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Det bobler i  
sjæl og legeme 

Inden jeg i starten af 2018 begyndte som skolechef i Svendborg 
Kommune var jeg lidt misundelig. Som forælder og som skolemen-
neske. Tænk om mine børn havde fået seks lektioners idræt i skolen 
hver uge. Og tænk at være en del af det åbne læringsmiljø, som 
bobler rundt om på Sydfyn efter mere end 10 år med Svendborg-
projektet.

Nu er jeg midt i det, og det føles fantastisk.
Når jeg kommer rundt på skolerne, ser jeg næsten ingen over-
vægtige elever – langt færre end i de fleste danske skoler. Jeg 
oplever en dynamisk summen af glade og legende børn og unge i 
skolegårde og på sportspladser. Jeg møder lærere, forældre, ledere 
og skolebestyrelser, som klart bakker op om den sydfynske model. 
Og jeg hører masser af praktiske eksempler på, at når børnene 
er fysisk aktive sammen, styrker det fællesskab og trivsel, og det 
fremmer sundhed og læringsmiljø.

Fondsmidler for 36 millioner kroner er foreløbig investeret i verdens 
største forskningsprojekt af sin art, og det har sikret 15 ph.d.-af-
handlinger og mængder af dokumentation for store og små gevin-
ster ved den målrettede og vedholdende indsats. Den fremsynede 
investering i ekstra voksenmotiveret bevægelse mindsker risikoen 
for livsstilssygdomme hos vores børn senere i livet – og det betaler 
sig både samfundsmæssigt og menneskeligt.

Forskningen fortsætter. I disse år med fokus på de aktive børn 
i dagtilbuddene, hvor indsatsen i hverdagen er båret af voksne 
rollemodeller med et fælles fundament i vores uddannelsesforløb. 
En hel ny generation af børn med sunde vaner er på vej, og meget 
tyder på, at det giver de bedste chancer for kropsbevidste og aktive 
voksne.

Det kan jo kun vække glæde at se, at 12-18-årige i Svendborg 
Kommune ikke i så høj grad som deres jævnaldrende rundt i landet 
dropper ud af deres fritidsidræt men tværtimod fortsætter. Det 
kunne meget vel hænge sammen med de sunde vaner i skolen - og 
det åbne skolesamarbejde, som præsenterer børnene for en stor 
variation af idrætter og klubber, så alle kan finde nogen og noget at 
gå til.

Sportsklasser og talentcenter har sat barren højt for kvalificeret 
grundtræning, der styrker dygtige idrætsudøvere og spiller fint sam-

men med indsatsen i de lokale foreninger. I et samarbejde mellem 
foreninger, ungdomsuddannelser og kommunen fortsætter den 
bæredygtige talentudvikling på sportsakademiet, hvor der er fokus 
på fysisk styrke, sund ernæring og mental balance.

En moderne måde hvorpå vi kan udvikle sunde sjæle i sunde 
legemer.
Forleden mødte jeg en tilflytter fra København, som bemærkede at 
det på Sydfyn nærmest er trendy at tage børnene med til Open Gym 
om søndagen eller dyrke sport med sine venner. Og det i en grad, 
som han ikke oplevede, hvor han kom fra. 

Bevægelsen har dybe historiske rødder på Sydfyn, men den tog 
for alvor fart, da Den sydfynske Idrætsklynge skabte et ganske 
særligt samarbejde og kridtede banen op til, at Svendborg i dag 
både er Team Danmark Elitekommune og Bevæg dig for livet 
Visionskommune. Ikke overraskende, at den nationale skolereform 
blev inspireret af Svendborgprojektet, og både vores metoder og 
resultater samt balancen mellem elite og bredde vækker opsigt i 
ind- og udland.

Der går ikke en uge uden, at vi modtager henvendelser fra andre 
kommuner, som vil høre om vores brug af understøttende under-
visning og evne til at tiltrække kvalificerede lærere – ikke mindst 
mandlige, som andre steder er en mangel. Selv i Undervisnings- 
ministeriet vækker det interesse.

Svedborgprojektet er et brand og en dokumenteret succes, så det 
næsten ikke er til at få armene ned. Men sejrsrusen må ikke stige os 
til hovedet. Der er altid nye mål at stræbe efter og masser at arbejde 
med og kæmpe for. Vi må være åbne for, hvordan vi kan udvikle 
og forbedre koncepterne. Blot vi lærer af historien. Det, vi har set i 
Svendborg er, at de bedste resultater kommer af åben involvering 
og frivillige samarbejder på kryds og tværs. Dét fremmer initiativ-
lysten og iderigdommen, og det holder bevægelse i drømmen om et 
sundt udviklingsmiljø for glade og aktive samfundsborgere.

Må vi blive ved at værne om visionerne, så vi også om mange år 
kan synge med på nu afdøde Kim Larsen sang:

”Sammen – ku´ vi lægge verden ned...”

LEDER

Af Nanna Lohman, Skolechef, Svendborg Kommune
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Hvad gør, at alle elever i indskoling og mellemtrin på 
Svendborg Kommunes skoler stadig har seks lek-
tioner idræt om ugen – væsentlig mere end lovens 
krav - længe efter at forsøgsårene er overstået? 
Andre projekter har ofte implementeringsproble-
mer og stopper, når fondsmidlerne er brugt og 
forsøgsperioden er slut.
Med dette nysgerrige spørgsmål kastede Jonas 
Vestergaard Nielsen sig i 2015 i gang med under-
søgelser og research til den ph.d.-afhandling om 
processen, som han netop er afsluttet i juni 2018. 
Som vejleder havde han bl.a. adjunkt Heidi Klakk 
Egebæk, Ph.D., ved Syddansk Universitet, som i 
sin forskning har påvist, at ekstra idræt ser ud til 
at bremse fedme og minimere risikoen for senere 
udvikling af type 2 diabetes og hjertekarsygdomme 
hos børnene.
- Samlet set, siger Heidi, er der tale om en succes, 
når idrætsskolerne stadig fungerer. Børnene ser ud 
til at være glade, skolerne deltager uden protester, 
forskerne har fået data på en sjældent stor gruppe 
borgere, som er til at studere i mange år frem - og 
medierne har fået masser af cases og forsknings-
resultater at berette om.
Derfor er det interessant at finde ud af, hvorfor det 
blev en succes.

Nøgtern analyse
Jonas V. Nielsen kom fra Aalborg Universitet og 
havde ikke været en del af historien omkring 
idrætsskolerne i Svendborg. Derfor havde han en 
ekstra mulighed for nøgternt at betragte forløbet.
Processen begyndte før sammenlægningen af Ege-
bjerg, Gudme og Svendborg kommuner og længe 
inden, at forskerne på SDU blev involveret. Jonas 
trawlede mødereferater fra rådhuset og skolerne, 
talte med ledere, lærere og politikere, udspurgte 
daværende nøglepersoner, læste hvidbøger fra 
skolerne og sammenlignede alle intentionerne med 
det, der kom til at ske. Alt sammen kombineret med 
observationer af, hvor projektet er i dag.

Flere gode grunde
Rækken af gode grunde til succesen med imple-
menteringen i årene 2006 til 2011 omfatter i hvert 
fald:
•  Frivillighed for skolerne og medindflydelse på 

indholdet
• Efteruddannelse, kurser og videndeling
• Enkle krav og anbefalinger
• Politisk og ledelsesmæssig opbakning
Fra starten fik skolerne selv lov at vælge, om de 

ville være idrætsskole. I projektfasen arbejdede de 
ud fra, at de selv måtte finde en væsentlig del af 
finansieringen, men fire skoler var klar. Kommu-
nens økonomiske krav til skolerne blev lempet, og 
kommunen fandt midler til en deltids koordinator 
mellem forskningen og kommunens praksis i 
forbindelse med, at Syddansk Universitet fandt 
fondsmidler til Svendborgprojektet. Målet var pri-
mært at forske i de sundhedsmæssige aspekter i at 
tredoble antallet af ugentlige idrætslektioner fra de 
lovpligtige to til seks. Det endte med, at seks skoler 
blev idrætsskoler, mens fire blev udpeget til kon-
trolskoler. I alt 1200 elever og deres forældre blev 
involveret i forsøgsperioden, som i første omgang 
strakte sig over tre år med senere forlængelse.

Medindflydelse og kompetenceløft
- I mine interviews har flere fremhævet styrken 
i, at ledere og lærere på skolerne blev inddraget i 
udviklingen af projektet både i planlægningsfasen 
og implementeringsfasen, fortæller Jonas.
- Medejerskab er netop ifølge procesteorien vigtigt 
for succes, konstaterer han.
Værdien i at kunne skabe noget innovativt på 
skolerne i den nye, sammenlagte Svendborg Kom-
mune, kan have haft en indflydelse, men det er ikke 
det primære i konklusionen.
Derimod har efteruddannelse i idrætsundervisning 
inspireret af Team Danmarks Aldersrelaterede 
Trænings Koncept (ATK) spillet en væsentlig rolle 
ligesom den løbende erfaringsdeling.
- Lige så vigtige var de projektmøder, der blev holdt 
en gang i kvartalet på tværs af alle skolerne, for 
her kunne faglærerne og skolelederne udveksle 
erfaringer og viden, som løftede alle, siger han.
Vidensdelingen handlede bl.a. om skemalægning, 
praktiske aktiviteter og erfaringer foruden viden 
fra forskerne, som altid var repræsenteret på 
kvartalsmøderne.

Enkelhed og opbakning
Fra start blev der skrevet hvidbøger om intentioner-
ne og de praktiske metoder på hver enkelt skole.
- Hvidbøgerne viser, at der var stor variation fra 
skole til skole, og at det har været i orden, når blot 
hovedmålet var det samme, siger Jonas.
Enkelheden i kravene til projektet, fremhæver 
Jonas som et succesparameter. Basis for alle var 
270 minutters idræt om ugen, de skulle fordeles 
på mindst tre skoledage, idrætslektionerne skulle 
varetages af lærere eller pædagoger, som havde 
efteruddannelse i ATK.

- Ud over de enkle krav lå der en række anbefa-
linger i projektet som eksempelvis, at en del af 
idrætten kunne foregå udendørs, at man gerne 
måtte opfordre eleverne til at cykle til og fra skole, 
og man kunne integrere bevægelse i undervisnin-
gen, fortæller Jonas.
- Det frie valg har givet variationer mellem skolerne 
men også motivation og medejerskab, forklarer 
han.

Stor opmærksomhed
Svendborgprojektet havde en sjældent set stor 
opbakning fra forældrene. En meget stor procentdel 
svarede hver søndag i seks år på SMS-spørgsmål 
om børnenes aktivitet og skader. Hvis der var 
noget, blev børnene undersøgt dagen efter, som 
kan have været medvirkende til opbakningen. En 
anden årsag kan have været en massiv mediebe-
vågenhed på forskningen og de positive resultater, 
der efterhånden kunne vises. Ikke mindst, da 
Kronprins Frederik besøgte Svendborg for at høre 
om projektet, blev det omtalt i næsten alle medier i 
landet, og flere af resultaterne har vakt international 
opmærksomhed.
Det kan ikke afvises, at den såkaldte Horton ef-
fekt, hvor opmærksomheden i sig selv forbedrer 
resultaterne, kan have spillet ind. Men det er ikke 
undersøgt.
- Udfordringen var at få kontrolskolerne til ikke at 
gøre mere, end de plejede, for det var jo ”sjovere” at 
være idrætsskole, men for forskningens skyld var 
det vigtigt, at de ikke ændrede på noget, forklarer 
Heidi.
- Den politiske opmærksomhed steg med resul-
taterne, og efter konferencen i 2011 besluttede 
byrådet så, at alle skoler i kommunen skulle have 
mulighed for at være idrætsskole. Det er fint for 
børnene, men det begrænsede mulighederne for 
forskningen, konstaterer hun. Landspolitisk kom 
skolereformens krav om 45 min fysisk aktivitet 
også i kølvandet på disse første resultater.

Klare anbefalinger
På baggrund af sin ph.d. afhandling anbefaler 
Jonas V. Nielsen, at man i lignende projekter 
vælger en åben og samskabende tilgang, at man 
tidligt involverer forskningen, at aktørerne i et 
interventionsprojekt får en fælles uddannelse, og 
at projektet og resultaterne bliver offentliggjort 
i brede medier. Altså helt i tråd med Svendborg-
projektet

Derfor blev idrætsskolerne  
i Svendborg en succes

Flere elementer i implementeringsprocessen har gjort at alle elever  
fra 0.-6. klasse i hele kommunen nu har 270 minutters bevægelse hver 
skoleuge – en proces, der kan inspirere til mere

Adjunkt Heidi Klakk Egebæk var med i første forskergruppe på Svend-
borgprojektet. Nu har hun været vejleder for Jonas Vestergård Nielsen, 
som i juni afleverede sin ph.d. afhandling med anbefalinger af processen 
bag etableringen af idrætsskolerne i Svendborg Kommune.
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- Mine gamle kolleger fra idrætslinjen på semina-
riet er helt misundelige, når de hører hvor meget 
tid jeg har i overbygningen til at undervise i idræt, 
siger idrætslærer Marie Outzen fra Issø-skolen i 
Stenstrup med et strålende smil.
Alle skoler i Svendborg Kommune er idrætsskoler 
med seks lektioners idræt om ugen. Men de fleste 
stopper efter 6. klasse. I udskolingen har eleverne 
typisk blot de to lektioner om ugen, som er lovens 
minimumskrav. På Issø-skolen er det anderledes. 
Her har alle elever i 7.-9. klasse fire lektioners 
idræt om ugen. Samtidig har valgfaget Sund og 
Aktiv haft så stor søgning, at rammerne ikke giver 
plads til alle. 50 af de 115 elever i udskolings-
klasserne har valgfaget og får dermed i alt otte 
lektioners idræt om ugen.

Et klart valg
Issø-skolen i Stenstrup og Kirkeby var egentlig 
kontrolskole under Svendborgprojektet men blev 
siden idrætsskole. Med folkeskolereformen blev 
begrebet ”understøttende undervisning” en del af 
hverdagen, og efter første skoleår, blev ledelse, 
lærere og skolebestyrelse enige om at benytte en 

væsentlig del af den understøttende undervisning 
til ekstra idræt.
- Vi ser idræt som et dannelsesfag og har valgt 
at satse på ekstra faglig idrætsundervisning i 
udskolingen, og det kan vi, fordi vi har et dygtigt 
lærerteam med mange, der har haft idræt som 
linjefag på læreruddannelsen, forklarer skoleleder 
Jesper Lundorff, og afdelingsleder Ole Møller 
Jensen supplerer:
- Skolereformens krav om 45 minutters bevægel-
se giver frie hænder til valg af metoder, hvorimod 
vi har gode erfaringer med, at vi benytter tiden 
til faglig undervisning. Behovet for bevægelse er 
større i overbygningen end på mellemtrinet, netop 
fordi flere dropper ud af foreningsidræt i de større 
klasser.

Større variation
Issø-skolen ligger i et område, hvor mange dyrker 
håndbold og fodbold. Derfor bliver idrætslektio-
nerne bl.a. brugt til at introducere andre idrætter.
- Vi tager f.eks. ind i SG-Huset og laver tumbling 
og springgymnastik, og vi har også flyttet 
afgangsprøven ind i de rammer, fortæller Marie.
- Desuden har vi et godt samarbejde med lokale 
klubber i området, og vi har bedre tid end andre til 
at prøve mere af, konstaterer hun.
Lærerkollegiet af 10 faglærere har lagt en linje i 
undervisningen med klar progression op gennem 
hele skoleforløbet og med afgangseksamen in 
mente. 

- I modsætning til tidligere har det givet en større 
systematik, og løbende har vi sikret at nye lærere 
også er kommet igennem Svendborg Kommunes 
efteruddannelse i ATK, så alle har fælles referen-
ceramme, siger Jesper.
- Omvendt har vi så ikke kunnet gøre så meget 
ud af andre praktisk-musiske fag, men det er nu 
vores prioritering, siger han.

Det giver mening
Ledelsen vurderer, at det er værd at investere i 
ekstra idræt i overbygningen.
- Vi slås ikke med elever, der ikke vil have idræt 
eller i bad bagefter – de er aktive, og vi oplever, at 
det smitter positivt af i de stille fag, siger Jesper.
Fordelen på Issø-skolen er, at eleverne følger 
hinanden gennem hele skoletiden, og de fleste 
kender hallen fra fritiden, og i øvrigt ligger den 
under 100 meter fra skolen.
Alle på skolen har glæde af, at mange af de 
ældste elever har ekstra idræt. Bl.a. giver nogle 
elever af og til en opvisning eller gennemfører et 
event for de yngre elever, og i dette skoleår har 
valgfagseleverne i de ældste klasser gang i et nyt 
projekt, Game Boosters.
- Som en del af faget udvikler de lege, som de i 
nogle frikvarter går ud og hjælper de yngre elever 
i gang med, og på den måde fungerer de som en 
slags rollemodeller, fortæller Marie.

Andre misunder vores 
idrætsmodel for alle

På Issø-skolen har alle fra 0. til 9. klasse mindst fire lektioners  
idræt om ugen, og det mest populære valgfag i udskolingen  
er Sund og Aktiv med dobbelt op på idrætslektioner

Idrætslærer Marie Outzen giver 9. klasserne på  
Issø-skolen grundig introduktion til intervalstafet,  
inden de fløjtes i gang.
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Det er en letskyet, kølig fredag formiddag sidst i 
august. Klokken er 9.50, og lærerne Marie Outzen og 
Jens Kristensen går til omklædning ligesom begge 
9. klasserne. Efter at have hentet tov, stafetdepecher 
og kegler er de alle klar. 7-8 minutter senere står 
over 25 elever i løbeshorts og T-shirts, og et par piger 
kommer løbende ud fra omklædningen i Stenstrup-
hallen med skoene i hånden.
- Er I de sidste? Ellers råb, at vi begynder NU!
Maries stemme gjalder venligt men bestemt ud over 
idrætsanlægget.
- I dag skal vi løbetræne, og kan I huske, hvad fokus 
er?
Hurtigt ryger en stribe hænder i vejret og på skift 
lyder svarene – acceleration – løbestil – reaktion.
Men ingen spurt, før Jens har leget dem varme. Først 
lidt hop og udstrækninger på række, inden de bliver 
delt i to hold. Det ene leger ”tyren i folden”, mens 
andre i smågrupper leger en særlig fangeleg i små 
kæder.
Ingen står stille bortset fra de tre, der har måttet 
melde fra for i dag. En fordi hendes diabetes driller, 
en med dårlig ryg og en med en skadet ankel. Om de 
er glade for at slippe for idræt?
- Neej, svarer de i kor.

Hurtigt tråd
Efter opvarmningen bliver alle delt i grupper på fire, 
og de lægger kegler ud med fem meters afstand på 
løbebanen. Opgaven er nu på skift at spurte først til 
den nærmeste kegle og retur, til nummer to og retur 
og så videre.
- De tre, der ikke løber, giver feedback på løbestil – 
korte skridt på kort distance, længere skridt på lang 
distance, lyder ordren fra Marie.
Da alle har været igennem et par gange, er det tid 
til stafetløb på boldbanen. Marie tæller ned, men 

først på fløjtet må de sætte i løb. Og fløjtet kommer 
helt uforudsigeligt, og så må alle tilbage, når nogen 
alligevel tyvstarter.
Bagefter får hvert hold en tennisbold, som skal 
placeres under hagen under løbet for at vænnes sig 
til at kigge ned under løbet. Det ser morsomt ud, og 
der bliver grinet højlydt under spurten…

Ville ikke undvære det
Alle går til den på hver sin facon, og det lykkes ikke at 
finde nogen, der helst ville være fri.
Vi fanger det ene stafethold – Dagmar Faigh, Anna 
Veber, Lærke Kristensen og Marcus Foged for at 
høre, hvorfor de gider det her?
- Det er fedt, vi har idræt hele ugen, siger Lærke.
- Det gør det lettere at koncentrere os i de boglige 
fag bagefter, mener Dagmar og alle giver hende ret.
Udover de fire lektioners idræt om ugen har alle fire 
valgt det linjefag, der giver yderligere to lektioners 
idræt.
- Det er fedt at vi også kan have det som linjefag, så 
vi kan lave det vi brænder for, siger Anna.
Efter skoletid træner Marcus i fitnesscenter, Lærke 
træner af og til derhjemme, Anna går til fodbold fire 
gange om ugen og Dagmar til håndbold to gange 
ugentligt foruden kamp i weekenden.
- Det kan godt være lidt stressende, og jeg kan 
mærke det i kroppen, men jeg prioriterer idrætsti-
merne i skolen, siger Anna.
Anna og Marcus har fulgt hinanden siden de begynd-
te i 0. klasse i Stenstrup, og det samme har Lærke og 
Dagmar, som gik i Kirkeby til og med 3. klasse.
- De fleste timer sidder vi med computer, så det er 
godt at bevæge os noget mere her, mener Lærke.
- Ja, og så får vi tid til at kommer godt rundt om alle 
tingene i idræt, siger Dagmar.

