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Abstract
Teenagers’ Participation in Sports and Exercise in
Modern Everyday Life
During adolescence the tendency to withdraw from club organized sports is high. This
has been an issue among researchers for many years but is still a cause for concern for
the agents within the field of sports. The latest survey on sports participation among the
Danish population shows that the adolescents have become even less involved in sports
within the past ten years. This article focuses on what can explain the tendency to drop
out. The analysis reveals a pattern of more individualized, self-organized and flexible
sports participation among adolescents. Individual reasons for drop out from club organized sports are analyzed, and reasons are categorized into two groups, ‘voluntary drop
out’ and ‘forced drop out’. The theoretical approach of individualization as a general tendency of modern everyday life contributes to an understanding of a need for more ‘light
sport communities’ in order to allow adolescents to combine sport and social relations as
an incorporated part of modern everyday life.
Key words: sports participation, youth sport, individualism, flexibility, organizational
form
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1. Indledning
Sometimes if you wanna hold on you got to let go
Tina Dicow, ’Count to Ten’

Det virker måske banalt at indlede en videnskabelig artikel omkring unges idrætsvaner med et citat fra en singer-songwriter. Ikke desto mindre
rammer teksten i Tina Dicows ’Count to Ten’ noget meget centralt i det
komplicerede og ambivalente kærlighedsforhold, der eksisterer mellem
den danske foreningsidræt og nutidens unge idrætsudøvere. I denne artikel vil jeg diskutere, hvorledes foreningsidrætten kan – og måske bør
– forholde sig, hvis de også ønsker at være en betydningsfuld aktør for
unges idrætsdeltagelse i fremtiden.
I ungdomsårene stopper mange med at dyrke sport og motion (Pilgaard, 2009). Tendensen er langt fra ny og langt fra enestående for danske
teenagere (Butcher, Lindner & Johns, 2002; Sarrazin, Vallerand, Guillet,
Pelletier & Cury, 2002; Seippel, 2005; Vanreusel et al, 1997; Weiss & Petlichkoff, 1989), men ikke desto mindre vækker det til stadighed bekymring blandt idrætsaktører og politikere. De seneste tal fra en landsdækkende undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner viser tilmed,
at unge dyrker mindre sport og motion end for ti år siden (Pilgaard,
2009). Men hvorfor falder de unge fra? Hvordan kan man fastholde de
unge i foreningerne?
Der er mange positive værdier ved sport, motion og fysisk aktivitet,
og der eksisterer en klar politisk holdning til, at alle borgere i samfundet
bør opretholde en aktiv livsstil gennem hele livet (Cavill, Kahlmeier, &
Racioppi, 2006; Christensen et al, 2011; Council of Europe, 1995, 2007;
Ekholm, 2006; Matthiassen et al, 2010; TNS Opinion and Social, 2010).
Der er mange sundhedsmæssige effekter ved at holde kroppen aktiv, men
de politiske incitamenter til at sørge for, at børn og unge dyrker sport
og motion, handler også om social inklusion, kulturel integration, demokratisk opdragelse, glæde, velvære og trivsel (Horne, 1999). Sådanne
værdier bliver ofte sat i forbindelse med foreningsorganiseret idræt, og
mange antager, at foreningsfællesskaber bidrager til samfundets sociale
kapital i en grad, som man ikke finder, når befolkningen dyrker sport
og motion på egen hånd eller i et kommercielt center eller blandt ikkeaktive personer (Lorentzen, 2001; Putnam, 2000; Seippel, 2005; Ulseth,
2004).
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Denne artikel har til formål at give en karakteristik af deltagelsesmønstre i sport og motion blandt teenagere i Danmark. Fokus er på at undersøge årsager til, at en stigende andel af de unge stopper med at dyrke
idræt i foreningsregi og at sætte de empiriske data ind i en teoretisk forklaringsramme, som kan være med til at belyse og give nogle bud på,
hvorfor unge i moderne hverdagsliv agerer i forhold til foreningsidrætten, som de gør.
Artiklen beskæftiger sig med teenageres deltagelse i sport og motion
i fritiden dvs. aktiviteter, som de unge dyrker eller deltager i uden for
skolen på frivilligt basis og som har et kropsligt, fysisk aspekt. I artiklen
hentyder ’deltagelse i sport og motion’ til overordnet deltagelse i fritiden
uden hensyn til organiseringsform, mens der i specifikke analyser skelnes
mellem 1) foreningsorganiseret, 2) selvorganiseret – f.eks. en løbetur på
egen hånd eller streetbasket med vennerne uden for foreningsregi, samt
3) kommerciel sport og motion. Dette refererer primært til kommercielle
fitnesscentre, men kan i nogle tilfælde også være f.eks. dans i et privat
studie. Denne afgrænsning adskiller sig fra et generelt fokus på fysisk
aktivitet, hvor f.eks. også fysisk aktivitet i arbejde, skole og som transport
regnes med. Man kan derfor ikke direkte sammenligne tallene fra denne
undersøgelse med undersøgelser, der opererer på et mere overordnet niveau i forhold til unges fysiske aktivitetsmønster i hverdagen.

