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Efter 18 års aktiv landsholdskarriere og flere OL-deltagelser 
som trampolinspringer er cand.scient. Peter Jensen nu i 
gang med at færdiggøre sin ph.d. i idræt.  
De akademiske studier er allerede blevet en ny karrierevej 
for trampolinspringeren, som til januar starter i et forsker-
job hos Team Danmark. 

På spring 
efter nye mål

“På et principielt niveau er det jo det bedste som elitesportsudøver, hvis man  

kan nøjes med at træne. Men min måske bedste sæson i karrieren var i 2005,  

og det var det år, jeg startede på idræt”. 

Peter Jensen har været trampolinspringer på eliteplan i 18 år. På cv’et står  

mere end 14 Danmarksmesterskaber, bronze i VM, EM, World Games, guld i  

World Cup og deltagelse i OL i Athen, Beijing og London. Artiklen fortsætter på side 2  



I dag er han trampolintræner og 

sportschef i sin barndomsklub Køben-

havns Trampolinklub i Sundby Idræts-

park. Og så er han cand.scient. i idræt 

og nu i gang med at færdiggøre sin ph.d. 

i idræt, som handler om den motoriske 

funktion af hjernen og gangfunktion.

For Peter Jensen har det aldrig været 

et problem at kombinere livet som eli-

tesportsudøver med at være akademisk 

studerende. Studierne har derimod været 

en dimension, han har brugt aktivt i  

sin sport. 

“At læse giver noget mentalt. Man får 

andre perspektiver end bare på sporten. 

På idrætsstudiet fræser man rundt og 

bevæger sig på andre måder, end man er 

vant til. Man får sat videnskab bag ved 

praksis. Det udvidede min forståelse for 

kroppen – for hvor højt jeg kan hoppe, 

hvor længe og hvornår jeg kan træne med 

god effekt”, siger Peter Jensen. 

Det lykkedes ham at overføre den teo-

retiske viden fra idrætsstudiet med suc-

ces, så der kom balance i hverdagen mel-

lem træning, konkurrencer og studierne. 

“Kan man lave en balanceret plan, hvor 

hverdagen hænger sammen, tror jeg ikke, 

det er en ulempe at studere ved siden af 

at dyrke sport på topplan”, siger han. 

Der gemmer sig en nørd i maven

Peter Jensen er opvokset på Amager i Kø-

benhavn. Hans far var smed, og hans mor 

rengøringsdame. 

I hjemmet var der aldrig pres på Peter, 

for at han skulle vælge akademikervejen, 

for den vej var ukendt. Der var derimod 

fuld opbakning til hans livsvalg. Både til 

sport og uddannelse.

At Peter Jensen senere også skulle ende 

med at forske i idræt synes nu alligevel 

næsten forudbestemt. Fra en tidlig alder 

begyndte han at klatre, han gik til red-

skabsgymnastik og skatede ikke mindst 

på sine rulleskøjter uafbrudt. Vennerne 

og han så skatervideoer i timevis for at 

aflure ny tricks. 

Som indædt konkurrencemenneske  

hobede de fysiologiske spørgsmål sig 

også op. Hvorfor er noglen bedre til  

sport end andre?

“Det spørgsmål fascinerede mig. Jeg 

har diskuteret det med andre, og jeg har 

analyseret talrige videoer, og også jeg har 

været teoretisk interesseret i at finde et 

svar”, siger Peter Jensen. 

En af hans rulleskøjtevenner kom også 

i den lokale trampolinklub. Det syntes 

Peter Jensen lød spændende, så det ville 

han også prøve. Han blev fanget med det 

samme. Her kunne han hoppe højt og 

lave tricks. 

Tre år senere blev Peter Jensen i 1997 

optaget på juniorlandsholdet. Der be-

gyndte han for alvor at gå op i at vinde og 

ikke bare at slå flere saltoer end de andre, 

fortæller han. 

Trampolinen kom i centrum, og han var 

mere væk, end han var i skole. En forstå-

ende studievejleder tog dog fat i den “fa-

retruende” udvikling og hjalp ham sam-

men med at par andre skolekammerater 

ind i en Team Danmark-ordning som  

nogle af de første. 

Da Peter blev færdig på Christians-

havns Gymnasium i 2001, skulle han finde 

på noget andet. Han så op til sin trampo-

lintræner, som også var postbud, så det 

ville Peter også prøve. 

Kort tid efter fes han op og ned i op-

gangene rundtomkring på Amager med 

posten under armen og fik stærke ben. 

Han mødte kl. 6 og fik fri kl 12. Så sov han 

en time og kørte til træning i Brøndby. 

Sådan gik dagene, indtil en stor reform af 

Post Danmark fik afgørende betydning.

“Nu knoklede jeg i stedet igennem til 

kl. 14. En dag kiggede jeg rundt på de an-

dre postarbejdere. Nogle havde børn, og 

andre studerede. De gamle syntes, det 

hele var blevet åndssvagt, mens den sto-

re ufaglærte gruppe i midten ikke kunne 

så meget andet. De var fanget der. Sådan 

ville jeg ikke ende”, fortæller han. 

I 2003 kvalificerede Peter Jensen sig til 

OL i Athen 2004. Så blev det muligt for ham 

at få personlig støtte fra Team Danmark. 

Han sagde derfor sit postjob op, blev læ-

rervikar på halv tid og søgte kort tid efter 

ind på idræt på Københavns Universitet. 