Eleverne fra de to 9. klasser på Issø-skolen i Stenstrup får trænet 
acceleration, løbestil og reaktion for fuld kraft fredag formiddag

Leg og spurt til 
råb og latter
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Når fysisk aktivitet bliver en del af den faglige under-
visning har det effekt på elevernes faglige præstation

Resultater fra Svendborgprojektet viser, at der 
ikke er nogen signifikant forskel på den faglige 
udvikling i hverken dansk eller matematik hos 
elever, der har seks lektioners idræt om ugen 
i forhold til elever med to ugentlige lektioners 
idræt. 
Anna Bugge, leder af tredje runde af den 
videnskabelige del af Svendborgprojektet og 
nu adjunkt på Københavns Professionshøjskole, 
har undersøgt effekten af en tredobling af idræt i 
skoletiden. 
- Ud fra vores resultater kan man sige, forklarer 
Anna, at det faglige niveau i de øvrige fag fasthol-
des, selvom idræt udgør en stor del af timerne på 
skemaet. Så når vi ved, at fysisk aktivitet har mar-
kante sundhedsmæssige fordele, er en indsats 
som Svendborgprojektet en samfundsmæssig 
rigtig god og langsigtet investering. Derimod viser 
interventionsforskning med elever i førsteklasser 

i Svendborg og Kolding, at aktiv matematik gør en 
forskel. Bag ph.d. afhandlingen om aktiv matema-
tik i 1. klasse står Mona Have Nielsen.

Aktiv matematik i fokus
Ekstra bevægelse sat ind i en faglig kontekst ser 
ud til at have en særlig effekt, når bevægelsen er 
planlagt til at styrke forståelsen og hukommelsen 
af det, man ønsker at lære eleverne.
Det er hovedkonklusionen i Mona Have Nielsens 
forskning og ph.d.-afhandling. Igennem et skoleår 
har Mona Have Nielsen og en gruppe specialestu-
derende analyseret udviklingen hos sammenlig-
nelige grupper af børn i 1. klasse dels i Svendborg 
dels i Kolding kommuner.
- Overordnet viste undersøgelsen, at de elever, 
der modtog aktiv matematikundervisning, forbed-
rede deres matematikpræstation 39 procent mere 
i løbet af et år sammenlignet med kontrolgruppen, 
som deltog i almindelig matematikundervisning, 
siger Mona. 
- Underanalyser af resultaterne i hver af grup-
perne indikerede, at ekstra idrætstimer ikke har 
en betydning for matematik scoren isoleret set, 
men hvis de ekstra idrætstimer blev kombi-
neret med aktiv matematik, var forøgelsen af 
matematikscoren på hele 68 procent i forhold til 
kontrolgruppen, forklarer hun.

Få det ind i kroppen
Litteraturen tyder på, at du i højere grad husker 
det, du har forankret gennem krop og sanser. Det 
støtter resultaternes fra Monas studie op om. Der 
er dog brug for mere forskning inden for området 
for at kunne konstruere retningslinjer om brugen 
af bevægelse i forbindelse med undervisning i 
folkeskolen. 
- Uanset typen af bevægelse, så er det afgørende, 
at der er et helt klart formål med bevægelsen i 
klasseværelset. Derfor er det vigtigt, at der afsæt-
tes ressourcer og tid til, at lærerne får værktø-
jerne til at skabe en meningsfuld kobling mellem 
bevægelse og det faglige stof, lyder Monas appel.

Bevægelse med mening 
kan styrke læringen

”Overordnet viste undersøgelsen, at de elever, der modtog 
aktiv matematikundervisning, forbedrede
deres matematikpræstation 39 procent mere i løbet af 
et år sammenlignet med kontrolgruppen, som deltog i 
almindelig matematikundervisning.”
Mona Have Nielsen
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Elever fra idrætsskolerne i Svendborg fortsætter 
med at dyrke idræt i fritiden efter konfirmations-
alderen. Hos deres jævnaldrende, som har gået i 
kontrolskolerne uden ekstra idræt, begynder flere 
at falde fra.
- Deltagerprocenten i fritidssport er klart højere i 
idrætsskolernes ældste klasser end i kontrol- 
skolernes, så det er som om, at når man har skabt 
en kultur og tradition for at gå til idræt, så fort- 
sætter man, konstaterer professor Niels Wedder-
kopp, SDU.

Særligt godt for pigerne
Generelt ser det ud til at fritidsidræt og idrætssko-
lerne en ekstra fordel for pigerne, det virker som 
om de har større effekt af at deltage i fritidsidræt 
og gå på idrætsskoler.
- Gennemsnitligt bevæger piger sig mindre end 
drenge, og derfor er det lettere at skabe en for-
bedring blandt pigerne med ekstra idræt i skolen, 
forklarer Niels Wedderkopp.

Både fald og vækst
Ved starten af Svendborgprojektet talte en del om, 
at den ekstra idræt og længere skoledag ville gå 
ud over klublivet. Wedderkopps opgørelse giver et 
andet billede.
- Der har været en tendens til, at deltagelsen 
i fritidsidræt falder i de mindre klassetrin hos 
idrætsskolebørnene, men til gengæld stiger 
deltagelsesprocenten blandt idrætsskolebørn i 
teenagealderen, hvor man typisk har problem med 
frafald, uddyber professoren.

Analyser fra Syddansk Universitet viser, at det i teenageårene er 
afgørende hvor meget bevægelse man har været vant til i skolen

Idrætsskoler  
gavner klublivet
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Cirka 600 elever fra 5. og 6. klasse fra skoler i Svendborg Kommune 
trodsede septemberregnen og kæmpede for sjov, for alvor og for de 
gode minder ved at svømme, cykle og løbe om kap

Ironkid er mere 
end høj puls

Fra kl. 8 til 13 er der tryk på denne første fredag i 
september, hvor ca. 600 elever dyster i årets Ironkid 
2018. Alle begynder i Svendborg Svømmeland med 
200 meter svømning – og præcis for hvert minut 
sender lærerteamet et nyt hold elever i vandet. 
Efterhånden som de er færdige, er det ud og klæde 
om og få fat i cykel og hjelm for at tilbagelægge 10 
kilometer, inden cyklen afleveres i hænderne på 
en hjælper, og de kan løbe de sidste 2 kilometer til 
målet på Rantzausminde Skole.
- Ironkid Svendborg er blevet en tradition i sensom-
meren, som vi ser frem til, og selv efter 24 år er det 
stadig et af Fyns største sportsevents for skoler, 
og det motiverer os at holde det i gang, siger Lars 
Nissen, idrætslærer på Rantzausminde Skole og 
arrangør af løbet sammen med kollegaen Preben 
Hansen.
Alle kommunens 5. og 6. klasser er inviteret og 
både offentlige og private skoler deltager. I ugerne 
op til den store dag lægger Preben og Lars hver 15-
20 timer i forberedelserne - kommunikation med 
skolerne, udfyldelse af startlister, lægge logistikpla-
ner, sikre aftaler og materialer med mere.
Et fast team af 12 lærere indtager de vante 
positioner på dagen, og dette skoleårs 7. klasser 
fra Rantzausminde er ude på ruterne som levende 
poster.

Op at stå i pedalerne
Stepan Wikkelsø fra 6. årgang på Svendborg Hel-
dagsskole står op i pedalerne allerede kort efter 
starten ved Svømmeland. Han overhaler mange 
på vejen, og spurter også de sidste to kilometer.
- Svømning er jeg ikke så vant til, men jeg skyndte 
mig og tørrede mig næsten ikke, før jeg løb ud til 
cyklen – og her til sidst løb jeg også hele vejen, 
fortæller han smilende, da han er blevet klappet 
ind i målområdet.
Indenfor på skolen får han ligesom alle andre 
deltagere udleveret en seddel med den tid, der 
er gået siden løbets start, og Lars Nissen taster 
den ind fratrukket starttiden, som står på Stepans 
arm, og Lars afslører ”det er dagens hidtil bedste”. 
Men mange flere er på vej ind, så først efter mid-
dag bliver vinderne afsløret.

Det giver mening
- Det er fint bare at gennemføre, men vi er strikse 
med tider, sikkerhed og pladsen til, at de der vil, kan 
få lov at stræbe efter en god tid og vinderpræmierne, 
siger Preben.
- Vores elever lærer at være deltagere det ene år og 
hjælper det næste, og det giver den helhed, at idræt 
både er et fag i skolen og livslangt indhold for hver 
enkelt - og dét er dannelse og fællesskab, siger han.
Lars supplerer:
- Når man svømmer, cykler og løber ud i en køre 
sker der noget med kroppen, de ikke er vant til. 
Nogen bliver forskrækket over høj puls og sidestik, 
men det er noget de husker resten af livet, siger 
han.

Vinderne
Drenge 
5. årgang
1. Robin Kortermann, Tved, 43.40
2. Villy Grunnet, Rantzausminde, 45.16
3. Nikolaj Dyhre, Rantzausminde, 46.27

6. årgang
1. Aksel Dybdal, Thurø, 38.07
2. Valdemar Jul, Thurø, 42.49
3. Lukas Pedersen, Lundby, 42.57

Piger
5. årgang
1. Elisa Roed, Rantzausminde, 47.19
2. Mathali Pedersen, Tved, 52.21
3. Julie Pave, Rantzausminde, 52 58

6. årgang
1. Kaja Kvist, Thurø, 43.31
2. Cecilia Håkonson, Ørkild Øst, 44.34
3. Alma Kvist, Thurø, 45.30Gevinsten til de tre hurtigste drenge og piger for de to 

klassetrin er gavekort til den lokale sportsforretning på 
250 kr. til nr. 1, 150 kr. til nr. 2 og 100 kr. til nr. 3.



Sport & Uddannelse - Magasin  2018 Sport & Uddannelse - Magasin  2018 1716 1716

- Nogen morgener var der hård styrketræning til 
høj, dunkende musik, og jeg tænkte ”hold kæft det 
er fedt det her”. Andre gange lå du på en måtte 
og strakte ud i halvanden time og det gjorde herre 
ondt.
16-årige Magnus F. Kamelarczyk fra Hesselager 
står overskrævs på sin MTB-cykel midt i Hal-
lingskoven i Svendborg og fortæller om årene 
i sportsklassen på Nymarkskolen få hundrede 
meter væk. Ved siden af står hans faste MTB-
makker og klassekammerat, Oscar G. Steffensen 
fra Tåsinge. Han er også 16 år og står med sin højt 
elskede MTB-cykel.
- Morgentræningen gav meget til vores sport, 
men også til fællesskabet, siger Oscar, og Magnus 
tilføjer:
- Undervejs fik vi besøg af en sportsklasse fra 
Sjælland, og der morgentrænede fodboldspillerne 
for sig, badmintonspillerne for sig og så videre, og 
de havde problemer med splid i klassen. Der har 
vi mere holdt sammen.

En stribe plusser
Magnus, Oscar og to kammerater mere fra 
Svendborg Mountainbike Klub begyndte samtidig 
i sportsklassen i august 2015, da de skulle i 7. 
klasse.
- Jeg kom fra Hesselager, hvor dem i min klasse 
var nogle gamere og vi klikkede ikke helt sam-
men, så det lød rimelig grineren at kunne komme i 
klasse med en masse andre, der bruger meget tid 
på sport, siger Magnus.
- Jeg valgte det, siger Oscar, på grund af det der 
fællesskab, muligheden for at grundtræningen 
kunne styrke min sport, og fordi lærerne ville tage 
hensyn til vores sportsaktiviteter.
- Ja, siger Magnus, og de der ernæringskurser og 
førstehjælpskurser tiltalte mig også.
Magnus fremhæver de fysiske test og den 
målrettede, individuelle styrketræning de har fået 
foruden den fælles grundtræning som et stort plus 
ved sportsklasseårene.

Hurra for grundtræningen
- Jeg brækkede mit knæ i februar og kunne ikke 
gå efter EM-deltagelse i år, som jeg havde håbet, 

men siden jeg måtte begynde at træne for seks 
uger siden, har jeg nu opnået samme styrke i 
begge lår. Da var morgentræningen slut pga eksa-
men, men jeg er sikker på, den ville have hjulpet 
ekstra, siger Magnus.
Oscar har haft mange problemer med sin ryg og 
giver Magnus ret.
- Hvis ikke jeg havde lavet al den grundtræning i 
sportsklassen, er det slet ikke sikkert, at jeg ville 
kunne cykle så mange timer om ugen, som jeg 
kan nu, siger Oscar.
10-13 timers mountainbike træning lyder uge-
programmet på for de to entusiaster. Det vil sige 
skiftevis hård og blid træning seks dage om ugen 
inklusiv en konkurrencekørsel i weekenden.
- Vi skal jo være selvdisciplinerede som cykelryt-
tere, men det hjælper meget, når en lærer eller 
træner opmuntrer os til at hænge i, siger Oscar.

Bogligt begejstrede
Trods de mange timers træning i skolen og 
fritiden, har de stadig haft masser af lyst til de 
boglige fag.
- I vores klasse har vi været ret gode til at presse 
hinanden på den gode måde til et højere fagligt 
niveau, siger Oscar, og Magnus spæder til:
- Ja, når vi har haft diskussioner i klassen, har 
det været meget oprevet, for vi har alle det her 
vindergen. Vi argumenterer og vil have ret, og så 
nytter det ikke, hvis andre bare giver efter.
Alle i klassen trives med modstand på banen og 
i klassen, og skældsord som ”stræber” er ikke 
noget, der bliver slynget efter hinanden.
- Vi har faktisk alle årene haft nogle grupper, 
som vi var på niveau med, og så har vi hjulpet 
hinanden i de forskellige fag, siger Magnus.
- Vel er det konkurrence, men vi har villet finde 
toppen sammen, siger Oscar.

Gør hinanden gode
Opbakningen gælder også i sporten, hvor de to 
har trænet med klassekammeraten Jacob Kajhøj, 
som oprindeligt var fodboldspiller, men nu satser 
på triatlon.
- Vi har hjulpet ham med mountainbike, selv om vi 
havde planer om også at stille op til cross triatlon i 

Svendborg i sommer, fortæller Magnus.
- Han har faktisk fået god fart på nu, og han har 
også trænet med svømmerne, for vi har alle gerne 
villet støtte hinanden til at blive rigtig gode, siger 
Oscar.

Også tid til at feste
Sporten og de boglige fag har fyldt meget, men 
det har ikke taget al tiden. Der har også været tid 
til venner og fester.
- Udenfor sæson har jeg været mere med til 
fester, siger Oscar, men du behøver jo ikke drikke, 
så du ikke kan huske noget. Du kan jo også bare 
nyde et par genstande og tage hjem klokken 
to, så kan du godt sove lidt mere næste dag og 
alligevel nå din træning.
Desuden mener begge, at de fleste lærere har 
taget hensyn til træningspas og stævner, når de 
har givet afleveringsopgaver.

Sportsakademiet en mulighed
9. klasses eksamen er godt overstået, og her 
efter sommerferien er Magnus og Oscar begyndt 
på efterskole. Nu ganske vist hver sin. Oscar går 
på Vejle Idrætsefterskole, hvor flere af landets 
bedste MTB-ryttere har gået. Magnus går på 
Himmerlandsegnens Natur- og Idrætsefterskole 
som er mindre ambitiøs men til gengæld ligger i et 
område med over 100 kilometer MTB-spor.
Når de kommer tilbage efter et år for at tage en 
gymnasial uddannelse, så er de helt bevidste om, 
at Svendborg Sports Akademi er en mulighed.
- Mange har det sådan, at de dropper deres sport, 
når de kommer hjem fra efterskole, for der står 
ikke lige nogen parat til at hjælpe dem videre, og 
selv om jeg endnu ikke ved, om jeg søger ind på 
sportsakademiet, så kan jeg godt lide, at det hele 
hænger sammen her, siger Oscar, og Magnus 
stemmer i:
- Det er fedt, at de har lavet det her sportsklas-
selignende akademi, hvor nogen hjælper dig 
hele vejen igennem ungdommen. For det er her, 
mange falder fra.

For mountainbike-kørerne Magnus og Oscar topper sammenholdet 
med kammeraterne en stribe gevinster ved at have gået tre år i 
sportsklasse på Nymarkskolen i Svendborg

Venner med 
vindermentalitet 
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Svendborg Sportsakademi blev etableret midt i 
skoleåret 2016-17 for at styrke de unge talen-
ter, der er gået ud af grundskolen og er i gang 
med ungdomsuddannelser. Kl. 7.30 mandag og 
onsdag morgen er der åbent i træningslokalerne 
i kælderen under Svendborg Idrætscenter, og de 
næste 70 minutter er der gang i den til pumpende 
rytmer i højttalerne.
I september var der meldt 18 atleter ind på akade-
miet, og når tallet rammer 20, er der budgetteret 
med at åbne et træningspas også fredag morgen.
- Vi har desuden tilbud om et ekstra træningspas 
fredag eftermiddag i samarbejde med Svendborg 
Talentcenter, som jo er for 7.-9. årgang i grund-
skolen, fortæller Sten Kaj Larsen, leder, træner og 
mentor på sportsakademiet.
- De ekstra træningspas skal sikre, at de bedre 
kan flekse ud af forskellige timer afhængigt af, 
hvor pressede de er bogligt, forklarer han.

Vigtig helhed
Bæredygtig talentudvikling er en grundværdi i 
Svendborgs tilbud lige fra idrætsskolerne op til 
sportsakademiet, og det skal foregå på en social og 
samfundsmæssige forsvarlig måde. Netop fleksi-
biliteten for de ældste skal understøtte helheden i, 
at de skal have tid til både uddannelse, træning og 
ungdomsliv i øvrigt.
Sportsakademiet er gennemsyret af helhedstan-
ken. Både i træningsplanlægning, evaluering af 
udviklingen, kommunikation og ernæring.
- Sportsakademiet er, siger Sten, meget mere 
end vægt- og konditionstræning. Det handler om 
helheden for den enkelte. Det handler om at være 
en aktiv del af et miljø og om at kunne byde ind i 
fællesskabet.

- I eksamensperioder kan vi tydeligt mærke, at vi er 
færre, og da skal vi arbejde mere for at skabe den 
dynamik, der gør det fedt at stå lidt tidligere op end 
sine kammerater, siger han.
I det særlige fredagsmiljø sammen med talent-
centret skal alle kunne træne på egen hånd, og 
akademiatleterne bliver automatisk rollemodeller 
for de yngre. Atleterne fra Talentcenteret kan følge 
den træningsdisciplin og de udvalg af øvelser, de 
ældre arbejder med, og det er helt ok at spørge og 
hjælpe hinanden.
- Der er ikke tid til så mange tværgående aktiviteter, 
men vi opfordrer dem til naturlig dialog under træ-
ningen, og forhåbentlig bliver de yngste inspireret til 
at vende tilbage til sportsakademiet, når de fleste af 
dem har været på efterskole, siger han.

Flere niveauer
Træningsplanlægning er en vigtig disciplin på 
akademiet, hvor alle bliver ansvarliggjort i forhold til 
egen træning i praksis men på forskellige niveauer. 
På niveau et bliver uge- og månedsplanen lagt og 
overvåget sammen med Sten, mens atleterne på 
højere niveauer selv flytter rundt på sine trænings-
pas og vurderer, om der skal justeres i forhold 
til belastning på enkelte muskelgrupper. Atleter 
på niveau fire og opefter klarer i vid udstrækning 
planen selv. Sten kigger med ind i deres digitale 
kalender og ser til, at der er balance i de fysiske 
aktiviteter generelt og laver i samråd med atleterne 
individuelle fysiske træningsprogrammer.
- Jeg er mentor og støtter hver enkelt i det omfang, 
der er behov, og hvis der er brug for en snak om, at 
man ikke kan skifte fra 3 til 8 træningspas på kort 
tid uden at risikere skader, så er det det, jeg gør, 
siger Sten.

Sunde vaner
Al teori om træning, sportspsykologi eller 
ernæring bliver kombineret med praksis. Der 
er ingen forelæsninger, men når det er naturligt 
under morgenmaden efter træning at tale om 
fedt, sukker, kostfibre og kaloriebalance, så bliver 
det håndgribeligt i forhold til det, der står på 
bordet af fedtfattig mælk, fed mælk, væske, frugt, 
havregryn og mysli.
- Vi har basalernæringskurser på programmet til 
de, der bar brug for det, og hvis nogen har helt 
særlige behov, har vi et netværk af diætister og 
andre sundhedsfaglige eksperter, vi kan henvise 
til mod egenbetaling, forklarer Sten.

Virker det?
I samarbejde med SvendborgLab er det muligt 
at måle, hvor meget atleterne forbedrer sig på 
vægt, acceleration, smidighed, muskelmasse og 
meget mere. Træningen i sportsakademiet er 
imidlertid ikke er et mål i sig selv, men et middel til 
at performe bedre i deres respektive sportsgrene. 
Derfor er ligger evalueringen mest i statussamta-
lerne mellem atleterne og Sten Kaj Larsen.
- De fleste vurderer, at de har mere energi i deres 
træning, og det er en konsekvens af, at de kan yde 
maksimalt til den fysiske træning og restituere i 
løbet af dagen, inden de igen kan yde maksimalt i 
deres respektive sportsgrene, forklarer Sten. 
Med en bedre fysik, performer atleterne bedre 
og gymnasterne mestrer eksempelvis sværere 
spring.
Det vigtigste tegn på at vi har fat i noget af det rig-
tige for målgruppen, er det stigende antal atleter 
og gengangerne på sportsakademiet, mener Sten.

