er forventning om, at de skal prioritere deres skolegang – andelene for elever i 7., 8. og 9. er hhv. 

15,9, 26,5 og 28,3 pct. Igen finder vi en forskel på idrætsgrene mellem på den ene side badminton 

og ishockey og på den anden side svømning. Blandt badminton- og ishockeyspillere er der 

væsentligt flere (hhv. 25,0 og 19,2 %), der angiver, at deres morgentræner forventer, at idrætten 

prioriteres højest, mens det er få svømmere (4,8 %), der oplever en sådan forventning. 

Bevæger vi os væk fra idrættens aktører i og omkring idrætsklasseeleverne, og ser på den 

forventning skolen har, personificeret ved klasselærernes forventninger til eleverne, finder der et 

tydeligt skift sted. Forventningen fra klasselærerne til eleverne er, at de prioriterer deres skolegang 

højest, hvad en majoritet af eleverne svarer (57,9 %) eller alternativt at begge dele skal prioriteres 

lige højt (24,5 %). Meget få (1,4 %) angiver, at der er forventning om, at de prioriterer deres sport 

højst. Klasselærernes forventninger til eleverne forekommer i udpræget grad at repræsentere 

skole som skole. Og især forekommer det tydeligt for eleverne i udskolingens sidste år. Hvor 46,0 

pct. af eleverne i 7. klasse giver udtryk for, at klasselærerne forventer, at de prioriterer deres skole 

højest er dette tal steget til 64,3 pct. i 8. klasse. 

Tabel 112: Hvilken forventning har dine klasselærere til din skolegang og idræt? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

At jeg prioriterer idræt højest 14 1.4 14 1.4 

At jeg prioriterer skolegang højest 577 57.9 591 59.3 

At jeg prioriterer begge ting lige højt  244 24.5 835 83.8 

Ved ikke 161 16.2 996 100.0 

 

Vi finder dermed en øget tilbøjelighed til, at elever med lav socioøkonomi angiver, at klasselærerne 

forventer, de vil prioritere sporten højest, selvom det stadig er en klar minoritet. Blandt elever med 

høj socioøkonomi angives oftere, at deres klasselærer forventer, at de prioriterer uddannelse 

højest. 

Afsøger vi derefter, hvilken forventning eleverne oplever fra deres forældre er der flest (49,6 %) 

som angiver, at det forventes, at de prioriterer deres skolegang højest, men der er også rigtig 

mange som oplever, at der er forventning om, at begge prioriteres lige højt (43,1 %). Få elever (3,7 
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%) angiver, at forventningen er, at de prioriterer deres idræt højest. Endeligt er det værd at 

bemærke, at der er få elever (3,6 %) som svarer ved ikke til, hvad deres forældres forventning er.  

Tabel 113: Hvilken forventning har dine forældre til din skolegang og idræt? 

 
Frekvens Procent (%) 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
andel (%) 

At jeg prioriterer idræt højest 37 3.7 37 3.7 

At jeg prioriterer skolegang højest 494 49.6 531 53.3 

At jeg prioriterer begge ting lige højt  429 43.1 960 96.4 

Ved ikke 36 3.6 996 100.0 

 

Undersøger vi disse tal nærmere, viser der sig også her forskelle på den forventning eleverne 

oplever alt efter, hvilket klassetrin de går på i udskolingen. Blandt eleverne i 7. klasse er det et 

flertal (50,8 %), som tilkendegiver, at deres forældres forventning er, at de prioriterer både sport 

og skolegang lige højt, mens det for eleverne i 8. og 9. klasse er flertallet af eleverne, der giver 

udtryk for, at det forventes, at de prioriterer deres skolegang højst – andelene er hhv. 52,4 og 54,7 

pct. Retter vi blikket mod de sportsgrene, de unge dyrker, er der både flere ishockeyspillerne som 

angiver, at forældre forventer, at de prioriterer sporten højest (9,6 %), men også flere, som 

angiver, at det forventes, at de prioriterer deres skolegang højest (56,2 %). Socioøkonomisk finder 

vi også visse forskelle. Der er en øget tilbøjelighed blandt elever med lav socioøkonomi til at svare, 

at forældrene forventer, at de vil prioritere sporten højest, mens elever med høj socioøkonomi har 

øget tilbøjelighed til at angive, at deres forældre forventer, at de prioriterer uddannelse højest.  

Generelt peger tallene på, at de fleste elever oplever, at der er en udtalt forventning blandt deres 

forældre til, at idrætten ikke må prioriteres på bekostning af skolegangen. Det gælder også for de 

idrætselever, der har angivet, at de har mindst en forældre, der har dyrket eliteidræt. Selvom der 

er en øget andel af disse elever, der oplever en forventning fra deres forældre om, at de skal 

prioritere eliteidræt, er det stadig et fåtal. Til gengæld er der flest blandt disse elever som oplever 

en forventning om, at sport og skolegang skal prioriteres lige højt. 

 

Uddannelsesvalget efter 9. klasse 

Vi har også bedt idrætseleverne om at besvare, hvad de skal efter 9. klasse. Et spørgsmål der oplagt 

er mere påtrængende for idrætseleverne i 9. klasse end eleverne i 7. klasse, men som for alle 

elever kan ses som en indikator på, hvilke tanker de gør sig om videre uddannelse og hvad de er 

motiverede for uddannelsesmæssigt. Selvom der er flest idrætselever, der svarer, at de endnu ikke 

ved, hvad de skal efter 9. klasse, så dækker det over en meget stor variation på klassetrin. Hvor det 

er den besvarelse 61,3 pct. af eleverne i 7. klasse angiver, er andelen 0,3 pct. blandt eleverne i 9. 

klasse, hvilket er lig besvarelsen fra én elev. 
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   Tabel 114: Hvad skal du efter 9. klasse?*** 

 10. klasse STX HHX el. HTX EUD Andet 
Jeg ved det 
ikke endnu 

7. kl. 6.0 11.1 2.5 0.0 19.1 61.3 

8. kl. 11.6 24.6 16.0 0.5 16.2 31.1 

9. kl. 33.8 32.5 19.9 0.6 12.9 0.3 

Alle 16.7 22.8 13.0 0.4 16.1 31.0 

 

Ser vi alene på eleverne i 9. klasse vil 33,8 pct. fortsætte i et 10.-klasse-tilbud og for knap 

halvdelens vedkommende skal det ske på en efterskole. Og andelen der forestiller sig et 

efterskoletilbud efter 9. klasse, er faktisk endnu større, da mere end halvdelen af svarene i den 

åbne svarkategori andet er, at eleverne skal på efterskole efter 9. klasse, ofte med tilføjelsen, at 

det er en idrætsefterskole. Næsten lige så mange, 32,5 pct., vil fortsætte i det almene gymnasium 

(STX) og 19,9 pct. vil på handelsgymnasiet (HHX) eller det tekniske gymnasium (HTX). Andelen af 

elever, der ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse (EUD) er bemærkelsesværdigt lavt og 

angives kun af to elever svarende til 0,6 pct. af idrætseleverne på 9. klassetrin. Tabellen viser 

tydeligt, hvordan der kommer en markant stigende afklaring omkring uddannelsesvalg jo højere 

klassetrin, de unge befinder sig på. 

Dykker vi ned i tallene kan vi for det første se, at der både er flere drenge end piger, som vil vælge 

10. klasse og som er uafklarede omkring deres valg af uddannelse. For det andet fremstår det 

meget tydeligt, at de gymnasiale uddannelser også er kønnede. Nærved dobbelt så mange piger 

som drenge vil vælge STX, mens det modsatte gør sig gældende for valget af HHX og HTX. Her er 

der næsten dobbelt så mange drenge. Afsøger vi derefter forskelle på de enkelte idrætsgrene kan 

vi se, at ishockeyspillerne skiller sig ud ved, at der er næsten dobbelt så mange (30,1 %) ift. 

gennemsnittet, der vil vælge 10. klasse, mens det er under halvt så mange der vil vælge STX (9,6 %). 

Imidlertid er der lidt flere end vi finder gennemsnitligt, der vil vælge en af de øvrige gymnasiale 

uddannelser. Blandt basketballspillerne er det til gengæld meget få der vil vælge HTX eller HHX  

(2,2 %), mens STX er det foretrukne vælg for flest - andelen er så høj som 37,8 pct. Endeligt ser vi 

også markante forskelle alt efter, hvilken socioøkonomisk baggrund eleverne har. Blandt eleverne 

med høj socioøkonomi er der en stærkt øget tilbøjelighed til at ville vælge STX (31,9 %) og en 

tilsvarende mindsket tilbøjelighed til ikke at have klarhed over uddannelsesvalget efter 9. klasse 

(28,4 %). Blandt elever med en middel socioøkonomi finder vi stærkt øget tilbøjelighed til ville 

vælge HHX eller HTX (16,0 %) og også betydeligt mindsket tilbøjelighed til ikke at vide, hvad der skal 

følge efter 9. klasse (30,1 %). Det er der til gengæld en betydeligt større andel af eleverne med lav 

socioøkonomi, der ikke ved endnu (40,0 %). Der er samlet set en mindre tilbøjelighed blandt disse 

elever til at skulle på en gymnasial uddannelse, men selvom der er en større andel (2,2 % – hvad 

der kun svarer til to personer) som angiver, at de skal på en erhvervsuddannelse, er det måske 

særligt for denne gruppe elever overraskende så få, der ser ud til at tænke i den retning efter 9. 

klasse.  

 



 118  

Jo højere vurdering af eget fagligt niveau, jo større sandsynlighed for at vælge en 

gymnasial uddannelse direkte efter 9. klasse 

Vi har prøvet at set nærmere på betydningen af de unges vurdering af deres egen faglighed for 

uddannelsesvalget efter 9. klasse. Her er det tydeligt, at de idrætselever, som vil vælge 10. klasse, 

har mindre tilbøjelighed til at vurdere deres eget faglige niveau som meget højt (7,2 %) eller højt 

(39,5 %) sammenholdt med de elever, der vil på en gymnasial uddannelse efter 9. klasse. Blandt de 

der vil vælge STX er der tre gange så mange, som vurderer deres faglige niveau som meget højt 

(22,0 %) og samtidigt langt flere, der vurderer deres faglige niveau som højt (59,0 pct.). De elever, 

der vil på HHX eller HTX, vurderer også deres faglige niveau væsentligt højere, selvom tallene ikke 

er helt så høje som for de der vil på STX. Andelen af idrætselever, der vil på HTX/HHX, som vurderer 

deres faglige niveau som meget højt eller højt er hhv. 17,8 og 55,0 pct. Vurderingen af ens faglige 

niveau ser således ud til at være retningsgivende for om eleverne vil tage et 10. klasses-forløb eller 

om de vil direkte på en gymnasial uddannelse efter 9. klasse. 