2. Unge og frafald
Idræt forbindes ofte med mange positive egenskaber og værdier, hvorfor der generelt er stor interesse for at undersøge, hvad der kan forklare
tendenser til frafald. Adskillige studier har fokus herpå (se bl.a. Butcher,
2002; Ibsen & Nielsen, 2008; Sarrazin, 2002; Seippel, 2005; Weiss &
Petlichkoff, 1989). I Weiss & Petlichkoff (1989) samt Seippel (2005) finder man grundige overblik over tidligere forskning på området med en
præsentation af forskellige frafaldsårsager og typologier til at anskue befolkningens incitamenter til at stoppe med idræt.
Årsager til idrætsdeltagelse og frafald skal ses i et komplekst samspil
mellem individuelle forudsætninger, erfaringer og ønsker samt
mulighedsstrukturer i det omkringværende miljø (Ulseth, 2007; Weiss
& Petlichkoff, 1989). Nogle af de oftest nævnte individuelle grunde til
frafald kredser omkring udsagn som ’lack of enjoyment’, ’wanting time
for non-sport activities’ og ’other sports’ (Butcher, 2002; Gould, 1987;
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Weiss & Petlichkoff, 1989). Motivationsstudier af frafald blandt franske
håndboldspillere (Sarrazin, 2002) og canadiske svømmere (McPherson,
Marteniek, Tihanyi, & Clark, 1980) påpeger, at årsager mere internt relateret til den enkelte idrætsgren kan føre til ophør. F.eks. følelsen af manglende kompetencer, manglende medbestemmelse, manglende socialt tilhørsforhold (Sarrazin, 2002), eller utilfredshed med træner, for meget
pres og manglende fremgang (McPherson et al, 1980).
Seippel fokuserer på et interessant skel mellem ’selvvalgt’ og ’påtvunget’ frafald. Oplever de unge, at de foretager et reelt fravalg af idræt, eller
er der omstændigheder, som ’tvinger’ dem til at stoppe som f.eks. en
skade, mangel på passende tilbud eller upassende træningstider? I analysen når han frem til, at påtvungne forhold som at flytte bopæl, skader,
uddannelse og familiære årsager vejer tungere end selvvalgte årsager, internt relateret til foreningen som f.eks. manglende tilbud og manglende
interesse.
Studier af frafald fra foreningsidræt pointerer dog, at frafaldet ikke
nødvendigvis fører til inaktivitet (Gould, 1987; Seippel, 2005; Van
Tuyckom, 2010; Weiss & Petlichkoff, 1989). Mange skifter foreningsorganiseret idræt ud med mere løst organiserede aktivitetsformer som
selvorganiseret idræt eller et medlemskab i et kommercielt center. Særligt
de senere år stiger andelen af unge som dyrker idræt uden for forenings
idrættens rammer, og kommerciel idræt udgør en stigende betydning
for især unge kvinders idrætsdeltagelse (Lamprecht, Fischer & Stamm
2008; Pilgaard, 2009; Steen-Johnsen & Kirkegaard, 2010; Ulseth, 2007).
Frafald blandt unge er altså en velkendt problemstilling i forskningen
omkring unge og idræt. Men stigningen i alternative organiseringsformer giver anledning til en bekymring om, hvorvidt sådanne tendenser er
udtryk for en ungdomsgeneration, der ikke i samme grad som tidligere
generationer ønsker tilknytning til sociale fællesskaber og de forpligtigelser, der følger med deltagelse i foreningsidræt. Senmoderne teorier
omkring samfundets individualisering og tab af social kapital er oplagt
at knytte til disse handlingsmønstre. Anne-Lene Bakken Ulseth (2004)
peger f.eks. på en konsekvens af en stigende andel af idrætsaktive i kommercielle fitnesscentre, at fysisk aktivitet taber sin position som en vigtig
socialt inkluderende institution. Men er unges foreningsfrafald udtryk
for øget individualisering? Eller kan man forstå deres handlinger ud fra
en anden, og mindre bekymrende vinkel? Lad mig med det samme give
mit bud på det korte svar til det sidste spørgsmål: Ja. I det følgende vil
jeg komme med en begrundelse.
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3. Unge i senmoderne hverdagsliv
Teenagernes tilbøjelighed til frafald fra idræt er tæt forbundet med andre facetter af hverdagslivet. Idrætsforeningerne deler skæbne med en
lang række øvrige institutioner i Danmark som bl.a. spejderbevægelsen,
musikskoler og ikke mindst uddannelsesinstitutionerne, som oplever dalende tilslutning og øget frafald blandt de unge. Flere end nogensinde
dropper ud af en uddannelse, og særligt de erhvervsfaglige uddannelser
oplever problematikken (Illeris, Katznelson, Nielsen, Sørensen, & Simonsen, 2009).
Ungdommen er generelt en livsfase præget af ’frigørelse’ fra de rammebundne institutioner, som har fyldt meget i barndommen. De unge
løsriver sig fra faste rammer og institutioner, de har været meget knyttet
til som børn (Giddens, 1996). Livsfasen som teenager indebærer mange
skift og overgangsfaser, som kan påvirke fritidslivet og må anses for potentielle frafaldsperioder fra en kontinuerlig idrætsdeltagelse (Côté, Baker, & Abernethy, 2007; Seippel, 2005).
I ungdomsårene oplever de unge et øget ansvar for selv at organisere
og håndtere hverdagen. En opgave som bliver mere vanskelig i et senmoderne, individualiseret samfund, fordi valgmulighederne opleves som
nærmest uendelige i dag (Bauman, 2002; Giddens, 1996).
Tidligere var fremtiden mere veldefineret for de unge. Man var mere
eller mindre født ind i en social position, hvor det at ’bryde den sociale
arv’ var en sjælden forekomst. Klasse, køn og kulturelle strukturer var væsentlige indikatorer på udformningen af den enkeltes opvækst og levevilkår (Bourdieu, 1978). I dag taler man om, at de unge har ’frit valg på alle
hylder’, hvad enten det gælder uddannelsesretning, fritidsbeskæftigelse
eller sociale netværk (Beck, 2006).
Illeris et al. (2009) forklarer frafaldet fra uddannelsesinstitutionerne
med denne større valgfrihed, flere muligheder og et øget ansvar til de
unge i forhold til at tilrettelægge hverdagen. Selv om de unge oplever
et større ansvar for at forme deres hverdag, betyder det ikke at de reelt
har større frihed til at varetage dette ansvar. De mange valgmuligheder
forudsætter en konstant søgen og refleksiv stillingtagen til ens egen situation i forhold til at træffe ’de rigtige valg’ (Giddens, 1996). Det er dog
uklart, hvad ’de rigtige valg’ indebærer for den enkelte, og derfor er de
trufne valg og etablerede fællesskaber konstant på spil i søgen efter optimale løsninger, som skal medvirke til den enkeltes identitetsdannelse.
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Der er imidlertid stor forskel på, hvilke forudsætninger de enkelte individer i samfundet har for at tage ansvar for deres eget liv og navigere
selvstændigt i en kompleks, individualiseret verden af muligheder og
tilbud. Bauman har beskrevet, at disse forskelle ofte antager en social
dimension, hvor de ressourcestærke individer i samfundet har bedre forudsætninger for at træffe de ’rigtige’ valg. Derfor kan individualiseringen
af samfundet lige frem medvirke til en øget social ulighed og skabe en
social polarisering (Bauman, 1999).
3.1. Frafald som individualiseringstendens
Bauman (2002) taler om tryghed og frihed som to uforenelige begreber.
Indgår man i et fællesskab, har man tryghed, men må samtidig give afkald på friheden. Omvendt opnår man friheden uden for fællesskaberne,
og frihed går hånd i hånd med usikkerheden. Ifølge Baumans terminologi, inspireret af Max Weber, kan man nærmest betragte foreningsfællesskaberne som jernbure af unedbrydelige grænser. I tråd hermed beskrev
Lewis Coser i 1974 ’Greedy Institutions’, defineret som institutioner der
søger eksklusiv og udelt loyalitet fra deres medlemmer (Coser, 1974). I
mange idrætsforeninger skal man møde til træning på faste tidspunkter,
de fysiske rammer er fastlagt og indholdet i træningen er nøje tilrettelagt. Mange af de idrætsgrene, som udgør kernen af de danske idrætsforeninger, er udviklet i det industrielle samfund, hvor fremherskende samfundsværdier var rutine, specialisering, gentagelse og stabilitet (Breivik,
1998; Elias, 1986). I jernburet finder man tryghed og ingen frihed, som
det i stigende grad kan være vanskeligt at forene med identitetsprojektet
og en fragmentarisk og fleksibel hverdag. Nogle føler sig måske tvunget
til enten/eller, og vælger derfor de ’grådige’ institutioner fra.
Uden for foreningsfællesskaberne kan man sidestille selvorganiseret
idræt, kommerciel idræt eller ikke-idrætsdeltagelse med det at være ’frisat’ i en usikker verden. Her er der ikke nogen organiseret enhed, som
’holder øje med’ eller sørger for, at man træner. Det er ikke givet, hvem
man træner sammen med, hvornår eller hvordan man træner i et fitness
center. Ens idrætsdeltagelse er konstant ’på spil’ som en refleksiv proces
fra gang til gang.
I modsætning til jernburet kan man beskrive sådanne fællesskaber som
en ’let kappe’ eller ’light sport communities’ (Scheerder & Vos, 2011). De
er præget af værdier i samfundet i dag med fokus på individualisering,
omstillingsparathed, fleksibilitet, projektkultur og selvrealisering (Jensen, 2009). Dette ser Bauman som mere skrøbelige fællesskaber under
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betegnelsen et opgave- eller aktivitetsfællesskab (Bauman, 2002: 73). Den
lette kappe giver kun kortvarig eller ingen tryghed og må konstant redefineres og genskabes. Det giver frihed, men også et øget individuelt
ansvar for handling. Denne løsning kan også udløse usikkerhed og en
adfærd kendetegnet ved frafald, og det bliver i denne sammenhæng en
individuel affære, hvorvidt man formår at opretholde sin deltagelse fra
gang til gang. Betyder det, at teenageres frafald fra foreningsorganiseret
idræt er forbundet med øget individualisering?
3.2. Frafald som påtvunget hverdagsvilkår
Når de unge stiller krav om individuelle løsninger og er svære at fastholde i længerevarende forløb, er det ikke nødvendigvis udtryk for de unges
intension, men kan ses som et samfundsvilkår som de unge lever med,
og som til dels er med til at forme en fragmenteret og identitetssøgende
hverdag (Illeris et al, 2009; Jensen, 2009).
Det er således vanskeligt at bekræfte, at fællesskaberne i dag er endt
som ’de svages lod’ og en forældet institution. Empiriske studier aflyser myter om fællesskabernes ophør.1 Solidariteten, tilliden, tolerancen,
troen på familien som institution, civilsamfundet og det frivillige engagement lever tilsyneladende i bedste velgående (Gundelach, 2006, 2011).
Men der er nok ingen tvivl om, at måden at dyrke fællesskaber på indtager nye former.
Unge stiller krav til en tilværelse, der giver både frihed og tryghed på
samme tid (Howe, 2008), hvilket Bauman anser for nærmest umuligt
(Bauman, 2002). Bauman er dog netop blevet kritiseret for sit meget
pessimistiske syn på fællesskaber i det senmoderne samfund. Maffesoli
(1996) beskriver i stedet, hvordan de unge søger fællesskaber gennem tilhørsforhold til forskellige subkulturer, som kan være med til at forme deres identitet eller ’identifikationer’, som Maffesoli kalder det. Ungdomstilværelsen er foranderlig og flygtig, og han ser identitetsdannelsen som
en proces, der forandrer sig (Madsen, 2009; Maffesoli, 1996). Individer
orienterer sig kraftigt mod omverdenen og formår at færdes, tilpasse sig
og indgå i mange forskellige fællesskaber. Relationer får så stor betydning, at individet er villig til en fleksibel og omskiftelig adfærd i forhold
til at tilpasse sig forskellige normer og krav, som råder i de fællesskaber,
der giver mest mening for den enkelte. Netop fordi fællesskaberne kun
1