Bæredygtige grundprincipper gennemsyrer talentudviklingen  
fra første prøvetime til den praktiske hverdag for en voksende  
gruppe atleter i Svendborg Sportsakademi

Meget mere  
end træning

Sten Kaj Larsen (stående) er coach og mentor for de aktive 
atleter i Svendborg Sportsakademi.
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Freja Barkler er begejstret for kalendersystem og professionel 
coaching på Svendborg Sportsakademi

- Jeg får meget mere energi og overskud til lektier, 
afleveringer og restitution efter skole, inden jeg 
skal til boldtræning, siger Freja Barkler, som spiller i 
Odense Beachvolley Klub og siden foråret 2018 har 
været en del af Svendborg Sportsakademi.
- Jeg hørte fra andre på gymnasiet, at det var fedt 
at gå på akademiet og efter at have prøvet det, er 
jeg meget tilfreds, siger hun.
Freja fremhæver det gode ved de fysioterapeutiske 
undersøgelser, som afslører hvor hun har størst 
risiko for skader, så hun får nogle fysiske øvelser, 
der netop skal forebygge dem.
- Et skræddersyet program er langt bedre end et 
tilfældigt træningsprogram, som en træner har 
givet hele holdet, konstaterer Freja.

Intensiv kalender
Freja er blevet en haj til at bruge det digitale kalen-
dersystem i Sideline. Ikke alene er alle træningspas 
i sportsakademiet og i volleyklubben tastet ind. Det 
samme er kampprogrammet og den styrketræning 
eller de løbeture, hun lægger ind på egen hånd.
- Det gør, at vores træner Sten Kaj kan følge med i 
mit program og måske bede mig gøre lidt ekstra – 
eller droppe en træning mandag morgen, hvis jeg 

har givet den gas hele weekenden, fortæller hun.
Træningen i Sportsakademiet er gjort fleksibel, 
fordi deltagerne blot skal nå to af de tre pas hver 
uge, og samtidig bliver intensiteten afpasset efter, 
om det er i eller udenfor sæson.
I sæsonen har Freja fire til fem boldtræninger 
om ugen foruden kamp i weekenden. Udenfor 
sæsonen træner hun bold med OBVK 3 gange om 
ugen og har ind imellem stævner og internationale 
kampe.

Professionel coaching
Freja mener, det er rart at have et sæt professionel-
le øjne på både kalenderen og de enkelte øvelser.
- I stedet for at jeg står et halvt år og træner 
skuldre for mig selv, så kan Sten Kaj se, om jeg 
reelt træner den rigtige muskel, og han kan holde 
øje med, om jeg sløser eller træner maksimalt, 
fortæller Freja.
- Sportspsykologisk får vi god hjælp i klubben, men 
det er godt at have muligheden her også, og faktisk 
kan jeg bare gå på Sideline og finde forskellige 
dokumenter, hvis jeg vil vide mere om, hvordan jeg 
kan styre mine tanker før en kamp, eller hvis vi har 
tabt, siger hun.

Bedre træning 
og større energi- 
overskud
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Med opbakning fra Team Danmark bliver den idrætspsykologiske indsats gjort behovsstyret, fleksibel 
og praksisnær, så den kan blive en del af værktøjskassen for alle aktører omkring talenterne

Visionen og helhedstanken er den samme, som da 
sportspsykolog Nicklas Pyrdol lancerede Svend-
borgMentalitetens ideer og principper i 2016. Det er 
stadig tanken at få alle aktører omkring talenterne 
til at spille sammen ud fra fælles grundværdier. 
Processen er blot nu gået ind i en mere praksisnær 
fase, så hver enkelt aktør og atlet kan nå at arbejde 
seriøst med udvalgte elementer.
Tovholder på den praktiske proces er Sten Kaj 
Larsen, som også leder Svendborg Sportsakademi.
- Med akademiet som foregangseksempel vil vi 
ikke have ret mange mentale parametre i spil ad 
gangen. Til gengæld vil vi arbejde grundigt med 
dem og integrere dem i hverdagen, forklarer Sten.
- Vi kommer væk fra røv-til-bænk-undervisning 
og ser i stedet på, om de unge rent faktisk bruger 
værktøjerne i dagligdagen, siger han.

Fleksible planer
Sten Kaj Larsen er i sensommeren 2018 i gang 
med at gennemgå mulighederne sammen med 
nøgleaktørerne i Svendborg Kommunes Sports-
klasser, Svendborg Talentcenter og Team Danmarks  
konsulenter. Spørgsmålet er ofte, hvad atleterne 
i de forskellige målgrupper kan nå, og hvad de er 
parate til.
- Når vi for eksempel fokuserer på planlægning i 
sportsakademiet, skal hver enkelt som minimum 
kunne tilgå sin ugentlige træningsplan og som 
maksimum lægge en årsplan, reflektere over 
øvelsesvalg og justeringer i forhold til kampe og 
skadesrisici m.v., forklarer Sten.
- Sportsklasseeleverne i 7. klasse er kognitivt på et 
andet niveau, og kan i første omgang eksempelvis 
arbejde med at evaluere lærernes mål efter en 
undervisningslektion. Sidenhen skal de selv være 

med til at sætte mål og efterfølgende kunne evalu-
ere dem. På den måde bliver der mange niveauer 
af SvendborgMentaliteten.

Ny konsulentrolle
Sportspsykolog Adam Blicher, som er Team Dan-
marks kontaktperson i forhold til SvendborgMen-
taliteten, er klar til at træde til, hvis nogen kalder. 
Hans rolle vil blandt andet blive at sparre med 
lærerne i sportsklasserne, trænere i talentcentret 
og sportsakademiet om, hvordan de tackler 
konkrete problemstillinger.
- Det kan være manglende motivation for træning, 
eller en lærer kan bede om sparring til arbejdet 
med deres klassekultur og værdier, siger Sten.
- I sportsakademiet er arbejdet med atleterne 
mere individuelt end det er i de øvrige målgrupper. 
Her kan Adam f.eks. supportere mig i forhold til at 
hjælpe nogle atleter med deres individuelle, psyko-
logiske udfordringer, så de ikke hver især skal købe 
konsulenthjælp i dyre domme, forklarer han.

Mere ud i klubberne
Udfordringen har været at få trænerne i klub-
berne til at se deres roller i samarbejdet omkring 
SvendborgMentaliteten. Nu går Svendborg Kom-
mune og Sportsakademiet sammen om et tilbud. 
Sportsakademiet vil i løbet af dette skoleår afholde 
tre netværksarrangementer for klubberne, hvor der 
samtidig vil blive sat fokus på uddannelse af ledere 
og trænere i foreningerne.
- Vi går sammen om de to opgaver og sparer 
derved trænerne for at blive kaldt ind flere gange, 
siger Sten.
- På netværksarrangementerne vil trænerne 
få nogle værktøjer til at tackle elementer fra 

SvendborgMentaliteten i den daglige træning, så 
atleterne på den måde møder samme sprog hele 
vejen rundt, forklarer han.
Foruden netværksarrangementerne vil i første 
omgang de klubber, der er prioriteret i aftalen med 
Team Danmark, få besøg og konkrete input.
Som det ser ud lige nu, vil forældrene fortsat blive 
inviteret til workshop et par gange i løbet af et 
skoleår. 

Fuld opbakning
- Det er mere ressourcekrævende, når vi bevæger 
os mod et mere praksisorienteret mentalt koncept, 
men vi tror på at det giver værdi, siger Sten.
- Jeg har kæmpe store forventninger til det, og 
synes det er vildt spændende. Og heldigvis er det 
også holdningen i Team Danmark, siger han.
Team Danmark giver fuld opbakning til udviklingen 
af SvendborgMentaliteten, og de praksisnære 
metoder i den sportspsykologiske indsats er også 
dem, Team Danmark fremadrettet vil anbefale 
andre steder i landet.

SvendborgMentaliteten
Filosofien bygger på de senere års forskning i 
sportspsykologi, hvor grundværdierne er:
Helhed, udvikling, samarbejde, engagement, 
trivsel.
De vigtigste elementer er:
Værdier, målsætning og evaluering
Kommunikation
Planlægning og prioritering
Fokusering
Genopladning
Præstationsforberedelse
Motivation

SvendborgMentaliteten 
bragt i spil i praksis
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U18-spiller fra GOG, Peter Lund, er superglad for mental hjælp og 
individuelt fysisk træningsprogram i forhold til en rygskade 

Akademiet 
hjælper med 
mine mentale 
parametre

Peter Lund måtte i sommer sige nej til træning med 
U18-landsholdet på grund mentale udfordringer. 
Allerede efter få uger på sportsakademiet har han 
det meget bedre.
- Jeg har haft en times samtale med en sports-
psykolog og med Sten Kaj Larsen, akademiets 
leder. Vi havde en lang generel samtale om mine 
mentale udfordringer, og hvilke redskaber jeg kan 
bruge i mindre svære situationer, så jeg kan træne 
til de situationer, hvor vi skal i kamp eller jeg skal 
til eksamen, hvor jeg skal præstere under pres, 
fortæller Peter.
- Hver aften får jeg en besked via den Sideline-app, 
hvor jeg opgør, hvordan det er gået løbet af dagen. 
Beskederne samler vi sammen over en periode 
og får på den måde overblik over, hvilke mentale 
redskaber jeg skal sætte i spil i forskellige situatio-
ner.  Jeg kan mærke det går meget bedre, og det er 
superfedt, siger han.

Et bevidst valg
U18-spilleren fra GOG kommer fra Oure og stod 
i foråret med valget, om han skulle på Oure 
Kostgymnasium eller på gymnasium i Svendborg 
kombineret med sportsakademiet.

- Jeg valgte det sidste – både fordi jeg ville møde 
et nyt miljø og en masse, som også interesserer 
sig for andet end sport – og så var det en noget 
billigere løsning, forklarer Peter.
- Mine forventninger var fra starten at få professio-
nel støtte i Sportsakademiet til at udvikle mig som 
spiller, men et træthedsbrud i ryggen har skubbet 
mine forventninger lidt, siger han.

Genoptræning
Bruddet er undersøgt at rygspecialister i Middelfart, 
som sammen med sportsakademiets fysioterapeut 
har lagt et særligt genoptræningsprogram for de 
næste tre-fire måneder.
- Nu er jeg tilknyttet andetholdet i GOG, men jeg 
håber at min fysiske træning og mentale øvelser 
vil gøre, at jeg kan vende tilbage til førsteholdet og 
måske også deltage i talentsamlinger og en gang 
komme tilbage på landsholdet, siger Peter.
- Vi har nogle opfølgningssamtaler undervejs, hvor 
vi diskuterer, hvordan det går lige nu og om der 
skal ændringer til. Hvis jeg får for store problemer, 
når jeg skal spille igen, kan jeg også trække på 
sportspsykologen. Det er jeg superglad for, fortæl-
ler han.
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Sportspsykolog i Team Danmark, Kristoffer Henriksen, advarer imod  
tre tendenser til for tidlig elitefokusering. Her kan ATK 2.0 være en  
inspiration til en mere bæredygtig talentudvikling

Lad børn være børn

- Lige nu ser jeg tre tendenser i talentudvikling og 
ungdomssport, som jeg mener, er farlige, fordi de 
bringer de unge i risiko for mistrivsel og for, at de 
aldrig får forløst deres potentiale, siger Kristoffer 
Henriksen, sportspsykolog og forfatter til flere 
bøger om talentudviklingsmiljøer.
Tendenserne handler grundlæggende om en øget 
professionalisering i en tidlig alder, hvor man 
tager nogle af de træningsmetoder, der virker for 
eliten og implementerer dem tidligere og tidligere 
ud fra den logik, at hvis det virker godt for eliten, 
virker det nok også godt for de unge talenter. 
- Det er simpelthen ikke rigtigt, fastslår Kristoffer.

Tidlig specialisering
Den første tendens er for tidlig specialisering 
– altså at man tidligt kun dyrker én sportsgren 
og måske oven i købet kun et element af en 
sportsgren. 
Tidligere var det meget almindeligt at spille 
fodbold om sommeren og håndbold om vinteren, 
men i dag bliver de dygtigste, ifølge Kristoffer 
Henriksen, allerede i 10-12 års alderen stærkt 
opfordret til at træffe et valg og fokusere på én 
sportsgren.
- Vel kan man blive verdensmester på den måde, 
men det kan man altså også ved at specialisere 
sig senere, og der er nogle farer forbundet ved 
tidlig specialisering, siger Kristoffer.
- Når man træner mere ensrettet, får man flere 
udfordringer med skader. En anden risiko er, at 
de unge talenter mister gejsten, fordi de laver for 
meget af det samme i en tidlig alder, siger han.
Et tab ved tidlig specialisering er, at man ikke 
lærer af de forskellige kulturer f.eks. i svømning, 
håndbold og fodbold.
- Et sted lærer man at være struktureret og 
disciplineret, et andet sted at indgå i et fællesskab 
på en god måde og bidrage med sjov og ballade, 
forklarer Kristoffer.

- Alle de kompetencer er jo en del af en god, sund 
børneudvikling. Hvis man putter folk i snævre 
båse mister sporten noget af den berettigelse, der 
rækker ud over medaljer, siger han.
Endelig ligger der den fare, at hvis du tidligt satser 
ensidigt på svømning og tennis, og kroppen efter 
puberteten måske udvikler sig til i retning af, at 
basket er mere oplagt, er det et problem, hvis du 
aldrig har trænet bold- eller holdsport.

Målrettet træning
Den anden tendens er målrettet træning i en tidlig 
alder. Balancen mellem leg på eget initiativ og den 
strukturerede, voksenstyrede træning forskubber 
sig – især for de dygtigste.
- Det med at man ringer til kammeraterne og 
hører, om man skal ses efter skole, bliver der 
mindre af, når der bliver mere af, at forældrene 
kører en i klub, og træneren har sat kegler op og 
har specifikke øvelser, siger Kristoffer.
- Det er som om, at den eneste form der tæller, 
er den målrettede træning, men her er igen øget 
risiko for skader og for tidlig drop out. De unge 
talenter mister lysten, for hvor er alt det sjove? 
Træning fire til fem dage om ugen levner ikke 
plads til selv at egne initiativer, og ifølge sports-
psykologen bliver de unge uselvstændiggjorte.
- Selve det at være den der ringer rundt, er en 
enorm sund egenskab at have med sig som barn. 
Man finder ud af, hvornår vil jeg det her, hvad 
er det jeg kan lide ved det – og man skal selv 
kæmpe for at få lov at lave det, man brænder for. 
Den grundlæggende motivation er vigtig, når man 
bliver større og begynder at møde modgang, siger 
han.

Ungdomstræneres karrierefokus 
Den sidste fare handler om en øget grad af 
professionalisering af trænere. Med professiona-
lisering mener Kristoffer Henriksen, at selv unge 

trænere får løn. Det gode ved det er, at man kan 
stille krav til trænerne om, at de er uddannede og 
eksempelvis har læst ATK. Udfordringen er, at når 
det i en tidlig alder bliver en levevej og en karriere, 
skal de vise, de er dygtige trænere. Derfor bliver 
det vigtigt for dem, at ”deres børn” skal vinde.
- For at vinde, tager man kun de bedste på holdet, 
og man propper en ekstra gang træning på om 
ugen, og samtidig stiller målet om juniormedaljer 
krav til tidlig specialisering og målrettet træning i 
en tidlig alder. Den onde spiral er sat i gang, mener 
Kristoffer.

Ligegyldige ungdomsmedaljer
Som udgangspunkt er ungdomsmedaljer ligegyl-
dige for Team Danmark. Ingen forbunds resultat-
kontrakter indeholder mål for ungdomsmedaljer. 
- Selvfølgelig skeler vi til, at der er unge talenter, 
så det kan betale sig at lave et samarbejde. Men 
det bliver aldrig en del af målsætningen, at man 
skal vinde ungdomsmedaljer, konstaterer Kristof-
fer og henviser til fem-seks år gamle forsknings-
resultater. 
- I et studie med ca. 1500 Team Danmark atleter 
undersøgte man, hvem der kom på landsholdet 
og hvem der kom langt som unge, men ikke tog 
det sidste skridt op. Studiet viste, at jo senere du 
specialiserer dig, og jo større grad af selvorga-
niseret og legende træning du har haft som ung, 
des større er sandsynligheden for at komme på 
landsholdet som senior. Og det er jo det modsatte 
af, hvad mange af os naturligt tænker og derfor 
også det modsatte af, hvad mange trænere gør, 
konstaterer Kristoffer Henriksen.
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- Når forældre til 10-12-årige tager fat i os 
sportspsykologer, er det ofte fordi de synes, at 
deres børn bliver stressede og nervøse i kampe 
– og de vil gerne have os til at hjælpe dem med 
at præstere bedre, fortæller Kristoffer Henriksen, 
cand. psych. Ph.d., sportspsykologisk konsulent i 
Team Danmark og lektor på SDU.
- Derfor har det været vigtigt for os i Team 
Danmark at sige, at hvis man bliver meget nervøs 
som 12-årig, når man skal konkurrere, er det 
fordi, der er noget galt med konkurrencemiljøet. 
Så er det fordi træneren og forældrene lægger for 
meget vægt på det. Det er ikke et spørgsmål om 
mentale færdigheder – det handler om at forstå 
konkurrence som noget der er skægt at være 
med til, og hvor vi tester os selv af og lærer noget, 
siger han.
Oplevelserne har bidraget til, at man nu i Team 
Danmarks 316 sider lange bog, ATK 2.0, kan 
finde en enkel model for, hvordan børn bedst 
udvikler mentale kompetencer eksempelvis som 
idrætstalenter.

Trin for trin
- I bunden starter vi med læringsfærdigheder, 
forklarer Kristoffer, hvor det bl.a. handler om at 

kunne visualisere, at kunne sætte mål og lave 
gode evalueringer.
- Når man kan det, bliver det enormt vigtigt, at 
man får de sociale færdigheder på plads – det at 
gå ud og spørge atleter, der er ældre og dygtigere 
end en selv, ”vil du ikke lære mig, at gøre det 
du kan”. Det, selv at kunne opsøge trænerne og 
bruge dem udvikler en bedst, forklarer han.
Evnerne til at lære og fungere socialt begynder 
man at træne før puberteten. Når man kommer 
til udgangen af grundskolen og ind i ungdomsud-
dannelserne, bliver life skills vigtige. 
- Det handler om at kunne planlægge sin hverdag, 
forklarer Kristoffer, hvor man når sin skole, sine 
lektier og træning, uden at stresse over det – så 
man har en god balance mellem fleksibilitet og 
stadig nå sin plan.
Først når de tre første trin er blevet en naturlig 
kompetence, giver det mening at lære præstati-
onsfærdigheder, hvor man bl.a. taler om game-
plan, rutiner, stresshåndtering og det at præstere 
i konkurrencer. 
- Det første vi vil have ind er kvaliteten i træningen 
og kvaliteten i hverdagen, inden vi kan lære dem 
at præstere under pres, forklarer Kristoffer. 
Modellen er en del af det sportspsykologiske 
afsnit, som er nyt i ATK 2.0. Afsnittet er skrevet 
af Kristoffer Henriksen sammen med Carsten 
Hvid Larsen, cand. Scient. Ph.d. og beskriver bl.a. 
grundigt, hvordan progressionen i talentudvikling 
matcher de mentale trappetrin.

Konkurrence 
skal være sjovt

Præstationsfærdigheder er først interessant at træne, 
når læringsfærdigheder, sociale færdigheder og life skills 
er blevet en del af talenternes hverdag

Ros til sportsklasserne
Sportspsykolog Kristoffer Henriksen fra 
Team Danmark roser Svendborg Kommunes 
set up med sportsklasser.
- Man har prøvet at tage nogle gode valg 
med inspiration fra ATK-ideerne. Bare det, at 
man ikke kalder det eliteklasser eller talent-
klasser men sportsklasser fjerner noget af 
det pres, der er på de unge mennesker, siger 
Kristoffer. 
- Det at man ikke laver disciplinspecifik 
træning i morgentimerne, men laver brede, 
motoriske øvelser, fysisk grundtræning, 
lærer noget om sportspsykologi, lærer 
noget om ernæring, lærer noget om god 
træning - det styrker kroppen og giver 
mental styrke, mener han.Kristoffer Henriksen har fulgt sportsklasserne på tæt hold, 

fordi hans egen datter Annika har gået der tre år.
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Idrætsskoler med ekstra  bevægelse  
kan forebygge livsstilssygdomme

Fedmeproblem 
kan halveres

- Vi kan forebygge halvdelen af overvægt- og 
fedmeproblemerne i folkeskolen ved at lave 
idrætsskoler, siger professor Niels Wedderkopp, 
forskningsleder af Svendborgprojektet.
Udtalelsen bygger på analyser af målingerne i 
Svendborgprojektet, hvor ca. 1300 børn er blevet 
fulgt siden projektets start i 2008.
- Vi ved endnu ikke, om der kommer et senere 
tilbagefald, men ikke desto mindre er udgangs-
punktet klart forbedret med idrætsskolerne, siger 
Wedderkopp.

1 af 10 er for fede
Den seneste skolebørnsundersøgelse fra 2014 
viser, at andelen af overvægtige/svært overvæg-
tige i tre aldersgrupper er:
11-årige  piger 7% drenge 9%
13-årige piger 8% drenge 8%
15-årige piger 10% drenge 11%

Målt siden 1998 har der været en vækst, som nu 
er stagneret bortset fra hos de 11-årige, hvor den 
gennemsnitlige procentdel er vokset fra 6 til 9 
procent.
Tallene skal tages med det forbehold, at under-
søgelsespersonerne af praktiske grunde selv 
har angivet højde og vægt, og der kan være en 
tendens til at overangive højden og underangive 
vægten, hvilket jo har betydning for BMI-bereg-
ningen af tallene.
- Desuden er BMI ikke præcis nok, fordi man ikke 
får fat i de tyndfede, som der er lige så mange 
af som der er af overvægtige. Det kræver i dag 
desværre en dexa-scanning, siger Niels.