Han kom ikke ind det første år, men søgte 

igen året efter og kom ind i 2004. 

Uddannelse gav et boost i karrieren

At læse idræt blev for Peter Jensen en 

mulighed for at kombinere sin passion 

for at dyrke sport med at udleve lysten 

til at studere, der løbende voksede sig  

større i ham. 

“Idræt viste sig at være en god måde 

for mig at komme ind i det akademiske 

  Artikel fortsat fra forsiden

På idrætsstudiet kunne trampolinspringer Peter 
Jensen kombinere sin passion for at dyrke sport med 
lysten til at studere. 

“At læse giver noget mentalt. Man får  
andre perspektiver end bare på sporten”. 
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liv på, da faget er fuldt af karrieremulig-

heder uden dog rigtig at være målrettet 

mod noget bestemt. De langsigtede pla-

ner har jeg aldrig haft. Jeg vidste bare, at 

idræt var det eneste rigtige for mig”, si-

ger Peter Jensen.

Selvom der var fuld fart på trampolin-

karrieren, læste han på normeret tid. Det 

første studieår gav ham et enormt boost 

i trampolinkarrieren. 

“Det tror jeg til dels har noget at gøre 

med, at jeg mentalt beskæftigede mig 

med noget andet, og samtidig fik jeg på 

studiet nyt indblik i, hvad kroppen også 

kan. Den viden brugte jeg i min træning”, 

siger han. 

Erfaringer fra trampolinkonkurrencer-

ne har han brugt i studielivet. Det gæl-

der ikke mindst den rettidige omhu. 

“Man kan ikke været parat til at kon-

kurrere døgnet rundt. Man skal være re-

lativt afslappet i arbejdsrummet, og når 

man så skal præstere, skal man slå til. 

Har man for højt spændingsniveau hele 

tiden, brænder man sammen”, siger han. 

Det gælder om at time indsatsen. At 

lægge kræfterne der, hvor udbyttet er 

størst. Har man tre timer til at træne, 

skal man finde ud af, hvordan man bru-

ger dem bedst muligt, fx på styrketræ-

ning, løb, trampolin. 

“Den analyse laver man hele tiden i eli-

tesporten. Man oplever ofte som stude-

rende at have tre dage til at læse otte da-

ges pensum, og så skal man lære at lave 

samme skarpe prioritering”, siger han. 

Til vinter afleverer Peter Jensen sin 

ph.d.-afhandling, og til januar starter 

han i et nyt job som konsulent hos Team  

Danmark i et nyt team med ansvar for 

talentudviklingen. 

Når han i dag ser tilbage på sine ud-

dannelsesvalg undervejs, bliver han  

alligevel overrasket. 

“Jeg tror også, mange af mine folke-

skolelærere ville bliver overrasket. Men 

der gemmer sig altså en nørd i maven 

på mig. Jeg synes, fysiologien er virkelig 

spændende, og jeg har jo bare sat det 

ene ben foran det andet”, siger han.   

Trampolinspringer Peter Jensen har deltaget i OL  
flere gange og vundet medalje ved VM, EM, World Cup 
og World Games. Nu er han ved at færdiggøre  
sin ph.d. i idræt.  

“Idræt viste sig at være en god 
måde for mig at komme ind i 

det akademiske liv på”.
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Stor stigning blandt 
idrætsstuderende  

Der er stigende interesse for at læse idræt. 

Landets universiteter må således lukke 

døren i for hver tredje studerende, som øn-

sker at læse netop denne uddannelse. 

Fra 2010 til 2016 er der sket en gennem-

snitlig stigning på 31 procent i optaget til 

idræt på landets universiteter. Det viser 

Uddannelses- og Forskningsministeriets 

tal for optag og ansøgninger fra Den Koor-

dinerede Tilmelding (KOT). 

Den stigende interesse for at læse 

idræt skyldes ifølge professor og institut-

leder for Idræt og Ernæring på Køben-

havns Universitet Arne Astrup, at der er 

kommet et stigende fokus på sundhed i 

vores kultur. 

“Unge i dag er meget optaget af fy-

sisk aktivitet som et instrument til at få 

et bedre liv. På idrætsuddannelsen lærer 

man igennem et teoretisk grundlag og den 

praktiske deltagelse i faget, hvordan man 

kan fremme sundheden, styrke alderdom-

men, få mere velvære og forebygge syg-

domme”, siger Arne Astrup.    

Til sommerstart blev der på Køben-

havns Universitet optaget 126 på idræt, 

mens der i 2010 blev optaget 105. Det er en 

stigning på 20 procent. Den største stig-

ning i optaget på idræt er på Aarhus Uni-

versitet, hvor der i år blev optaget 60 pro-

cent flere end i 2010. 

“Der er en stor eksponering og samtidig 

en stor egeninteresse i idrætten. Fysisk ak-

tivitet og den sunde, veltrænede krop fyl-

der utrolig meget i unge menneskers be-

vidsthed i dag. Og samtidig har det længe 

været en uddannelse med gode jobmulig-

heder”, siger Kristian Raun Thomsen, som 

er studieleder på Sektion for Idræt på Aar-

hus Universitet. 

Medansvar for egen sundhed

Ifølge tal fra Danmarks Statistik fuldfør-

te 99 kandidater en lang videregående 

uddannelse i idræt i 2010. I 2015 var tal-

let fordoblet til 198 idrætskandidater.

