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Vi er et praksisorienteret 
forskningscenter.

Med fokus på:
§ unges hverdagsliv og trivsel

§ fritid & foreningsliv

§ tro og værdier

CENTER FOR UNGDOMSSTUDIER

ESPORT & BEVÆGELSE



DAGENS MENU

1. EN KORT INDFØRING…

2. AT VÆRE UNG ANNO 2022

3. GODE IDRÆTSMILJØER FOR UNGE PIGER –

HVAD LIGGER DER I DET?



HVORFOR
”GODE IDRÆTSMILJØER FOR 

PIGER”?

MEDLEMSTAL 2020

KVINDER (13-24 ÅR)
155.965

MÆND (13-24 ÅR)
229.536



‘TAKE HOME’-POINTER

1. Giv plads til det mentale frirum – gøre 
oplevelserne og fællesskabet svære at 
vælge fra

2. Strukturelle løsninger: Forstå og 
involvér - ikke for, men med!

3. Vi skal turde udfordre pigerne i deres 
perfektionisme! Italesæt udvikling og fejl 
positivt.

4. Det skal være sjovt! Udfordr pigerne på 
leg og kreativitet



BAGGRUND
Samfundstendenser og ungdomskultur





9. KLASSE-PIGER
DEBATINDLÆG POLITIKEN

2017

”I dagens Danmark bliver der lagt meget vægt på, at unge har 

fritidsaktiviteter og venner. Vi skal have et socialt liv og leve i nuet 

[…] Allerede fra 8. klasse har valg af ungdomsuddannelse og sågar valg 

af videregående uddannelse været en tung sky over vores hoveder.”



”ALTING KAN ALTID BLIVE BEDRE”

“Det perfekte er 
blevet det normale”

“Det rigtige 
job”

“Den rigtige 
uddannelse”

“Det højeste 
snit”

“10-tallet er 
ikke godt nok”

“Vi skal altid være 
tilgængelige”

“Vi skal se ud på en 
bestemt måde”

“Vi skal have en plan 
for, hvad vi vil med 

vores liv”



REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

ER PRÆSTATIONSKRAV EN ”PIGE-TING”?



Pige, 15 år

Hvad er aktuelt den største udfordring ved at være dig?

”At jeg kan være meget perfektionistisk. Hvis jeg leverer dårligt, bliver jeg irriteret på 

mig selv. Hvis det er fodbold, så tager jeg det med i omklædningsrummet … I 

skolen kommer det med hjem … Det kan være en karakter eller en dårlig 

aflevering i kamp!”



Dreng, 16 år

”Hvis jeg har haft en dårlig kamp, så har jeg haft en dårlig 

kamp. Så har jeg sikkert haft tre gode inden det!”



ER DER KONSEKVENSER VED DETTE?



“Jeg tror bare, at det at gå i gymnasiet bare kræver, 

at man tit bryder sammen. Det er der flere fra vores 

klasse, der gør. Det hænger ikke sammen, så nogle 

gange er man nødt til bare lige at kaste det hele og 

så tude lidt over, hvor fucked-up det hele er.”
(Pige, 2.g)



16-24 år 25-34 år Total
Mænd 21,2 % 20,4 % 14,9 %
Kvinder 34,4 % 25,2 % 19,9 %

DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2021

DÅRLIGT MENTALT HELBRED

Andel med lav score på den mentale helbredsskala

Tendens: Bedre mental trivsel jo ældre man bliver



16-24 år 25-34 år Total
Mænd 31,2 % 30,0 % 24,5 %
Kvinder 52,3 % 40,6 % 33,6 %

DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2021

HØJT STRESSNIVEAU

Andel med høj score på stressskalaen

Tendens: Bedre mindre stressniveau jo ældre man bliver – dog stigning ved 75+ 



16-24 år 25-34 år Total
Mænd 22,5 % 21,9 % 14,8 %
Kvinder 43,1 % 31,4 % 22,6 %

DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2021

OFTE NERVØS ELLER STRESSET

Andel der ofte føler sig nervøs eller stresset

Tendens: Bedre mindre stressniveau jo ældre man bliver – dog (lille) stigning 
ved 75+ 



HVAD SKYLDES DENNE UDVIKLING?
ET TWEENS- OG TEENAGELIV I FORANDRING …

Ø Individualisering er blevet et grundvilkår (”fra velfærdsstat til konkurrencestat”)

Ø Mange forskellige valgmuligheder - Og mange muligheder for at vælge forkert!