Mange forskellige fællesskabsbegreber bliver anvendt i sociologien på forskellige
niveauer i spændet mellem struktur og aktør. Fællesskab (Bauman), Gemeinshcaft
og Gesellschaft (Tönnies), solidaritet (Durkheim), social kapital (Coleman, Putnam,
Bourdieu), tillid (Giddens, Beck) og social integration (Newton).

scandinavian sport studies forum | volume three | 2012

77

MAJA PILGAARD

eksisterer så længe individerne oplever mening og får udbytte af at deltage, kan man forestille sig at foreningsfællesskaberne er udsatte, når de
unge oplever f.eks. at blive delt op i forskellige niveauer, at blive rykket
ned eller at skulle træne mange timer om ugen uden at den unge kan se
et formål hermed. Ud fra disse betragtninger kan man tale om to forskellige teoretiske tilgange til at forstå unges frafald fra foreningsorganiseret idræt. På den ene side en forestilling om at unge i dag frigør sig fra
forpligtende fællesskaber i en ’selvvalgt’ proces, hvor individuelle ønsker
og behov vejer tungere end fællesskaberne. Ledetråde i forhold til disse
antagelser vil være, at unge dyrker mere individuelt orienterede sportsog motionsaktiviteter, og når de stopper med foreningsidræt, skyldes det
primært ’selvvalgte’ årsager internt relateret til foreningsidrætten. På den
anden side kan man opstille en forventning om, at unges frafald fra idræt
skyldes vanskeligheder med at indpasse de faste (grådige) rammer i foreningsorganiseret sport i et travlt og omskifteligt hverdagsliv. Ledetråde
i analysen vil her være, at unge stopper med foreningsidræt på grund af
ydre, ’påtvungne’ årsager, eksternt relateret til forhold i hverdagslivet.
Yderligere kan man ud fra Baumans teori forvente en social skævhed i
forhold til, hvilke unge der formår at opretholde en idrætsaktiv livsstil i
en travl og omskiftelig livsfase.