Arne Astrup forklarer, at der de sene-

ste år er kommet en hel anden indstilling 

De sidste seks år er optaget på idræt steget med over 30 procent på landets 
universiteter. Jobmulighederne er gode, men loftet er nået, hvis uddannelsens 
kvalitet skal være intakt, lyder meldingen. 

 Optag 2010 Optag 2016 Stigning i %

Københavns Universitet  105 126 20 %

Syddansk Universitet 120 150 25 %

Aarhus Universitet 50 80 60 %

Aalborg Universitet 105 124 18 %

I alt 380 480 31 % i gnsn. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Den Koordinerede Tilmelding (KOT) 2010 og 2016

OPTAG OG ANSØGNINGER TIL IDRÆT OG SUNDHED

På idrætsstudiet på Aarhus 
Universitet laver de studerende 
test af maksimal iltoptagelse 
og diverse fysisk kapacitet.
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til kropskultur. Befolkningen går meget 

op i at tage et medansvar for sin egen 

sundhed, og man viser gerne en stærk 

og sund krop frem. Idræt bliver på den 

måde også et område, som flere unge øn-

sker at gøre til deres levevej.

“Når man skal vælge levevej, ønsker 

flere jo at finde noget, som man interes-

serer sig for og synes er sjovt. Når man 

signalerer, at man har tjek på sin krop, 

signalerer man også, at man har tjek på 

sit liv. En sund livsstil og fremtoning bli-

ver en del af vores identitet og integre-

res derfor fx oftere også i partnerval-

get”, siger Arne Astrup. 

At unge i stigende grad ønsker at gøre 

deres interesse for idræt til en karriere-

vej, er en sund indstilling, påpeger  

Kristian Raun Thomsen. 

“Sådan som kroppen og hele sporten 

eksponeres i dag, fascinerer og tiltræk-

ker rigtig mange unge, og det er en fin 

drivkraft, når man kan kombinere inte-

resse og karriere”, siger han.  

Job til de fleste

Når idrætsfaget og antallet af kandida-

ter er ekspanderet på alle landets uni-

versiteter, skyldes det ikke mindst de 

enormt gode jobmuligheder, og at idræt-

ten er blevet en meget vigtig del af den 

moderne sundhedspolitik. Det forklarer 

Hans Bonde, som er professor på Insti-

tut for Idræt og Ernæring på Københavns 

Universitet.

“I dag har vi fået en fordobling af job-

mulighederne på grund af fedmeepide-

mi og stigende inaktivitet og passivitet. 

Det betyder, at der ud over forskere og 

undervisere nu også bliver ansat mange 

idrætskonsulenter i det offentlige og i 

idrættens egne organisationer”, siger 

Hans Bonde.

Mens halvdelen af idrætskandidater-

ne typisk ender som undervisere på fx 

gymnasier, så ender den anden halvdel 

typisk i idrættens organisationer og for-

eninger som trænere og projektledere, 

mens en del også sidder i kommunerne, 

regionen og staten inden for forskning 

og sundhedsfremme. 

“På den måde er et stigende antal 

mennesker med til at sætte idræt og fy-

sisk aktivitet på dagsordenen i alle af-

kroge af samfundet”, siger Arne Astrup.

Aarhus Universitets beskæftigelsesun-

dersøgelse fra 2015 viser, at idrætsdimit-

tender hurtigt kommer i arbejde,  

der ligger inden for uddannelsens faglige 

områder, og hvor de bruger deres akade-

miske kompetencer og knowhow  

fra idræt. 

“Det er et rigtig godt signal på, at de 

ikke alene er eftertragtede på arbejds-

markedet, men også at unge mennesker 

i dag ikke kun vælger uddannelse ud fra 

egne interesser, men også kigger på job-

mulighederne, og de er altså stadigvæk 

gode inden for idræt”, siger Kristian  

Raun Thomsen.  

Han mener alligevel, at idrætsuddan-

nelsen har nået sin grænse for, hvor  

mange flere studerende der bør lukkes 

ind fremover. 

“Vi skal være varsomme med bare at 

lukke sluserne op for flere studerende på 

idrætsuddannelserne, selvom det økono-

miske incitament er fristende, for jo flere 

studerende, desto større indtægt. Men 

det går ikke nødvendigvis hånd i hånd 

med en høj uddannelseskvalitet, og der 

mener jeg, vi har nået vores loft. Vi øn-

sker heller ikke at uddanne til ledighed”, 

siger Kristian Raun Thomsen.   

Kom i OL-form med idrætsforskeren 
Kun for medlemmer af DM 

Til dette medlemsmøde får du vejledning og tips om fysisk træning, for at du kan blive bedre i din egen idrætsdisciplin, eller 
hvis du udelukkende ønsker at komme i bedre almen fysisk form.

Du møder idrætsforskeren, cand.scient. i idræt og biologi Lars Bojsen Michalsik, der vil fortælle, hvordan træningsmetoderne er 
blevet anvendt i hans fysiske træning af det brasilianske kvindelandshold i håndbold til de netop overståede Olympiske Lege i Rio.

Medlemsmødet sluttes af med en diskussion, hvor deltagere kan komme med spørgsmål og eksempler fra deres egen træning 
for at få input og blive inspireret til en eventuel ændring af deres egen træningspraksis.

Lars Bojsen Michalsik har skrevet verdens første ph.d.-afhandling om de fysiske krav i elitehåndbold og er kendt for sin evne 
til at formidle og omsætte videnskabelige resultater til praktisk træning. Han er tidligere eliteudøver i atletik og har spillet 16 
sæsoner i herrehåndboldligaen og været fysisk træner i superligaen i fodbold, for det danske damelandshold i håndbold og det 
brasilianske kvindelandshold i håndbold senest ved det netop overståede OL.