Stor betydning
Hvis ca. hver tiende går ud af skolen med et 
overvægtsproblem, er der stor sandsynlighed for 
at det problem holder ved mange år ind i voksen-
livet. Problemet er primært, at når først man er 
overvægtig, er der en meget stor sandsynlighed 
for, at man vedbliver med at være overvægtig. 
Derfor mener Niels Wedderkopp, at det er ekstra 
vigtigt at halvere vægtproblemerne med ekstra 
idræt i skolerne i hele Danmark.
- Hvis vi med idrætsskoler kan sikre at kun 5-6 
% er overvægtige eller svært overvægtige, når 
de forlader skolen, og der samtidig er flere unge, 
der motiveres til at dyrke idræt i fritiden, taler 
alt for, at samfundsudgifterne til behandling af 
overvægtsproblemer og relaterede sygdomme 
bliver væsentligt reduceret, siger Niels.
- Ekstra idræt i skolen gavner især de svageste 
elever, som beviseligt også har størst risiko for 
overvægt, så derfor kan idrætsskoler kun være 
en god investering. Til gengæld tyder meget på, 
at værdien reduceres, hvis ikke den ekstra bevæ-
gelse også gennemføres i udskolingen, vurderer 
professoren.
Han sammenligner stoppet efter 6. klasse med en 
mand, som motionerer tre gange om ugen ved at 
løbe 8-10 km og så pludselig holder op. Han får 
lige pludselig et for stort energiindtag på ca. 2000 
kilo kalorier/8500 kilojoule om ugen. Dette vil 
betyde at han tager ca. 1 kg på om måneden eller 
10-12 kg om året.
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- De seneste ti år er spredningen i børns grundmo-
toriske fundament blevet så meget større, at det 
stiller helt nye krav til idrætslærerne for at få alle 
med, siger Mads Wied, idrætskonsulent med spe-
ciale indenfor pædagogik, idrætspsykologi og ATK.
- Til gengæld har skolerne en professionel 
lærerstab som har muligheden for at overhale for-
eningerne, selv om ATK begyndte i Team Danmark 
og i foreningerne, inden det kom ind i skolerne, 
siger han.
På sine mange konsulentopgaver rundt i landet 
registrerer Mads Wied, at op mod hvert tredje barn 
i indskolingen er bagud i forhold til sin alder, og i 
mellemtrinet og udskolingen ser han børn og unge, 
som er faldet endnu længere bagud, mens måske 
10 procent er ekstremt foran det alderssvarende 
niveau.
- Problemet er, hvis ikke de svageste bliver samlet 
op i løbet af skoletiden, fordi de ikke oplever succes 
med det at bruge kroppen, er de helt ude i teenage-
årene, hvor de skal begynde at finde deres identitet 
og spejle sig i hinanden, siger Mads.

Knæk koden
Hvis idræt og bevægelse skal ændres fra at være 
noget, man frygter eller prøver at undgå til noget, 
man af sig selv har lyst til, skal der mange positive 
oplevelser til. Her er det lærerens udfordring at 
knække koden til, hvor hver enkelt elev kan komme 
til at opleve succes.
- Det kan være en opgavebane med forskellige 
niveauer, hvor der undervejs er noget man skal 
kaste og ramme, noget med hop eller spring, 
balance eller lignende, fortæller Mads.
- Men der er brug for en pædagogisk bagdør, så 
selv dem der ikke kan deltage på det letteste ni-
veau, kan være med. Hvor andre måske går eller 

løber på en bom, kan de der har det svært gå på 
line på en streg på gulvet – eller de kan tage tider 
eller stå poster. Udfordringen er at planlægge 
noget, der er sjovt for de mindst motoriske, siger 
han.

Fokus på processen
Nærvær og anerkendelse fra lærer og kammera-
ter styrker lysten til at være med, men for meget 
fokus på resultaterne kan hæmme lysten, hvis 
man altid er vant til at blive sidst.
- Voksne har definitionsmagten, og ubevidst kan 
lærere, forældre eller trænere komme til at heppe 
og juble over scoringer og de flotte resultater, 
siger Mads.
- Den dygtige underviser har fokus på processen 
og det, at hver enkelt tør at udfordre sig selv der, 
hvor han eller hun er. Det at blive bedre i små 
skridt giver lyst til mere, siger han.

Fælles evaluering
Målsætning og evaluering er også vigtigt både 
i skolens idrætslektioner og i klubsporten. Skal 
man eksempelvis øve i at ramme en basket kurv 
fra fem forskellige positioner, er det ifølge Mads 
Wied en stor fordel at begynde med at fortælle, 
hvad målet er med øvelserne.
- Og allervigtigst er det at slutte af med en fælles 
evaluering, så børnene ikke går i bad og ærgrer 
sig over de gange de ikke ramte i stedet for at 
have fået ros fra læreren for de mange gode 
forsøg og det gode arbejde med at træne teknik-
ken, siger Mads.
- Hvis ikke læreren definerer målene realistisk 
for hver enkelt, vil eleverne selv definere dem og 
sammenligne sig med de bedste, og det vil med 
garanti give nederlag til nogen, siger han.

Lær af legen
Mads Wied er ofte i Fælledparken i København 
med sin datter, hvor hun elsker at stå på skate-
board ligesom masser af andre mellem 8 og 29 
år. Her er ingen lærer eller træner, her er ingen 
præcise regler, men masser af fald og skrammer, 
inden de gode spring lykkes.
- Her er alle villige til at øve igen og igen, de giver 
hinanden gode tips, og det giver street credit bare 
at prøve, for ingen forventer man lykkes med det 
samme, siger Mads.
- Der er noget at lære for alle professionelle, selv 
om man naturligvis aldrig kan få den helt frie leg 
ind i et pensum frem mod en eksamen, siger han.
En god ledetråd er at registrere om de mindste 
griner og er med, og om man kan mærke stolthe-
den hos teenagerne ved at gøre fremskridt.

På trods af barriererne
Vilkårene for idrætsundervisning er vidt forskel-
lige landet rundt. Skoler i byen har måske færre 
udearealer, nogle skoler på landet har langt til 
idrætsanlæg, mens andre ligger med hal og 
svømmehal lige om hjørnet.
- De dygtige undervisere formår at se forbi de 
barrierer, der altid kan være, og finder aktiviteter 
og udfordringer, som netop matcher de børn, de 
står med, mener Mads.
- Forcen i skolerne er generelt, at idrætslærerne 
som oftest er veluddannede både idrætsfagligt og 
pædagogisk, og derfor står skolerne med gode 
muligheder for at håndtere den store diversitet 
hos børnene fremfor mange foreninger, hvor træ-
nerne gør det af et godt hjerte men ofte står uden 
en egentlig uddannelse i opgaven, siger han.

Diversiteten i børns motoriske kompetencer er blevet 
større siden ATK blev udviklet af Team Danmark. Skolerne 
kan overhale foreninger i evnen til at få alle med

Brug for 
pædagogisk bagdør
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- I starten blev jeg måske lidt skuffet over, at 
morgentræningen ikke var egentlig sport men 
skadesforebyggende styrketræning, men det er 
rigtig godt, siger Silje Høegmark, som gik ud af 9. 
klasse i juni 2018.
Veninden fra Svendborg Gymnastikforening (SG), 
Emma Pram, er startet i 9. klasse efter sommerfe-
rien og er lige så begejstret for morgentræningen.
- Vi kan godt mærke det, når vi laver gymnastik. 
Fodleddene er fx stærkere, og når vi har meget 
måttetræning kan vi mærke, at vi har mere styrke, 
siger Emma.
Morgentræningen foregår fælles, men nogen 
får også individuelle træningsprogrammer. Det 
kan enten være fordi, der er behov for at træne 
en bestemt del af kroppen i forhold til belastnin-
gerne i ens sportsgren, eller det kan være pga. 
genoptræning efter en skade. Sportsklassen har 
tilknyttet en fysioterapeut, som kan hjælpe med 
de individuelle programmer.

Gymnastik hele livet
Silje på 16 og Emma 15 år har gået til gymnastik 
siden de var 2 år. Silje bor i Skårup og gik på 
Skårup Skole, før hun skiftede til sportsklassen på 
Nymarkskolen i Svendborg. Emma bor i Vejstrup 
og har tidligere gået på Øster Aaby Friskole.
Sammen dyrker de TeamGym i SG, som består 
af tre discipliner – trampolin, spring på måtte 
og rytmeserie. Tre gange om året er der store 
konkurrencer mod andre hold fra hele landet, og 
Silje og Emma er enige om, at holdet har gjort 
store fremskridt.

- Vi har aldrig været så gode, som vi er nu, selvom 
der er hold på Sjælland som bare er sygt gode, 
siger Emma.
Begge er enige om, at den vedholdende styrke-
træning i sportsklassen har styrket både arme, 
ben og core, så det er meget lettere at holde sin 
figur i springene.

Stærk teamspirit
Konkurrencementaliteten er udtalt i sportsklas-
sen, og det er de begge begejstrede for.
- Det er fedt, at alle nærmest er perfektionister 
med deres sport, for så vil jeg også gerne gøre 
mit bedste, siger Silje.
- Bare når vi spiller fodbold i idræt, så går alle til 
den, for vi er alle sammen dårlige tabere, siger 
Emma, og Silje tilføjer:
- Men vi er også alle sammen vant til holdsport, så 
vi er også vant til at støtte hinanden.
- Ja, og på flere møder har vi fået at vide, at det er 
ok at fejle, for det er vejen til at blive god, bryder 
Emma ind.
De er begge enige om, at gruppepresset mest 
støtter, og der er ikke så meget fnidder med, 
hvordan man ser ud eller hvad tøj man har på, 
som der kan være i andre ungdomsmiljøer.
- Det bedste ved sportsklassen er fællesskabet og 
det, at vi lærer så mange sportsgrene at kende, 
siger Silje. 

Fagligt velmotiverede
Allerede før starten på sportsklassen får alle at 
vide, at de boglige fag i skolen er meget vigtige, 

og at det kræver meget både at følge pensum og 
dyrke idræt på højt plan.
- Vi har jo timer i løbet af ugen, hvor vi kan lave 
lektier i skolen, så vi har meget sjældent lektier 
hjemme medmindre det er afleveringer med en 
lang frist, siger Emma.
- Desuden er lærerne meget gode til at aftale in-
dividuelt, hvornår vi bedst kan nå afleveringerne, 
og de er forstående, hvis vi har ekstra træning, 
kampe eller konkurrencer, siger Silje og tilføjer:
- Faktisk er jeg mere motiveret i timerne her end i 
min gamle skole, fordi vi starter med morgentræ-
ning, så vi er lidt mere klar i hovedet, når vi skal 
ind til timerne.

Klar til næste spring
Eksamen er gået godt for Silje, som nu er begyndt 
på Vejstrup Efterskole, som især er kendt for sit 
gymnastikspeciale. Emma er meldt ind i Flemming 
Efterskole nær Horsens, som også har meget 
gymnastik og anden sport. Der begynder hun i 
sommeren 2019.
- Vi kan jo ikke leve af at dyrke TeamGym, så jeg 
drømmer om at blive journalist, siger Emma.
Silje har endnu ikke et klart mål for sin uddan-
nelse, men begge er enige om, at de tre år i 
sportsklassen giver et stærkt fundament at 
komme videre på.

Silje og Emma fra Svendborg Gymnastikforening er vilde med sportsklassen i 
Svendborg på grund af fællesskabet, konkurrenceånden og lærernes fleksibilitet

Grundtræning giver  
bedre spring

Silje Høegmark (til højre) og Emma Pram har dyrket TeamGym 
sammen i mange år. De har gået i hver sin sportsklasse på 
Nymarkskolen men er lige begejstrede for bl.a. den ekstra 
styrke, de har fået til at holde deres figurer i springene.
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Stor søgning til bevægelses- 
profil på pædagoguddannelsen. 
De studerende tørster efter 
viden og dokumentation, og  
alle lærer at bruge sig selv

Pædagogstuderende  
prøver teorier af  
på egen krop

Når de pædagogstuderende på bevægelsesprofilen 
får undervisning i æstetiske læreprocesser, foregår 
det bl.a. gennem en kobling af teori og kamplege i SG 
Huset. Her får de på samme tid en teoretisk og prak-
tisk forståelse af kampkultur og æstetik. På samme 
måde er dans, parkour og andre fysiske udfoldelser 
en væsentlig del af undervisningen.
- For nogen kan det være grænseoverskridende at 
skulle svede og i visse situationer gakke ud i forskel-
lige øvelser, siger adjunkt Kristian Fahnøe Munksga-
ard fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
- Men vi træner i at bruge kroppen, fordi det er 
bevist, at det at være rollemodel og selv turde gå 
forrest er noget af det, der har allermest betydning 
som pædagog, forklarer han. 
Kristian Fahnøe Munksgaard har sammen med 
kolleger udviklet bevægelsesprofilen på pædagog-
uddannelsen, hvor første fuldtegnede hold begyndte 
1. februar 2018. Indtil videre udbydes uddannelsen 
kun i Svendborg, men der er allerede efterspørgsel 
på også at få den i Odense.

Overraskende
Evalueringen af forløbet efter det første halvår er, at 
der blot er brug for småjusteringer i litteraturvalg og 
lignende, men opbygningen med en kombination af 
teori og aktiv læring er en succes.
- Vi følger de øvrige temaer på pædagoguddannel-
sen, men når vi fx arbejder med den pædagogiske 
profession, demokrati og medborgerskab, bliver 
det med konkrete forløb i eksempelvis SG Huset i 
samarbejde med SG, fortæller Kristian.

- Senere i uddannelsen skal de studerende også 
i grupper være en del af et samskabelsesprojekt 
med lokale børnehuse, som har beskrevet en faglig 
udfordring i hverdagen, og vores studerende skal 
så ud for at observere og komme med forslag til 
løsninger, fortæller han.
At alle er med på den involverende læring overrasker 
ikke så meget som den videbegærlighed, holdet har.
- De spørger dybt ind til pædagogisk teori, forsk-
ningsresultater og fakta. Denne motivation er især 
vigtig for at få et stærkt fundament for den praktiske, 
pædagogiske indsats, forklarer Kristian.

Velkvalificeret
Pædagoguddannelsen tager 31/2 år, og bevægel-
sesprofilen er udviklet på baggrund af ønsker fra 
dagtilbud og børnehuse i Svendborg Kommune. En 
referencegruppe af studerende, pædagoger og den 
daglige ledelse af Børne- og ungeområdet i kom-
munen kvalificerer bl.a. de øvelser, de studerende 
bliver udsat for, og igennem korte og længere 
praktikforløb får de studerende den praktiske 
hverdag ind under huden.
Uden større markedsføring er bevægelsesprofilen 
blevet efterspurgt, og det er sandsynligt, at flere 
får vækket lysten til at gå den vej, for i løbet af ef-
teråret har UCL en video klar om linjen, og sammen 
med Svendborg Kommune lægger UCL en plan for 
løbende medieomtale af den nye bevægelseslinje.Det er bevist, at det at være rollemodel og selv turde gå 

forrest er noget af det, der har allermest betydning som 
pædagog. Anette Bjerg Tolderlund, pædagog i Kirkeby 
Børnehus, går både foran, bagved og ved siden af i 
børnenes leg.
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Når voksne griber legen og er aktivt deltagende sammen med børnene, 
har det en afsmittende effekt på børnene. I Gudme Børnehus er indret-
ning, organisering, planlægning, regler og rutiner ændret

- Flere 3-årige har stramme haser og kan ikke sidde 
med strakte ben og nå deres tæer, og vi oplever 
børn i vuggestuen, hvor deres kroppe er ”ubrugte”, 
dvs. børnene mangler erfaring med at bruge deres 
kroppe, og de bliver derved ”slappe” i musku-
laturen, siger Charlotte Jørgensen, pædagogisk 
teamleder i Gudme Børnehus.
- Der er heldigvis også mange, der kan løbe ”solen 
sort”…, men generelt er der brug for fokus på at 
styrke børns motorik, fastslår hun.

Holder den ny kurs
Charlotte er også motorikuddannet, og hun går 
gerne forrest, når det gælder sparring, input, orga-
nisering og planlægning i lege og aktiviteter ude 
og inde. Gudme Børnehus blev da også GazelleBør-
nehus som et af de første, da Svendborgprojektet 
”Aktive børn i dagtilbud” blev sat i gang i Svendborg 
Kommune i 2016.
Børn, personale, rammer og kulturer kan være 
forskellige fra børnehus til børnehus, men 
hovedmålene er de samme - bl.a. 45 minutters 
vokseninitieret bevægelse hver dag, pulsen skal op 
og bevægelseselementer skal tænkes ind i alle de 
pædagogiske aktiviteter.
Gudme Børnehus har fire teams, og alle med-
arbejderne har været igennem det praksisnære 
uddannelsesforløb i projektet, og undervejs har de 
fået modulopgaver, som skulle laves i børnehuset 
inden næste kursusdag.
- Min opgave har været at holde fast og udfordre, 
og på tværs af grupperne har alle været positive 
for at samarbejde og lære af hinanden, fortæller 
Charlotte.
- Vi har da bokset med nogle af kravene i gazel-
lehoppene for alle børn, men vi gør det, for det giver 
mening for børnene, siger hun.

Alle skal med
Når hvert team lægger månedsplan, er gazellehop 
og kompetenceaktiviteter en gennemgående 
bestanddel. Bevægelse tænkes ind i aktiviteter og 
lege gennem dagen, og de mere stille aktiviteter 
som at tegne, male og læse foregår nu mere i 
yderstunderne.
I efteråret 2016 blev børnene spurgt, hvad de bl.a. 
syntes om de såkaldte kompetenceaktiviteter, og 
de blev spurgt igen i efteråret 2017.

- Første gang var der flere børn, som syntes mindre 
godt om kompetenceaktiviteterne, hvor det anden 
gang viste sig, at være langt flere børn, der syntes 
om aktiviteterne. Især drengene var begejstrede, 
dvs. en signifikant fremgang, som Aktive børn i 
dagtilbud har været medvirkende til, siger Charlotte.
- Vi måtte være ret styrende og instruerende i 
starten, men efterhånden som alle får erfaring med 
elementer og redskaber fra uddannelsen, bliver 
det lettere at være kreativ og gribe de lege, der er i 
gang og derfra sætte nye aktiviteter i spil, siger hun.
For de fleste pædagoger var det anderledes, selv at 
skulle indgå og være så aktive medspillere i legene, 
som konceptet lægger op til.
- Selv om man døjer med dårlig ryg, knæ m.m., 
kan man finde måder at være deltagende på, det 
handler om at være kreative, for det dur ikke at kun 
nogle i personalegruppen kan lege med. Vi voksnes 
aktive deltagelse i legene gør altså den største for-
skel, siger hun og tilføjer, at hun oplever, at børnene 
har det langt sjovere med den ekstra bevægelse.

Ok at løbe indenfor
Nogle af de store forandringer er også, at der er 
prioriteret mere gulvplads indenfor ved at borde og 
stole skal fylde mindre. Samtidig er flere legered-
skaber som tidligere mest blev brugt udendørs fx 
bolde, balanceting, hulahopringe m.m. kommet 
i spil inde, så børnene også kan spille fx fodbold, 
hockey inde, og dette er let tilgængelig ligesom 
andet legetøj. 
Tidligere kunne voksne hurtigt komme til at tysse 
på børnene, når de løb, eller larmede indenfor, men i 
dag er der større bevidsthed og rum for ”legelarm”.
- Alle får ekstra lyd på, når de leger bevægelses-
lege, men legelarm er okay, og når det ikke er 
hensigtsmæssigt for børnemiljøet, kan vi altid finde 
et andet sted, fortæller Charlotte.
- Når vi fx har løbeleg, sætter vi gerne et tydeligt 
løbekort op, så både børn og forældre kan se, hvad 
der er gang i, siger hun.
Det nye kan mærkes på mange måder. Tidligere 
kunne flere børn have vanskeligt ved at kaste, gribe 
og drible. I dag kan de fleste klare de mest alminde-
lige færdigheder, fordi de øver sig mere. 

Hink en skattejagt
På skift sørger de forskellige teams i børnehuset 

for at ændre de fysiske miljøer i gangarealerne 
og i grupperum, så børnene møder noget nyt. Det 
legetøj, der bliver indkøbt til børnehuset, har de 
seneste par år mere været ting, der lægger op til 
bevægelse.
Mange lege får også en tvist for at få vokseninitieret 
bevægelse ind, eksempelvis ved at hinke rundt på 
en skattejagt eller løbe små strækninger undervejs 
på skovturen. 
- Flere børn har ”labyrintproblemer”, og de bliver 
svimle af at snurre rundt, og vi har derfor lagt 
stimulering af denne ind i en rutinestund, således 
at alle snurrer fem gange til højre og fem til venstre 
hver dag, inden vi går ind fra legepladsen, fortæller 
Charlotte.
Konceptet udfordrer både voksne og børn, og alle 
skal ikke at være lige god til det hele, men alle bliver 
opfordret til at øve sig.
- Vi arbejder med øvepunkter, og det er ikke fordi, 
at vi skal kunne noget bestemt på et bestemt 
tidspunkt, men ved at øve os, kan vi måske på sigt 
mestre det, siger Charlotte.

