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1 Gennemførelse af spørgeskemaun-
dersøgelse 

EVA har fået Express til at gennemføre en postal spørgeskemaundersøgelse blandt idrætsudøvere 
der er blevet godkendt til Team Danmark ordningen til et forlænget ungdomsuddannelsesforløb.  
 
Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at afdække erfaringer og tilfredshed med ordnin-
gen. Undersøgelsen vil blandt andet afdække de udfordringer som kombinationen af uddannelse 
og idræt på eliteniveau indebærer for den enkelte unge elitesportsudøver. Desuden vil undersø-
gelsen belyse hvor mange af de godkendte unge der hhv. benytter ordningen, gennemfører ud-
dannelsen og falder fra på uddannelserne.  
 
For at kvalificere udarbejdelsen af spørgeskemaets fokus og spørgsmålsformulering gennemførte 
EVA indledningsvist fire eksplorative telefoninterviews med godkendte idrætsudøvere og vi-
denspersoner fra skolerne med værdifulde erfaringer. Herefter fik EVA sparring af spørgeskemaet 
fra Idan og Team Danmark, hvorefter EVA pilottestede skemaet blandt 5 udøvere. For at opnå 
forskellige perspektiver på skemaet varierede de fem udøvere i forhold til: idrætsgren, køn og år-
gang.  
 
Der er udtrukket en stikprøve baseret på året for Team Danmarks godkendelse af udøveren til et 
forlænget ungdomsuddannelsesforløb. Da det er væsentligt både at indhente erfaringer fra ud-
øvere som har gennemført en ungdomsuddannelse, og fra udøvere som gennemfører en uddan-
nelse efter den nye gymnasiereform, omfatter stikprøven samtlige godkendte udøvere i årene 
2001, 2003, 2005 og 2006.  
 
Fra Team Danmark modtog vi adresseoplysninger på 1.562 godkendte udøvere. Adresseoplys-
ningerne stammede fra det år udøveren var godkendt til ordningen. EVA fik cpr-kontoret til at 
veksle udøvernes adresser til aktuelle adresseoplysninger. Cpr-kontoret kunne matche 1.209 
adresser, mens EVA manuelt søgte efter adresseoplysninger for de resterende 353 adresser. EVA 
fandt yderligere 251 adresser, hvilket betyder at vi i alt havde matchet 1.460 udøvere. Den ende-
lige bruttostikprøve var på 1.388 udøvere, da EVA frasorterede 31 udøvere der boede i udlandet 
og derudover var der 41 udøvere der var ubekendt på adressen.  
 
I august/september 2008 udsendte Express spørgeskemaet postalt til de 1.388 udøvere. Da svar-
procenten efter ca. 14 dage var meget lav, opsatte EVA også skemaet til et web baseret spørge-
skema. I den efterfølgende rykker var det muligt for respondenterne at besvare det medsendte 
papirskema eller besvare det web baserede skema via et link i rykkerbrevet. Rykkerskrivelsen blev 
desværre både sendt ud til respondenter der havde besvaret og respondenter der ikke havde be-
svaret. Dette skyldes at Express har lavet en fejl i datanøglen der kobler spørgeskema data og 
baggrundsinformationer som fx adresseoplysninger. Af denne grund var det ikke alle responden-
ter som ikke havde besvaret, der fik en rykkerskrivelse, hvilket naturligvis har reduceret effekten 
af rykkeren. Express har fuldt ud påtaget sig ansvaret for fejlen.  
 
Fejlen har også betydet at informationer om hvilket forbund udøveren er tilknyttet, og hvilken år 
udøveren er blevet godkendt til ordningen, ikke kan kobles på spørgeskemadata. Heldigvis inde-
holder spørgeskemaet navne på de udøvere som er interesseret i at deltage i fokusgrupper. For 
disse udøvere har det været muligt at koble ovennævnte baggrundskarakteristika. Gruppen er på 
279 udøvere og udgår ca. 44 % af stikprøven. I afsnittet om bortfaldsanalyse behandles det om 
denne gruppe er skæv i forhold til hele stikprøven samt populationen. EVA har overvejet at ud-
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sende spørgeskemaet igen, men har forkastet muligheden, da svarprocenten forventes at blive 
meget lav.  
 
Ud af de 1.388 udøvere har 633 udøvere besvaret skemaet, hvilket giver en svarprocent på 46 %. 
Svarprocenten er lav, men vurderes som tilfredsstillende, når man tager den fejlslagne rykkerskri-
velse i betragtning. Den lave svarprocent, kan også skyldes at der er et stort bortfald blandt de 
udøvere der ikke har gjort brug af ordningen, da denne gruppe har haft et lavt incitament til at 
besvare skemaet. 
 