Tid og sted: 
9. november 2016 kl. 17-20 i Aarhus. Gratis dm.dk
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Kroppen er blevet et stadig vigtigere pa-

rameter i arbejdslivet – ikke mindst på 

chefkontorerne. Sportsgrene som ma-

raton, triatlon og ironman er populære 

blandt ledende erhvervsfolk.

I sin bog “Topledere dyrker da triatlon” 

har kommunikationschef i DBU Jakob 

Høyer talt med en række topchefer om 

deres forhold til sport og motion. Han ser 

en klar tendens imod, at flere og flere top-

chefer og ledere sætter sig for at dyrke 

ekstremsport og have et målrettet  

træningsprogram.  

“Det er en interessant tendens i sam-

fundet, at et stigende antal topledere i en 

meget travl hverdag finder tid til at træ-

ne op til en maraton, en triatlon eller et 

langt cykelløb”, siger Jakob Høyer. 

Professor på Institut for Idræt og Er-

næring på Københavns Universitet Hans 

Bonde ser samme udvikling. 

“Flere danske topledere er blevet me-

get mere opmærksomme på deres krop 

og at være i fysisk topform. Sund arbejds-

plads og idræt i arbejdstiden kan være 

sundt, men det kan også tage overhånd”, 

siger Hans Bonde.

Han fortæller, at nogle af de absolutte 

topledere herhjemme cykler ekstremsport 

i Dolomitterne dels som teambuilding, 

dels også som en måde at hærde sig på.

“Det er godt, at lederne er blevet mere 

opmærksomme på en sund livsstil. Men 

på den anden side er der en risiko for en 

form for overperfektionisme, hvor lede-

ren nærmest fremstår som en superhelt 

uden en sprække, som visse ansatte på 

arbejdspladsen har svært ved at følge  

– og derfor risikerer at føle sig eksklude-

ret”, siger Hans Bonde.

Giver større ro og styrke

Jakob Høyer forklarer, at ledere typisk fun-

gerer bedst, hvis de kan gøre et projekt ud 

af deres idræt. De sætter sig et mål i en di-

sciplin og træner op til at gennemføre det 

over et længere forløb. Denne udvikling er 

ifølge ham ikke kønsbestemt.

“Jeg møder både mandlige og kvinde-

lige ledere, som fortæller om, hvordan de 

har kunnet overføre den læring og evne 

til at prioritere fra træningen til deres le-

derjob”, siger Jakob Høyer. 

Han understreger, at der sagtens kan 

være topledere, der også får noget ud af 

at spille instrumenter, gå på jagt eller læse 

en bog. Men idræt, motion og en sund le-

vestil er blevet centralt for topledere. 

“Regelmæssig træning gør dig stærke-

re, din udholdenhed til lange arbejdsdage 

bliver bedre, og du finder bedre ro i svære 

situationer – alt sammen noget, toplede-

re typisk møder i hverdagen”, siger  

Jakob Høyer. 

Han kender denne tendens fra sin egen 

hverdag, bl.a. som tidligere kommunika-

tionsdirektør i DSB. Her blev et stigende 

pres med skandaler i DSB og en række ud-

skiftninger på posten som adm. direktør 

til et stort pres. Han fik derfor et stigende  

behov for at løbe meget og træne mere 

systematisk. 

Ekstremsporten 
flytter ind på 
chefkontorerne
Kravene til den moderne medarbejder og leder er fordoblet. Tidligere handlede  
det i virksomhederne fortrinsvis om tallene på bundlinjen, men nu handler det   
også om konditallet. 

“Et stigende antal topledere finder i en meget travl hverdag tid  
til at træne op til en maraton, en triatlon eller et langt cykelløb”. 

Jakob Høyer, DBU
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“Arbejdstageren skal kunne vise konkurren-
ceduelighed, robusthed og målrettethed”. 

Hans Bonde, idrætsprofessor

Ekstremsport som deltagelse i iron-
man og maratonløb bliver i stigende 
grad populært blandt topchefer, 
påpeger kommunikationschef i DBU 
Jakob Høyer, som er aktuel med bogen 
“Topledere dyrker da triatlon”. 

“Det gav mig en større ro og langt stør-

re styrke til at gå igennem dagen. Jeg har 

lært at prioritere og holde en balance 

mellem arbejde, idræt og privatliv. Det 

er ikke alle, som vil løbe og træne meget, 

men jeg ser en klar tendens til, at flere vil 

det”, siger Jakob Høyer.  

Smitter af i arbejdslivet

Hans Bonde påpeger, at den voksende 

fokus på idræt ikke bare finder sted i 

chefkontorerne, men er en udbredt ten-

dens blandt hele befolkningen. Det er et 

enormt gode. Men konkurrencesportens 

normer kan også smitte af på hele  

arbejdslivet.

“Arbejdstageren skal kunne vise kon-

kurrenceduelighed, robusthed og målret-

tethed. De ord fra ekstremsporten efter-

spørger erhvervslivet typisk i dag. Når 

man skriver en jobansøgning, så er det 

jo typisk ikke længere ekstremt at kunne 

fortælle, at man har løbet flere marato-

ner”, siger Hans Bonde.

Han mener ikke, at man nødvendigvis 

bliver en bedre leder af at dyrke  

ekstremsport.