Hvor idrætselevernes vurdering af eget fagligt niveau ser ud til at hænge sammen med valget af 

uddannelse efter 9. klasse, kan vi til gengæld ikke se nogen kobling mellem vurderingen af eget 

sportsligt niveau og om eleverne vælger et 10. klasses-forløb eller om de skal direkte på en 

gymnasial ungdomsuddannelse. 

 

Hvilke tanker gør elever der vil vælge 10. klasse sig om ungdomsuddannelse 

Idrætseleverne der har angivet, at de vil vælge et 10. klasses-forløb, er også blevet spurgt, hvad de 

efterfølgende skal. Flest svarer, at de ikke ved det endnu (39,5 %). 29,9 pct. angiver, at de skal i det 

almene gymnasium og 21,0 pct. skal på handelsgymnasiet eller det tekniske gymnasium. Mere end 

halvdelen forestiller sig således at påbegynde en gymnasial uddannelse efter de har taget et 10. 

klasses-forløb. Relativt få elever forestiller sig at skulle i gang med en erhvervsuddannelse. Det er 

kun 6,0 pct. af idrætseleverne, der angiver at det er uddannelsesvejen efter 10. klasse. I forhold til 

andre elever i udskolingen er det atypisk, at så få elever ser en erhvervsuddannelse som en videre 

uddannelsesvej efter et 10.-klassesforløb. 

Disse tal dækker over store kønsforskelle. Mere end dobbelt så mange piger (48,1 %) som drenge 

(21,7 %) vil på STX efter 10. klasse. Til gengæld er der fire gange så mange drenge (7,8 %) som piger 

(1,9 %), der vil i gang med en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. Det er imidlertid stadig få 

drenge, der forestiller sig at skulle tage en erhvervsuddannelse. Endeligt er det mere udbredt 

blandt drengene (43,5 %) end pigerne (30,8 %) at være uafklarede omkring, hvad de skal efter 10. 

klasses-forløbet.  

 

Vil der være særlig mulighed for at prioritere din sport 

Vi har også spurgt, de elever, der har angivet, hvad de vil efter 9. klasse, hvorvidt deres valg af 

uddannelse/uddannelsessted har en idrætslinje eller lignende, der giver dem mulighed for at 

prioritere deres idræt. En klar majoritet, 75,4 pct., af idrætseleverne angiver, at det er tilfældet for 

deres valg, mens 12,8 pct. svarer nej og 11,8 pct. svarer ved ikke.  Ser vi isoleret på 9. klasses-

eleverne er det interessant, at andelen som svarer, at de skal gå i en 10. klasse eller på en 
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ungdomsuddannelse med særlige muligheder for at dyrke deres sport, svarer til gennemsnittet, 

mens andelen der svarer nej er større og udgør knap en femtedel. I forhold til den relativt lille 

søgning til erhvervsuddannelserne er det værd at bemærke, at der på erhvervsskolerne ikke 

eksisterer formaliserede tilbud om at kombinere uddannelse og eliteidræt, hvorved 

erhvervsuddannelser på den vis også står ringere som uddannelsesmulighed for idrætselever. 

 

Vejledning om mulighederne for at kombinere sport 

Mere end halvdelen af eleverne (56,2 %) angiver, at de har fået vejledning på skolen eller andre 

steder om de muligheder, der eksisterer for at kombinere uddannelse og idræt efter folkeskolen. 

Men der er også mange som ikke oplever, at det er tilfældet (29,2 %) og en del som er i tvivl  

(14,5 %). 

 Tabel 115: Har du fået vejledning på skolen eller andre steder om de muligheder der findes 
 for at kombinere uddannelse og idræt efter folkeskolen? 

 
Frekvens Procentandel 

Akkumuleret 
frekvens 

Akkumuleret 
procentandel 

Ja 560 56.2 560 56.2 

Nej 291 29.2 851 85.4 

Ved ikke 145 14.6 996 100.0 

 

Ser vi nærmere på klassetrin, så stiger andelen af elever, der oplever at have fået vejledning 

markant, jo højere klassetrin eleverne befinder sig på. Blandt 8. klasse-elever er andelen steget til 

62,7 pct. og blandt 9. kl.-eleverne er andelen 75,3 pct. Der er imidlertid 19 pct. som ikke oplever, at 

det er tilfældet. 

 

Hvad vil de unge gerne i fremtiden? 

I undersøgelsen har vi også bedt eleverne om at se længere ud i fremtiden ift. deres videre karriere 

og mere specifikt, hvad de forestiller sig at skulle, efter de har taget en ungdomsuddannelse. 

Flest idrætselever har et ønske om at blive professionelle idrætsudøvere. 40,9 pct. angiver, at det 

er det, de gerne vil, efter de har taget en ungdomsuddannelse. Ingen andre kategorier for 

fremtidsperspektiver er tilnærmelsesvis lige så store. Imidlertid svarer en stor del af idrætseleverne 

(25,9 %), at de endnu ikke ved, hvad de gerne vil. Samlet angiver 20,0 pct., at de gerne vil have en 

fremtid, hvor de kan kombinere eliteidræt med hhv. uddannelse (13,9 %) eller arbejde (6,1 %). 

Under 10 pct. angiver, at de ønsker at uddanne sig indenfor et fag, der ikke har noget med idræt at 

gøre (5,1 pct.) eller arbejde udenfor idrættens verden (3,8 pct.). 
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Tabel 116: Hvad vil du gerne lave efter du har taget en ungdomsuddannelse? 

 Frekvens Procentandel  

Være professionel idrætsudøver på fuld tid 407   40.9   

Kombinere elitesport med arbejde 61   6.1   

Kombinere elitesport med uddannelse 138   13.9   

Læse videre indenfor noget med idræt, krop og sundhed 34   3.4   

Arbejde indenfor idrætsverdenen som træner, leder e.l. 9   0.9   

Studere et fag, der ikke har noget med idræt at gøre 51   5.1   

Arbejde med noget udenfor idrættens verden 38   3.8   

Jeg ved det ikke endnu 258   25.9   

 

Disse tal dækker imidlertid over store kønsforskelle. Hvor hele 56,0 pct. af drengene gerne vil være 

professionelle på fuld tid, gælder det kun 15,4 pct. af pigerne. Drømmen om den professionelle 

karriere ser således især ud til at leve hos drengene. Hos pigerne er der flere, som gerne vil 

kombinere uddannelse med elitesport (22,1 pct.) end som gerne vil være professionelle på fuld tid. 

Ganske interessant er der på dette spørgsmål, i modsætning til det mere snævre spørgsmål om 

valg af fremtidig uddannelse efter 9. klasse, flere piger end drenge, der svarer, at de endnu ikke 

ved, hvad de gerne vil. Andelene for piger og drenge er hhv. 35,0 og 20,5 pct. Endeligt er der også 

væsentligt flere piger end drenge, som enten gerne vil uddannelse sig indenfor fagområder, der har 

med krop, idræt og sundhed at gøre eller fag, der slet ikke har med idræt at gøre. Det forekommer 

ganske interessant, at der så store forskelle på piger og drenges ønsker omkring fremtidig 

(idræts)karriere. For drengene ser mulighederne for en professionel karriere ud til at være et 

meget tydeligere mål. 

Disse forskelle viser sig også at gøre sig gældende, når vi ser nærmere på, hvilken idrætsgrene 

idrætseleverne dyrker. Her er der også meget store forskelle. Inden for ishockey er det 60,3 pct. og 

inden for fodbold er det 56,1 pct. af udøverne, der gerne vil være på professionelle på fuld tid, 

mens det indenfor svømning kun gælder for 3,6 pct. Det peger på, at de forskellige idrætsgrene ser 

ud til at stille de unge forskellige karrieremuligheder i udsigt. Hvor fx fodboldspillere kan se 

muligheder for en professionel karriere med en fornuftig økonomi, selvom de ikke er på 

landsholdsniveau, er det de færreste svømmere, der har mulighed for at leve professionelt af deres 

svømning med mindre de har et meget højt internationalt niveau. En sådan forskel kan man også 

aflæse mellem drenge- og pigefodboldspillerne. Blandt pigerne er det nemlig kun 12,2 pct. som 

gerne vil have en professionel karriere på fuld tid, mens tallet for drengene er så højt som 69,2 pct. 

Det afspejler også de store økonomiske forskelle, som der er mellem kønnene indenfor fodboldens 

verden. Blandt svømmerne er det mere end halvdelen (52,4 %) som ikke ved, hvad de gerne vil lave 

efter de har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Blandt basketballspillere (24,4 %), 

badmintonspillere (22,1 %) og håndboldspillere (19,8 %) finder vi en stærkt øget tilbøjelig til at ville 

kombinere elitesport med videre uddannelse, mens det modsatte gælder for ishockeyspillere  

(6,9 %) og fodboldspillere (6,5 %). 
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Den socioøkonomiske baggrund ser også ud til at påvirke de unges forestillinger om, hvad de skal 

efter de har taget en ungdomsuddannelse. Blandt elever med lav socioøkonomi er det over 

halvdelen, som gør sig tanker om en fuldtidsprofessionel karriere (56,7 %), mens det er under en 

tredjedel af elever med høj socoiøkonomi (31,2 %). Ganske interessant er der en mindre 

tilbøjelighed til, at eleverne med lav socioøkonomi angiver, at de ikke ved, hvad de gerne vil (13,3 

%), mens der omvendt er øget tilbøjelighed hertil blandt eleverne med middel og høj socioøkonomi 

(hhv. 26,1 og 29,11 %). Dette er modsat, hvad vi fandt på spørgsmålet om, hvad eleverne skulle 

efter 9. klasse.  