Invitation til forældrene
- Vi bokser stadig lidt med at få forældrene mere in-
volveret, men det kan være vanskeligt for forældre 
at finde tiden til at være en del af hverdagen, siger 
Charlotte.
- I stedet lægger vi billeder på børneintra og sætter 
løbende billeder op i børnehuset, så forældrene kan 
følge med i, hvad vi arbejder med i forhold til Aktive 
børn i dagtilbud, siger hun.
I nogle tilfælde er der dog brug for en tættere 
dialog. Det kan være, hvis børnene har tøj eller 
fodtøj, som gør det svært at bevæge sig frit, eller 
hvis enkelte børn har motoriske udfordringer, som 
kalder på ekstra samarbejde og indsats.
- Her understøtter vi gerne med øvelser og lege, 
som gør at vi sammen styrker barnets motorik, 
forklarer Charlotte.
- Ikke alle familier prioriterer bevægelse, og derfor 
er det vigtigt, at børnene får rørt sig i de timer, de er 
hos os. Derudover skal børnene videre til en idræts-
skole, og derfor er det betydningsfuldt, at de bliver 
vant til øget bevægelse, og vi oplever, vi kan gøre 
en forskel her, siger hun.

Aktive børn har 
det sjovere…
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Medarbejdere i GazelleBørnehusene i Svendborg Kommune giver høje 
karakterer til projektet, til opstartskurserne og til effekten for børnene

betydning. Begge gange oplever over 90 procent, 
at det samlede input fra projektet i høj eller nogen 
grad er relevant og motiverende.

Startudfordringer
Undersøgelsen er kombineret med grundigere 
interviews af fire pædagoger fra to børnehuse, og 
de fortæller alle, hvordan Aktive børn i dagtilbud 
krævede tid og ekstra opmærksomhed i starten, 
og at der var andre opgaver der måtte nedpriori-
teres. Efterhånden har ny struktur og nye rutiner 
sikret, at puls og bevægelse er blevet en naturlig 
del af hverdagen.

En anden udfordring er, at det kan være svært 
at involvere alle og i nogle tilfælde at motivere 
børnene til at være med.
- Det er vigtigt at huske, at processen stadig er 
i en implementeringsfase, hvor alt ikke er kørt 
på plads endnu, og derfor er det naturligt, der er 
udfordringer, siger Trine.

Kurser og sparring virker
Alle medarbejdere kommer på skift på kompe-
tenceudviklingskurser i at indarbejde mål for 
motorik og bevægelse sammen med de øvrige 
læringsmål, og 78 procent giver kurserne gode 

karakterer. Samtidig opfordrer pædagogerne til, 
at der kommer opfølgning og efteruddannelse.
- I kraft af kurserne og intern sparring i hu-
sene, føler selv de, der endnu ikke har været på 
kurserne sig klædt på til opgaverne og har en høj 
motivation for at lykkes med dem, siger Trine.
87 procent oplever, at projektet har en effekt i 
hverdagen. 91 procent oplever, de er med til at 
præge arbejdet med fysisk aktivitet og motorik i 
børnehuset.
- Jeg er mest overrasket over, at medarbejderne 
er så positive begge årene, for man oplever ofte, 
at begejstringen falder over tid, siger Trine.

For at motivere til endnu mere fysisk aktivitet i 
dagtilbuddene har Svendborg Kommune siden 
2016 været i gang med ”Aktive børn i dagtilbud”, 
der sætter øget fokus på fysisk aktivitet, leg, 
bevægelse og motorisk udvikling hos børnene i 
kommunale og selvejende dagtilbud.
De dagplejere og børnehuse, der er med i projek-
tet, bliver kaldt GazelleDagplejer og GazelleBørne-
huse. For at kunne evaluere effekten af indsatsen 
og betydningen af motoriske færdigheder følger 
Syddansk Universitet projektet og alle børnehave-
børnene i tre år. Forskningen undersøger effekten 

af de nye tiltag og sammenhængene mellem 
motoriske færdigheder og en række faktorer 
som trivsel, overvægt, lidelser i muskler og led, 
sproglig udvikling og kognitive evner (relateret til 
indlæring).

Relevant og motiverende
Mens vi venter på flere af de store undersøgelser, 
har Trine Top Thagaard Wengel skrevet en specia-
leafhandling om processen med at implementere 
de nye vaner, og her giver medarbejderne både i 
2017 og 2018 høje karakterer til projektet, selv om 

der også har været indkøringsudfordringer.
De to år har henholdsvis 50 og 46 pædagoger og 
medhjælpere svaret på et spørgeskema om deres 
motivation og vurdering af projektet og dens 

Succesfuld start på  
Aktive børn i dagtilbud

Trine Søderholm Larsen (i midten foran tavlen) underviser 
på efteruddannelsen med en blanding af leg, teori og 
gruppearbejde.

Trine Top Thagaard Wengel har skrevet speciale om 
opstarten på ”Aktive børn i dagtilbud”
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Når Svendborg Kommune har skabt en rød tråd for 
idræt og bevægelse i dagtilbud og skoler, bygger 
det på forskning og erfaring i værdierne ved ikke 
kun at bruge hovedet men hele kroppen. Det gæl-
der sundhedsmæssigt, kognitivt og socialt. En af de 
forskere, som har grebet fat i den kognitive del, er 
Kjeld Fredens, som bl.a. har udgivet bogen, ”Læring 
med kroppen forrest”.

De tre dimensioner
I sin bog beskriver han, hvordan kroppen er 
fundament for al udvikling og læring. Perceptionen 
foregår som et kredsløb mellem indtryk og udtryk, 
hvor konteksten spiller en lige så vigtig rolle. 
- Vi står, siger Kjeld, alle sammen med den 
udfordring, at vi skal lære noget nyt– helt forfra. 
Omverdenen, samfundet og kulturen har sat en ny 
dagsorden. Opgaven er derfor ikke udelukkende 
at proppe mere viden ind i børns og egne hoveder 
men i stigende grad at kunne spille sammen med 
den verden vi befinder os i.
Bogen fremhæver, at læring er en helhed af hjerne, 
krop og omverden. Læring og udvikling bliver belyst 
som noget relationelt. Individ og kontekst er to sider 
af samme sag, hvor begge gensidigt påvirker hin-
anden. Vi skal ikke passivt tilpasse os en omverden 
men blive aktive medspillere.

Mere end 45 minutter
- Ser vi på den aktuelle udvikling, siger Kjeld, 
hvor hovedet kommer før kroppen, og hvor man i 
folkeskolen lidt undskyldende har lagt 45 minutters 
bevægelse ind, så er kroppen overvejende et mid-
del til en faglig udvikling. Det bliver særligt tydeligt, 
når man samtidig fjerner de praktisk-musiske fag, 
hvor man netop kan tilegne sige et håndværk. 
- I de såkaldte kunst-rige skoler, hvor håndgribelige 

kunstneriske aktiviteter som f.eks. at tegne, forme 
eller spille musik er integreret i skolens curriculum, 
der klarer disse elever sig langt bedre i samtlige fag 
og i deres videre udvikling, sammenlignet med de 
kunst-fattige skoler, hvor det væsentligste formål 
er at proppe mere viden i hovederne på eleverne, 
siger han.
Hetland og andre har beskrevet denne forskning i 
2013 og påvist, at i den kunst-rige skole lærer man 
ikke bare et håndværk, men man udvikler mentale 
færdigheder som man kun kan udvikle her. Man 
taler om kunstens otte gode vaner. Dem beskriver 
Kjeld Fredens i sin bog, hvor han samtidig giver en 
ide om, hvordan man kan gribe alle fag an på en 
”kunstnerisk” måde.

Mere end ord
Motorik og bevægelse er begreber, som ifølge Kjeld 
Fredens ikke kan stå alene. Kroppens betydning for 
læring drejer sig ifølge professoren langt mere om 
handling og formålet med bevægelse.
- Som man kan se i de gode børnehaver, hvor der 
klippes og klistres, hvor der æltes i ler, tegnes, 
danses til musikken og spilles bold, så er børns 
læring håndgribelig. Mennesket har ikke bare 
hænder, det er hænderne der rummer kernen i den 
menneskelige udvikling, siger han med henvisning 
til filosoffen Heidegger.
I sin bog forklarer Kjeld Fredens det sådan, at det 
hånd-gribelige møde med tingen - der hvor man 
både sanser og handler - danner sprogets begre-
ber. Begreberne kommer før ordene. 
- Vi skal, mener Kjeld, så at sige gribe tingen før vi 
kan begribe den. Kroppen hjælper sproget videre 
mod den abstrakte tanke, hvor fx ordet ”glad” får 
mening, når kroppen signalerer lethed og øget 
tempo. Og hele denne kropslige fornemmelse og 

forestillingen kommer til udtryk i sprogets metafo-
rer, når man siger at humøret bobler.
- Læring som håndværk er afgørende for al ny 
læring uanset ens alder. Det er en praksis, der 
ikke så meget beskriver verden og fylder hovedet 
med fakta (som mange ensidigt forbinder med 
faglighed), men den åbner vores oplevelse af, hvad 
der er gang i, så vi kan reagere på det. Der skabes 
en relation mellem krop og hjerne og mellem krop 
og omverden, forklarer han.
Mere end en computer (afsnittet kan evt. slettes)
Vi lever i en digital tidsalder hvor et meget vigtigt 
spørgsmål handler om, hvordan vi bygger bro mel-
lem mennesket og teknologien. 
- Men hvis vi allerede betragter hjernen som en 
slags computer, har vi ofret mennesket på tekno-
logiens alter, og så bliver vi legitime ofre for alle de 
skjulte algoritmer, der allerede dominerer vores 
kultur, siger Kjeld.
- Det fordrer dels en debat om de etiske perspek-
tiver ved algoritmerne dels en synliggørelse af det 
særligt menneskelige i al udvikling og læring. Her 
kan den kropslige tilgang og de praktisk-æstetiske 
fag række os hånden, mener han.

Med bogen ”Læring med kroppen forrest” ønsker Kjeld Fredens at få alle 
med indflydelse på børns udvikling til at forstå, at hjerne, krop og  
omgivelser samlet spiller en rolle i vores individuelle kognitive udvikling

De otte vaner

1. Udvikle et håndværk

2. Engagement og vedholdenhed

3. Forestillingsevne

4. Udtrykke sig

5. Observation

6. Refleksion

7. Overskride grænser

8. Forstå en kunstverden

Vi må gribe før 
vi kan begribe
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1333 elever fra 2. til 8. årgang samlet i Svendborg for at dyste i  
Kids- og Teenvolley. Byger og blæst gjorde det ikke let, men alle tog 
den lidt hæsblæsende turnering for 308 hold med højt humør

Svendborg Kommune slog rekord, da 1333 elever 
i september deltog i Danmarks største Kids- og 
Teenvolleystævne. Tidligere har 1000 været 
samlet til stævne i Viborg, men i år blev rekorden 
slået på den historiske landsstævneplads i 
Svendborg.
Et samarbejde mellem Volleyball Danmark, Dansk 
Skoleidræt Kreds Fyn og Svendborg Kommune 
gjorde det muligt. Desuden gjorde en halv snes 
frivillige hjælpere fra Skårup IF (Volley) og Svend-
borg Volleyballklub, at det rent praktisk kunne 
lade sig gøre.

Koldstart
De mange hundrede elever strømmer i løbet af 
morgenstunden til fra skoler i hele Svendborg 
Kommune – i busser, biler og på cykler. Klokken 
10 er alle efterhånden klar ved banerne.
Udvalgsformand Henrik Nielsen byder velkom-
men, mens alle 53 baner står klar med net og 
små farvede kegler i hjørnerne. En kort instruk-
tion for de enkelte årgange er svær for mange at 
holde sig koncentreret til, men til gengæld er der 
fuldt fokus, da der bliver fløjtet til fælles start.
Regnbyger og blæst giver glatte baner og 
flyvende bolde, men der er jubel og klapsalver på 
sidelinjen, når klassekammeraterne klarer den 
godt.

Smugtrænet
- Vi har trænet volley fem gange hjemme på 
skolen, men det er det vist ikke alle der har, siger 
Julie fra 5.a på Stenstrup Skole med et skævt 
smil, efter at hun sammen med Malthe, Marcus 
og Laura næsten kun har lavet servesser mod 
modstanderne.
- Vejret er ikke så godt, men det gør ikke så 
meget. Det er bare ret sjovt, er de fire enige om.
Randi Fechtenburg, formand for Dansk Skoleidræt 
Kreds Fyn løber hele dagen rundt med et stort 
smil og hjælper, hvor det er nødvendigt.
- Det er fantastisk, at det er lykkedes, men hvis 
ikke vi var flere om at løfte et så stort stævne, 
havde vi aldrig turdet kaste os ud i det, siger 
Randi i forbifarten.

Vinderklasserne
8. årgang Rantzausminde Skole 8.a 
7. årgang Nymarkskolen 7.i
6. årgang Skårup Skole 6.a 
5. årgang Tåsingeskolen, Afd. Sundhøj 5.a 
4. årgang Thurø Skole 4.a
3. årgang Haahrs Skole 3.b 
2. årgang Vestre Skole 2.b

Landets største  
skolestævne
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Samarbejde mellem idræts-
efterskolen, Svendborg Kom-
mune og Parasport Danmark 
har trukket et ungt judotalent til 
Svendborg.  
Flere søger nu talentforløb med 
paralympiske lege som mål

og har flere gange i starten fulgt ham i bus til 
Svendborg for at træne.
- Oliver har en dårlig stedsans, men nu klarer han 
det selv, for han VIL bare træne, fortæller Niels.
- Når vi har løbetræning på skolen, kan han finde 
på at tage en tung rygsæk på, hvis han synes 
vores træning er for svag, siger han med et smil.
Roland Voigt genkender billedet. Oliver har en 
stærk fysik og masser af gå-på-mod, men for 
skolen og klubben handler det om at hjælpe med 
bæredygtig og langsigtet talentudvikling.

- I judo lærer alle at være rummelige og afba-
lancere sin indsats i forhold til modstanderen og 
også at kunne mestre sine mentale udfordringer, 
siger Roland.

Fornyet interesse
Da forstander Thomas Buch i efteråret 2018 var 
på en messe for specialskoler i Roskilde, talte 
han med tre familier, som alle var guidet hen til 
Idrætsefterskolens stand af Parasport Danmark.
- Jeg troede lidt ideen var død, men nu har vi håb 

om nyt liv til projektet, konstaterer Thomas Buch.
Oliver er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad han stiler 
efter.
- Jeg vil gerne have det højeste bælte indenfor 
judo – og selv om en korsbåndsskade har holdt 
mig ude i 10 måneder – så er jeg glad for at kunne 
træne igen nu, siger Oliver.

- Oliver er blandt de 10 bedste i sin aldersgruppe – 
med eller uden handicap - og et mål om Paralym-
piske Lege i 2024 er ikke urealistisk. At nå det til 
2020 vil nok være for presset, lyder vurderingen 
fra Roland Voigt, formand for Svendborg Judo 
og træner sammen med Mads Waadensehol for 
15-årige Oliver Lind.
Oliver kommer egentlig fra Amager Judo Klub, som 
er landets førende. Han har trænet der siden han 
var seks år, og han er stadig tilknyttet hjemklubben 
med mulighed for rejser og internationale udfor-
dringer. Når han til daglig træner i Svendborg to 
gange om ugen skyldes det, at han i år er begyndt 
som elev på Idrætsefterskolen Ulbølle.

- Det bedste ved Ulbølle er fællesskabet og det, at 
det er en idrætsefterskole for alle der har udfordrin-
ger som mig, siger Oliver.
Oliver har en autist- og ADHD-diagnose, men 
judotalentet er i fokus for både efterskolens og ju-
doklubbens opbakning til hans personlige udvikling.

Særligt tilbud
Idrætsefterskolen indgik i 2017 et samarbejde med 
Svendborg Kommune og Parasport Danmark om at 
tilbyde et nyt udviklingsforløb for talentfulde unge 
med særlige læringsforudsætninger, og Oliver er 
den første, der har taget imod det.
Niels Damsgaard er hans kontaktlærer på skolen 

Oliver er glad for  
talentforløb i Ulbølle  
– flere elever på vej TALENTUDVIKLING 

på Idrætsefterskolen Ulbølle 

og STU-Idræt Ulbølle

才能開花2020
TOKYO才能開花2020

TOKYO

TALENTUDVIKLING 
på Idrætsefterskolen Ulbølle 

og STU-Idræt Ulbølle

才能開花2020
TOKYO才能開花2020

TOKYO
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Lad glæden være målet
Niels Grinderslev, DGI, ser svimlende perspektiver for kropslig dannelse 
i kraft af samspil mellem dagtilbud, skoler og foreninger
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Selv om Niels Grinderslev, afdelingsleder i DGI 
Skoler og Institutioner, ikke er i tvivl om, at 
bevægelse kan fremme koncentrationsevne og 
indlæring, og den også kan minimere risikoen for 
en stribe folkesygdomme, stiller han spørgs-
målstegn ved, om det bør være hovedmålet med 
ekstra bevægelse i dagtilbud og skoler.
- Hvorfor ikke lade glæden ved bevægelse blive 
det primære mål, for da stiger chancen for, at den 
indre motivation til at komme ud at røre sig bliver 
en stærk modvægt til fristelserne fra skærme, 
slik og sodavand, siger Niels.

Kvantitet ikke nok
Her fire år efter den seneste skolereform har syv 
ud af ti skoler på landsplan enten opfyldt kravene 
om 45 minutters bevægelse om dagen eller er 
godt på vej til det.

- Vi er meget glade for rammerne, men i DGI 
mener vi ikke kvantitet gør det alene, siger Niels.
- Det er ikke ligegyldigt, hvordan de 45 minutter 
bliver brugt, hvis de skal sikre en livslang lyst og 
kompetence til at udfolde sig fysisk, siger han.
De fleste idrætsformer og sportsgrene er fulde af 
koder og teknikker, som man skal være i stand til 
at afkode, hvis det skal være sjovt at være med. 
Kropslig kompetence er ifølge DGI´s begreber 
noget, man skal opnå som barn og ung, hvis man 
skal føle sig fysisk fri livet igennem. Det er en del 
af dannelsen.

Stadig behov for ligeværdighed
At idræt er blevet et prøvefag i skolen har øget 
seriøsiteten omkring bevægelse, men Niels Grin-
derslev savner stadig, at dannelsesbegreberne 
omkring bevægelse vægtes på samme måde 

som for boglige fag som dansk og matematik.
- Ligesom dansklærerne skal åbne sproget 
for eleverne, og naturfagslærerne skal vække 
nysgerrigheden overfor natur og teknik, har 
idrætslærerne en opgave i at guide de næste 
generationer til glæden ved at bruge kroppen, 
siger Niels.
- Fælles har alle et ansvar for at udvikle børnene 
til aktive samfundsborgere på alle planer, og 
derfor er der brug for samspil, siger han.

Et godt eksempel
Niels Grinderslev mener ikke, der er én bestemt 
løsningsmodel, men nævner Svendborg som et 
godt eksempel, hvor kropslig dannelse er tænkt ind 
i tilbud for børn og unge fra de er 0 til 18 år.
- Modellen er fremragende, fordi intentionen er, at 
det skal være sjovt på kort sigt og samtidig give lyst 
og mod til at bruge kroppen hele livet, siger Niels.
- Det vil styrke de unge i idræt og sport, men også 
fx i arbejdslivet uanset om man skal være på kontor 
eller gå på tage og stilladser, siger han.
Niels Grinderslev sammenligner bevægelse med at 
lære sprog, hvor man skal kunne bogstaver og ord 
for at lave sætninger og sammenhænge. Desuden 
er teorien ikke nok. Kompetencen kommer med 
øvelsen, og det sker i et samspil mellem hjem, 
dagtilbud og skoler m.fl.

Kroppen med i alt
- Det er klart, at idrætslærerne har et særligt ansvar 
for den kropslige dannelse, og de skal hele tiden 
tænke nye muligheder ind, men hvis det bliver kob-
let med at inddrage hjemmene, lokale foreninger og 
aktiviteter i området meget mere end i dag, så har 
det jo svimlende perspektiver, siger Niels.
- I cykelbyen Odense er det oplagt at tænke cykel-
klubber ind, og på Sydfyn er vandaktiviteter som 
kajak, svømning og dykning jo særligt oplagte. Der, 
hvor samspillet fungerer mellem idrætslærere, de 
øvrige faglærere, familierne samt de lokale trænere 
og instruktører, giver det børnene rigtig gode 
oplevelser, mener han.

Det gælder livet
Kropslig dannelse handler om mere end krop-
pen. Det er også læring, udvikling, socialisering 
og identitetsdannelse. Det lykkes ifølge DGI´s 
begreber, når voksne skaber et miljø, hvor det er 
sjovt og udfordrende at være sammen og blive 
dygtigere, og hvor børnene får motivation af at 
lykkes og selvtillid af at fejle og komme igen.
- Vi taler meget om robusthed, men jeg er ikke 
så begejstret for ordet, hvis det kun forstås som 
styrke som en træstamme – så hellere et siv, som 
er både stærkt og bevægeligt, siger Niels.
- Der er brug for en legende og udfordrende 
tilgang, og derfor er glæden ved at bruge kroppen 
så afgørende for den indre motivation, mener han.
Kropslig dannelse styrker ifølge Niels Grinderslev 
både selvværd og selvtillid og giver mod til at 
involvere sig.