“Det handler også om menneskeforstå-

else og genuin interesse for sine ansatte. 

Det stiller store krav til, at lederne ikke 

bare cykler ensporet op ad bjergene uden 

at se sig tilbage efter hvem der ikke kan 

hænge på, men arbejder med sine  

bredere menneskelige interesser”,  

siger Hans Bonde.

Han mener, der er en dobbelthed i ud-

viklingen. På den ene side er det fanta-

stisk godt, at kroppen er blevet en vigtig 

parameter for moderne mennesker.  

På den anden side kan man være bange 

for, at der herigennem sker en del  

facadebyggeri.

“Det sker, når mennesker mere bruger 

idrætten til at kunne fremvise et slankt, 

strømlinet og perfekt ydre, som måske 

ikke borger for en særlig stor dybde og 

indsigt. Det ville være ulykkeligt, hvis vi 

får en sådan overfladiggørelse af sam-

fundet”, siger Hans Bonde.

Kan udvikle lederskabet

Ifølge Jakob Høyer får lederne gennem 

meget træning en fornyet ro og større 

energi i hverdagen. Det skulle gerne kom-

me både medarbejdere og familien der-

hjemme til gode. Men der er også en ri-

siko for, at den megen fokus på idræt kan 

blive ekskluderende. 

“Det har jeg ikke mødt eksempler på 

selv, men jeg har mødt eksempler på, at 

ledere er bevidste omkring dette. Går 

man for meget op i noget, bliver det et 

problem. Men er man bevidst om at skabe 

balance, er jeg ikke tvivl om, at hård og 

målrettet træning kan bruges til at udvik-

le lederskabet”, siger Jakob Høyer. 

Hans Bonde forklarer, at der i nutidens 

samfund faktisk er en parallel til antikkens 

grækere, som også havde et konkurrence-

samfund, hvor man aktivt brugte sporten 

til at skabe konkurrencedygtighed.

“Grækerne brugte også idrætten til at 

skærpe sig selv og blive mere målrette-

de, hvilket de skulle være både i krig og I  

handel for deres bystater. Nu har vi igen 

fået et ekstremt konkurrencesamfund, og 

så dukker idrætten igen op og får en ko-

lossal betydning som et socialiseringsin-

strument og et sted, hvor vi arbejder med 

vores værdier i samfundet som helhed”, 

siger Hans Bonde.

Han mener godt, vi kan lære noget af at 

kigge et par årtusinder tilbage for at se, 

hvordan det gik antikkens grækere. Den 

græske sport blev nemlig mere forrået 

og fik mindre og mindre at gøre med den 

samfundssocialisering, som ellers foregik 

gennem idrætten, og som demokratiet 

voksede ud af. 

“Vi skal derfor værne om en sport, hvor 

der dyrkes fairplay, og hvor almindelige 

mennesker også får plads i almindelig 

idræt og konkurrencesport”, siger  

Hans Bonde.   
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Internationale konkurrencer og udvikling 

af talenter fylder i stadig stigende grad 

mere og mere. Dette fokus på at selektere 

talent fra en tidlig alder mærker man nu 

også herhjemme på folkeskoleniveau. 

Et stigende antal danske folkeskoler 

har de senere år nemlig startet et sam-

arbejde med Team Danmark om at blive 

idrætsskole og også deciderede elitesko-

ler, hvor der er øget fokus på idræt og ta-

lentudvikling. 

“Team Danmark er med i dette med en 

klar intention om, at vi skal blive bedre til 

at udvikle talent. Men det handler også 

om at skabe bedre rammer for dansk 

idræt som helhed i samarbejde mellem 

foreninger og skoler”, siger afdelingschef 

i Team Danmark Knud Skadborg, som 

også er tidligere landsholdsfægter. 

Idrætsskolerne er opstået i et samar-

bejde mellem Team Danmark, kommuner-

ne og folkeskolerne. Formålet er at skabe 

sammenhæng i talenternes hverdag, så 

idræt og skole ikke kommer i konflikt 

med hinanden, når der for eksempel er 

morgentræning i svømmehallen eller  

på tennisbanen.

De første idrætsskoler startede i 2005 i 

Esbjerg. Siden er der kommet stadig flere 

til. I 2015 blev 21 kommuner over hele lan-

det udvalgt som såkaldte elitekommu-

ner, hvor Team Danmark arbejder direkte 

sammen med i alt 26 skoler på 7.-10. klas-

setrin i eliteklasser om at udvikle talent. 

“Dette er jo en del af en international 

udvikling, hvor der er kommet øget fo-

kus på tidligt at udvælge og udvikle de 

unge, som har potentiale for en elitekar-

riere. Der er også kommet flere mulighe-

der for at få en karriere inden for sport. 

Der er enkelte elever fra idrætsklasserne, 

der formår at få kontrakter, mens de går 

i folkeskolen. Det er klart, at penge og 

drømme fylder noget hos de børn”, siger 

lektor fra DPU på Aarhus Universitet Jens 

Christian Nielsen.  

Han er i gang med at færdiggøre et 

3-årigt forskningsprojekt om idrætsskoler-

ne. Det viser, at eleverne føler sig forplig-

tet til at yde en ekstra indsats i skolen, for-

di de får mulighed for at kombinere deres 

sportslige drøm med skolegang. 

“Skolerne er lykkedes med at få nogle 

elever, som allerede tidligt har fokus på, 

at de gerne vil gøre noget særligt ved de-

res idræt. Men eleverne bliver også ret 

hurtigt præget til, at de skal gøre noget 

ved deres uddannelse”, siger Jens  

Christian Nielsen. 