Det er imidlertid værd at bemærke, at når vi ser på, hvordan de unge besvarer spørgsmålet efter 

hvilket klassetrin de går på, falder andelen der gerne vil være professionelle på fuld tid, jo højere 

klassetrin de unge befinder sig på. Andelen af elever der gerne vil være professionelle på fuld tid 

efter endt ungdomsuddannelse er for 7., 8. og 9. klasses-eleverne hhv. 48,9, 41,4 og 32,2 pct. Til 

gengæld er der væsentligt flere i 9. klasse end på de øvrige klassetrin, der gerne vil studere noget 

der ikke har med idræt at gøre eller arbejde med noget helt udenfor idrættens verden. Disse 

elevers fremtidsperspektiver forekommer umiddelbart ikke at have eliteidrætten som et centralt 

omdrejningspunkt, omvendt er der også tegn på, at der kan åbne sig andre perspektiver på, 

hvordan idrætten kan være en del af ens videre karriere, da vi også blandt 9. klasses-eleverne ser 

en øget tilbøjelighed til at angive et arbejde som idrætstræner eller -leder som et 

fremtidsperspektiv. 

Når vi sammenholder, hvad idrætseleverne gerne vil efter de har taget en ungdomsuddannelse 

med deres egen vurdering af deres sportslige niveau, viser det sig, at der blandt de idrætselever, 

der har et ønske om få en professionel karriere som de kan leve af, er en stærk overepræsentation 

af de elever, der vurderer, at de har et meget højt sportsligt niveau. Mens der blandt de elever, der 

efter endt ungdomsuddannelse vil studere et fag, der ikke har med idræt at gøre eller ønsker at 

arbejde udenfor idrættens verden, er en stærk overepræsentation af elever, der vurderer at deres 

sportslige niveau hverken er højt eller lavt. For denne gruppe idrætselever er der dog stadig flest, 

som vurderer deres sportslige niveau som højt. Det peger på, at det sportslige niveau og elevernes 

egne vurderinger af disse spiller væsentligt ind på de fremtidsorienteringer, som de unge har, og i 

hvor høj grad de tør drømme om en professionel karriere indenfor eliteidrætten. 
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Tabel 117: Sammenhæng mellem vurdering af sportsligt niveau og fremtidige karriereønsker*** 

  Hvad er din vurdering af dit eget sportslige niveau? 

Hvad vil du gerne lave  
efter du har taget en 
ungdomsuddannelse? Meget højt Højt 

Hverken 
højt ell. lavt Lavt Meget lavt N 

Være professionel 
idrætsudøver på fuld tid 

 

 
42.8 (174) 52.6 (214) 4.7 (19) 0.0 0.0 407 

 

 

Kombinere eliteidræt  
med arbejde 

 

 
21.3 (13) 70.4 (43) 8.2 (5) 0.0 0.0 61 

Kombinere eliteidræt  
med uddannelse 

 

 
26.8 (37) 65.9 (91) 7.3 (10) 0.0 0.0 138 

Læse videre indenfor noget 
med idræt, krop og sundhed 

 

 
17.7 (6) 61.8 (21) 20.6 (7) 0.0 0.0 34 

Arbejde indenfor idræts-
verden (træner, leder osv.) 

 

 
33.3 55.6 (5) 0.0 11.1 (1) 0.0 9 

Studere et fag, der ikke har 
med idræt at gøre 

 

 
7.8 (4) 53,0 (27) 29.4 (15) 7.8 (4) 2,0 (1) 51 

Arbejde med noget udenfor 
idrættens verden 

 

 
21.1 (8) 47.4 (18) 21.1 (8) 10.5 (4) 0.0 38 

Jeg ved det ikke i endnu  20.2 (52) 61.6 (159) 16.7 (43) 0.8 (2) 0.8 (2) 258 

Total  29.8 (297) 58.2 (578) 10.6 (107) 1.1 (11) 0.3 (3) 996 

 
 

Hvad vil du gerne være – idrætselevers tanker om fremtidigt erhverv  

Vi har desuden bedt eleverne om at angive, hvorvidt de ved, hvilket erhverv eller arbejde de gerne 

vil have i fremtiden. Det ved en tredjedel af idrætseleverne (33,9 %), mens to tredjedele (66,1 %) 

svarer nej. Den tredjedel af idrætseleverne som har svaret bekræftende, er blevet bedt om at 

angive, hvilket erhverv eller arbejde de har gjort sig forestillinger om. De åbne besvarelser varierer 

meget, da der både er elever, som meget specifikt redegør for de tanker, de har om fremtiden, fx 

som en dreng skriver: ”Jeg vil gerne læse jura eller statskundskab, og vil derefter gerne være 

advokat, politiker eller ansat i centraladministrationen”, mens det for andre umiddelbart kan 

fremstå mere uklart, hvor det fremtidige arbejdsfelt er fx udtrykt ved en anden dreng, der angiver 

”VVS eller advokat” som må siges at være to meget forskellige fremtidsperspektiver for et 

kommende arbejdsliv. 

Når vi ser på de unges jobønsker i de 338 besvarelser, er der stor variation i idrætselevernes ønsker 

og perspektiver. Alligevel er der en række erhverv, som samler en stor del af eleverne. Topscoreren 

er politibetjent, som 43 idrætselever angiver som deres jobønsker, og som der dermed er flere, 

som angiver end professionel idrætsudøver, hvad der dog ligger nr. 2 på listen. På tredjepladsen 

kommer et erhverv, der også har store berøringer med idrætslivet og brugen af kroppen, nemlig 

fysioterapeut. Derefter følger læge og således endnu et erhverv i sundhedssektoren. På 
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femtepladsen er der lige mange, som angiver ingeniør og jurist. Syvendepladsen tilfalder ønsket om 

at blive journalist. På plads nr. 8 finder vi igen et erhverv, der relaterer sig tydeligt til idrættens 

verden: Ønsket om at blive professionel træner. På 9.-pladsen kommer psykolog, hvor enkelte 

endda har et specificeret ønske om at blive sportspsykolog. 10-pladsen går til ønsket om at blive 

ansat i en bank. 

Top 10-listen for erhvervsønskerne dækker imidlertid over store kønsforskelle. Hvor forestillingen 

om en professionel idrætskarriere er det perspektiv, som er det mest udbredte hos drengene, er 

det et perspektiv vi slet ikke finder i pigerne top 10. Det er i øjenfaldende, at det karriereønske flest 

drenge har, slet ikke finder udbredelse blandt pigerne. Det er interessant, at så mange drenge ser 

muligheder for at kunne leve af deres sport, hvor realistisk disse perspektiver nu engang er, mens 

pigerne slet ikke ser det som perspektiv for deres idrætskarriere. 

Til gengæld er det værd at bemærke, at en meget stor andel af både drenge og piger har et ønske 

om at blive politibetjent. Hos pigerne er det langt det mest udbredte karriereønske. Hos pigerne er 

der også en større andel, der har ønske om at blive læge end vi finder hos drengene. Hos drengene 

er ingeniør til gengæld et af de mest udbredte karriereønsker på tredjepladsen, mens det ikke er på 

pigernes top 10. Hos drengene finder vi top 10-listen både et ønske om at blive bankansat og et 

ønske om at blive arkitekt, som ikke er på pigernes top 10-listen. Til gengæld er psykolog, dyrlæge 

og frisør i pigernes top 10, men ikke på drengenes. Ganske interessant er frisør det eneste erhverv 

på top 10-listerne, der umiddelbart går via en erhvervsuddannelse. Hvor det normalt kunne 

formodes, at der ville være mange drenge, der ville vælge erhverv som fordrer en 

erhvervsuddannelse, gælder det kun i ringe grad blandt idrætseleverne. Udenfor top 10-listen er 

der dog enkelte drenge, som har et ønske om at bliver tømrer eller mekaniker. 

Top 10  
Fremtidig erhverv: Hvad vil du gerne være? 

Piger Drenge 
Placering Erhverv Placering Erhverv 

1 Politibetjent 1 Professionel idrætsudøver 

2 Læge 2 Politibetjent 

3 Fysioterapeut 3 Ingeniør 

4 Jurist/advokat 4 Fysioterapeut 

5 Psykolog 4 Journalist 

5 Sygeplejerske 6 Jurist/advokat 

7 Journalist 7 Bankansat 

8 Professionel træner 8 Professionel træner 

8 Dyrlæge 8 Læge 

8 Frisør 10 Arkitekt 
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Mange af de ønsker, som de unge har i udskolingen, vil sandsynligvis ændre sig i løbet af deres 

ungdomsuddannelse. Ikke desto mindre er det værd at bemærke, at de unge generelt har fokus på 

uddannelser, der kræver videregående uddannelse, og at erhvervsuddannelserne ikke forekommer 

at være et perspektiv for særligt mange idrætselever. Til gengæld er et erhverv som politibetjent, 

som kræver en god fysik og et job der signalerer bevægelse, ganske udbredt. Selvom Politiet i 

øjeblikket har en stigende andel kvindelige ansøgere, er det en stor del af pigerne, som har dette 

fremtidige jobønske. Fysioterapeut ligger højt både hos piger og drenge, hvilket kan hænge 

sammen med, at mange af idrætseleverne har kendskab til fysioterapeuters arbejde og kan 

relatere sig til at arbejde med kroppen og genoptræning fx efter skader. 