Ø ”Du kan, hvad du vil” - Og hvis du ikke kan, er det din skyld!

Ø Projektet er det samme – men rammerne er forskellige (tests i folkeskolen, 
uddannelsesparathedsvurdering, høje karaktergennemsnit, 12-talsskalaen, 
uddannelsesloft, mindre fri fritid og mere skole … )





HVOR TRIVES UNGE BEDST?

GENEREL TRIVSEL (8-10) 53,3 pct.

TRIVSEL I SKOLEN (8-10) 48,9 pct.

TRIVSEL I SPORTEN (8-10) 61,8 pct.

Piger i alderen 14-21 år:

SAMME TENDENS BLANDT DRENGE



PIGE, 9. KLASSE

”Sporten er det der rum, hvor tankerne kan gå lidt frit. Hvor man bare 

kan lade være med at tænke så meget, eller… jo, jeg tænker jo meget, men 

det er jo ikke på alt det andet. Jeg har ligesom min egen lille verden. Jeg 

synes, at når jeg først kommer i gang, så glemmer jeg alt det andet.”

HVORFOR ER TRIVSLEN BEDRE I SPORTEN?



HVAD ER DER PÅ PROGRAMMET HOS
UNGE ANNO 2021?

ü Lektier

ü Afleveringer

ü Fritidsjob

ü Sport

ü Fitness

ü Tid med venner og veninder

ü Tid med familie

ü Shopping, biografture og cafébesøg

ü Netflix – og alle de andre…

ü Holde sig opdateret på sociale medier: ’daily
blogs’, YouTube-kanaler, Facebook og 
Instagram



REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

HVAD ER DER PÅ SPIL, NÅR UNGE PIGER
OVERVEJER FRAVALG AF SPORTEN?



PRIMÆRE ÅRSAG

“Man vil hellere prioritere sin tid anderledes”

DERNÆST …

§ Skader

§ Manglende progression

§ Venner forsvinder (f.eks. tager på efterskole)



PIGE,
9. KLASSE

KAJAK

”Skolen er i sidste ende det vigtigste og det, du 

skal bruge til noget, for der er ikke så mange penge i 

denne her sport. Så du skal jo videre på et eller andet 

tidspunkt.”



PIGE,
3.G

HÅNDBOLD

”Hvis jeg ikke kan gøre det 100%, så mister 

det værdi for mig!”



PIGE,
3.G

FODBOLD

TEST VS. FEST

”Jeg er bare kommet til et punkt, hvor jeg hellere vil 

gå til fest, end til test hver weekend”



PIGE,
1.G

FODBOLD

”Pludselig skal jeg forholde mig til, hvorfor jeg bruger 

så meget tid på at spille fodbold”



AKTIVITETER I
HVERDAGEN

MAN HAR BRUG FOR ET 
FRITIDSJOB

MERE TID PÅ TRANSPORT

LEKTIEBYRDEN VOKSER

FLERE AFLEVERINGER

STØRRE PERSONLIGT 
ANSVAR
- forældrene trækker sig 

ANTALLET AF FESTER  STIGER

ØGET TRÆNINGSMÆGNDE + 
længere transporttid til træning (og kamp)



ER DER PAUSER INDLAGT I HVERDAGEN ?

Hvor ofte oplever du, at du kan holde helt fri og gøre lige,

hvad du har lyst til (uden at have dårlig samvittighed over noget)?



Pigernes prioriteter

1. Vigtig kamp/konkurrence

2. Aflevering

3. Bryllup/konfirmation

4. Mindre vigtig kamp/konk.

5. Træning

6. Lektier

7. Tid til venner/veninder

8. Tid til familie

9. Fest

10. Alm. familiefødselsdag

11. Slappe af

”Fester og afslapning kan komme senere”



FOLKESKOLE vs. GYMNASIUM

Folkeskole-pigerne kan med rimelig lethed balancere skole og sport

ELITE- og BREDDEUDØVERE ER LIGE PRESSEDE

… bare med forskellige aktiviteter i hverdagen 

Eliteudøvere bruger mere tid på sporten, mens breddeudøverne bruger 

mere tid på fritidsjob og veninder.