Kropslig dannelse
At kunne bevæge sig med selvtillid og kompe-
tence i alsidige aktiviteter og miljøer.
(International inspiration fra Physical Literacy)
Læringen har fokus på:
• Motorisk kontrol
• Kroppens ABC
• Leg og bevægelse
• Idrætsgrene
• Alsidig deltagelse
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Udenfor skolekøkkenet på Tved Skole hænger en 
meget glad smiley. Levnedsmiddelkontrollen er 
særdeles tilfreds med det udbyggede industri-
køkken og ikke mindst den måde alt bliver holdt 
i orden. Lærere, børn og forældre lader til at 
smile på samme måde, for det bæredygtige og 
lærerige madkoncept ser ud til både at tiltrække 
elever og undervisere.
- Vi har en stor indskrivning af børn til det her 
skoleår, og vi har fået mange kvalificerede 
ansøgere til ledige stillinger, og flere har netop 
nævnt LOMA som en ekstra god grund til at 
søge, fortæller nu afgåede skoleleder, Birthe 
Christensen.

Lavet fra bunden
På fjerde år er Tved med i LOMA-projektet, som 
en gang om ugen sikrer varm mad i LOMA-boden 
– tilberedt af lokale og fortrinsvis økologiske 
råvarer. Nogle af grøntsagerne har eleverne selv 
været med til at dyrke i højbedene i skolehaven. 
Andre har de set og mærket på en ekskursion til 
det økologiske landbrug, Skiftekær, på Tåsinge.
Selv om madkundskab først kommer på 
skemaet i 5. årgang, er alle klasser fra 1. til 6. 

årgang på skift i LOMA-boden minimum en gang 
i skoleåret. Derudover har alle tre-fire øvrige 
LOMA-dage, hvor klasserne har fokus på f.eks. 
bæredygtighed, dagens måltider, madspild og 
genbrug, dyrehold mm. Her er en lærer eller to 
inspiratorer og undervisere.
- Vi tilpasser opgaverne til elevernes alder og går 
meget op i hygiejne i hele processen, fortæl-
ler Rikke Louise Hornbæk Pedersen, lærer og 
skolens LOMA-koordinator.

Endelig spisetid
14 dage før hver LOMA-dag får forældrene en 
mail med menuen, og typisk er 160-170 ud af 
skolens 378 elever med på den varme mad fra 
LOMA-boden. På selve dagen dufter der i hele 
skolen fra tidligt på formiddagen, og i det store 
frikvarter er der kø til udleveringen. 5. og 6. 
klasse står for salg og servering, og alle børnene 
har et særligt betalingskort med en chip, så 
afregningen er hurtigt klaret.
Maden får de på grove genbrugstallerkener, 
og en vigtig del af ideen er, at både elever og 
lærere nyder måltidet sammen. Naturligvis også 
sammen med de, der har valgt at tage madpakke 
med. 
De yngste i skolen får kørt vogne med maden i 
termokasser hen til indskolingen.

Det giver mening
På Tved Skole er de lykkelige for donationen på 
200.000 kr. fra Nordea Fonden til ombygning af 

skolekøkkenet og indkøb af bl.a. en mandshøj 
ovn, en kæmpe røremaskine og en industriel 
opvaskelinje. Med LOMA opfylder skolen nemlig 
flere krav til undervisningen såsom åben skole, 
autentisk undervisning og varierede undervis-
ningsformer. Samtidig kan fag som it og medier, 
dansk, matematik og naturfag involveres i den 
pædagogisk-didaktiske LOMA-undervisning.
- Her er tale om en kompleks indsats, som 
følgeforskning har vist giver gode vaner i en 
tidlig alder, og LOMA supplerer den ekstra idræt 
på skolen i det samlede sundhedsfokus, siger 
Rikke Louise, som også har en sundheds- og 
ernæringsuddannelse.
- LOMA-konceptet er fint i tråd med det øgede 
fokus, der er på bæredygtighed og økologi. 
LOMA-mad er slowfood med fokus på gode 
råvarer og måltidssituationen – altså et modsvar 
til fastfood industrien. Det har da også været 
med til, at jeg søgte job her, fortæller hun.
Rikke Louise er flyttet tilbage til Sydfyn fra 
København sammen med sin familie, og hun 
er begejstret for, at LOMA er en del af hendes 
hverdag på skolen.

Fire skoler med i konceptet for sund lokal mad  
produceret fra bunden, som nydes i fællesskab

Kø til LOMA-boden  
i Tved

LOMA-konceptet skal fremme læring, sundhed, trivsel 
og bæredygtighed.
De 4 grundprincipper er:
1. Dannelse, fællesskab og trivsel
2. Læring og undervisning
3.  Samarbejde omkring læring med forældre og andre i 

lokalsamfundet
4. Madens kvalitet og fysiske rammer

Nymarkskolen gennemførte første projekt i 2011-13.
Her producerer eleverne dagligt 300 portioner mad og 
sælger desuden mellemmåltider i boden.

Siden er tre skoler i Svendborg Kommune kommet med  
– nemlig Tved, Ørkildskolen afdeling øst og Thurø Skole.
Desuden deltager skoler i Aalborg, Herning og Ishøj.
I perioden 2015-17 blev alle skolerne støttet af Nordea 
Fonden med 7,4 mio. kr.
Skolerne er fra 2018 samlet i et netværk til gensidig 
videndeling.

Se mere på www.lomaskole.dk

LOMA

4 elever fra 3b meldte sig til at servere, og de sørgede for 
at levere hver sin del af portionen til de elever, som havde 
bestilt LOMA-mad.
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780.000 kr. fra Undervisnings-
ministeriet støtter udvikling af 
undervisningsmateriale for  
0.-9. klasse. Elever på fire skoler 
i Svendborg er tæt involveret

LOMA-elever  
viser vej

Rikke Louise Pedersen giver som skolens LOMA-ansvarli-
ge en hånd med ved serveringen i LOMA-boden.

Fra januar 2018 til juni 2019 er elever og lærere 
på Svendborg Kommunes fire LOMA-skoler i gang 
med at udvikle undervisningsmateriale henvendt til 
elever fra 0. til 9. klasse. Undervisningsmaterialet 
skal være med til at styrke elevernes maddan-
nelse. 
Målet er at udvikle et sammenhængende lærings-
forløb fra 0.-9. klasse på tværs af de fire skoler. 
Omdrejningspunktet for forløbet er ”åben skole 
samarbejder”, hvor skolerne samarbejder med 
lokale aktører, fx landmænd eller andre føde- 
vareproducenter om udviklingen af praksisnære 
undervisningsmaterialer. Samtidig vil skolerne 
have øget fokus på, hvordan det at spise sammen 
kan styrke relationer og fællesskaber.
Klassetrinene er fordelt mellem skolerne, og mate-

rialet bliver løbende lagt op på en digital platform. 
Projektet hedder ”Den madkulturelle mulepose til 
rejsen fra 0.-9. klasse” og har modtaget lidt over 
780.000 kr. fra Undervisningsministeriet 
Projektet indgår i det samlede LOMA-arbejde, hvis 
formål er at fremme sundhed, læring og trivsel 
blandt eleverne, og samtidig at bidrage til en 
bæredygtig udvikling i lokalområdet. 
Svendborg Kommune har fire LOMA-skoler: Unge-
skolen Nymarkskolen og de tre fødeskoler Thurø 
Skole, Tved Skole og Ørkildskolen.

LOMA-dagen på Tved Skole
Lærer Andreas Isholm har første dag på Tved 
Skole som LOMA-bod ansvarlig. Han har 
tidligere været ansat med samme ansvar på 
Nymarkskolen.
3.bs 22 elever er i køkkenet hele fredagen 
fra kl. 8
Elever fra 6. klasse hjælper med at stå ved 
kasseapparatet.
Dagens ret er bbq-grillede kyllingelår og 
rosmarinkrydrede, ovnbagte bådkartofler 
og hertil dip af creme fraiche m. hvidløg og 
chili foruden råkost med gulerødder, pærer, 
rosiner og appelsinjuice.
Rigeligt til 160 portioner
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Hver fjerde får lyst til foreningsidræt, når de har prøvet et forløb 
sammen med klassekammeraterne. Instruktørernes alder betyder 
mindre, når bare eleverne lærer noget nyt og har gode oplevelser

Den åbne skole lokker 
unge ud af komfortzonen

- Især de små og specielle idrætsgrene får flere 
medlemmer, når elever har været ude og afprøve 
et åben skole forløb, forklarer Søren Østergaard, 
Ph.d. i teologi og leder af Center for Ungdoms-
studier.
4000 børn i otte kommuner – herunder Svend-
borg – er blevet kigget over skuldrene, for at se, 
hvordan de reagerer på samarbejdet mellem 
skoler og lokale foreninger. Undersøgelsen viser, 
at 25 procent melder sig ind i en forening, hvis de 
har været med på et åben skole forløb over fire-
seks gange. Til gengæld opleves en enkel event 
kun som underholdning og flytter ikke noget.
- Åben skole forløb appellerer især til de ikke 
idrætsaktive og de, der måske er røget på tredje-
holdet i fodbold eller noget i den stil, siger Søren.
- Forløbet i skolen er en tryg måde at prøve noget 
nyt af, og får de tillid til en træner i softball, bue-
skydning, taekwondo eller lignende, giver det ofte 
nye medlemmer i de små klubber, forklarer han.
Ifølge Søren Østergaard får man typisk meget 
dygtige trænere i de mindre idrætsgrene, fordi 
de oftere er nået langt i deres sport, mens det er 
lettere for forældre uden dyb baggrund at gå ind 
som træner for børnehold i fodbold og håndbold.

Progression er vigtig
85 procent af de unge er relativt lette at gøre 
aktive, men det er svært med de sidste 15 
procent. Her er åben skole en gave til alle parter, 
mener Søren. Nogle af de unge bliver grebet, og 
udfordringen for foreningerne er så at fastholde 
dem. Her viser undersøgelsen, at progression er 
vigtigere end, om vennerne vælger det samme.
- Hvis de lærer et nyt kast eller en ny bevægelse 
hver gang i den idræt, de er blevet fanget af, så er 
de tilbøjelige til at fortsætte, forklarer Søren.

Variation i skoledagen
Statistikkerne viser, at frafaldet i forenin-
gerne tager fart efter 5. klasse. Undersøgelser af 
ungdomskulturen viser samtidig, at fire ud af ti 
drenge i den alder møder i skole med en forvent-
ning om, at det bliver en lang og kedelig dag.
- De er trætte af ”røv-til-sæde” undervisningen og 
bliver vækket, hvis de pludselig skal ud til noget 
andet, siger Søren.
- Derfor kan åben skole være et velkomment af-
bræk i hverdagen, fordi de kommer ud og bruger 
kroppen, og de møder nogle andre mennesker, 
siger Søren.

Slipper trygheden
Efter at have studeret ungdomskulturen gennem 
20 år, har Søren Østergaard registreret, at tryghed 
er så afgørende, at et flertal vælger at omgås 
dem, der ligner dem selv og at lave det, de kender. 
De fleste siger nej til det, de ikke kender. Med 
åben skole lærer de at komme til at kende nye 
aktiviteter, inden de måske siger nej, og de møder 
andre kulturer og mennesker i alle aldre.
- Det har vist sig, at de bedste instruktører faktisk 
er 65+-årige, fordi de har tid, robusthed og ro til at 
være sammen med de unge, forklarer Søren.
- Venlig myndighed giver den tryghed, som kan 
lokke de unge ud af komfortzonen, og det er 
nødvendigt for at gøre dem klar til den hastige 
omskiftelighed, de skal blive voksne i, siger han.

Find flere artikler om åben skole her
http://cur.nu/udgivelse/skole-og-foreningsliv-i-
bevaegelse-mod-og-med-hinanden-artikler/
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BK Rollo i Svendborg har i mange år stået klar til besøg af skoler og 
børnehaver. Synlighed har både givet aktive og sponsorer - og for 
formanden og mange andre har det forvandlet deres liv

”Idag har 3. kl. besøgt Bokseklubben Rollo - 
hvor Christel Black sørgede for et fantastisk 
forløb, der både gav sved på panden, høj puls, 
grin og en masse sjove oplevelser... C”

Beskeden fra Øster Åby Friskole på bokseklub-
ben Rollos Facebookside viser en flig af klubbens 
brand. I årevis har den været åben for besøg fra 
børnehaver til voksengrupper, og formand Christel 
Black har brugt mange formiddagstimer med at 
fange gæsternes opmærksomhed både med akti-
viteter – og ikke mindst med sin egen fortælling.
Som regel foregår det over et par timer, når 
Christel har fri fra sit job i ambulancetjenesten. 
Afhængig af aldersgruppen varmer alle op med 
sjipning og lidt grundtræning. De får vist nogle 
grundstød, bokser løs i sandsækkene, prøver 
kræfter med de store dæk og tovværk, inden de 
får nogle få minutter i ringen to og to.
- Tidligere gjorde vi det gratis, men nu tager vi 

1200 kr. for det, så vi kan samle ind til køb af 
handsker og andet udstyr, som jo bliver slidt, 
fortæller Christel.
SIMAC bruger klubben til bl.a. ”ryste-sammen” ar-
rangementer, og flere studerende er blevet faste 
medlemmer i klubben.

Med overalt
BK Rollo har bevidst valgt at være meget 
udadvendt. Klubben er med til sportsmesser og 
byfester på hele Fyn, har været med fra starten 
af Svendborg Sportsfestival, stillet op til fælles 
idrætsdage og er et tilbud i SkoleLabs åben skole 
oversigt. Blot for at nævne nogle eksempler.
- De fleste begynder her, fordi de har hørt om os – 
og synligheden hjælper også til at finde sponsorer, 
siger Christel.
- Kun få medlemmer kender hinanden fra andre 
sammenhænge, og ofte er juniorerne ene om at 
bokse på deres årgang i skolen, fortæller hun.

Alligevel nåede BK Rollo 220 medlemmer i januar. 
Det er rekord, og siden er flere kommet til, så 
klubben har måttet oprette ekstrahold, inddrage 
depotrummet til fysisk træning og sende flere på 
trænerkursus for at servicere både kampboksere, 
motionsboksere og fit-ness boksere.

Plads til alle
Der er tæt pakket i lokalerne i Midtbyhallen denne 
tirsdag aften, da 14-årige Mads Juel Jensen fra 
Skårup kommer til sin anden aften sammen med 
fire kammerater fra skolen. Alle bliver modtaget 
med håndtryk og velkomst. Nye skal skrive sig ind 
ved skranken og opgive telefonnummer på nær-
meste pårørende, hvis der skulle ske noget – og 
så er det ellers i gang med sjippetovet sammen 
med de øvrige 35 motionister.
- Min lærer tog mig med herud en dag, og så fik 
jeg lyst til at prøve, fortæller Mads.
- I skolen fortalte jeg, hvor fedt det er, så i dag er 

vi fire fra min klasse og en fra parallelklassen. Jeg 
har allerede købt handsker og tandbeskytter, for 
her får du lov at bruge din krop, siger han.
- Vores mandlige trænere pylrer ikke så meget – 
det er nok mest mig, fortæller Christel med et smil.
- Det er en jo en egosport, men du lærer hurtigt, 
at succes ikke kan lade sig gøre uden sammen-
holdet i klubben. Der er ikke noget med at mobbe 
eller hovere her, og vi sætter faste rammer og 
kræver fokus, mens vi træner. Så kan man lave 
sjov med hinanden bagefter i saunaen eller i 
omklædningsrummet, forklarer hun.

Krav til trænerne
At være træner sådan en aften kræver fuld 
opmærksomhed, konstant tidtagning, styr på 
musikanlægget og modet til at råbe højt, så alle er 
med på næste øvelse.
To piger kravler ligesom 16 andre op i de store 
bokseringe for at sparre med hinanden, men 

træner Peter Rasmussen spørger straks.
- Har I tandbeskyttere?
- Nej
- Så kan I ikke bokse…
De må tilbage i træningssalen. Konsekvens og 
sikkerhed er et grundprincip.
Alle trænere har selv stået i ringen, og desuden 
har de gennemgået en træneruddannelse 
med både psykologi og anatomi, som en del af 
pensum.
- Vores cheftræner Raymond Christensen, har i 
43 år været formand for uddannelsesudvalget i 
Danmarks Bokse-Union, så det sætter jo en vis 
standard, fortæller Christel.

Vigtig juniorafdeling
De 8-12-årige begynder i juniorafdelingen. En af 
dem, der begyndte i juniorafdelingen, men hurtigt 
rykkede op blandt kampbokserne, er Annemarie 
Stagaard fra Troense.

- Jeg fik lyst til at prøve, efter at jeg havde været 
med far til et foredrag med Mikkel Kessler, fortæl-
ler Annemarie.
- Boksning er hårdt på den gode måde, og jeg får 
det altid bedre her, hvis jeg har haft en dårlig dag, 
siger hun og indrømmer med et kæmpe smil, at 
hun drømmer om at blive professionel bokser.
En vigtig sidegevinst ved at etablere juniorafdelin-
gen er, at det sikrer frivillige hjælpere.
- Måske står forældrene og kigger i starten, men 
af sig selv tømmer de pludselig skraldespande 
og tilbyder at bage kage til juleturneringen og så 
videre, fortæller Christel.
- Det har også været med til, at vi nu er vokset fra 
35 til 90 ved den årlige generalforsamling, fordi vi 
kombinerer den med en lille afslutningsfest med 
prisuddelinger og god mad udefra, fortæller hun.

Medlemsrekord  
efter åbenhed



Sport & Uddannelse - Magasin  2018 Sport & Uddannelse - Magasin  2018 5958

For både mor og datter har træning og kampe påvirket både 
skolelivet og modet i mange andre situationer

Christel Black var den lille, småtykke, krølhårede 
pige, som helst ikke sagde noget og blev mobbet 
for det, da hun gik i skole. I 9. klasse skulle hun 
sammen med en klassekammerat skrive en 
opgave, og det blev om boksning og doping.
- Det var mit første møde med BK Rollo, og jeg var 
fascineret af stemningen med det samme, husker 
Christel.
Kort efter var hun i gang med træningen, hun blev 
meget seriøs og målrettet, og i de følgende år fik 
hun masser af kampe og trofæer. Men den største 
sejr var alligevel det mod og den selvtillid, hun fik.
- Før turde jeg ikke fremlægge for klassen, men da 
jeg havde været i bokseringen for 2000 tilskuere, 
stod jeg gerne frem, fortæller Christel.
- Jeg lærte, at hvis jeg træner og er godt forberedt, 
kan jeg også give et godt PowerPoint show eller 
stå op og sige noget foran mange mennesker, siger 
hun.

Hjælp til at læse
Christel fandt sin kæreste, Martin, i Rollo, og 
sammen har de datteren Jessica på nu 14 år. Ikke 
mærkeligt at hun på 5. sæson er ivrig bokser. Hun 
får endda lidt tidligere fri fra skole, så hun kan nå at 
træne alt det, der skal til, for at være med blandt de 
bedste i sin årgang.

Boksningen har da også haft en væsentlig ind-
virkning på, at Jessica som ordblind har indhentet 
kammeraterne i evnen til at læse.
- I klubben træner vi få minutter intensivt, holder 
en kort pause, og giver den så gas igen, fortæller 
Christel.
- Måned efter måned har Jessica på samme måde 
knoklet med sin læsning, fordi hun vidste der kom-
mer pauser, og nu klarer hun sig langt bedre end 
vi havde turdet håbe på, fortæller hun og Jessica 
tilføjer:
- Jeg har prøvet karate, holdsport og svømning, 
men bare et halvt års pause fra boksning viste mig, 
at jeg ikke kan undvære klubben, træningen og 
kampene.

Ikke de eneste
For Christel var fodbold og badminton en fiasko, 
men i boksetræningen kunne hun komme af med 
aggressioner og fokusere på at blive rigtig god til 
det, hun gik op i.
- Andre får det også bedre fx med deres sygdom-
me, fortæller Christel.
- En fyr, der er skizofren, har sluppet sin medicin 
ved at træne her gennem 15 år, og en anden med 
sklerose holder sygdommen stangen. Det er nok 
det, der kendetegner vores klub, at vi rummer alle, 
uanset hvad de slås med, siger hun.
Christel var 15, da hun første gang kiggede ind i 
Rollos lokaler. Her 23 år senere er hun formand 
for klubben, og det meste af fritiden handler om 
familien og klubben.

I bokseklubben  
Rollo slår du til

Mads Juel Jensen, Jessica Black, Christel Black og An-
nemarie Stagaard har på hver sin måde fundet sig selv i 
boksningen.
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Ny forskning sætter fokus på måden børn bliver opdelt på i idræt

Talentchancerne størst 
jo før på året du er født?

Dem, der er født først på året, dyrker tilsynela-
dende mest sport og fortsætter med det. Blandt 
talenter og eliteatleter overstiger antallet af fød-
selsdage først på året klart antallet sidst på året.
- Vi er blevet opmærksomme på dette fænomen 
i lande, hvor man inddeler sportshold efter alder, 
fortæller professor Niels Wedderkopp, forsknings-
leder på Svendborgprojektet.
- Der er jo en udviklingsforskel på ham, der er født 
i januar i forhold til ham, der er født i december. 
Den yngste skal nok indhente det, men det kan 
have stor betydning, når du spiller på hold, der er 
inddelt efter årgang, forklarer han.
Aldersforskellen kan typisk betyde, at januar-børn 
er større og kan nå længere, end dem født sidst på 
året. Det forskerne, mangler at undersøge, er om 
fødselsdatoen generelt har indvirkning på valg af 
aktiviteter i fritiden. 
- Din succes i idrætten i skolen har sandsynligvis en 
indvirkning på, hvor meget du bevæger dig i din fri-
tid, og hvis især børn fra 4. kvartal fravælger idræt i 
fritiden, har vi gang i en ond cirkel, siger han.