 

Opmærksomhedspunkter 

Idrætseleverne ser ud til at orientere sig mod en dobbelt karriere, hvor videre uddannelse og 

talentudvikling kombineres. Det afspejler sig bl.a. i, at flertallet vil vælge en ungdomsuddannelse 

med en idrætslinje efter 9. klasse og i at deres fremtidige erhvervsønsker går i retning af jobs hvor 

idræt eller et kropsligt element indgår på en eller anden måde. Det er imidlertid 

bemærkelsesværdigt at næsten ingen idrætselever ønsker at tage en erhvervsuddannelse. Det 

hænger muligvis sammen med, at der ikke findes særlige ordninger for idrætstalenter på disse 

uddannelser. Dette bemærkelsesværdige fund påkalder sig opmærksomhed, fordi man må antage 

at en lige så stor andel af idrætselever som almindelige elever vil befinde sig godt på en 

erhvervsuddannelse. Det er også værd at lægge mærke til, at der er stor forskel mellem de 

forskellige idrætsgrene på, om en professionel karriere er en realistisk mulighed. Fodbold skiller sig 

ud med relativt gode muligheder for en professionel karriere. Det forhold slår desuden igennem i 

form af manglende ligestilling mellem kønnene. 
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15. Idrætselevernes faglige præstationer  

I dette kapitel belyser vi, hvordan idrætseleverne klarer sig fagligt. Vi tager udgangspunkt i analyser 

af afgangsprøverne for 9. klasse i 2013 (skoleåret 2012/13) i de to hovedfag dansk og matematik, 

og nærmere bestemt fagdelene skriftlig dansk læsning og skriftlig matematisk problemløsning. Vi 

sammenligner idrætselevernes karakterer i de to fag med de øvrige elevers karakterer på de 15 

idrætsskoler. Vi ser desuden på, om idrætsskolernes fordeling af karakterer i de to fag adskiller sig 

fra de øvrige folkeskoler i kommunen. I analyserne af karaktererne inddrager og kontrollerer vi bl.a. 

for de vigtigste sociale variable, dvs. kønsforskelle på eleverne, forskelle på elevernes etniske 

herkomst og socioøkonomiske forskelle på elevernes forældrebaggrund.9 Afslutningsvist anvendes 

multivariable analyser, hvor de enkelte variable kontrolleres for indvirkning af de øvrige udvalgte 

variable. Derved får vi mulighed for at undersøge, om en eventuelt positiv eller negativ effekt på 

afgangskarakterer ved at gå i en idrætsklasse kan tilskrives idrætsklassen, eller om der er andre 

faktorer, som forklarer eventuelle forskelle. Det er værd at bemærke, at kapitlets analyser er 

baseret på registerdata med alle 9. klasses idrætselever. 

Fagene dansk og matematik er valgt, fordi det er de to fag, der fylder mest i grundskolen i både 

omfang og i vægtning af, hvilke centrale færdigheder og kompetencer eleverne skal have med fra 

grundskolen. Der er i disse år et stort fokus både i Danmark og internationalt på at undersøge, 

kvalificere og forbedre elevernes læsekompetencer og matematisk-naturvidenskabelige evner (jf. 

Mejding & Rønholt 2011, Allerup 2012 og Troelsen & Sølberg 2008). I den sammenhæng fremstår 

de valgte fag også som meget centrale. 

 

Analyse af karakterer i dansk læsning 

Først undersøger vi afgangskaraktererne i skriftlig dansk læsning på 9. klassetrin. I fagdelen læsning 

er der fokus på elevernes læsekompetence, hvor elevernes læseforståelse og læsehastighed 

vurderes i forhold til forskellige typer tekster. I ”Vejledning for prøvefaget dansk” fremhæves det, 

at to af trinmålene for fagdelen er, at eleverne skal kunne ”læse med høj bevidsthed om eget 

udbytte af det læste” og ”fastholde hensigtsmæssige læserutiner med henblik på en langsigtet 

læsekultur”. Derved understreges, påpeges det, vigtigheden af den kontinuerlige læseindsats – 

også i udskolingen (jf. Undervisningsministeriet 2010). 

Når vi ser på den såkaldt marginale analyse af prøvekaraktererne i faget, hvor der ikke er taget 

højde for påvirkningen fra andre variable, kan vi aflæse visse forskelle mellem idrætselever og de 

øvrige elever på skolerne.10 Næsten ingen (0,5 %) idrætselever har ikke præsteret tilstrækkeligt til 

                                                           
9
 De gennemførte kontrollerede statistiske analyser ligger inden for området log-lineære modeller, hvor betinget 

uafhængighed er et nøglebegreb og ikke må forveksles med den type ’kontrol’, som finder sted i ordinære 
regressionsanalyser. 
10 I relation til karakterernes fordeling på syv-trins skalaen bør det bemærkes, at de bestående karakterer tilstræbes at 

normalfordeles efter den internationale ECTS-skala, hvor de ti bedste pct. får karakteren 12 (A), de følgende 25 pct. får 
karakteren 10 (B), de midterste 30 pct. får karakteren 7 (C), de næste 25 pct. får karakteren 4 (D) og de svageste 10 pct. 
får karakteren 02 (E). Karakterskalaen kan nationalt og over en årrække siges at være relativ. Men i den konkrete brug er 
det afgørende, at karakterskalaen anvendes absolut med udgangspunkt i beskrivelserne af de enkelte karakterer og i 
forhold til fagets og uddannelsens mål (jf. Undervisningsministeriet 2013a, 2010 og 2010). 
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at kunne få mindst 02, mens der er en smule flere blandt de øvrige elever (2,6 %), der har fået 

karakteren 00.11 Gennemgående er der en tendens til, at idrætseleverne får bedre karakterer end 

de øvrige elever. Det gælder især andelen af idrætselever, der har fået 7- og 10-taller. Her er der 

hhv. 3,7 og 7,1 procentpoints forskel i idrætselevernes favør. Imidlertid er der ikke forskel på 

andelen af elever, der har fået den højeste karakter. Andelen, der har fået karakteren 12, er faktisk 

minimalt større blandt de øvrige elever (6,9 %) end blandt idrætseleverne (6,7 %). 

    Tabel 118: 9. klasses afgangskarakterer i dansk læsning*** 

 - 03 00 02 4 7 10 12 

Idræts-
elever 
(n=402)  

0.0 0.5 5.0 25.4 34.1   28.4    6.7 

Øvrige 
elever  
(n=817) 

0.0 2.6    7.7  31.2   30.4 21.3   6.9 

Alle 
elever 
(n=1219) 

0.0 1.9  6.8 29.3 31.6 23.6 6.8 

 

Køn, etnicitet og socioøkonomi og karakterer i dansk læsning 

Dykker vi ned i grundigere analyser af tallene kan vi spore, at der er kønsforskelle på drenge og 

pigers karakterer i dansk læsning. Uanset om de er idrætselever eller ej får pigerne generelt højere 

karakterer end drengene. Dette mønster er også kendt generelt for karakterer i faget dansk (jf. EVA 

2005). Sammenligner vi alene idrætsdrenge med de øvrige drenge på skolerne, er de førstnævnte 

mere tilbøjelige til at få de bedste karakterer i faget. Den samme forskel på idrætselever og de 

øvrige elever på skolerne gør sig også gældende, når vi sammenligner idrætspiger med de øvrige 

piger. Her er sammenhængen endda stærkere.  

Afsøger vi om der er forskel på idrætselever og de øvrige elever alt efter etnicitet, kan vi blandt 

elever med etnisk minoritetsbaggrund ikke spore forskelle på, hvorvidt eleverne er idrætselever 

eller ej. Her er tallene imidlertid også ganske små.  

Til gengæld er der forskel på idrætseleverne og de øvrige elevers karakterer alt efter, hvilken 

socioøkonomisk familiebaggrund, eleverne har. Det gælder imidlertid alene for de elever, der på 

det på anvendte socioøkonomisk indeks har en middel socioøkonomi. Blandt idrætselever med en 

middel socioøkonomisk familiebaggrund finder vi en statistisk signifikant øget andel elever som får 

karaktererne 7, 10 og 12. Der er ikke signifikante forskelle på idrætselever og de øvrige elever med 

høje eller lave socioøkonomiske baggrunde. Generelt er eleverne, uanset om de er idrætselever 

eller ej, mere tilbøjelige til at få bedre karakterer i dansk læsning, jo bedre socioøkonomi deres 

                                                           
11

 Ved folkeskolens afgangsprøver kan elever ikke dumpe med karaktererne - 03 og 00. I modsætning til det videre 

uddannelsessystems eksamensformer får eleverne deres afgangsbevis fra folkeskolen uanset deres 

karaktergennemsnit og hvilke karakterer, de har opnået i de forskellige fag. 
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forældre har. Et sådant mønster finder vi generelt set for karaktergivningen i grundskolen (fx EVA 

2005 og Andersen & Winter 2011). 
 

Analyse af sammenhæng mellem karakterer i dansk læsning og om elever er 

idrætselever eller ej – givet deres køn, etnicitet og socioøkonomi  

Nu vil vi give os i kast med at analysere samspillet mellem køn, socioøkonomi, etnicitet, 

prøvekarakteren i dansk skriftlig læsning og om eleven er idrætselev eller ej. Herved vil vi kunne 

afklare, om der er sammenhæng mellem karakterer i dansk læsning, og om elever på en skole er 

idrætselever eller ej. 

I nedenstående figur er sammenhængene belyst i en uafhængighedsgraf. Forbindelseslinjerne viser 

om der er sammenhæng mellem to variable, og det tal som er skrevet på linjen er udtryk for, hvor 

stærk sammenhængen, dvs. korrelationen, er. Tallet angiver den såkaldte gamma-værdi, der går 

fra -1 til +1. Hvis gamma-værdien er 0, er der ingen sammenhæng mellem to variable. Som figuren 

viser, er der ingen forbindelseslinje mellem karakterer i dansk læsning og hvorvidt eleverne på en 

skole er idrætselever eller ej, eftersom gamma-værdien er lig 0. Dermed er der ingen korrelation.  

  

 

Vi kan til gengæld se, at der er en række andre sammenhænge. Stærkest er koblingen mellem 

karakterer og det socioøkonomiske indeks. Jo højere elevens socioøkonomi er, desto større 

sandsynlighed for, at de får en høj karakter. Tilsvarende øges sandsynligheden for at få en høj 

karakter, hvis man er pige, og hvis man ikke er to-sproget. 
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Ingen sammenhæng mellem karakterer i dansk læsning og om elever går på en 

idrætsskole eller en anden folkeskole i kommunerne  

Vi har på samme vis afsøgt, om der er sammenhæng mellem karaktergivningen, og hvorvidt en elev 

går på en idrætsskole eller en anden folkeskole i de undersøgte kommuner. Analysen viser ingen 

statistisk sammenhæng, når der tages højde for køn, etnisk baggrund og socioøkonomi. 