4. Data og metode
Analyserne i denne artikel bygger på data fra undersøgelsen ’Danskernes
motions- og sportsvaner 2007’ (Pilgaard, 2008). Undersøgelsen er opdelt i en børnedel (7–15 år) og en voksendel (16 år+), og er gennemført
som en kombineret post-enquete og internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Respondenterne er udvalgt på basis af et simpelt tilfældigt CPRbaseret stikprøveudtag fra CPR-kontoret2 under det forhenværende Indenrigs- og Sundhedsministerium og er repræsentativ for den danske
befolkning med en svarprocent på hhv. 53 og 47 pct. (n [7–15 år] = 1.987,
n [16 år+] = 4.147). Det er ikke imponerende, da et stort bortfald kan
betyde skævhed i stikprøven, som har afgørende betydning for resultaterne. En frafaldsanalyse i forhold til køn og alder viser minimal skævhed
i forhold til populationen,3 mens der ikke findes præcise oplysninger om
2
3
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CPR står for Det Centrale Personregister.
Kvinder er overrepræsenteret med 3 procentpoint i voksenskemaet mens drenge er
overrepræsenteret med 0,8 procentpoint i børneskemaet. Aldersmæssigt er der en
mindre underrepræsentation af 20 til 39-årige, mens 16 til 19-årige samt 40 til 79-årige
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andre parametre. Da undersøgelsen er meget emnespecifik, kan man forvente en overrepræsentation af respondenter med ’ønsket’ adfærd, dvs.
flere som dyrker-, eller har interesse for sport og motion. Dette vurderes
ikke at spille ind på deltagelsesmønstre blandt forskellige aldersgrupper,
men kan tænkes at øve indflydelse på svar fra personer, der er stoppet
med sport og motion. Hvis stikprøven indeholder respondenter med
større interesse for sport og motion end gennemsnittet, kan der være
overrepræsentation af unge, der stopper pga. ydre, påtvungne årsager
frem for indre, interessemæssige årsager direkte relateret til foreningsidrætten. Det er ikke muligt at teste for dette i det tilgængelige materiale,
men sådanne overvejelser bør indgå som mulig fejlkilde i tolkningen af
resultaterne.
I denne artikel er fokus primært på teenagere opdelt i 13–15-årige (n =
723) og 16–19-årige (n = 254) baseret på de to forskellige datamaterialer.
Tværsnitsdata udtrykker ikke en udvikling over tid men angiver forskelle mellem aldersgrupper på undersøgelsestidspunktet. En stabil udvikling i befolkningens idrætsvaner over årtier (Fridberg, 2000; Pilgaard,
2009) taler dog for, at det er muligt at se på frafaldsmønstre i teenageårene ud fra de tilgængelige tværsnitsdata. Longitudinelle data fra andre undersøgelser viser tilsvarende tendenser på frafald i ungdomsårene
(Scheerder, 2006; Seippel, 2005; Vanreusel et al, 1997).
Analysen i det følgende er delt op i to dele. Den første del karakteriserer idrætsdeltagelsesmønstre blandt unge baseret på andelen der dyrker sport eller motion uanset organiseringsform (0 = dyrker ikke sport/
motion, 1 = dyrker sport/motion), aktivitetstyper (holdboldspil4, individuelle aktiviteter på hold5, individuelle boldspil6, fitness7 og løb) og
organiseringsformer (foreningsidræt, selvorganiserede aktiviteter og
kommerciel idræt). I analyserne er der fokus på køns- og aldersforskelle
samt en sammenligning med data fra en tilsvarende undersøgelse af befolkningens idrætsvaner fra 1998 (Fridberg, 2000) i forhold til andelen af
idrætsaktive i forskellige aldersgrupper. Denne sammenligning er baseret
på sekundær analyse af data præsenteret i Fridberg (2000). I 1998 er data
tilsvarende opdelt i et børne- og voksenskema (n [7–15 år] = 660, n [16
er svagt overrepr�������������������������������������������������������������������
æ������������������������������������������������������������������
senterede. Desuden er der lidt f����������������������������������
æ���������������������������������
rre b����������������������������
ø���������������������������
rn mellem 7 og 12 å��������
���������
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æsenteret i unders��������������������������������������������������������������������
ø�������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������
rige er overrepr������������������������
æ�����������������������
senteret med 3 procentpoint.
4 Fodbold, håndbold, basketball, volleyball og ’andre boldspil for hold’.
5 Ridning, gymnastik, svømning, atletik, boksning og kampsport.
6 Tennis, badminton, golf, bordtennis, bowling, petanque, billard, squash og ‘andre
individuelle boldspil’.
7 Styrketræning, aerobic, yoga og spinning.
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år+] = 1.334). Disse data præsenterer en bedre svarprocent end i 2007
på 68 pct. Omvendt er antallet af respondenter meget færre end i 2007.
Hvorvidt det påvirker resultaterne er vanskeligt at vurdere, men der er
ikke noget, der tyder på, at der er systematiske forskelle i de to stikprøver, da forskellige aldersgrupper har udviklet sig med forskelligt fortegn i
andelen af idrætsaktive mellem 1998 og 2007. Endeligt indeholder første
del en logistisk regressionsanalyse, som undersøger, hvilke forhold der
har betydning for unges idrætsdeltagelse. Ud over køn og alder giver
data mulighed for at inkludere flg. variable i analysen blandt børn (7–15
år): familieforhold (0 = bor med én forælder, 1 = bor med begge forældre, 2 = bor med andre) og etnisk baggrund (0 = begge forældre født i
Danmark, 1 = far er født i udlandet, 2 = mor er født i udlandet, 3 = begge
forældre er født i udlandet).
Blandt 16–19-årige gennemføres ingen logistisk regression, men deltagelse i sport og motion analyseres i forhold nuværende påbegyndt
uddannelsesniveau (0= 9.-10. klasse, 1 = gymnasial uddannelse, 2 = erhvervsfaglig/teknisk uddannelse, 3 = kort videregående, 4 = mellemlang
videregående, 5=lang videregående uddannelse).
Anden del fokuserer på unges frafaldsfrekvens fra foreningsidræt samt
årsager til at stoppe med idræt i foreningsregi baseret på 16 opstillede
udsagn.
Respondentgrundlaget for analyserne af årsager til at stoppe med foreningsidræt er meget spinkelt (n [13–15] år = 185, n [16–19 år] = 55), og
analysen er derfor inspireret af den tidligere nævnte norske undersøgelse
af tilsvarende problemstilling, som bygger på et mere solidt datamateriale (Seippel, 2005).
Som nævnt i afsnit 2, Unge og frafald, opererer Seippel med en opdeling af udsagn i typologier. Han ser på selvvalgte vs. påtvungne årsager
til frafald. Selvvalgte begrundelser er operationaliseret ud fra udsagn, der
omhandler manglende eller uoverensstemmende interesser i forhold til
foreningsidrættens udbud. Påtvunget ophør kan omvendt være en skade,
flytning, manglende tid eller manglende tilbud, som indikerer, at medlemmerne ikke har oplevet et reelt valg omkring fortsættelse. De to udsagn ’brød mig ikke om træneren’ samt ’følte mig ikke tilpas’ er placeret
under påtvungne årsager, da det beskriver en følelse af utilpashed, som
har fået dem til at stoppe. Det adskiller sig fra årsager som f.eks. ’gider
ikke’ eller ’træt af at tage hensyn til andre’, som mere har en karakter af, at
den enkelte vælger foreningen fra og ikke omvendt. Der vil dog være en
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glidende overgang mellem placeringen af flere af udsagnene, som også
Seippel gør opmærksom på (Seippel, 2005: 40).
I denne sammenhæng er selvvalgt ophør indikatorer på unges løsrivelse fra en rammebunden institution og et fravalg af de normer, værdier,
krav og det definerede fællesskab, som eksisterer inden for foreningsidrættens rammer. I analysen vil sådanne resultater favorisere første perspektiv i det teoretiske aspekt, at unges frafald kan forklares som en mere
eller mindre bevidst individualiseringsproces, hvor de faste regler om et
defineret fællesskab og foreningsidrættens værdier vælges fra.
Omvendt udtrykker et påtvunget ophør nogle andre, ydre omstændigheder, som i større grad tvinger de unge til at vælge fra. Her er tolkningen ikke så meget udtryk for et fravalg af foreningsidrættens værdier,
men et mismatch mellem unges hverdag og de forudsætninger, de har for
at indpasse foreningsidræt heri.
Tabel 1.