TENDENSER



VIDEO

HVAD VIL DET SIGE AT HAVE ET GODT 
IDRÆTSMILJØ FOR PIGER?

https://www.youtube.com/watch?v=nRW3lYmlRhk

https://www.youtube.com/watch?v=nRW3lYmlRhk


STRUKTURELLE LØSNINGER I 
OVERGANGEN TIL GYMNASIET



UDFORDRINGER I 
OVERGANGEN TIL 

UNGDOMS-
UDDANNELSEN

”Når man melder afbud til træning, så har de andre haft 

en træning mere end én, så bliver de bedre, og så ender det 

måske med, at man ikke er lige så god mere, og må starte 

på bænken til de næste kampe”
(Fodboldspiller, 1.g) 



UDFORDRINGER I 
OVERGANGEN TIL 

UNGDOMS-
UDDANNELSEN

”Man kan ikke rigtigt skære ned på det [sporten red.].
Det er meget ’alt eller intet’ ”

(Pige, 1.g) 



UDFORDRINGER I 
OVERGANGEN TIL 

UNGDOMS-
UDDANNELSEN

v Fungerer individuelle aftaler om at drosle ned i en periode eller 

droppe en træning eller to? 

v Periodevise oplevelser af, at hverdagen er presset

v De tre første måneder af gymnasiet (eller generelt tiden i gymnasiet) 

er ikke afgørende for ens idrætskarriere – eller måske er det alligevel 

…



HOLD
UD FRA TID OG 

AMBITIONER

v BASKET:  Vil du være på1. eller 2. holdet?

Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=APa9ArpPxVk

v VOLLEYBALL: Hvor mange gange om ugen har du tid til træning?

Beskrives yderligere i bogen ‘Gode idrætsmiljøer for piger’.

v FODBOLD: Individuelle behov kræver individuelle træningsaftaler

”Jeg vil hellere have en tilvalgskultur i stedet for en afbudskultur.”

Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=PlH-D6Uvd-w

v SVØMNING: Øvrig video med træningsmodel fra Aalborg Svømmeklub: 

https://www.youtube.com/watch?v=4aI9XbrnGs4

Det fælles udgangspunkt:
At man i klubberne kender til problematikken, at pigerne ikke har tid til at 

prioritere både sport og skole 100 pct., når de starter i gymnasiet. 

https://www.youtube.com/watch?v=APa9ArpPxVk
https://www.youtube.com/watch?v=PlH-D6Uvd-w
https://www.youtube.com/watch?v=4aI9XbrnGs4


”TAKE HOME”-POINTERNE 
IGEN!

1. Giv plads til det mentale frirum – gøre 
oplevelserne og fællesskabet svære at 
vælge fra

2. Strukturelle løsninger: Forstå og 
involvér - ikke for, men med!

3. Vi skal turde udfordre pigerne i deres 
perfektionisme! Italesæt udvikling og 
fejl positivt.

4. Det skal være sjovt! Udfordr pigerne på 
leg og kreativitet



FIND MEGET MERE HER …
Gratis download: https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/udgivelser/born-og-unge/gode-idraetsmiljoer-for-piger

https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/udgivelser/born-og-unge/gode-idraetsmiljoer-for-piger


ØVRIGE UDGIVELSER:

https://www.dif.dk/media/lfoh4jmb/hverdag-og-
sport-og-alle-de-andre-ting_web_enkeltside-1.pdf

https://www.dif.dk/media/hu3aevvs/hvorfor-
vælger-unge-piger-sporten-fra_web_enkelt-

side.pdf

https://www.dif.dk/media/lfoh4jmb/hverdag-og-sport-og-alle-de-andre-ting_web_enkeltside-1.pdf
https://www.dif.dk/media/hu3aevvs/hvorfor-v%C3%A6lger-unge-piger-sporten-fra_web_enkelt-side.pdf


ØVRIGE UDGIVELSER:

https://www.dif.dk/media/mgme42nf/co
aching-redskaber_web_enkelt-side.pdf



FLERE VIDEOER …

YOUTUBE-KANAL

GODE IDRÆTSMILJØER FOR PIGER
https://www.youtube.com/channel/UCfXa1mZDfmOFyOgpoMKPYbQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UCfXa1mZDfmOFyOgpoMKPYbQ/videos




www.cur.nu