  

Analyse af karakterer i matematisk problemløsning 

Nu vil vi se nærmere på, hvordan det går idrætseleverne i 9. klasses-afgangsprøverne i fagdelen 

skriftlig matematisk problemløsning. I fagdelen skal eleverne prøves i anvendelse af matematik til 

behandling af problemer fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold og i behandling af matematiske 

problemstillinger. Eleverne skal således både kunne forstå og finde matematiske løsninger på 

forskellige problemer i deres omverden, der viser deres matematiske kompetencer og evne til at 

anvende matematiske modeller (Undervisningsministeriet 2013). Når vi sammenligner 

idrætseleverne med de øvrige elever i matematisk problemløsning kan vi blandt de elever, der har 

været til afgangsprøve, se at alle idrætselever har præsteret tilstrækkeligt til at få 02 til prøven, 

mens der er 6,5 pct. blandt de øvrige elever på skolerne, der ikke formår at præstere tilstrækkeligt 

til prøven. Der er kun en lille forskel på andelen af elever, der har fået karakteren 12. Lidt flere 

idrætselever har fået den højeste karakter.  

Mere markant er forskellen på andelen af elever, der har fået karakteren 10. Her er der nærved 

dobbelt så mange blandt idrætselever (27,8 %) som blandt de øvrige elever på skolerne (14,8 %). 

     Tabel 119: 9. klasses afgangskarakterer i matematisk problemløsning*** 

 - 03 00 02 4 7 10 12 

Idræts-
elever 
(n=403)  

0.0 0.0 6.2 17.1 40.0 27.8 8.9 

Øvrige 
elever  
(n=820) 

0.0 6.5 12.1 27.1 32.8 14.8 6.8 

Alle 
elever 
(n=1213) 

0.0 4.3   10.1   23.8   35.2   19.1    7.5 

 
 

Køn, etnicitet og socioøkonomi og karakterer i matematisk problemløsning 

Går vi bagom tallene kan vi spore, at der generelt er forskel på elevernes karakterer i matematisk 

problemløsning alt efter, hvilken socioøkonomisk baggrund, de har. Jo højere socioøkonomi, jo 

større sandsynlighed for at få de højeste karakterer. For idrætseleverne er der endvidere en større 

andel af de, der har lav og især de der har mellem socioøkonomisk familiebaggrund, der har en 

øget tilbøjelighed til at få højere karakterer end de øvrige elever med samme socioøkonomiske 

profil.  
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Etnisk minoritetsbaggrund spiller også generelt ind som en faktor på elevernes karakterer. Generelt 

får etniske minoritetsunge oftere lavere karakterer. Dette er dog mindre udtalt blandt 

idrætselever. Igen er det værd at bemærke at analysen baserer sig på få idrætselever med 

minoritetsbaggrund.  

Til gengæld sporer vi ingen kønsforskelle. Hverken generelt eller mellem piger og drenge alt efter 

om de er idrætselever eller tilhører de øvrige elever på skolen. 
 

Analyse af sammenhæng mellem karakterer i matematisk problemløsning og om 

elever er idrætselever eller ej – givet deres køn, etnicitet og socioøkonomi  

Spørgsmålet er s,å om der for prøvekaraktererne i matematisk problemløsning er en reel 

sammenhæng med, hvorvidt eleverne på en skole er idrætselever eller ej. Nedenstående 

uafhængighedsgraf viser samspillet mellem køn, socioøkonomi, etnicitet, prøvekarakteren i 

matematisk problemløsning og om eleven er idrætselev eller ej. Modsat hvad vi fandt for dansk 

læsning viser figuren, at der faktisk er en forbindelseslinje, og dermed korrelation, mellem 

karakterer i matematisk problemløsning og om eleverne på en skole er idrætselever eller ej. 

Gamma-værdien er 0,22, hvilket peger på, at selv når vi tager højde for de øvrige variable, får 

idrætseleverne alt andet lige højere karakterer i matematisk problemløsning. Det peger ganske 

interessant på, at idrætseleverne har en øget tilbøjelighed til at få højere karakterer i matematisk 

problemløsning end de øvrige elever på skolerne. 

 

Sammenhængen er dog ikke nær så stærk som korrelationen mellem karakterer og 

socioøkonomisk baggrund. Sandsynligheden for at få en høj karakter øges tilsvarende, hvis man 
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ikke er to-sproget. Derimod finder vi ingen statistisk sammenhæng mellem en elevs køn og 

karaktergivningen.  

 

Ingen sammenhæng mellem karakterer i matematisk problemløsning og om 

elever går på en idrætsskole eller en anden folkeskole i kommunerne  
 

Som for dansk læsning har vi afsøgt, hvorvidt der er korrelation mellem karaktergivningen i 

matematisk problemløsning og om man går på en idrætsskole eller en anden folkeskole i de 

undersøgte kommuner. Heller ikke her er der statistisk sammenhæng givet køn, etnicitet og 

socioøkonomi. 

 

Idrætselevernes faglige præstationer 

Analyserne af de skriftlige prøver i dansk læsning og matematisk problemløsning peger på, at 

idrætseleverne fagligt er helt på niveau og i matematik endda bedre end andre elever, når der 

tages højde for forskelle betinget af køn, etnicitet og socioøkonomi.  

For idrætsklasserne må det siges at være et meget positivt resultat, at idrætseleverne skolefagligt 

formår at præstere så godt, når vi samtidigt ved, at de tidsmæssigt har en mere presset hverdag 

end andre elever og i perioder kan have mere fravær pga. af træningslejre og stævner mv. Det 

indikerer, at idrætsklasser formår at få eleverne til både at prioritere skolegang og idræt, hvad 

survey-undersøgelsens resultater da også understøtter. Idrætten ser således på ingen måde ud til 

at blive bekostning af deres faglige skolepræstationer. 

Det forekommer interessant, at der endda kan spores en positiv effekt af at være idrætselev i 

matematik (matematisk problemløsning), der peger på, at idrætseleverne ikke bare er målrettede 

indenfor sportens domæne men også indenfor det skolefaglige domæne. Hvorfor eleverne 

præsterer bedre end, hvad man kan forvente givet deres køn, etnicitet og socioøkonomi, i 

matematisk problemløsning, men ikke i dansk læsning, kan vi kun gisne om. Det kan være, at 

matematisk problemløsning fagligt indeholder emner og opgaver, der har paralleller til deres 

hverdag, hvor det også handler om at kunne planlægge og optimere? Og omvendt kan det også 

være, at det er sværere for eleverne at præstere bedre end forventeligt i dansk læsning, da det er 

et fagområde, der fordrer, at de dagligt læser i længere tid, hvilket kan være vanskeligt at presse 

ind i deres hverdag?  

 

Opmærksomhedspunkter 

Set fra idrætsklassernes perspektiv er det en succes, at idrætseleverne skolefagligt klarer sig så 

godt, på trods af, at eleverne har en hverdag, hvor idrætten tager store dele af deres tid og 

kræfter. Idrætsklasserne lykkes med andre ord med at talentudvikle på en forsvarlig måde, således 

at idrætseleverne sikres en grunduddannelse af en god kvalitet. Men det er vigtigt at være 

opmærksom på, at forsvarligheden ikke praktiseres på en sådan måde at idrætseleverne oplever, 

at de skal performe hele tiden og over hele linjen. Det ville være en form for forsvarlighed, som 

man kunne betegne som dobbelt målrettethed. 
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Afslutning: Opsamling og perspektiver 

I opsamlingen forsøger vi at trække nogle større linjer op på tværs af rapportens forskellige kapitler 

for at vise, hvad en idrætsklasse er, og hvordan den virker. Opsamlingen er struktureret i seks 

afsnit: Vi starter indefra og ser på, hvem idrætsklasserne består af, og hvilken kultur, der etableres i 

idrætsklasserne. Derefter ser vi på idrætsklasserne som kombineret lærings- og træningsmiljø, og 

hvordan idrætsklasserne indgår i skolens samlede fællesskab. Til sidst ser vi på forholdet mellem 

idrætsklasserne og familierne og de fremtidsperspektiver, som idrætsklasserne åbner for eleverne. 

Undervejs i opsamlingen sætter vi undersøgelsens resultater i relation til de modsatrettede hensyn, 

som eliteidrættens organisationer og folkeskolen skal tage i deres arbejde. Det drejer sig som 

beskrevet i indledningen om at talentudvikling både skal udvikle idrætsfolk, der kan vinde guld til 

Danmark og udvikle hele idrætsmennesker, samtidig med at folkeskolen både skal uddanne 

fremtidens arbejdskraft og forestå elevernes alsidige udvikling. 

 

Sammensætning af idrætsklasserne 

Idrætsklasserne er sammensat på en anden måde end de almindelige klasser i de respektive 

kommuner. Der er typisk en overrepræsentation af drenge i en idrætsklasse; der er en 

overrepræsentation af etnisk danske elever i forhold til indvandrere og efterkommere; eleverne er 

generelt en smule bedre stillet på det socioøkonomiske indeks med enkelte undtagelser, og 

halvdelen af eleverne har forældre, der selv har dyrket elitesport. Når klassernes sammensætning 

har en bias hænger det naturligvis sammen med den måde, der rekrutteres til klasserne på. Hvor 

almindelige folkeskoleklasser rekrutterer fra et bestemt skoledistrikt og sammensættes tilfældigt i 

klasser, så rekrutterer idrætsklasserne via idrætsklubber i elitekommunerne ud fra elevernes talent 

indenfor bestemte idrætsgrene. 

Udvælgelsen foregår gennem et passagepunkt af idræt, der er organiseret i foreninger og klubber. 