Landsholdet som eksempel
Et eksempel på den skæve aldersfordeling er det 
danske fodboldlandshold. Det mest markante 
i tallene er, at meget få i truppen er født i årets 
sidste kvartal. Under 10 procent har fødselsdag 
i den sidste fjerdedel af året. Til gengæld er over 
en tredjedel af spillerne født i årets første kvartal, 
mens antallet af fødselsdage herefter falder hen 
over året.

Ligner Svendborgprojektet
- De undersøgelser vi har lavet i Svendborgpro-
jektet viser samme tendens, fortæller Niels.

Sammenlignet med danskernes fødselsdage helt 
generelt, kan en del af forklaringen dog ligge i, 
hvordan fødselsdagene fordeler sig hen over året. 
Metroexpres skrev den 17. februar 2017 om de 
mest og mindst ”populære” fødselsdage ud fra 
2016-tal fra Danmarks Statistik. 9 af de 10 datoer, 
som færrest danskere har fødselsdag på, ligger 
i fjerde kvartal, mens de 10 datoer for, hvornår 
flest danskere fejrer fødselsdag, alle ligger i de tre 
første kvartaler.
Den skæve fordeling på talenter og topatleter 
kræver dog ifølge Niels Wedderkopp et seriøst kig 
på rutinerne med årgangsdelte hold.

Brug for nytænkning
Peter Krustrup (professor ved Institut for Idræt og 
Biomekanik, SDU) har påvist, at motionsfodbold er 
en bredspektret medicin imod folkesygdomme. 
- Men hvis man bliver ved med at inddele efter 
årgang, så taber dem født sidst på året rent 
sundhedsmæssigt, så spørgsmålet er om man 
skal tænke anderledes her, siger Niels.
- Jeg kunne forestille mig, at man i stedet for at 
årgangsinddele kunne inddele drenge og piger 
efter størrelse. Ikke sådan at de meget store 
6-årige skal være sammen med 9-årige, for så vil 

de rent motorisk være langt, langt bagefter, men 
sådan at man indenfor to år inddelte dem i grup-
per efter udviklingsstadier, foreslår han.

Størrelse betyder noget
Både i individuel sport som svømning og i en 
holdsport som basket betyder størrelsen meget, 
og Niels Wedderkopp funderer derfor over, om det 
ville være bedre at inddele børnene efter vægt og 
højde. 
- I sprint løber ham med en højde på 1.42 væsent-
ligt hurtigere end ham, der er 1.22, konstaterer 
Niels.
- Selv om den store dreng ikke kan flytte benene 
ligeså hurtigt, tager han bare så meget længere 
skridt. Derfor er det ikke sjovt for selv en talent-
fuld knægt på 1.22, hvis han ikke har en chance, 
siger han.
Hvis årgangsinddelingen skal ændres, skal det jo 
ske ude i klubberne. Har I fokus på det?
- Ja, man skal snakke med DIF og DGI, hvorvidt 
man kan overveje at gøre det på anden måde, 
siger Niels Wedderkopp.
Den videnskabelige artikel om forskningen vil 
først være endelig klar senere på året.

KATEGORI: LANDSHOLD INDKALDT TIL LANDSHOLD  TOTAL

1. kvartal 8 7 15
2. kvartal 7 6 13
3. kvartal 6 4 10
4. kvartal 2 1 3

Total 23 18 41

Emsige forældre er ofte mere ivrige efter, at børnene  
kommer sig hurtigt, end børnene selv er

I sit daglige virke oplever professor Niels Wed-
derkopp, at nogle af de unge idrætstalenter 
ikke har nær så travlt som deres forældre med 
at blive klar til fuldt træningsprogram igen.
- Jeg registrerer nogle gange, at det er 
ekstremt vigtigt for forældrene, at deres børn 
kommer tilbage til deres elitesport så hurtigt 
som muligt, mens skaden mere er en slags 
helle for børnene – på afstand af de konstante 
høje forventninger, siger Niels Wedderkopp.

Med forbehold
Skaderne kan på flere måde være et helle. For 
nogle år siden udførte Wedderkopp sammen 
med andre forskere et forebyggelsesstudium 
for håndboldspillere. Studiet inkluderede unge 
spillere ned til U16.
- Jeg husker min kollega sige, at vi skulle tage 
nogle af skaderne med et forbehold, fordi unge, 
der har svært ved at klare sig på holdet, har en 
fordel af at være skadet, for så er man stadig 

en del af holdet, og så kan man jo af gode 
grunde ikke følge med de bedste, siger Niels 
Wedderkopp.
- Jeg synes, det er synd, hvis det er udtryk for 
et for højt pres på de unge talenter, siger han

Skaden kan  være et helle 



Sport & Uddannelse - Magasin  2018 Sport & Uddannelse - Magasin  2018 6362

På Idrætsefterskolen Ulbølle kombinerer de specialpædagogik og  
inklusion i et ambitiøst talentudviklingsmiljø. For eleverne er det at 
kunne håndtere deres temperament og hverdag guld værd

Det gyldne øjeblik 
kan trænes

Når en ung med ADHD kan lære at bremse sig selv, 
hvor han eller hun plejer at fare i flint og råbe ad alt, 
hvad der driller, er det guld værd på højde med en 
eliteudøver, der topper sin præstation lige præcis i 
det afgørende medaljeøjeblik.
Begge dele kræver måneders daglig træning og be-
vidsthed, og evnen til at bruge sine talenter optimalt 
på det helt rigtige tidspunkt kan være forskellen på 
succes eller fiasko. 
- For eliteudøveren gælder det ære og medaljer, for 
den unge med ADHD kan det handle om at beholde 
sin læreplads, beholde sin kæreste eller at blive ved 
med at være en afholdt del af fællesskabet, siger 
Thomas Buch, forstander på Idrætsefterskolen 
Ulbølle.

Store ambitioner
I skoleåret 2018-19 har efterskolen i Ulbølle 97 ele-
ver, og det er det hidtil største antal. De fleste er på 
efterskolen og et mindretal på den 3-årige særligt 
tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Alle elever 
har særlige læringsforudsætninger pga. mentale 
eller fysiske udfordringer, men fokus for personale, 
forældre og dem selv er deres talenter mere end 
barriererne.
- Vi har en forpligtelse til at være så ambitiøse som 
muligt på hver elevs vegne, fordi alle har talenter, 
som kan udvikles bedst muligt, forklarer Thomas.
- Vi har en elev, som da han begyndte hos os blev 
meget brysk, hver gang han mødte modstand, men 

som nu efter et år på efterskole og to år på STU er 
rustet til at klare udfordringerne i tømrerpraktik 
tre dage om ugen og fra næste år at tage fat på en 
tømreruddannelse. Ingen ved, hvor langt hans –  
eller andres – kompetencer rækker, siger han.
Thomas Buch vurderer, at elevens drøm om at 
blive håndværker ikke længere er urealistisk, fordi 
han har trænet i at styre sit temperament gennem 
idrætten og masser af kampe, hvor han igen og 
igen er rendt ind i øjeblikke af modstand – og har 
lært at tackle dem.

Talentudviklingsmiljø
Sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol talte 
ved lanceringen af SvendborgMentaliteten om syv 
kendetegn ved et talentudviklingsmiljø i verdens-
klasse, og de principper matcher i høj grad den 
måde, de arbejder på i Ulbølle.
1.  Der skal være et inkluderende træningsmiljø, 

hvor man bruger hinandens kompetencer trods 
forskellige niveauer. Det er hele pointen ved 
efterskolen.

2.  Der skal være nære rollemodeller. Dem finder 
eleverne i hinanden og i medarbejderne, hvoraf 
mange også er dygtige idrætsfolk.

3.  Der skal være en koordineret indsats mellem alle 
aktører. I dette tilfælde mellem lærere, ledere, 
forældre og vejledere, som netop på efterskolen i 
Ulbølle gør meget for at bakke hinanden op.

4.  Der skal være aktivt, bevidst arbejde med life 
skills og mentale færdigheder. På efterskolen 
er det højeste mål at gøre eleverne i stand til 
at klare sig og blive en del af det omgivende 
samfund.

5.  Der skal være fokus på den langsigtede udvikling. 
På efterskolen betyder det, at man accepterer fejl 

i nuet, fordi det er en del af processen frem mod 
udviklingsmålene.

6.  Der skal være tid og plads til selvstyret aktivitet. 
Det ligger i efterskolens natur, og i Ulbølle er der 
med årene etableret velfungerende rammer til 
”fri leg”.

7.  Der skal være en stærk sammenhængende 
organisationskultur. Den er i Ulbølle båret af teori 
og idealer udmøntet i daglig praksis.

De rette valg
- Ord skaber virkelighed, og ved at se os selv som 
et talentudviklingsmiljø i verdensklasse, holder vi 
hinanden op på at fokusere på talenterne i hver elev 
og vejene til at ruste vedkommende til at træffe de 
rigtige beslutninger, når det gælder, siger Thomas.
- Derfor er det vigtigt, at vores unge opbygger og 
udvikler den indre kerne af selvværd og selvtillid, 
der gør, at de kan bevare den indre balance og re-
gulere spændingsniveauet i de afgørende øjeblikke, 
forklarer han.
Som eksempel har personalet fokus på at rose 
eleverne for at have viljen til at gøre sig umage 
mere end for at være dygtig til et tegne eller spille 
fodbold.
- Hvis vi fokuserer på resultatet, kan eleven blive 
bange for ikke at kunne gøre det lige så godt næste 
gang, men alle kan vælge at gøre sig umage hver 
gang – uanset hvordan resultatet bliver, forklarer 
Thomas.
- Når man arbejder med unge med særlige 
læringsforudsætninger kan der være en risiko for 
at mene, at de bare skal have det godt, men vi tror 
på, at ambitiøse mål for talentudviklingen netop 
styrker både de unges kompetencer OG trivsel, 
siger forstanderen.

Petrea Schmidt Larsen og kammeraterne nyder øjeblikket 
på forskellige måder på en af efterskolens outroture i 
naturen.
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Samarbejdet SfB-Oure FA sikrer de bedste muligheder for  
talentudvikling og et fælles seniorhold, der kan nå divisionsniveau igen. 
DBU kalder klub-skole-samarbejdet en fremtidsmodel

- Det var Sydfyns sidste chance for at komme 
tilbage på elitefodboldkortet. Der var ikke noget 
alternativ.
Morten Frederiksen, formand for SfB (Svendborg 
forenede Boldklubber) er ikke i tvivl, da vi en lun 
sensommeraften har sat ham og sportslig leder 
på Skolerne i Oure, Johnny Vaaben Johansen, 
stævne på sidelinjen til U19-træningen i Oure.
De to har en fælles fortid som spillere i SfB og er 
i øvrigt begge Liverpool-fans. Relativt hurtigt fik 
de støvet gamle samarbejdsideer mellem SfB 
og Oure af og så en fælles vision for sydfynsk 
talentudvikling og divisionsfodbold med SfB-Oure 
FA som en fælles overbygning på de to klubber. Et 
samarbejde, som skal give et slagkraftigt, fælles 
U17-, U19- og seniorhold. 
- Vores to bedste ungdomshold skal op og spille 
i en af landets to bedste rækker, og Sydfyn har 
både spillere og økonomi til at have et seniorhold i 
1. division – på sigt, vurderer Johnny.

Ryggen mod muren
Da FC Svendborg gik ned var Sydfyn reelt væk fra 
elitefodboldlandkortet, og Morten vurderer, at SfB 
ikke ved egen kraft kunne have løftet et U17-U19 
træningsmiljø, som ville kunne begå sig ret højt. 
SfB har mange års erfaring med at udvikle dygtige 
talenter fra U6 til U15, men derefter rejser de bedste 
til Odense eller andre større klubber.
- Status for sydfynsk fodbold var så dårlig, at der 
var grobund for at tage store beslutninger, og efter 
nogle snakke mellem Oure og SfB kunne vi godt se 
perspektiverne, siger Morten.
- Det at lave talentspillere i dag kræver mange 
kræfter, både organisatorisk og finansielt, så derfor 
var det oplagt at finde et samarbejde med Oure, 
som jo både er en klub og en skole, siger han.
Johnny tilføjer:
- Med fællesskabet får Oure mulighed for at 
komme op på den hylde, som vi synes, vi i mange 
år har tilhørt uden at kunne få licens til det.

Solidt fundament
SfB-Oure Fodbold Akademi er en klassisk overbyg-
ningsmodel. Begge moderklubber fortsætter med 

egne hold, mens de samler de bedste spillere på 
fælles U17-, U19- og seniorhold.
I praksis betyder det, at hvis en spiller en weekend 
ikke bliver udtaget til det fælles hold, kan han spille 
på et andet hold i den moderklub, han hører til.
- Fundamentet er en solid beslutningsproces, 
siger Morten og beskriver, hvordan et udvalg 
af repræsentanter for Oure og SfB kom med et 
udkast til en model, som begge organisationers 
bestyrelse blev præsenteret for.
Derefter blev medlemmerne i SfB indkaldt til 
høring, hvor de kunne stille spørgsmål og forslag.
- Vi havde både æresmedlemmer, unge spillere 
og forældre involveret, og vi fik bred opbakning til 
samarbejdet, konstaterer Morten.
Johnny tilføjer:
- Når begge topledelser også giver fuld opbak-
ning, står vi stærkt. Men organisationsplanen er jo 
det nemme. Det svære er at integrere de to kultu-
rer og skabe et sammenhængende træningsmiljø.

Fælles grundværdier
Morten og Johnny er enige om, at værdierne i 
Oure og SfB ligger meget tæt op ad hinanden. Det 
gælder både i forhold til, hvordan man danner og 
uddanner unge, og hvordan fodboldtræningen 
foregår, teknisk og taktisk.
- Samarbejdet bliver lettere af, at SfB og Oure ikke 
har nogen intern konkurrence, som to gamle klub-
ber kan have, siger Morten.
- Jeg er meget komfortabel med at vide, at det 
er professionelle folk, vi samarbejder med her i 
Oure, og i kraft af, at Oure påtager sig en del af 
økonomien bag de bedste hold, kan vi investere 
mere i U10-15, der bliver fødekæden til U17 og 
U19, siger han.
Den fælles målsætning er, at det fremtidige 
førstehold skal være et produkt af de spillere, SfB 
og Oure selv kan udvikle. Og spillermaterialet er 
der. Lige nu tæller bruttotruppen 50 U19 spillere 
og 85 U17-spillere.

Stærkt team
At få det sydfynske førstehold løftet fra den gode 
ende af danmarksserien til 1. division bliver en 

lang proces. I spidsen for den indsats, er Bjørn 
Holm fra Oure udpeget som cheftræner og Jesper 
Jensen fra SfB som assistenttræner.
- Det er to dygtige trænere, siger Morten, og 
begge repræsenterer de fælles værdier, vi ønsker, 
samtidig med at de over en bred kam kender 
alle spillerne. Det er et stærkt team til at sikre 
integrationen af de to trupper.
Skulle der alligevel opstå udfordringer i forbin-
delse med et af de tre fælles hold, har SfB og Oure 
nedsat et udvalg, som løbende kan tage sig af de 
fælles interesser.
Selv om SfB-Oure FA ikke i år har fået de licenser 
til U17 og U19, som klubben havde drømt om, er 
der en god dialog, for DBU holder et vågent øje 
med den sydfynske model for samarbejde mellem 
uddannelse og sport, som måske kan inspirere til 
noget lignende andre steder i landet.

Fremtidsvisioner
- Vi kan, siger Johnny, tilbyde noget helt andet i 
vores samarbejde, end man kan i de fleste fodbold-
klubber, for vi har jo helheden – skolegang, fodbold 
og socialt liv. Her er vi omgivet af musikere, dansere 
og alle mulige andre, og vi tror på, at fremtiden er 
en holistisk tilgang til det at passe sin uddannelse, 
sin elitesport og have det sjovt som ung.
- Fremtiden er akademier med uddannelse og sport 
tæt samlet, så om fem-seks år har vi skabt en unik 
position, som kommer til at rykke helt sindssygt, for 
vi har så mange muligheder, hvis vi gør det rigtigt, 
siger han.
Morten griner.
- Jeg elsker, når han siger sådan.
Johnny minder om, at han er i en organisation, hvor 
man typisk gennemfører det, man virkelig vil.
- Det vigtigste er, at vi tror på det vi gør, siger 
Morten og tilføjer:
- Gevinsten ved at kunne blive den næste Messi 
eller Christian Eriksen er så stor, at sporten bliver 
meget elitedrevet med tidlige udskilningsløb. 
Men fodbold må ikke blive sådan, at hvis ikke du 
når toppen, er du ingenting. Fodbold er først og 
fremmest en holdsport, som giver oplevelser, 
dannelse, kultur og fællesskab.

Håb for sydfynsk  
elitefodbold

Morten Frederiksen, formand for SfB (tv) og Johnny 
Vaaben Johansen, sportslig leder på Skolerne i Oure, ser 
store perspektiver i en fælles indsats for give sydfynske 
fodboldtalenter de bedste vilkår.
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Forskning i Svendborgprojektet understøtter 
viden fra Asien om risikoen for nærsynethed

Unge spillere har fået bedre ram-
mer omkring træning og kampe

Hvis forældre vil gøre det bedste, de kan for at 
hjælpe deres børn til at undgå at blive nærsynede, 
skal de opfordre dem til at være udenfor så meget 
som muligt. Forskning under Svendborgprojektet 
viser nemlig, at udendørs aktiviteter mindsker 
risikoen for nærsynethed.
Når det har været interessant at undersøge 300 
børn igennem seksc år, skyldes det, at prognoser 
forudsiger, at halvdelen af jordens befolkning er 
nærsynede omkring år 2050. Hvis fysisk aktivitet 
kunne forebygge dette, ville det gavne både 
samfundet og de, der er i risikogruppen.
Kristian Lundberg, som er læge ved Klinisk Institut 
på SDU og på Øjenafdelingen ved Odense Univer-
sitetshospital, har skrevet ph.d.-afhandlingen, der 
viser at tid udenfor eller mere udendørs aktivitet er 
godt for børns øjne og den vigtigste beskyttende 
faktor mod udvikling af nærsynethed.
- Vi havde fokus på, forklarer Kristian, om fysisk 
aktivitet havde betydning for udviklingen af nær-
synethed. Overaskende var det ikke aktivitet i sig 
selv, men udendørs aktivitet der havde en tendens 
til at beskytte imod nærsynethed. Herudover 
undersøgte vi de små blodkar i det man kan se på 
øjets nethinde som fortæller meget om alle øvrige 
blodkars tilstand.

Kobling til andre sygdomme
Ved at følge udviklingen hos de over 300 børn på 
Svendborg-skolerne har Kristian Lundberg kunnet 
understøtte andre undersøgelser om nærsynethed.
- Vi fandt, at de mest inaktive børn havde større 
venoler, som er de blodkar der fører blodet retur fra 
øjnene, forklarer Kristian.
- De samme tegn viser sig hos mennesker med fx 
forhøjet blodtryk, diabetes eller metabolisk syn-
drom. Ud fra dette kunne vi forsigtigt konkludere, at 

fysisk aktivitet tyder på at have en positiv virkning 
og forebyggende effekt mod livstilssygdomme, 
forklarer han.
Nærmere undersøgelser af aktivitetsmønstrene og 
målingerne af børnenes øjne skærpede konklusio-
nen.
- Især udendørs aktivitet kan være med til at mini-
mere risikoen for nærsynethed, siger Kristian.

Matcher anden forskning
Som en del af sit forskningsarbejde, analyserede 
Kristian Lundberg samtlige internationale undersø-
gelser af sammenhængen mellem fysisk aktivitet 
og nærsynethed, og bl.a. i Kina er der gennemført 

flere meget store undersøgelser, som har vist, at 
især tiden udenfor har en beskyttende effekt.
- Hvis vi skal komme det tættere, kræver det mere 
målrettede undersøgelser, hvor der også tages 
højde for de forskellige beskyttende faktorer man 
udsættes for ved udendørs aktivitet, herunder, 
lyseksponering og D-vitamin, men det er der 
desværre ingen aktuelle planer om i Danmark, 
konstaterer han.
Derfor lyder opfordringen blot for en sikkerheds 
skyld:
- Om børnene læser, leger eller løber udenfor er 
ikke afgørende, blot de bruger tid på udendørs 
aktiviteter, siger Kristian Lundberg.

På banen er træner Simon Finsen opmærksom på 
at få alle til at give sig fuldt ud i løb og driblinger. 
Han har opgaven af få U19-spillerne til at fungere 
som ét hold, uanset hvorfra de kommer, og uanset 
at nogen går på skolerne i Oure, mens andre laver 
noget andet og kommer til træning, som hvis det 
foregik i Svendborg.
Samlet set tæller U19-truppen 50 spillere, men kun 
ca. 20 er tilknyttet førsteholdet. U17-truppen er på 
ca. 85.
- Vi har reelt spillere fra hele landet, så jeg prøver 
at vise, hvordan vi gerne vil træne og spille i SfB-
Oure FA, forklarer Simon kort, mens han sætter 
næste element i gang.
- Vi laver også fællestræninger i Svendborg, og vi 
tager U 13-U15 holdene med herud til Oure for at 
træne og fornemme miljøet. Desuden har vi camps 
og andre planer i gang for at ryste alle godt sam-
men, siger han.