Seksten udsagn, som udtrykker årsager til at være stoppet med foreningsidræt det
seneste år. Opdelt på selvvalgte vs. påtvungne årsager inspireret af Seippel (2005)
Selvvalgte årsager

Påtvungne årsager

Internt relateret til Mistet interesse/
Træningstiderne passede dårligt
foreningsidrætten	  havde ikke lyst længere	  i forhold til min hverdag
Jeg synes, at det blev
Jeg kunne ikke fortsætte
	  for kedeligt	  pga. en skade
Konkurrenceelementet
Idrætsforeningen/sportsklubben
	  blev for meget	  kunne ikke tilbyde de aktiviteter,
Træt af at skulle tage	  som jeg ønskede
	  hensyn til andre
Brød mig ikke om
Medlemskabet medførte for	  træneren/instruktøren
meget frivilligt arbejde
Følte mig ikke længere tilpas
Jeg havde fået det ud af	  i foreningen/klubben
	  idrætten/sporten, som jeg ville
Eksternt relateret
Andre interesser
til omverdenen
		

Havde ikke tid nok
Flyttede
Stiftede familie*

*Spørgsmålet er kun stillet i skemaet for voksne (16 år +)

5. Unges deltagelse i sport og motion
I undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner (dette udtrykt
som både forenings-, selvorganiserede- og kommercielle aktiviteter)
2007 angiver 77 pct. af de 13–15-årige og 63 pct. af de lidt ældre teenagere
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mellem 16 og 19 år, at de dyrker sport eller motion. Teenagere deltager
markant mindre end yngre børn (P<.001). Frafald blandt teenagere er
ikke nyt, men tallene viser, at unge dyrker mindre idræt i dag end for ti år
siden. Figur 1 illustrerer tendensen.

Figur 1.

Andel, der dyrker sport og motion i 1998 og 2007 fordelt på alder

Deltagelse i sport og motion blandt teenagerne antager en social dimension i tråd med Baumans teori. En logistisk regressionsanalyse af data
blandt 7–15-årige viser dog, at teenagernes deltagelse først og fremmest
er påvirket af alder (tabel 2). Det vil sige, at selve det at blive teenager står
som selvstændig forklaring på, at deltagelsen daler uafhængig af øvrige
sociale baggrundsvariable. Men deltagelsen er også påvirket af sociale
faktorer. Børn og unge dyrker mere sport og motion, hvis de kommer
fra en familie med to forsørgere, og hvor begge forældre har dansk baggrund. Dertil viser andre undersøgelser, at det betyder noget, om ens forældre også selv dyrker sport eller motion (Engström, 1999; Ibsen, 2008;
Pilgaard, 2009). Forudsætningerne for at dyrke sport og motion er således både bestemt af den ’bevægelseskultur’ man er vokset op under, samt
forhold der relaterer sig til livsfasen som teenager.
Sports- og motionsdeltagelsen varierer også blandt de ældre teenagere
mellem 16 og 19 år, her testet i forhold til nuværende uddannelsesniveau.
For denne aldersgruppe er der ikke gennemført en regressionsanalyse,
men unge på gymnasiale eller videregående uddannelser dyrker signifikant mere sport og motion (hhv. 66,0 og 68,6 pct.) end unge, som
vælger en erhvervsfaglig/teknisk uddannelse (44,2 pct., p<0,002).8
8
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Signifikansanalyse er gennemført som Oneway Anova med test for mean difference
(Bonferroni).
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Tabel 2.

Deltagelse i regelmæssig sport eller motion (N=1.872). Logistisk regressionsanalyse
af forhold, der øver indflydelse på 7–15-åriges deltagelse i sport og motion

		
N
				

Odds ratio

95 pct. konfidensinterval
Lav
Høj

Køn

Dreng
Pige

970
902

-		
1,116
0,865

1,438

Alder

7–9 år
10–12 år
13–15 år

550
634
688

-		
1,136
0,798
0,517**
0,378

1,616
0,707

1.582

-		

224
66

0,514**
1,145

1.699

-		

66

1,237

0,598

2,555

42

0,896

0,388

2,068

65

0,357**

0,208

0,615

Familiestatus Bor med
	  begge forældre
Bor med
	  én forælder
Bor med andre
Forældrenes
Begge forældre
etniske	  er født i Danmark
baggrund
Far er født i
	  udlandet
Mor er født i
	  udlandet
Begge forældre er
	  født i udlandet

0,367
0,550

0,719
2,383

*p<0.05, **p<0.000. Nagelkerke R square = 0,056

5.1. Aktivitetsvalg og idrættens organisering
Sports- og motionsdeltagelsen er karakteriseret ved en øget vekslen mellem aktiviteter. I dag dyrker unge op mod dobbelt så mange forskellige
aktiviteter på et år i forhold til for ti år siden. 13–15 årige dyrker 4 aktiviteter i gennemsnit i forhold til 2,3 aktiviteter i 1998. 16–19 årige dyrker
3,6 aktiviteter i gennemsnit i forhold til 2,6 aktiviteter i 1998. Den øgede
mængde aktiviteter gælder i nogen grad også i foreningsidrætten – dog
kun blandt 13–15-årige, som dyrker 2,1 aktiviteter i gennemsnit i forhold til
1,2 aktiviteter i 1998. 16–19-årige dyrker uændret 1,7 aktiviteter i forening,
hvilket er interessant. Noget tyder dermed på, at tendensen til at dyrke
flere forskellige aktiviteter ikke finder sted i samme grad i foreningsidrætten som under andre organiseringsformer. De foreningsaktive knytter sig
traditionelt til en bestemt idrætsgren, og de fleste idrætsforeninger har
netop tradition for kun at koncentrere sig om én aktivitet.
Som det fremgår af figur 2, oplever foreningsidrætten de største konsekvenser ved unges frafald fra idræt, da foreningsfrafaldet er større end
den samlede idrætsdeltagelse giver udtryk for i 2007.
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Figur 2.

Andelen, der dyrker sport/motion samt andelen, der er medlem af en
idrætsforening. Fordelt på aldersgrupper.

I ungdomsårene stiger andelen, som dyrker selvorganiseret idræt eller
som vælger et kommercielt center (som primært dækker over fitnesscentre). Allerede blandt 16–19-årige drenge og piger overstiger selvorganiseret idræt foreningsidrætten figur 3a, 3b). Foreningsidrætten bliver tilsyneladende en mindre relevant idrætsudbyder med stigende alder, og
især piger/unge kvinder søger væk fra foreningerne til fordel for selvorganiseret og kommerciel deltagelse. Blandt kvinder i 20-erne udgør
kommercielle idrætsudbydere en lige så stor rolle som foreningsidrætten
(figur 3b).