Her sorteres idræt, der dyrkes udenfor idrætsforeninger fra. Det kan forklare noget af den etniske 

bias i idrætsklasserne, idet især unge piger med indvandrebaggrund i mindre grad er aktive i 

idrætsforeninger end etniske danske piger. Derudover er adgangen til idrætsklasserne reguleret af 

de idrætsgrene, der er udvalgt som prioriterede idrætsgrene i elitekommunerne. Det er lidt 

forskelligt hvilke idrætsgrene, der prioriteres i de 14 kommuner, der deltager i undersøgelsen. Men 

der tegner sig et meget klart billede af seks dominerende idrætsgrene, hvoraf de to alene udgør 

halvdelen af samtlige idrætselever, og en række små idrætsgrene. De klubber, der er udvalgt af 

elitekommunerne, ser ud til at være klubber med en hvis organisatorisk kraft, som bl.a. sætter dem 

i stand til at have en løbende dialog med skolen og tilbyde kvalificeret talentudvikling. Nogle 

klubber har desuden fuldtidsansatte trænere, der kan varetage den disciplinspecifikke 

morgentræning for klubbens idrætselever. Der er som sagt stor forskel på, hvordan 

idrætsklassemodellen er organiseret i de forskellige elitekommuner, men det generelle billede er, 

at relativt få klubber koncentreret på nogle bestemte idrætsgrene har afgørende indflydelse på, 

sammensætningen af idrætseleverne i klasserne. Samarbejdsklubbernes indflydelse understreges 

af, at nogle elever har valgt at skifte klub i forbindelse med, at de er begyndt i idrætsklasse. 

Udvælgelsen finder i de fleste kommuner sted i form af en prøvetræning, hvor de talenter, der er 
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blevet indstillet til optagelse, bliver vurderet. Her sekunderes lokale trænere ofte af eksperter fra 

specialforbundene, som hjælper med at vurdere om talenterne har potentialet til at nå eliten 

indenfor deres sport. De to parters interesse er ikke helt sammenfaldende, idet klubberne er mere 

lokalt orienteret end specialforbundene, der er mere orienteret mod udvikling af den nationale 

elite.  

Idrætsklassens placering har også betydning for hvem tilbuddet bliver attraktivt for. I nogle 

kommuner har man valgt socialt belastede skoler, og i andre kommuner har skolens geografiske 

placering i forhold til idrætsanlæg været afgørende for skolevalget. Der er givetvis nogle forældre, 

der ikke ønsker at flytte deres børn til en socialt belastet skole og derfor vælger idrætsklassen fra. 

Undersøgelsen viser dog, at der er en overrepræsentation af elever i idrætsklasser, der scorer højt 

på det socioøkonomiske indeks, så det er ikke en effekt, der slår hårdt igennem. Når det ikke slår 

hårdt igennem, så kan det hænge sammen med, at idrætselevernes forældre også er karakteriseret 

ved selv at have dyrket idræt på et højt niveau. Halvdelen af idrætseleverne angiver at én af deres 

forældre har dyrket idræt på eliteniveau. Man kan derfor forestille sig, at så længe idrætsklasserne 

formår at danne ramme om en idrætskultur, hvor børnenes satsning på idræt understøttes, så 

betyder det mindre, hvor klassen er placeret geografisk i kommunen.  

Der knyttes også en række professionelle aktører til idrætsklasserne, som har betydning for, 

hvordan skolen og idrætten kommer til at virke sammen. På nogle skoler er der ansat en 

idrætskoordinator, der har ansvaret for at varetage opgaver, der vedrører samspillet mellem 

klubber og skole. Det kan være idrætskoordinatoren, som eleverne skal henvende sig til, hvis de 

ønsker at få fri fra undervisning for at tilgodese deres idræt. Til idrætsklasserne knyttes også ofte 

fysioterapeuter, der kan konsulteres i forbindelse med skader, genoptræning og 

skadesforebyggelse. Med mellemrum trækkes der andre eksperter ind, der ved noget om 

sportsernæring, mentaltræning, skadesforebyggelse m.m. Hvorvidt idrætsklasserne bemandes af 

lærere med et særligt forhold til idræt ved vi ikke noget om gennem surveyen, men det er vores 

indtryk fra de igangværende casestudier, at der er enkelte lærere, der også har opgaver fx som 

trænere i samarbejdsklubberne. Men det generelle billede er, at lærerne tilknyttes idrætsklasserne 

ud fra skolefaglige kriterier. De folk, der har direkte og indirekte betydning for idrætsklassernes 

sammensætning og virke, er således elitekoordinatoren i den kommunale forvaltning, klubber, 

specialforbund, skoleledere, idrætskoordinatorer, lærere, forældre og idrætselever. De er enige om 

at idrætsklasserne er en god idé, men ud fra forskellige perspektiver og med forskellige dagsordner 

for deres virke, som i visse tilfælde kan komme i konflikt med hinanden.  

 

Kulturen i klassen 

Formålet med idrætsklasserne er at skabe sammenhæng i idrætstalenternes hverdag, således at 

idræt og skole ikke kommer i konflikt med hinanden. Det indfries grundlæggende på to måder, 

nemlig ved at give idrætseleverne mulighed for at morgentræne to til tre gange om ugen, og ved at 

skolen udviser særlig fleksibilitet i forhold til idrætselevernes behov for at deltage i 

træningssamlinger og konkurrencer. Det sker bl.a. ved, at lektier og afleveringer placeres, så de 

passer ind i idrætselevens trænings- og konkurrenceplan. At der gøres plads til morgentræning 
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betyder ikke, at idrætseleverne modtager mindre undervisning end andre elever. Det betyder blot, 

at timerne placeres senere på dagen.  

Ud over disse praktiske foranstaltninger, så er der en anden ting, som træder meget tydeligt frem 

som vigtig for idrætseleverne, og det er, at de er omgivet af personer med forståelse for, hvad 

eliteidræt kræver. Langt de fleste oplever, at både lærerne og deres klassekammerater har en 

bedre forståelse for deres prioritering af idræt. Det smitter tilsyneladende af på deres generelle 

trivsel, som er forbedret for 2/3 af eleverne som følge af, at de har skiftet miljø. De oplever også, at 

morgentræningen har et højt niveau eller et meget højt niveau, og at de er omgivet af 

klassekammerater, der er dygtige indenfor deres idræt. De fleste mener også, at de selv har 

niveauet eller lidt til for at passe ind i idrætsklassen. Det sætter sig spor i klassekulturen, at alle 

dyrker idræt på et højt niveau. Det har en række fordele, som både udtrykkes i tal og åbne 

besvarelser af idrætseleverne. De fremhæver, at de har et godt sammenhold og kan støtte 

hinanden. Der er en fælles forståelse for de prioriteringer, som elitesport kræver. Der er ingen 

jantelov og der er et motiverende konkurrencefællesskab. Det anføres dog også at elitekulturen 

har en bagside, nemlig at konkurrencen mellem eleverne til tider kan tage overhånd, og at der kan 

være en tendens til klikedannelse baseret på idrætsfællesskaber. Det kunne man tolke på den 

måde, at elitesporet slår igennem i idrætsklasserne på godt og ondt. For at det skal foregå på en 

forsvarlig måde tyder undersøgelsen på, at det er vigtigt at opretholde balancen mellem 

målrettetheden i form af konkurrenceånd og forstående fællesskaber. Undersøgelsen viser netop, 

at skoleglæden er forbundet med, at idrætseleverne oplever, at de ligner hinanden, har et fælles 

mål, hjælper hinanden og kan lære af hinanden. Praktiseringen af denne form for forsvarlighed 

synes at lykkes godt i de fleste idrætsklasser, idet der er lige så stor tilbøjelighed til at beskrive 

klassefællesskabet som præget af hjælpsomhed, og som et sted hvor man kan lære af hinanden, 

som der er til at beskrive det som konkurrencepræget. Det tyder på, at der generelt er en god 

balance mellem det målrettede og det forsvarlige forstået som konkurrenceånd versus 

sammenhold. Kulturen opleves imidlertid anderledes af de elever, der af den ene eller anden grund 

ikke er i stand til at holde kursen mod eliten. Op mod en tredjedel af idrætseleverne svarer, at de 

ikke vil have lyst til at gå i klassen, hvis de ikke længere sigter mod at nå eliten i deres idræt. Der er 

dog endnu flere der svarer, at de vil forblive i klassen, hvis det skulle ske. Svarene peger på, at 

deltagelse i eliteidræt opleves som præmissen for deltagelse i klassen, og at elevernes legitime 

deltagelse kommer under pres, hvis de ikke længere deler idrætsligt engagement og målsætning 

med deres klassekammerater. Det kan fx skyldes, at de er kommet i tvivl om hvorvidt talentet 

rækker, eller at de har haft et alvorligt skadesforløb. Når en relativt stor andel af idrætseleverne 

alligevel ville vælge at forblive i idrætsklassen, så skyldes det givetvis, at de hen ad vejen danner 

venskaber og indgår i andre former for fællesskaber, som ikke står og falder med deres idrætslige 

prioritering. De hyppigste årsager til at idrætseleverne overvejer at stoppe i klassen er, at de savner 

deres gamle kammerater og den gamle skole, eller at der er et dårligt kammeratskab i den nye 

skole. Det er derfor vigtigt, at det sociale liv fungerer i klassen, hvis man ønsker at fastholde disse 

elever i idrætsklasserne. 
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Samspil mellem skole og idræt  

Hos de fleste aktører, der omgiver idrætseleverne, er der stor opbakning til forestillingen om, at 

uddannelse og idræt skal gå hånd i hånd. Idrætseleverne er omgivet af forældre, trænere og 

lærere, der forventer, at de gør det godt på begge områder. Det gælder i udpræget grad deres 

klubtræner og morgentræner. Forældrene er delt mellem dem, der knytter forventninger til skolen 

som det vigtigste, og dem der knytter forventninger om begge dele. Kun lærerne hælder til en klar 

prioritering af skolen over sporten. Idrætseleverne ønsker gennemgående at leve op til disse 

forventninger. De lægger næsten alle sammen vægt på, at både morgentræningen og 

undervisningen har et højt niveau. Den samtidige prioritering af idræt og uddannelse har de også 

for den nære fremtid, hvor de fleste angiver, at de ikke vil vægte det ene højere end det andet. Det 

indikerer, at det er elitemiljøet på tværs af idræt og skole, der er tiltrækkende på eleverne. Det kan 

man fortolke på to måder. På den ene side kan man have en formodning om, at den målrettethed, 

eleverne har på det idrætslige område i idrætsklasserne, omsættes til faglige ambitioner i 

idrætsklassen. På den anden side kan man forestille sig, at idrætsklasserne tiltrækker en bestemt 

slags talenter, som i forvejen ønsker at gå på to ben. De fleste elever ser således ud til at satse på at 

gøre det godt begge steder, eller med andre ord satse på en dobbelt karriere. I idrætsklasserne er 

der således ikke meget rum for elever, der ønsker at satse ensidigt på deres idrætstalent ved at 

nedprioritere skolen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at kun godt 5 pct. ikke synes det er vigtigt, at 

undervisningen har et højt niveau. Og mere håndfast ved at idrætselevernes faglige præstationer 

ved afgangsprøverne i 9. klasse er mindst på højde med andre elever, selv når der tages forbehold 

for de fordele idrætselevernes kønsmæssige, etniske og socioøkonomiske profil kan forventes at 

give dem. Set fra idrætsklassernes perspektiv er det en succes, at idrætseleverne skolefagligt klarer 

sig så godt, på trods af, at eleverne har en hverdag, hvor idrætten tager store dele af deres tid og 

kræfter.  