Fantastisk miljø
Èn af de erfarne SfB-spillere, Frederik Ravn, er 
også elev på Oure i øjeblikket. Han er rigtig glad for 
mulighederne i samarbejdet.
- Alle er blevet taget godt imod på holdet, og vi 
lærer hurtigt hinanden at kende, siger Frederik.
- Tidligere har jeg savnet ånden i omklædnings-
rummet, fordi vi jo bare klæder om i husene og går 
direkte tilbage efter træning, men nu klæder vi om 
sammen, og det styrker fællesskabet, siger han.
Samarbejdet har desuden sikret, at spillerne kan få 
sund mad i Spisehuset i Oure før eller efter træning, 
og til kampe kører de nu sammen i bus i stedet for 
transport i egne biler. Det er også med til at ryste 
holdet godt sammen.

Udeliv styrker 
børns syn

Frederik Ravn (tv) dyster med Thomas Hansen på 
banerne ved Skolerne i Oure og sætter pris på de nye 
muligheder, som ”SOFA”-samarbejdet giver.

Omklædning og  
fællesskab
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Grundtræningen i sportsklassen har givet ekstra styrke til at sejle 
29’eren i Thurø Sejlklub selv i hårdt vejr – og de tre år har givet en god 
ballast til fremtidens udfordringer

Lettere at  
holde skødet

- Den fysiske træning og test, motivationen for at 
udvikle mig og lære nyt og så sammenholdet har 
været det bedste ved de tre år i sportsklassen, 
siger 15-årige Johann B. Nielsen.
- Det er fedt, at alle har taget deres sport så 
seriøst, og skolen har hjulpet rigtig godt til, at vi 
har klaret både skolen og sporten. Desuden har 
grundtræningen hjulpet os meget i vores sport, 
siger 16-årig Jan C. H. Pedersen.
Johann og Jan har de seneste fire år sejlet som 
makkerpar i Thurø Sejlklub, og deres intensive 
træningsindsats var medvirkende til, at begge 
blev optaget i sportsklassen på Nymarkskolen i 
Svendborg for tre år siden. Johann kom dengang 
fra Ørkildskolen, mens Jan kom fra Thurø Skole.

Fysikken gør en forskel
Den fælles grundtræning får en særlig ros af de to 
sejlere, og Johann tilføjer, at de fire årlige bib-test 
og andre fysiske test har været gode.
- Det har motiveret at følge udviklingen, og vi har 
bestemt kunnet mærke det, når vi sejlede, siger 
Johann.

- Jeg har nemmere kunnet holde skødet (det tov-
værk, der bruges til at håndtere sejlene) i lang tid, 
siger han, og Jan tilføjer:
- Det er blevet lettere at holde mig ude i hårdt vejr, 
og det giver jo båden en bedre fart og balance, 
siger han.
En 29’er, som de sejler i, er meget fladbundet og 
kræver en god balanceevne og hurtige reaktio-
ner i vendingerne. Det lykkes, fordi de kender 
hinanden så godt og hele tiden kommunikerer om 
næste træk. Desuden har råstyrken gjort det hele 
lettere. Begge er enige om, at især overkrop og 
baglår er blevet udviklet over de tre år.
Den megen træning er i øvrigt ikke sket på 
bekostning af de boglige fag.

Glad for eksamen
- Morgentræningen har været med til at gøre os 
friske til resten af dagen, og i konkurrencemiljøet 
har alle villet svare først og bedst, fortæller Jan.
- Jeg har nok tidligere været lidt træt af lektier, 
men jeg har fundet det fede i at læse til eksamen, 
tilføjer Johann.
Begge har klaret eksamen godt, og efter ferien 
er Johann begyndt i 10. klasse på Ida Holst Skole 
i Svendborg, mens Jan har valgt sejlerlinjen på 
Oureskolerne Sport & Performance.
Jan overvejer bagefter at tage en form for gym-
nasieuddannelse men har ikke yderligere planer, 
mens Johann gerne vil være læge.

At dømme efter kropssproget er de lidt mindre 
glade for, at de nu må stoppe makkerskabet i 
29’eren. Johann skal blandt andet træne nogle 
yngre sejlere, mens Jan vil prøve laserjollen af på 
Oureskolerne.

Trænerens vurdering
De to har gennem årene fået gode tips af Thomas 
Nielsen, som både er far til Johann og en af træ-
nerne i Thurø Sejlklub. Han er absolut begejstret 
for, hvad de to kammerater har fået ud af at gå i 
sportsklassen.
- De har styrket både disciplin og faglighed, de 
har fået en masse viden om kost, motion og 
skadesforebyggelse – og uanset hvad de kommer 
ud for i tilværelsen, så er de godt rustet herfra, 
siger Thomas.
- Sporten fylder naturligvis meget i sådan en 
klasse, og som forældre er vi glade for at se nogle 
sunde og raske unge, som har motivation og 
viljestyrke til at gennemføre det, de sætter sig for, 
siger han.

I tre år har Johann B. Nielsen og Jan C. H. Pedersen været 
sammen i sportsklassen på Nymarkskolen og sejlbåden 
på Thurøbund. De har lært meget, inden de nu har sat ny 
kurs hver for sig.
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Frisk energi og fællesskab løfter børnegymnastikken på Sydfyn i et nyt 
samarbejde om at gøre hinanden gode og gøre det endnu mere sjovt og 
sejt for både drenge og piger at gå til gymnastik

forening har talt grundigt om samarbejdet, inden 
stillingerne blev slået op til trænersamarbejdet.
- Vi er med, siger Jens Erik Skotte fra Ollerup GF, 
fordi det kan være svært at blive ved med at finde 
dygtige instruktører og at forny os i foreningen.
- Ved at pulje kræfterne, får vi fat i de gutter her, 
som vi ellers ikke havde set i de mindre foreninger, 
og som en sidegevinst gør samarbejdet, at det er 
blevet meget lettere at spørge hinanden om hjælp 
til meget andet, siger han.
Rene Osterhammel fra Tåsinge tilføjer:
- Vi ser det som ét sydfynsk tilbud, som gør, at når 
vores gymnaster fra Tåsinge kommer i 7. klasse og 
skifter skole, kan de føle sig trygge, hvis de skifter 
til SG, for her kender de nogle af instruktørerne, 
siger han.
- Vi forventer os meget af samarbejdet om de pro-
fessionelle springtrænere, og faktisk er der allerede 
flere på holdet end da vi sluttede i foråret, siger han. 

Der skal knald på
Når DGI på landsplan gerne vil have flere drenge til 
at dyrke gymnastik og fortsætte ind i teenagealde-

ren, så er de fire unge trænere ikke i tvivl om, at der 
skal fart på.
- Drenge kan ikke koncentrere sig mere end otte 
minutter ad gangen, så vi skifter hyppigt stationer, 
laver konkurrencer om at nå flest redskaber på 
to minutter eller at springe og bevæge sig på helt 
specielle måder, fortæller Andreas Franker.
Rasmus Beck var en af instruktørerne på DGI’s 
kampagne i sensommeren for at få 10.000 drenge 
til at lave gymnastik i løbet af ti dage, og da han 
var på Tåsingeskolen inspirerede han en håndfuld 
drenge til at springe med på et hold i Lundbyhallen.
Jens Erik Skotte fra Ollerup GF konstaterer, at de 
unge instruktører kommer med en ekstra power og 
energi, der netop kan gøre det sejt for drengene at 
være med.
- Det spreder sig som en historie i skoler og klubber, 
så jeg tror på, at alle foreninger vil se flere aktive, 
fordi de lærer god gymnastik fra grunden på en sjov 
måde, siger han.

Flere unge trænere
I GS Gudme var der et særligt behov for en dygtig 

træner til et stort hold af piger, og derfor blev M&Ms 
holdet en del af konceptet.
- De gutter her er fantastiske til at tage imod de 
unge, og vi håber med samarbejdet fortsat at 
kunne tilbyde gymnastik på mange niveauer, siger 
styregruppemedlem Joan Jensen fra GS Gudme.
- Samtidig er målet at inspirere flere unge til at blive 
hjælpetrænere og trænere, siger hun.
Hjælpetrænerne i alle foreningerne får gode tip 
om, hvordan de skal modtage ved redskaberne og 
nogle gange evaluering efter træning. Daglig træ-
ning, som øger potentialet for kommende trænere.

Styrket kraftcenter
For udviklingschef i SG, Jacob Kramer er der ikke 
tvivl om værdien.
- De fire trænere og vores samarbejde i øvrigt 
kommer til at styrke Sydfyn som kraftcenter i dansk 
gymnastik, og det løfter kvaliteten og hver af for-
eningerne i klyngen til et nyt niveau, mener Jacob.

En solrig sensommeronsdag sidst på eftermid-
dagen er gymnastikinstruktør Johannes Rasmussen 
i gang med at få minipigerne til at lege og bevæge 
sig i et lokale i SG Huset omgivet af en kreds af 
forældre. Imens sætter kollegerne Rasmus Beck 
og Johannes Sømod sig ud i den sponserede Lupo 
og kører til Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Her 
går Rasmus ind for sammen med fjerdemanden 
Andreas Franker at sætte ekstraspringholdet fra 
Ollerup GF i gang med opvarmningen. Andreas går 
efter kort tid ned i springcentret sammen med seks 
unge hjælpere fra gymnastikhøjskolen, hvor de gør 
springbaner klar til hele holdet.
Johannes Sømod tager bilen og kører videre til 
Vejstrup Efterskole, hvor M&Ms pigerne (Mini- og 
Mikropigeholdet) fra GS Gudme kl. 18 skal have 

gang i blodcirkulationen og latteren. Han og en lokal 
medinstruktør vil lære de ca. 20 piger både spring 
og rytmeserier frem mod forårets opvisning.
Ugen igennem har de fire unge, men meget erfarne, 
gymnastikinstruktører lagt en nøje plan for, hvordan 
de kan nå rundt til udvalgte børnehold i gymnastik-
foreningerne i Skårup, Gudme, Ollerup, Tåsinge og 
Svendborg.
Helt ekstraordinært har Volkswagen i Svendborg 
sponseret to Lupoer i projektperioden frem til som-
meren 2019, så de unge lettere kan få logistikken 
til at gå op.

Relationer med mening
Fem af de foreninger, som i flere år har gennem-
ført Sydfyns-opvisningen sammen, har besluttet 

at gøre hinanden gode ved at splejse til de fire 
instruktører. DGI Fyn har bakket op med at finan-
siere en mentorordning til de unge instruktører, 
som nu har fem arbejdsgivere, ligesom forenin-
gerne kan trække på konsulenthjælp fra DGI Fyn.
- Vi investerer gerne i udvikling af foreningsidræt-
ten, for vi har set nok eksempler på intern kamp 
imellem foreningerne i stedet for samlet at stå 
stærkere i konkurrencen med den selvorgani-
serede og den kommercielle idræt, siger Hans 
Sørensen, direktør i DGI Fyn.
- Klyngesamarbejdet på Sydfyn passer ind i vores 
visioner for ”relationer med mening”, som vi også 
har forsøg i gang med indenfor pigefodbold og 
badminton, fortæller han.
Hver forening i det sydfynske samarbejde holder 
fast i sin ånd og rutiner, og de unge indretter træ-
ningen efter de lokale forhold og redskaber. Alle 
steder i tæt samarbejde med lokale instruktører.

Øget samarbejde
En styregruppe med en repræsentant fra hver 

5 foreninger deler 4 trænere

Johannes Rasmussen (øverst til venstre side 70 og nederst til højre side 70) har 
været træner siden 2011 og går i 2.g

Johannes Sømod (øverst til højre side 70 og til højre side 71) er powertumbler, 
har dyrket gymnastik i SG hele livet. Han er pædagogisk assistent på Ida Holst 
Skole.

Andreas Franker (med kasket nederst til venstre side 70) kommer fra Hader-
slev, men efterskole og højskole har trukket ham til Sydfyn.

Rasmus Beck (i gult øverst til venstre side 71) kommer fra Vestjylland, vandt VM 
i poertumbling som 13-årig, og arbejder i dag i Dansk Miljørådgivning i Nyborg.
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Svendborg Kommune, otte efterskoler og en gymnastikforening har  
investeret i at trække de bedste gymnaster til Sydfyn, og tilflytning  
tyder på, det har en effekt

Landsholdsbase  
styrker hotspot

Over 1500 tilskuere sørgede for en kogende 
stemning i SG Huset og Svendborg Idrætshal, da 
Danmarks seks TeamGym landshold lørdag, den 
29. september gav deres sidste testopvisning 
inden EM i Portugal i oktober 2018. Samtlige hold 
kom hjem med medaljer i 2016, og målet i år var 
guld til herreholdet og medaljer til dameholdet 
og mixholdet, mens GymDanmark i forhold til 
juniorholdene generelt fokuserer på langsigtet 
udvikling. (EM 2018 var endnu ikke begyndt, da 
redaktionen sluttede).
I 2016 og igen i år har Svendborg Kommune 
investeret 100.000 kr. i et samarbejde med 
Svendborg Gymnastikforening, som bl.a. har gjort 
det muligt, at de seks TeamGym landshold har 
kunnet holde en stor del sine samlinger på Sydfyn 
frem mod EM. Svendborg Gymnastikforening og 
Vejstrup Efterskole har i samarbejde sørget for 
alle de praktiske rammer.
Støtten sikrer, at samtlige gymnaster og trænere 
kan få gratis kost og logi på Sydfyn til landsholds-
samlingerne, og det gør deltagelsen billigere for 
deltagerne og sparer tid for trænere til logistik og 
planlægning.

En styrke for området
- Løsningen betyder, at landets bedste gymnaster 
nu kender Sydfyn ekstra godt, og omvendt får om-
rådets gymnaster og efterskole gode muligheder 
for at opleve de bedste Team-gymnaster helt 

tæt på, fortæller Jacob Kramer, udviklingschef i 
Svendborg Gymnastikforening.
Den 29. september blev da også en sjov og 
nervepirrende dag for alle gymnasterne, for hver 
landsholdstrup skulle reduceres fra 14 til de 12 
bedste, som skulle med til Portugal, hvor kun 10 
kunne komme på gulvet i konkurrencen. Derfor 
gav de sig max i Svendborg.
En af deltagerne på senior herrelandsholdet, Jacob 
Lund, kommer oprindeligt fra Billund, men han har 
de seneste to år været på SG´s eliteherrer, mens 
han studerer idræt på SDU i Odense. Han er glad 
for landsholdssamlingen på Sydfyn.
- Seniorerne var samlet i Ollerup fredag aften, 
mens juniorerne var i SG Huset, og det er godt 
at lære hinanden at kende på tværs af holdene, 
forklarer Jacob.
- Selvfølgelig er der kamp om pladserne, men vi er 
et hold, og de bedste på dagen skal naturligvis på 
gulvet, siger han.
Caroline Højly fra Vejstrup er på senior mix-
landsholdet. Hun træner tre-fire gange om ugen 
i TG Odense foruden to gange morgentræning i 
Svendborg Sportsakademi. Hun er vildt begejstret 
lige efter hun træder ud fra sidste opvisning i 
Svendborg.
- Det er nogle fantastiske rammer og en super 
opbakning fra et engageret publikum, og det giver 
så meget lyst til at gå efter guld eller i hvert fald 
sølv ved EM, siger hun.

Sofus Møller Kramer fra juniordrenge landsholdet 
er klart på hjemmebane. Han har dyrket gymnastik 
i SG siden han var to år og er i dag på SG Eliteherrer. 
Desuden træner han også i sportsakademiet. Han 
slår fast, hvad der skal til for at være på landsholds-
niveau.
- Du skal være god allround og især til momenterne 
på gulvet, for mange er dygtige til at springe, siger 
han.
Blandt tilskuerne til konkurrencerne var borgme-
ster Bo Hansen og byrådsmedlem Maria Haladyn. 

Tendens til tilflytning
Den kommunale støtte kommer fra markedsfø-
ringspuljen, som bl.a. også sikrer GOG og Rabbits 
sponsormidler. Det er en investering, som Jacob 
Kramer er overbevist om kan betale sig.

- Der er foreløbig to drenge, som er flyttet til 
Svendborg pga. gymnastikmiljøet her. En fra 
Ringsted og en fra Tønder, fortæller Jacob.

- Desuden ringede en mor fra Helsinge for nylig 
til mig og fortalte, at deres søn på 17 ville flytte til 
Sydfyns gymnastikmiljø, og derfor var de i familien 
har talt om at flytte med, siger han.

Jacob Kramer glæder sig desuden over, at et ungt 
par, som er meget dygtige gymnaster, er flyttet 
tilbage til Sydfyn fra Hovedstaden og nu er klar til 
at gå ind i trænermiljøet i området, og at flere er 
på vej.

TEAMGYM

TeamGym er en holdsport med 6-12 deltagere, 
som skal:
• Udføre en rytmisk serie til frit musikvalg
•  Udføre tre omgange banespring med seks 

gymnaster hver gang
•  Udfører tre omgange trampetspring (en lille, 

skråtstillet trampolin)
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Nyere forskning i arvelige sygdomme har vist, at 
vores DNA ikke alene er bestemmende for, hvad 
vi er disponeret for. Der ligger også andre arvelige 
informationer i cellerne, som afgør, om vi udvikler 
forskellige sygdomme. Det er denne såkaldte 
epigenetiske forskning, som forskergruppen 
på SDU også har fået interesse for i forhold til 
Svendborgprojektet.
- Vi vil gerne undersøge i Svendborg-gruppen, om 
den måde, man udtrykker sine gener på, ændrer 
sig over tid både med hensyn til knogler, fedme 
og fysisk aktivitet, fortæller professor Niels Wed-
derkopp, forskningsleder på Svendborgprojektet.
- Det kræver godkendelse til at benytte navle-
snorsblod og sammenligne med de blodprøver, vi 
tidligere har taget og endelig indkalde personerne 
til en ny undersøgelse, forklarer han.
Den forskning vil koste et stort tocifret million-
beløb og afhænger af, at tilstrækkelig mange vil 
deltage.

Hvad vil det betyde?
- For mig er det mest spændende at undersøge, 
om vi ved vores adfærd kan ændre, hvordan vi 
udtrykker vores gener – altså om den arvelige 
disponering for knogleskørhed, diabetes eller 
hjerteproblemer kan udvikle sig afhængigt af 
hvordan vi lever, siger Niels.
- Tænk, hvis vi med ændret livsstil kan sørge 

for, at de gener, der eksempelvis skulle udløse 
knogleskørhed, ikke bliver udtrykt. Det vil vi 
gerne undersøge i Svendborggruppen, som vi har 
mange data på, forklarer han.

Hollandsk spor
Forhistorien til denne forskningsvision er, at 
man med kortlægningen af det humane genom 
i begyndelsen af 2000-tallet troede, at det nu 
var lettere at forudsige og behandle forskellige 
sygdomme. Men så enkelt skulle det ikke være. 
Det viste sig gennem epigenetisk forskning, at den 
arvelige risiko for sygdommene kan udvikle sig 
over tid.
- Det man udsættes for i livmoderen har eksem-
pelvis stor betydning for, hvordan ens senere liv 
bliver, fortæller Niels.
- Det ved man fra Holland, hvor der under den 
sidste del af 2. verdenskrig opstod hungersnød 
blandt andet omkring Rotterdam. De børn, der var 
i livmoderen på det tidspunkt, blev af den grund 
programmeret til at udnytte den energi de indtog 
meget, meget bedre og opmagasinere den bedre 
end normalt, forklarer han. 
Konsekvensen blev, at da der igen er energiover-
skud i samfundet, forbruger disse mennesker 
ikke så meget og opmagasinerer energien bedre. 
De bliver derfor tykke og får type 2 diabetes og 
hjertekar problemer.

Knoglevæksten
Et andet forskningsfokus, som de på SDU lægger 
planer for og ønsker at søge midler til, handler om 
knoglevækst hos kvinder.
Nyere forskning har vist, at nogle piger stopper 
knoglevæksten allerede i teenagealderen. Vurde-
ringen har hidtil været, at knoglevæksten stopper 
i 25-30 års alderen.
Det vil forskergruppen i Odense også gerne 
undersøge nærmere som en udløber af Svend-
borgprojektet.
- Vi har en population i Svendborggruppen, der 
gør det oplagt at undersøge, om det kan passe 
med nogle af ”vores” børn, at knoglevæksten er 
stoppet tidligt, fortæller Niels.

Projektstart i 2020
Ansøgningerne til de nye forskningsprojekter skal 
af sted i efteråret, og et  halvt til et helt år derefter 
skulle der gerne være midler til at indkalde per-
sonerne fra Svendborggruppen til de nødvendige 
undersøgelser med projektstart i 2020
- Hvis håber på at vi har pengene i begyndelsen af 
2020, så vi kan gennemføre forskningen, vurderer 
Niels Wedderkopp.

Nye forsknings-
muligheder

Store fondsansøgninger skal forsøge at sikre penge til at under-
søge knoglevæksten hos piger og koble Svendborg-gruppen med 
den nyeste genetiske forskning 
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