Sundere og klogere børn

Svendborg Kommune blev elitekommu-

ne i 2007. Men mens andre kommuner ty-

pisk har startet samarbejdet med Team 

Danmark ved at oprette eliteklasser for 

de øverste klassetrin, startede Svendborg 

Kommune i stedet for nedefra, hvor også 

børn i 0.-6. klasse fik ekstra idræt. I dag er 

alle 10 skoler i kommunen med 0.-6. klasse 

blevet idrætsskoler. Sammen med Syd-

dansk Universitet har Svendborg Kommune 

fundraiset 36 millioner kroner til forskning, 

der har undersøgt effekterne af mere idræt 

i skolerne. Forskningen dokumenterer, at 

Flere folkeskoler  
bliver idrætsskoler 
Et stigende antal kommuner indgår samarbejde med Team Danmark om at lave 
idrætsskoler, hvor der er fokus på talentudvikling. For de fleste elever fungerer det 
rigtig godt, men for nogle er der en bagside af medaljen, viser nyt forskningsprojekt. 

“Vi skal blive bedre til 
at udvikle talent”. 

Knud Skadborg, Team Danmark

“Vi har halveret børnenes risiko for senere  
i livet at udvikle livsstilssygdomme”. 

Jannie Kaae, Svendborg Kommune
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Helsingør, Hillerød, Ballerup,  

Gentofte, København, Roskilde, 

Svendborg, Odense, Fredericia,  

Kolding, Haderslev, Esbjerg, Vejle, 

Horsens, Silkeborg, Aarhus, Randers 

Viborg, Holstebro, Herning, Aalborg. 
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fokus på idræt for de små klassetrin har 

stor effekt, og derfor har Svendborg fort-

sat projektet, fortæller elitekoordinator i 

Svendborg Kommune Jannie Kaae. 

“Vi ser bl.a., at risikoen for, at bør-

nene senere i livet udvikler livsstils-

sygdomme, er halveret, og langt færre 

børn får rygproblemer, som jo ellers er 

et stigende problem”, siger Jannie Kaae.  

Hun forklarer, at alle forældre til bør-

nene på idrætsskolerne gennem seks  

år har modtaget en sms fra forskerne 

hver søndag, hvor de har svaret på,  

om børnene har haft ondt i den for-

gangne uge. Det er blevet til 300.000 

sms’er i perioden, og også de viser en 

positiv udvikling.  

“Sms’erne dokumenterer, at der er 

færre skader blandt børnene både i 

skolen og i fritiden. Alt i alt bliver bør-

nene både sundere, stærkere og får 

styrket deres knogler. Og de børn, som 

har mest brug for den ekstra idræt, er 

også dem, der har fået det største løft”, 

siger hun.  

Svendborg Kommune har også målt 

på børnenes kognition. Det er sket i 1. 

klasse i faget matematik, hvor der i ti-

merne har været brugt aktiv matema-

tikundervisning. Her har børnene for-

bedret sig 35 procent mere end andre 

børn. Den megen fokus på idræt har 

haft positiv indflydelse på undervisnin-

gen, påpeger Jannie Kaae: 

“Børnene får aktiveret nogle centre i 

hjernen, som gør, at de er mere klar til 

at lære. Børnene selv siger også, at de 

føler sig mere friske, og der er blevet 

færre konflikter i skolegården og mere 

ro i timerne”.

Sammenhæng i talenternes hverdag

Formålet med idrætsklasserne er at 

skabe sammenhæng i talenternes hver-

dag, så idræt og skole ikke kommer i 

konflikt med hinanden, når der for ek-

sempel er morgentræning i svømme-

hallen eller på tennisbanen. 

“Det gælder om at udvikle rammer 

for, at børn bedre kan udvikle deres ta-

lent både inden for idræt og skolen”, 

siger Team Danmarks afdelingschef, 

Knud Skadborg.

På længere sigt skal der gerne kom-

me flere dygtige idrætstalenter ud i 

den anden ende. Men det handler også 

om, at foreningslivet er udfordret i ud-

viklingstræk i vores samfund. 

“Mange idrætsforeninger har svært 

ved at holde på de unge, når de når teen-

ageårene. Så vi skal både skabe flere 

talenter og reagere på, at idrætten som 

helhed er udfordret af, hvad der sker om-

kring os”, siger Knud Skadborg. 

For nogle elever er idrætsklasserne 

langt mere inkluderende end den nor-

male folkeskole. De kan have oplevet 

at være blevet set skævt til i den nor-

male folkeskole, fordi de med deres 

store sportsinteresse har skilt sig ud 

fra mængden. 

På den anden side er der også elever, 

som efter noget tid i en idrætsklasse  

opdager, at de måske ikke helt har ta-

lent nok eller mister motivationen for 

idræt undervejs.

“Så kan det blive svært at gå i en så-

dan idrætsklasse, fordi rigtig meget 

handler om sport. Opstår der proble-

mer på banen, fx omkring fællesskabet 

på holdet, kan det også meget nemt 

spille ind på indsatsen i skolen og ele-

vens rolle i klassen", siger forsker Jens 

Christian Nielsen. 

Elevernes liv og trivsel i skolen er 

snævert forbundet med deres sports-

lige trivsel og status uden for skolen. 

Derfor er det meget vigtigt, at den en-

kelte skole reagerer hurtigt, når den 

type problemer opstår for en elev.