Team Danmarks ønske om at sikre, at eliteidræt og uddannelse går hånd i hånd ser således ud til 

generelt at blive indfriet i idrætsklasserne i og med, at idrætseleverne både går med på præmissen 

om, at begge dele er vigtigt, og de skolemæssigt formår at præstere godt. Men det er vigtigt at 

være opmærksom på, at det er en særlig form for forsvarlighed, der her risikerer at blive 

praktiseret, nemlig forsvarlighed som dobbelt målrettethed. Det man skal være opmærksom på er 

derfor, om idrætsklasserne skaber en elitekultur, hvor eleverne oplever, at de skal performe hele 

tiden og over hele linjen. Der er til gengæld også nogle muligheder, der ikke bliver realiseret i 

samarbejdet mellem skole og idræt. Næsten 2/3 af eleverne svarer, at idræt ikke bliver tematiseret 

i den almindelige undervisning. Det er med andre ord en undtagelse, at lærerne inddrager 

eksempler fra idrættens verden eller lægger forskellige faglige vinkler på idræt. Heri ligger en 

urealiseret mulighed for at praktisere en særlig version af det hele idrætsmenneske, nemlig en 

version, hvor det hele idrætsmenneske forstås som et individ, der er i stand til at reflektere over sin 

egen rolle som eliteidrætsudøver i samfundet. 
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Idrætsklassen i skolen 

Idrætsklassernes forhold til skolen og de øvrige klasser er i første omgang betinget af de skoler, 

elitekommunerne har valgt at placerer idrætsklasserne på. I nogle kommuner har man valgt at 

lægge idrætsklasserne i socialt belastede skoledistrikter Det gælder fx for skolerne i Aalborg, 

Aarhus, Horsens, København og Randers. Det kan man kalde for en skoleløftsstrategi. På disse 

skoler bliver de socioøkonomiske forskelle mellem idrætsklasseeleverne og skolernes øvrige elever 

markant. I andre kommuner har man valgt andre strategier, der fx har handlet om skolens 

geografiske beliggenhed i forhold til idrætsfaciliteter. Her er den socioøkonomiske spredning 

mellem idrætselever og skolens øvrige elever stadigt til stede men dog mindre markant. I de fleste 

skoler har man valgt at lave hele idrætsklasser, hvor idrætseleverne går samlet i deres egne klasser. 

Der er en enkelt kommune, der har valgt at integrere idrætseleverne gruppevis ind i almindelige 

skoleklasser. Der er også eksempler på at blandede klasser etableres for at imødekomme en større 

søgning til idrætslinjen, end der kan optages i idrætsklassen. Den valgte skolestrategi sætter 

rammerne for integrationen af idrætsklasserne på skolerne og deres forhold til de almindelige 

klasser i udskolingen. Ude på de valgte skoler transformeres den skolepolitiske afvejning af 

elitedannelse versus social udjævning til et spørgsmål om at tilgodese den særlige elitekultur i 

idrætsklasserne i forhold til integrationen af idrætseleverne med de øvrige elever. Det udmønter 

sig fx i holddannelse på tværs af klasserne i forbindelse med temauger, projekter eller i den 

almindelige undervisning. I undersøgelsen har vi spurgt ind til, hvordan idrætseleverne oplever 

relationen til de øvrige elever på den skole, hvor idrætsklasserne er blevet placeret. Knap halvdelen 

synes som sagt, at forholdet er enten godt eller meget godt, mens den anden halvdel enten synes 

det er dårligt, meget dårligt eller hverken godt eller dårligt. Vi har haft en tese om, at forholdet til 

de øvrige elever afhænger af i hvilken grad forskelligheden betones eller udjævnes ude på 

skolerne. Vi har derfor spurgt ind til om idrætseleverne oplever, at de får nogen form for 

særbehandling. Det er der omkring en tredjedel, der angiver at de får. De fleste fordele er 

forbundet den fleksibilitet, der er indbygget i deres skoledag, men der er også nogle der modtager 

forskellige økonomiske goder, fortrinsret til ressourcer og ekstra positiv opmærksomhed. Den form 

for opmærksomhed er de glade for. Det er de derimod ikke for de særlige forventninger skolen har 

til dem. Nogle giver udtryk for at lærerne har nogle særlige forventninger til dem som idrætselever, 

fx at de er særligt aktive, seriøse, ansvarlige og gode til prøver og i eksamenssituationer. Nogle 

elever oplever at skolen forventer, at de skal fungere som rollemodeller overfor de andre elever, 

hvilket de ikke bryder sig om.  

Samlet set tegner der sig et billede af, at skolerne håndterer idrætselevernes særegenhed på 

tendentielt modsatrettede måder. På den ene side betones det særegne ved idrætseleverne ved, 

at den seriøsitet og målrettethed idrætseleverne menes at besidde bydes velkommen på skolen. 

Det er kvaliteter, som understøtter den ene side af folkeskolens formål, nemlig at uddanne elever 

med faglige kompetencer, der sætter dem i stand til at uddanne sig videre til arbejdsmarkedet. På 

den anden side nedtones det særegne ved idrætseleverne for at indfri den anden side af 

folkeskolens pædagogiske formål, nemlig at danne idrætseleverne til at indgå i et heterogent og 

mangfoldigt samfund. Der er med andre ord en balancegang, der skal gås her af både skolen og 

idrætseleverne selv. Skolen skal finde en passende balance i at betone og nedtone idrætselevernes 

særlige kvaliteter ved hverken at overbetone deres status som rollemodeller eller underbetone at 
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idrætselevere faktisk er noget særligt på det idrætslige område. Samtidig skal idrætseleverne selv 

lære at håndtere deres særstatus ved at nyde godt af den positive opmærksomhed, de bliver tildelt 

for den idrætslige indsats, de yder, uden at vigte sig på bekostning af de øvrige elever. 

 

Idrætsklassen og familien 

Familien er en vigtig aktør, der bidrager til at idrætsklasserne kan lykkes med at skabe balance i 

idrætselevernes liv. Team Danmark har som nævnt i indledningen udpeget familien til at spille en 

nøglerolle i forhold til at skabe sammenhæng i idrætstalenternes liv. De peger bl.a. på at familien 

kan bidrage ved at reducere alle andre krav til udøveren. For idrætsudøvere i puberteten anføres 

det specifikt, at det er vigtigt, at familien bidrager økonomisk og måske slækker på andre krav end 

skole, for at træningen kan passes. Vores undersøgelse indikerer, at forældrene generelt agerer 

som det foreskrives, at idrætsforældre bør. De yder generel opbakning til idrætselevernes satsning 

på idræt, og de hjælper dem konkret med en lang række ting, der letter deres hverdag og 

reducerer på kravene til dem ved kun at pålægge dem pligter i begrænset omfang. Det er også 

meget få idrætselever, der har fritidsarbejde, hvilket peger på at forældrene dækker deres udgifter 

og giver dem lommepenge.  

Vores analyse af idrætselevernes tidsforbrug føjer imidlertid en facet til den opgave, som familien 

skal varetage. Der viste vi, at idrætseleverne både bruger mere tid på idræt og transport end den 

almindelige gennemsnitselev. De aktiviteter, der var mindre tid til, var til gengæld samvær med 

forældre, familie og venner; tid til at slappe af foran en skærm og til fritidsarbejde. Der hvor 

idrætseleverne i særlig grad oplevede, at de ofrede noget på idrættens alter var i samværet med 

deres forældre, familie og venner. Til trods for at 2/3 angiver at de savner noget og 370 

idrætselever i de åbne besvarelser peger på at det primært er tid til socialt samvær, så er der 

relativt få, der overvejer at holde op af den grund. Familiens opgave må derfor ses i et bredere 

perspektiv end at sikre tid til træning og skole. Det er også familien, der skal håndtere det afsavn, 

som nogle af idrætseleverne oplever på grund af deres målrettede satsning på sport. Når 

idrætsforældrene ikke stiller større krav til deres børn i form af huslige pligter og selvforsørgelse, så 

hænger det måske sammen med, at de først og fremmest ønsker, at de også skal have lidt tid til 

overs til at være sammen med deres venner, deres søskende og dem selv på en afslappet måde. 