Figur 3a. Andelen, der dyrker foreningsidræt, selvorganiseret samt kommerciel sport og
motion opdelt på aldersgrupper (drenge).
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Figur 3b. Andelen, der dyrker foreningsidræt, selvorganiseret- samt kommerciel sport og
motion opdelt på aldersgrupper (piger).

Det er ikke muligt med de tilgængelige data at identificere, inden for
hvilke idrætsgrene frafaldet finder sted.9 Men ser man på idrætsdeltagelsesmønstret blandt de idrætsaktive, finder man, at der i teenageårene sker
et skift fra en stor tilslutning til holdidrætter og aktiviteter, som man kan
karakterisere som individuelle, men som dog ofte foregår på hold (primært gymnastik og svømning), til individuelle boldidrætter, fitnessaktiviteter og løb (figur 4). Holdboldspillene har dog en stabil tilslutning i
teenageårene og oplever først markant nedgang blandt unge i 20’erne,
men man kan tale om et tab i ’markedsandele’, da individuelle aktiviteter
og især fitnessaktiviteterne vokser i popularitet blandt de ældste teenagere. Disse tendenser bekræftes i norske data (Seippel, 2005).
Mens drenge er signifikant mere involveret i boldspil – både individuelle og på hold, er piger mere tilbøjelige til individuelle aktiviteter, der
foregår på hold (primært gymnastik og svømning) og fitness. Løb finder
begge køn stigende interesse for med stigende alder.
Resultaterne tyder på, at befolkningen bliver mere individuel og ’motionsorienteret’ i dens idrætsdeltagelse med stigende alder. Et meget tydeligt frafald sker især fra holdboldspillene i overgangen fra teenager til
voksen.
Mange stopper med idræt under foreningsidrættens institutionaliserede rammer, mens selvorganiseret idræt og kommerciel idræt vinder frem.
Dertil kommer en berøring med mange forskellige aktiviteter i løbet af
9

Respondenterne kan have angivet at dyrke mere end én idrætsgren, og der er ikke
spurgt ind til, hvilken idrætsgren man er stoppet fra, blot om man er stoppet med
idræt i en forening inden for det seneste år.
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det seneste år. De ændrede aktivitetsmønstre blandt unge giver indtryk
af en fleksibel, vekslende, individualiseret og selvstændig idrætsdeltagelse
i tråd med den indledende teoretiske karakteristik af senmoderne ungdomsliv.
Analysen skal i det følgende belyse, om frafald fra foreningsidræt er
udtryk for et selvvalgt ophør fra foreningsidrætten, eller om det snarere
skyldes ydre påtvungne årsager.

Figur 4.

Andelen, der dyrker aktiviteter fordelt på fem forskellige typer, opdelt på
aldersgrupper.

5.2. Hvorfor stopper unge med foreningsidræt?
I 2007 angiver 26 pct. af de 13–15-årige og 23 pct. af de 16–19-årige, at de
er stoppet i en idrætsforening inden for det seneste år, hvilket er signifikant flere end i øvrige aldersgrupper. 63 pct. af alle 13–15-årige og 67 pct.
af alle 16–19-årige, der er stoppet med idræt i en forening, angiver dog at
de stadig dyrker idræt.
En svarfordeling på 16 forskellige årsager til at stoppe med idræt i en
forening er vist i figur 5. De største årsager til at stoppe adskiller sig i
mindre grad mellem de yngre og de ældre teenagere (dog uden mulighed
for signifikanstest), men generelt angiver de oftest ’jeg fik andre interesser’, ’det blev for kedeligt’, ’jeg mistede interessen’ og ’jeg havde ikke tid
nok’. Netop tidsaspektet står som meget tydelig årsag til at stoppe med
idræt i foreningsregi blandt de ældste teenagere. Omvendt er det yderst
sjældent årsager direkte rettet mod foreningsidrættens værdier som ’for
meget frivilligt arbejde’ eller fravalg af sociale relationer som at være ’træt
af at tage hensyn til andre’, som får unge til at stoppe med idræt i en for-
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ening. De stopper også relativt sjældent pga. en oplevelse af, at konkurrenceelementet blev for meget.

Figur 5.

Figuren viser frekvensfordeling på 16 udsagn omkring årsager til at stoppe
med foreningsidræt. I figuren ses både data fra børneskemaet (13–15-årige) og
voksenskemaet (16–19-årige). [Det er ikke muligt at beregne signifikansniveauer
på forskelle mellem 13–15-årige og 16–19-årige, da resultaterne stammer fra to
forskellige datasæt (hhv. børne- og voksenskemaet).]

I forhold til Seippels inddelinger i selvvalgt-påtvungne årsager til at stoppe viser det sig, at flere teenagere angiver et ’påtvunget’ end et ’selvvalgt’
ophør. Blandt 13–15-årige angiver 63,2 pct. mindst ét påtvunget udsagn
(se tabel 3), mens 60,0 pct. angiver et selvvalgt ophør. Blandt 16–19-årige
har hele 83,6 pct. angivet en ’påtvunget’ årsag i forhold til 49,1 pct., som
stopper af ’selvvalgte’ årsager. Teenagere oplever altså påtvungne årsager
i signifikant højere grad end både børn og voksne, og i mange tilfælde
ligger disse årsager eksternt placeret, dvs. de relaterer sig til forhold i
hverdagslivet, som ikke direkte har relation til foreningsidrætten som sådan. Dog ytrer især 13–15-årige, at de stopper fordi de mistede interessen,
idrætten blev for kedelig, eller at andre interesser har meldt sig på banen.

6. Diskussion
Denne artikel har fokus på at beskrive deltagelsesmønstre i sport og motion blandt teenagere samt, hvad der kan forklare, at unge stopper med
foreningsidræt. Det indledende teoriafsnit lægger op til nogle bud på

scandinavian sport studies forum | volume three | 2012

87

MAJA PILGAARD

Tabel 3.

Tabellen viser andelen, der har angivet mindst ét udsagn i hver af de fire
kategorier fordelt på aldersgrupper.