“Mange af idrætsskolerne er rigtig 

dygtige til at samarbejde med idræts-

foreninger og trænere om elevernes 

trivsel, mens andre skoler har behov 

for at styrke deres fokus”, siger Jens 

Christian Nielsen.    

Glade idrætsskoleelever fra Thurø Skole 
i Svendborg Kommune, hvor alle 10 
skoler er blevet til idrætsskoler. 
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DM diskuterer  
fædreorlov med  
ligestillingsministeren
I august måned indkaldte ligestillingsminister Ellen Trane Nørby (V) fagbe-
vægelsen til drøftelser om fædreorlov. DM ønsker at lovgive om øremærket  
barsel til fædre, men det gør regeringen ikke. Så hvad fik DM’s formand,  
Camilla Gregersen ud af mødet? 

Du har haft et møde med ligestillingsmi-

nister Ellen Trane Nørby (V) om barsel. 

Hvordan synes du generelt, regeringens 

holdning til at fremme ligestilling på bar-

selsområdet kom til udtryk her?

Vi har faktisk fået en ligestillingsmini-

ster, der har ambitioner om at få flere 

fædre til at tage del i barslen. Det er 

selvsagt ærgerligt, at regeringen ikke 

vil benytte det mest virkningsfulde mid-

del, som er at lovgive om mere øremær-

ket barsel til mænd. Men når det er sagt, 

synes jeg, det er positivt, at Ellen Trane 

Nørby nu tager et initiativ sammen med 

os i fagbevægelsen og erhvervslivet for 

at få flere fædre til at tage barsel. 

Hvad mener ministeren, de faglige orga-

nisationer kan gøre for at fremme mere 

barsel blandt (privatansatte) mænd?

Ministeren vil gerne have, at vi er med 

til at skubbe på en kultur, så der bli-

ver en bedre balance mellem fædres og 

mødres barsel. Det gør vi målrettet i vo-

res rådgivning af medlemmerne, hvor vi 

bl.a. opfordrer de kommende mødre til 

også at tjekke, hvilke muligheder der er 

for barsel med løn i partnerens overens-

komst/kontrakt. Planlægningen af bar-

slen er et fælles anliggende, hvorfor vi 

også tilbyder, at den vordende DM-mor 

kan tage sin partner med til de informa-

tionsmøder, vi holder om barselsregler-

ne. Også selv om partneren ikke er  

medlem af DM.  

Jeg ser det som DM’s rolle kontinuerligt 

at arbejde for at forbedre vilkårene for 

fædres løn under barsel. Vores stær-

keste håndtag til at sikre fædre mere 

barsel er de kollektive aftaler på pri-

vatområdet, hvor der aftales barselsret-

tigheder for alle på arbejdspladsen. Og 

på de arbejdspladser, hvor en overens-

komst giver fædrene mulighed for at 

holde forældreorlov med løn, oplever vi, 

at medlemmerne benytter sig af det. Så 
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derfor sagde jeg til ministeren på mø-

det, at vi i DM kan se, at en kultur for 

længere barsel til fædre ikke kommer af 

sig selv. Den kommer primært, når fæd-

rene får rettigheder. 

Regeringen er ikke indstillet på at lov-

give om øremærket barsel til mænd. Så 

hvad vil DM have regeringen til at gøre 

for at skubbe til udviklingen, så der bli-

ver mere ligestilling på barselsområdet, 

og hvordan var ministerens lydhørhed 

over for dette på mødet?

Jeg sagde til Ellen Trane Nørby, at hun 

som minister kan gøre en stor forskel 

på det ikkeoverenskomstdækkede pri-

vate arbejdsmarked, hvis hun laver for-

bedringer af den såkaldte barselsudlig-

ningsordning. Udfordringen er her, at 

ordningen i øjeblikket kun giver ret til 

en kort barsel, som så ofte tilfalder mo-

deren. Derfor har vi sammen med andre 

fagforeninger foreslået en udvidelse af 

ordningen med yderligere 12 uger. Jeg 

oplevede, at ministeren var oprigtigt in-

teresseret i dette forslag.

En opgørelse hos LO fra 2016 viser, at  

akademiker-fædre i 2013 tog næsten  

dobbelt så meget orlov som mænd i  

håndværks- og industrifagene hos LO. 

Hvordan kan mere barsel til mænd  

– og ikke mindst privatansatte mænd, 

som hos DM oftere er uden overens-

komst-sikres?

Ud over at give barselsfri med løn bør 

arbejdspladserne signalere direkte til 

fædrene, at det ikke er karrierebremsen-

de at holde barsel. Her kan vi muligvis 

lave en kampagne sammen med ligestil-

lingsministeren, og vi aftalte på mødet, 

at ministeren skal tage fat i arbejdsgi-

verorganisationerne, så de også forplig-

ter sig på at sende signaler til de private 

arbejdsgivere om, at barsel til mænd  

bør fremmes. 

Hvilke udfordringer eksisterer på det  

private arbejdsmarked for DM’s medlem-

mer ift. til at skaffe fædre ret til at tage 

mere barsel og samtidig også få dem til 

at gøre det? 

En stor udfordring er, at kun en lille del 

(ca. 8-9 pct.) af det private arbejdsmar-

ked for akademikere er overenskomst-

dækket med barselsrettigheder. Når DM 

forhandler private overenskomster, er 

løn under barsel altid et af de emner, 

som vi diskuterer med medlemmerne på 

arbejdspladsen og med arbejdsgiverne. 