Det er en anden form for afvejning af det målrettede overfor det forsvarlige, der praktiseres af 

familien. Den tager sig af at skabe balance mellem skole/idræt-hybridens krav om (evt. dobbelt) 

målrettethed og deres børns behov for et socialt liv udenfor skole og idræt. Når familien mødes 

med skolen ved de regelmæssige skole/hjem-samtaler, så tales der først og fremmest om, hvordan 

det går fagligt i skolen, og hvordan idrætseleverne trives. Nogle idrætselever angiver dog, at de 

også har talt om, hvordan det går med deres idræt, og i enkelte kommuner er træneren inviteret 

med ved bordet til en af de årlige samtaler. Det giver mulighed for at diskutere balancen mellem 

målrettethed og forsvarlighed i sin helhed. Man skal dog være opmærksom på, hvordan det 

påvirker styrkeforholdet mellem familien på den ene side og skolen og klubben på den anden. 
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To spor til fremtiden 

Uddannelsessystemet er den arena, der for de fleste unge fylder mest i dagliglivet. Det er den 

arena, hvor unges integration i samfundet først og fremmest finder sted, og hvor de tilbringer mest 

sammenhængende tid. Skolegang og uddannelse udgør den måske væsentligste samfundsmæssige 

ramme omkring unges overgang fra barndom til ungdom og sidenhen en tilværelse som voksne og 

selvforsørgende på arbejdsmarkedet. Derfor er det også særligt via uddannelsessystemet, de unge 

gennemlever den overgang, der skal ændre deres status fra barn til voksne (jf. Illeris 2009). For 

idrætseleverne er der en anden arena, der også fylder rigtigt meget både tidsmæssigt og mentalt 

hos de unge, og som i forskellig grad er med til at udstikke retningen for deres videre uddannelse 

og fremtidige erhverv. 

I uddannelsessystemet er der åbnet mulighed for at talentfulde idrætsudøvere kan følge en 

dobbelt karrierestrategi videre op på ungdomsuddannelsestrinnet, hvor der findes en række 

muligheder for særlige støtteordninger og fleksibilitet i uddannelsestilbuddet. En lang række 

ungdomsuddannelsesinstitutioner udbyder særlige ordninger, hvor eliteidrætsudøvere har 

mulighed for at forlænge deres ungdomsuddannelser, og på en række ungdomsuddannelser er der 

særlige idrætsspor for talentfulde eliteidrætsudøvere. Idrætsklasser kan derfor ses som et første 

trin i at understøtte samspillet mellem uddannelse og talentudvikling. Når vi afsøger de 

forventninger, idrætseleverne oplever fra centrale aktører og netværk rundt om dem, finder vi to 

tendenser. Enten forventes det, at eleverne prioriterer deres skolegang højest eller at de 

prioriterer både sport og skolegang lige højt. Skolen repræsenteret ved klasselærerne er bærer af 

en forventning om, at eleverne prioriterer deres skolegang højest. Denne forventning oplever de 

fleste elever også fra deres forældre, selvom der også er en stor del, der forventer, at eleverne 

prioriterer begge ting lige højt. Hvor klaselærerne ser ud til at repræsentere skolens traditionelle 

forventning til eleverne, forekommer morgentrænerne i højere grad at stå som repræsentanter for 

hybriden, eftersom den forventning eleverne oplever fra morgentrænerne, er at både skole og 

idræt skal prioriteres lige højt. En forventning eleverne oplever, bliver understøttet af deres klub og 

klubtrænere. Der er således ingen tvivl om, at eleverne generelt oplever, at de skal prioritere deres 

skolegang. Men også at det er muligt at følge det dobbelte karrierespor. I undersøgelsen har det 

derfor været interessant at se nærmere på, hvordan idrætseleverne forholder sig til sådanne 

muligheder for at samtænke videre uddannelse med fortsat talentudvikling, og hvor central en 

rolle, de forestiller sig, at elitesport skal have i deres fremtidige karriere.  

Idrætseleverne i undersøgelsen ser ud til at orientere sig mod en dobbeltkarriere, hvor videre 

uddannelse og talentudvikling kombineres. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at de fleste 

idrætselever vægter begge dele lige højt, når vi spørger dem, hvad de vil prioritere de næste fem 

år. Alligevel ser vi også, at flere elever vil vægte det sportslige højere end det uddannelsesmæssige 

de kommende år. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at disse idrætselever ikke forventer at få en 

uddannelse og civil karriere, men at deres sportslige talentudvikling og afsøgningen af hvor langt 

deres talent rækker, er det som aktuelt optager dem mest. Undersøgelsen viser også, at flere 

drenge end piger orienterer sig mod elitesporten og muligheden for en professionel karriere. Der 

er cirka dobbelt så mange drenge som piger, der vil vægte det sportslige højest; og det er særligt 

udbredt blandt udøverne fra idrætsgrenene ishockey og fodbold.  
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Det dobbelte uddannelses- og karrierespor ser ganske interessant ud til at gøre sig gældende i 

overvejelserne om valget af uddannelse efter 9. klasse, hvor det er flertallet af idrætselever, der vil 

vælge en uddannelse/uddannelsessted med en idrætslinje eller lignende, der vil give dem mulighed 

for at prioritere deres idræt. Idrætselevernes uddannelsesvalg ser således også ud til at hænge 

sammen med, hvilke formaliserede tilbud ungdomsuddannelserne tilbyder for at kombinere 

uddannelse og idræt. 

Endnu mere interessant – og muligvis koblet til, hvilke muligheder, der eksisterer på de forskellige 

ungdomsuddannelser for at kombinere sportslig talentudvikling og skolegang – er det, at stort set 

ingen idrætselever forestiller sig at skulle tage en erhvervsuddannelse hverken efter 9. klasse eller 

efter et 10.-klassesforløb. Eleverne orienterer sig primært mod de gymnasiale uddannelser. 

Sammenlignet med gennemsnittet af danske unge er det yderst påfaldende, at idrætseleverne 

meget sjældent ser en erhvervsuddannelse som et fremtidsperspektiv, og generelt orienterer sig 

mod ungdomsuddannelser, der peger mod videre uddannelse. Idrætseleverne ser således ikke ud 

til at miste lysten for videre uddannelse, selvom ønsket om en eliteidrætskarriere også kan være et 

perspektiv for mange. 

Ser vi på idrætselevernes erhvervsønsker, så er det ikke overraskende en tilværelse som 

professionel idrætsudøver, de fleste håber på. Igen er det værd at bemærke, at dette svar ikke 

nødvendigvis betyder, at de unge ikke gør sig forestillinger om videre uddannelse, men at 

eliteidrætten tænkes at få primat i en årrække. Omvendt er der formentligt også en del af de unge, 

der ikke gør sig nærmere forestillinger om videre uddannelse på et senere tidspunkt, og som har et 

ønske om at ville satse på en professionel karriere. Denne orientering fremtræder først og 

fremmest som et karriereperspektiv for drengene og især indenfor sportsgrenene ishockey og 

fodbold. Men der er også mange af de unge, som har et ønske om at kombinere eliteidræt med 

videre uddannelse, og dermed har en fremtidsplan, der peger mod en fortsat dobbeltkvalificering. 

Det aktuelle idrætsengagement ser også ud til at spille med for de unge, der ønsker at uddanne sig 

indenfor fagområdet krop, idræt og sundhed. Et mindretal af de unge orienterer sig primært mod 

en karriere helt udenfor idrættens verden og ønsker at uddanne sig indenfor et fag, der ikke har 

noget med idræt at gøre. Ift. unges drømme og forestillinger om deres fremtidige beskæftigelse og 

karriere, forekommer idrætseleverne ikke overraskende at være særlige ved, at mange har ønsker 

om en sportslig karriere, hvor de kan prioritere og eventuelt leve af deres sport eller alternativt 

forene det med videre uddannelse og arbejdskarriere. 

Dette gælder også for de jobønsker idrætseleverne selv har angivet, hvor en stor gruppe af 

idrætseleverne, har et ønske om en fremtidig beskæftigelse som professionel idrætsudøver. Det er 

iøjnefaldende, at det med en enkelt undtagelse kun er blandt drengene, vi finder dette 

karriereperspektiv. Her er det til gengæld det mest udbredte ønske. Når der findes en så markant 

forskel på kønnene, så hænger det givetvis sammen med, at der er få idrætsgrene, hvor kvindelige 

idrætsudøvere kan få en økonomisk givtig karriere, mens det for en del drenges vedkommende kan 

opleves som muligt, især indenfor for fodboldens verden. Professionaliseringsgraden af den sport 

de unge dyrker, ser således også ud til at indvirke på de unges ambitioner og drømme. For nogle af 

drengene ser det ud til at målrettetheden mod en professionel karriere og lukrative kontrakter kan 

risikere at blive på bekostning af uddannelsesambitioner og motivation for videre uddannelse. 
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Nu er det langt fra alle idrætselever som ved, hvad deres fremtidige arbejde skal være. Her 

adskiller idrætseleverne sig ikke fra andre elever i udskolingen, men blandt de, der har en 

joborientering, er det påfaldende, at job og erhverv, der forudsætter en erhvervsuddannelse, 

meget sjældent forekommer blandt eleverne. Til gengæld har de fleste unge ønsker om job, der 

fordrer en videregående uddannelse. I en del tilfælde relaterer jobønsker sig til idrættens verden, 

fx det udbredte ønske om at blive fysioterapeut. Både for dette erhverv og andre erhverv som 

journalist og psykolog er der hos en del idrætselever specifikt tilføjet sports- foran erhvervet. Den 

formodede fysisk gode form hos idrætseleverne og ønsket om et aktivt erhverv ser også ud til at 

spille ind på det jobønsker flest elever har, nemlig erhvervet politibetjent. Ganske interessant er 

det som beskrevet det mest udbredte ønske og i særdeleshed hos pigerne. Det er interessant, at 

det erhverv, pigerne orienterer sig mod, er et fag, der traditionelt er domineret af mænd, men 

pigerne i idrætsklasserne er måske også særlige ved at være vant til at begå sig i et miljø, hvor 

drengene ofte er overrepræsenteret, og hvor man også fysisk skal kunne hamle op med drengene. 

Samtidigt er der også generelt en stigende søgning til politiet blandt kvinder og i mediernes 

fremstilling af erhvervet, både i dokumentarudsendelser og fiktion, spiller kvinder en stadig større 

rolle. Mere traditionelle kvindeerhverv som sygeplejerske og frisør og nyere kvindeerhverv som 

læge og jurist er imidlertid også stærkt repræsenteret i pigernes jobønsker. Hos drengene er et 

traditionelt mandeerhverv som ingeniør ligeledes højt på listen – og generelt peger jobønskerne 

på, at de unge orienterer sig mod videregående uddannelse. For drengenes vedkommende er det 

særligt bemærkelsesværdigt, at håndværksfag er repræsenteret i så ringe grad i elevernes 

orienteringer, da de i andre undersøgelser er nogle af de mest udbredte blandt drenge. 
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