Interne årsager

Eksterne årsager

Total

Selvvalgt ophør

Påtvunget ophør

7–9 år: 63,5%
10–12 år: 66,4%
13–15 år: 51,9%
p<0,018

7–9 år: 34,4%
10–12 år: 41,8%
13–15 år: 50,3%
p<0,008

16–19 år: 36,4%
20–29 år: 25,4%
30–39 år: 24,3%
40–49 år: 44,8%
50–59 år: 22,6%
60–69 år: 25,5%
70 år+: 19,5%
P<0,028

16–19 år: 45,5%
20–29 år: 38,1%
30–39 år: 32,9%
40–49 år: 53,7%
50–59 år: 48,4%
60–69 år: 49,1%
70 år+: 22,0%
P<0.015

7–9 år: 41,7%
10–12 år: 47,9%
13–15 år: 30,8%
p<0,006

7–9 år: 14,6%
10–12 år: 24,7%
13–15 år: 31,4%
p<0,009

16–19 år: 34,5%
20–29 år: 12,7%
30–39 år:8,6%
40–49 år:16,4%
50–59 år: 14,5%
60–69 år: 18,2%
70 år+: 9,8%
P<0,005

16–19 år: 65,5%
20–29 år:66,7%
30–39 år:71,4%
40–49 år:40,3%
50–59 år:27,4%
60–69 år:20,0%
70 år+:17,1%
P<0,000

7–9 år: 76,0%
10–12 år: 77,4%
13–15 år: 60,0%
p<0,001

7–9 år: 45,8%
10–12 år: 56,8%
13–15 år: 63,2%
p<0,020

16–19 år: 49,1%
20–29 år: 31,7%
30–39 år: 25,7%
40–49 år: 50,7%
50–59 år: 32,3%
60–69 år: 40,0%
70 år+: 26,8%
P<0,013

16–19 år: 83,6%
20–29 år: 87,3%
30–39 år: 81,4%
40–49 år: 79,1%
50–59 år: 64,5%
60–69 år: 65,5%
70 år+: 34,1%
P<0,000