Mit udgangspunkt er, at reglerne for løn 

under barsel på det private område bør 

være mindst lige så gode som de offent-

lige barselsaftaler.   

Ligestillingsminister Ellen Trane Nørby (V) indkald-
te i august måned fagbevægelsen, herunder DM,  
til en diskussion om, hvordan flere danske fædre  
tager del i barslen. 
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Med nærværende nummer af sektorbladet tager DM Privat et 

spring ud i idræt som levevej. Vi kan notere, at der florerer en 

udbredt myte om, at akademikere ikke kan beskæftige sig med 

idræt, men intet kunne være mindre sandt. Tværtimod ser vi i 

disse år en øget satsning på forskning, uddannelse, innovation 

og formidling inden for ernæring, humanfysiologi og idræt på 

højeste internationale niveau. 

Universiteterne har for længst set, at der er et arbejdsmar-

ked for kandidater med viden om “Motorisk indlæring”, “Talent-

udvikling” eller “Bevægelsernes effektivitet” for blot at nævne 

nogle temaer, som beskrives i Aalborg Universitets bachelor-

uddannelse i idræt. Vi tegner her et situationsbillede, så DM’s 

medlemmer kan blive inspireret til at byde ind med deres kom-

petencer og helt nye ideer til en videreudvikling af det nye pri-

vate arbejdsmarked.

Traditionelt finder kandidater i idræt job som idrætslærer 

på gymnasier, idrætsforeninger og sundhedsvæsen. Vi er i DM 

Privat ikke i tvivl om, at mange idrætskandidater vil finde be-

skæftigelse langt uden for de traditionelle jobområder. Dette 

nummer af sektorbladet bringer en artikel med Hans Bonde om 

den stigende interesse i idræt, og hvilken indflydelse det har på 

vores arbejdsliv. Hans Bonde siger bl.a.: “Når man indstiller sig 

selv til et job med ansøgning, så er det at kunne fortælle, at man 

har løbet maratoner, dårligt nok ekstremt mere. Man skal kunne 

vise konkurrenceduelighed, robusthed og målrettethed. De ord 

fra ekstremsporten efterspørger erhvervslivet typisk i dag”. 

Idræt er sundt og dejligt, men når der går ekstremsport i er-

hvervslivet, og sporten bliver den nye metafor i management-

litteraturen, må vi lære at tage nejhatten på, som psykologi-

professor Svend Brinkmann vil sige. Træning med en éthjulet 

cykel i kombination med målinger er måske ikke det, vi ønsker 

på kontorgangene, men det bør heller ikke være nødvendigt at 

fremvise triatlonbeviser for at komme i betragtning til drøm-

mejobbet. Ej heller skal det være frivillig tvang at deltage i fir-

maidræt og DHL-stafet. 

I det hele taget må vi lære at respektere, at ikke alle har en 

indre ironman, som skal realiseres. Vi vil dømmes på vores fag-

lighed og kvalifikationer, ikke ansættes på sportsresultater.

Her ser vi måske konturerne af en amerikansk tradition for at 

ansætte sportsstjerner i stillinger, som normalt bemandes med 

højtuddannede. Virksomheder i USA og Canada betragter en 

god præstation i sport som ligeværdigt med fine eksamensbe-

viser, og vejen fra highschool til en plads på Harvard kan blive 

kortere, hvis man kan fremvise gode resultater i idræt. Denne 

logik synes at have fået fodfæste her til lands, og det er bl.a. 

det, Jakob Høyers bog “Topledere dyrker da triatlon”  

handler om.

Det er en ædel tanke, at idrætskandidater kan være med til 

at indføre gode og sunde vaner og højere trivsel på arbejds-

pladser. Det kan dog diskuteres, om det arbejdsmarked, vi har 

lige nu, er parat til at indføre nye, gode vaner, når vi lige har væ-

ret igennem bølgen af Stephen Coveys 7 gode vaner. 

Svend Brinkmann har med bogen “Stå fast” lært os, at det 

kan være nødvendigt at stoppe op og spørge, hvorfor vi skal 

være åh så forandringsparate, robuste, fleksible og alt, hvad 

der ellers hedder sig i stillingsopslag. Arbejdspladser har brug 

for kompetente ledere, som coacher os, udvikler vores talenter 

og fremmer en sund arbejdskultur, hvor der ikke skelnes mel-

lem, om folk har en triatlon eller diagnose i bagagen. Hverken 

mere eller mindre.   

DM Privat er et sektorblad for  
privatansatte og selvstændige  
medlemmer af DM. 
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Idrætstænkning på dagsordenen

L E D E R    af Sven Aldenryd, medlem af DM Privat bestyrelsen

Kender vi dig godt? 
Kender DM dig godt nok til at kunne give dig den bedste hjælp? I DM Privat og selvstændige arbejder vi for, at de 
privatansatte medlemmer i DM kan få rådgivning og sparring, så de får bedst mulige vilkår på det private arbejdsmarked. 
Vi vil gerne sikre, at du får netop de tilbud og den hjælp, du har brug for.

Så sørg altid for, at DM har dine opdaterede kontaktoplysninger og oplysninger om evt. arbejdsplads. Skriv til dm@dm.dk, 
ring på 3815 6600 eller gå ind på www.dm.dk og opdater dine kontaktoplysninger 

Så giver du DM de bedste muligheder for at kunne hjælpe dig. dm.dk
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