et overordnet samfundsniveau, som falder i tråd med generelle forhold
i moderne unges hverdagsliv. På den baggrund kan man spørge, om
frafald er udtryk for stigende individualisering og unges fravalg af fællesskaber, eller snarere en nødvendighed blandt unge, som er underlagt
en fleksibel og omskiftelig hverdag. De tilgængelige data rummer ikke
mulighed for direkte at påvise eller afvise en egentlig hypotese omkring
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individualisering og fællesskab, men giver anledning til nogle kvalificerede bud på baggrund af den deskriptive gennemgang af de tendenser,
som præger unges deltagelse i sport og motion samt ophør fra foreningsidræt. Man kan derfor hævde, at den teoretiske ramme er for bred i forhold til de tilgængelige data, men i denne artikel har jeg valgt ikke at lade
empirien begrænse det teoretiske bidrag til at søge forklaringer på, hvordan man kan forstå unges deltagelsesmønstre i sport og motion ud fra
eksisterende og endnu ikke eksisterende viden. Hvorvidt foreningsidræt,
selvorganiseret og kommerciel sport og motion kan sidestilles med hhv.
fællesskabs- og individorienteret adfærd forbliver en myte, som der med
fordel kan kastes lys over i fremtidige undersøgelser af befolkningens
motions- og sportsvaner.
Resultaterne viser, at den overordnede deltagelse i sport og motion
falder med stigende alder fra børn mellem 10 og 12 år til unge 16–19-årige. Andelen er desuden faldet mellem 1998 og 2007. Deltagelse i sport
og motion korrelerer med alder, familiestatus og om forældrene er født i
Danmark. Ældre teenagere mellem 16 og 19 år, som er i gang med en faglært/teknisk uddannelse, dyrker mindre idræt end unge på mere boglige
uddannelser. Deltagelse i sport og motion i børne- og ungdomsårene er
altså knyttet til sociale ressourcer, som antydet af Bauman, hvor de ressourcestærke har bedre forudsætninger for enten at indgå i traditionelle,
faste foreningsrammer eller tager ansvar for at opretholde deltagelse i
selvorganiserede eller kommercielle rammer.
Frafaldet fra sport og motion i ungdomsårene sker primært fra foreningsorganiseret idræt, særligt fra individuelle aktiviteter på hold og
holdboldspil, mens der forekommer en stigning i selvorganiseret og
kommerciel idræt i ungdomsårene, særligt fitness og løb. Der forekommer en stigende tendens til at dyrke flere forskellige aktiviteter under
forskellige organiseringsformer, dog foreningsidrætten undtaget. Unge
stopper primært med foreningsidræt på grund af påtvungne årsager.
13–15-årige angiver dog også ofte selvvalgte årsager internt relateret til
foreningsidrætten, som manglende interesse, eller eksternt relateret i
form af ’andre interesser’.
De aktiviteter, som vinder popularitet blandt unge og voksne, kan
generelt karakteriseres som mere fleksible og individuelle end de største aktiviteter blandt børn. De kan dyrkes alene, men dog også sammen
med andre, ofte selvorganiseret eller i kommercielt regi. En undersøgelse
af norske fitnesskunder viser, at 39 pct. af de aktive kunder træner med
venner, de kender på forhånd (Ulseth, 2004). Måske kan sådanne light
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communities (Scheerder & Vos, 2011) uden for foreningerne ligefrem
være mere fordrende for fællesskabet end den lokale idrætsforening, netop fordi man har mulighed for at træne sammen med sine venner på
tværs af køn, alder og niveau. Dette er med til at favorisere teoridelens
anden del, at fravalg af foreningsidræt ikke nødvendigvis er udtryk for
øget individualisering.
De populære aktiviteter blandt unge og yngre voksne stiller også færre
krav til særlige tekniske færdigheder, adgang til specifikke faciliteter og
muliggør en fleksibel deltagelse, hvad angår tid og rum, og hvem man
gør det sammen med.
Unge dyrker også flere forskellige aktiviteter i løbet af et år end for ti
år siden. Denne udvikling udtrykker dog ikke nødvendigvis, at de dyrker mange forskellige idrætter i samme periode. Det indikerer snarere en
tendens til et vekslende indhold, samt en stigende tendens til at dyrke
sports- og motionsaktiviteter i forskellige sammenhænge. Det bærer
præg af nuværende værdier i samfundet omkring fleksibilitet, omstillingsparathed og udvikling frem for industrisamfundets – og den traditionelle foreningsidræts – værdier omkring rutine, gentagelse og stabilitet
som beskrevet i teoriafsnittet. Hvor man før gik til fodbold, håndbold
eller gymnastik mandag og onsdag eftermiddag, viser flere unge i dag en
adfærd i retning af at dyrke sports- og motionsaktiviteter med et mere
bredt indhold – og evt. med mulighed for vekslende tidspunkter. En undersøgelse af fitnesskunder bekræfter at de i høj grad værdsætter muligheden for et vekslende indhold, som fitnesscentrene netop kan tilbyde
(Kirkegaard, 2009). Denne mulighed er mere vanskelig i de traditionelle
idrætsforeninger, som ofte tilbyder én specifik idrætsgren. Dette kan
være en af årsagerne til, at de (i endnu større grad i dag end tidligere)
oplever en ungdomsgeneration, som udlever en ’shoppe-kultur’ med stigende tendens til at vælge idrætsforeningerne fra. Igen er dette dog ikke
nødvendigvis udtryk for en negativ adfærd i tråd med individualiseringstesen, men blot en meget anderledes adfærd end man er vant til – eller
har været opmærksomme på – i de traditionelle idrætsforeninger.
Analysen viser også, at flere teenagere stopper med foreningsidræt på
grund ’påtvungne-’ end af ’selvvalgte’ årsager. Enten som internt relateret til foreningen – en dårlig oplevelse af utilpashed eller upassende
træningstider, eller eksternt relateret til tidspres fra andre facetter af hverdagslivet som skole, uddannelse eller arbejde. Disse resultater er dog
med forbehold for metodisk usikkerhed på grund af et relativt stort frafald i stikprøven. Under alle omstændigheder er der ikke meget, der ty-
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der på, at foreningsfællesskaberne som sådan afskrækker de unge. Tvært
imod kan ydre fortravlende omstændigheder i hverdagen ’påtvinge’ de
unge at træffe et valg om ’enten-eller’ eller gøre, at de mister interessen
for at investere det i foreningsidrætten, som denne kræver. Det sker i en
aldersperiode, hvor mange har brug for ’både-og’. Årsagerne til at stoppe
med idræt i en forening er relevante for idrætsforeningerne at forholde
sig nærmere til. Analyserne antyder at de unge mister interessen, netop
når det ikke er muligt at forene et liv uden for foreningsidrætten med
den givne foreningsaktivitet, og mange skifter ����������������������������
altså i stedet i denne livsperiode de ’forpligtende fællesskaber’ (greedy institutions; Coser, 1974)
ud med mere ’light communities’ (Scheerder & Vos, 2011). Som anført
i teoridelens anden del kan man altså tale om frafald fra foreningsidræt
som et påtvunget hverdagsvilkår i det omfang foreningsidrætten holder
fast i en meget traditionel, om end forældet foreningsstruktur.
Hvordan kan foreningerne optimere mulighederne for at blive en
mere relevant idrætsudbyder for flere unge i senmoderne hverdagsliv?
Mange foreninger intensiverer krav til færdigheder, præstation og
træningsmængde i ungdomsårene. Mens øvrige facetter af hverdagen
skifter karakter og bliver mere omskiftelige i ungdomsårene, intensiverer
mange foreninger sine aktiviteter for netop denne målgruppe. Dette scenarie påpeger foreningsidrættens paradoksale betydning for udviklingen
i de unges idrætsdeltagelse. På den ene side er foreningsidrætten med
til at indføre børn i en idrætsaktiv bevægelseskultur, men samtidig kan
foreningsidrætten – eller i det mindste dele af den – mere eller mindre
ubevidst være med til at ekskludere unge, som ikke kan leve op til de krav,
foreningerne stiller. De større krav om intensiveret træningsmængde og
præstation er dog stadig relevant for de mange, som endnu gerne vil
dyrke sport og motion under sådanne (traditionelle) vilkår og satse målrettet på idrætten. Og dem må man endelig ikke glemme. Men andelen,
der værdsætter større variation eller fleksibilitet stiger i ungdomsårene,
og det samme gør andelen af ikke-sports- og motionsaktive. Og analysen
tyder på, at de mest ressourcestærke (unge, der bor med begge forældre,
med sports- og motionsaktive forældre, eller som selv er på vej mod de
længste videregående uddannelser) i højere grad formår at tage ’ansvar’
og ’træffe de rigtige valg’ omkring vedligeholdelse af en sports- og motionsaktiv hverdag, ledende til sociale forskelle.
I en analyse af svenske idrætsforeninger anbefaler den svenske idrætsforsker Tomas Peterson (2008), at foreningernes tilbud til unge bør være
kendetegnet ved større mangfoldighed i både udformning og ambiti-
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onsniveau, og samtidig skal der være mulighed for at starte på aktiviteter
i teenagealderen eller senere i livet, selv om man ikke allerede som barn
har deltaget og dermed skabt individuelle forudsætninger for at deltage.
Foreningsdrætten skal med andre ord være mere rummelig og give mulighed for en kombination af frihed og tryghed, som er et krav fra mange
unge i dag.
Dertil kommer, at den tryghed, som foreningsidrætten i princippet er
garant for gennem fællesskab og social inklusion, ikke nødvendigvis eksisterer per se. Lige som foreningsidrætten kan være med til at socialisere
børn og unge ind i foreningsidrætten, kan den også socialisere dem ud
igen, hvis ikke de unge formår at indpasse sig foreningsidrættens mere
eller mindre ubøjelige rammer.
Dette er tankevækkende og med til at understrege, at de unge ikke
nødvendigvis fravælger foreningsfællesskaberne og vælger individuelle
og fleksible aktiviteter, fordi de ønsker at dyrke sport og motion alene.
Men snarere som et udtryk for en nødvendighed i en moderne hverdag
der kræver fleksibilitet og omstillingsparathed for at kunne begå sig i
hverdagens mange sammenhænge.
Der er behov for at indgå i fællesskaber på en måde, som tilgodeser
både frihed og tryghed. Dette kan være en stor organisatorisk og indholdsmæssig udfordring for det etablerede foreningsliv, men er ikke desto mindre væsentligt at være opmærksom på i arbejdet med at udbyde
foreningsaktiviteter til unge med forskellige ønsker og behov. Sometimes
if you wanna hold on you got to let go, som Tina Dicow synger. ���������
Foreningsidrætten skal turde løsne op for den traditionelle, og i nogle tilfælde
forældede måde at binde medlemmer til en fast og ufleksibel struktur.
En ny foreningsmodel udviklet i Belgien har kørt i en forsøgsperiode
i Aalborg Kommune med stor succes. Modellen går ud på at lade unge
købe et foreningspas med adgang til flere forskellige aktivitetsformer.
Forskellige foreninger arbejder sammen om at skabe bedre adgang til at
dyrke forskellige aktiviteter på forskellige dage, hvilket har fået mange
såkaldt ’idrætsuvante’ til at melde sig ind i foreningerne.10
Selv om de store fortællinger skriver individualiseringen ind i historien som det altoverskyggende levevilkår i dag, og de individuelle og fleksible idrætsformer vinder kraftigt frem, har mange teenagere stadig blikket rettet mod meningsfulde fællesskaber, og kan det ikke lade sig gøre
at kombinere fællesskaberne med foreningsdeltagelsen, ser det i stigende
grad ud til at være på bekostning af netop foreningsidrætten.
10 www.sport2go.dk
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Teknologiens indtog på idrætsarenaen og en massiv tilslutning til såkaldt ’virtuelle netværk’ eller ’light communities’ i disse år ser umiddelbart ud til at skabe grobund for en fremtidsvisionær løsning på at forene
tryghed og frihed, fællesskab og fleksibilitet. Hvis idrætsforeningerne vil
følge med og spille en betydningsfuld rolle for ungdommens deltagelse
i sport og motion – også dem, som ikke nødvendigvis er talenter og meget dedikeret til en konkurrencesport, må de nødvendigvis forstå de forandringsprocesser, vilkår og kommunikationsflader, som præger unges
hverdagsliv nu og i fremtiden. Det handler for foreningerne om at skabe
en stabil base og et tilhørsforhold, hvor de unge kan skabe, vedligeholde
og udvikle fællesskaber i et meningsgivende miljø, hvad enten fokus er på
præstation og konkurrence, sociale relationer, sundhed eller en senmoderne kombination af alle dele.
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