I bortfaldsanalysen kan vi ikke sammenligne bruttostikprøven med hele nettostikprøven (alle be-
svarelser), pga. Express’ ovennævnte fejl. I stedet undersøger vi om de 279 respondenter, hvor 
det har været muligt at koble baggrundsinformationer, adskiller sig fra bruttostikprøven i forhold 
til hvilke forbund udøverne er medlem af og hvilket år de blev godkendt til ordningen. Derudover 
sammenligner vi hele nettostikprøven med de 279 udøvere. Denne sammenligning foretager vi, 
for at undersøge om de 279 udøvere ligner udøvere i hele nettostikprøven. Hvis de to grupper 
ligner hinanden, vil det være muligt at analysere kryds mellem tilknytning til forbund og spørgs-
mål i skemaet, baseret på de 279 respondenter. Usikkerheden for de statistiske test på omtalte 
kryds er naturligvis højere end hvis det var muligt at basere analysen på hele nettostikprøven.  
 
I nedenstående tabel bliver de tre grupper sammenlignet. Af tabellen ses at de 279 respondenter 
afviger relativt beskeden fra bruttostikprøven, når man undersøger udøvernes tilknytning til for-
bund. Udøvere fra Danmarks Basketball-Forbund og Dansk Badminton Forbund er dog underre-
præsenteret blandt de 279 udøvere. Gruppen med de 279 udøvere er marginalt overrepræsente-
ret (2 procentpoint) i forhold til udøvere der dyrker holdsport. I forhold til året for udøvernes 
godkendelse af ordningen, ligner de to grupper meget hinanden, dog er 2003 årgangen beske-
dent underrepræsenteret (4 procentpoint) blandt de 279 udøvere. EVA vurderer at de beskedne 
forskelle mellem de to grupper ikke har betydning for datakvaliteten, og herved vurdere EVA at 
de 279 udøvere ligner bruttostikprøven målt på de nævnte parametre.  
 
I den efterfølgende analyse sammenlignes de 279 udøvere med nettostikprøven på følgende 
spørgeskemaspørgsmål: køn, ordning, idrætslige niveau, indgået kontrakt og samlet tilfredshed 
med ordningen. Sammenligningen viser at kvinder er svagt underrepræsenteret (2 procentpoint) 
blandt de 279 udøvere, og der er flere (7 procentpoint) blandt de 279 udøvere der har taget et 
forlænget forløb i et almindeligt gymnasium. Derudover ses det at ambitionerne for det idrætsli-
ge niveau under uddannelsen er svagt højere blandt de 279 udøvere, samtidig med at der er en 
svag overrepræsentation (2 procentpoint) af udøvere der her indgået en kontrakt. I forhold til den 
samlede tilfredshed er de 279 udøvere svagt mere utilfredse. Det er EVA’s vurdering at forskelle-
ne mellem de 279 udøvere og nettostikprøven er svage og at de 279 udøvere, derved ikke adskil-
ler sig væsentligt fra nettostikprøven. EVA vurderer derfor at det er forsvarligt at lave kryds mel-
lem tilknytning til forbund og andre spørgsmål i skemaet.    
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Tabel 1 
Bortfaldsanalyse 

Variabel Brutto-stikprøve i 

% 

 (n=1562) 

Netto-stikprøve i 

% 

 (n=633) 

(=besvarelser) 

Respondenter der 

har svaret at de 

er interesseret i 

at deltage i fo-

kusgruppeinter-

view og som vi 

derfor har bag-

grundsinforma-

tioner for i % 

(n=279) 

Forbund    

Dansk Boldspil Union 12 - 12 

Dansk Håndbold Forbund 13 - 14 

Dansk Svømmeunion 13 - 15 

Danmarks Basketball-Forbund 8  4 

Dansk Badminton Forbund 8 - 5 

Andre forbund 45 - 50 

Holdsport eller individuel sport  -  

Holdsport 53 - 55 

Individuel sport 47 - 45 

Godkendelsesår    

2001 23 - 23 

2003 27 - 23 

2005 26 - 28 

2006 25 - 26 

Køn    

Mand - 46 48 

Kvinde - 54 52 

Ordning    

Forlænget forløb på falkonergården eller Marselisborg - 23 20 

Forlænget forløb på et almindeligt gymnasium - 43 50 

Ikke forlænget forløb - 34 30 

Idrætslige niveau    

Jeg vil reducere mit idrætslige niveau - 1 1 

Jeg vil bibeholde mit idrætslige niveau - 9 7 

Jeg vil forbedre mit idrætslige niveau - 78 83 

Jeg satser ikke længere på eliteidræt - 12 9 

Indgået kontrakt?    

Ja - 28 30 

Nej - 72 70 

Samlet tilfredshed med forløb    

Tilfreds - 43 39 

Overvejende tilfreds - 47 48 

Overvejende utilfreds - 8 9 

Utilfreds - 3 4 

Kilde: Data fra Team Danmark samt EVA' spørgeskemadata 

 
 
I næste kapitel fremstilles alle spørgsmål fra spørgeskemaet i frekvenstabeller. I kapitel 3 fremstil-
les alle signifikante krydstabeller ved et signifikansniveau på 0,05. Følgende baggrundsvariable er 
blevet krydset med alle andre spørgsmål i skemaet: køn, ordning, holdsport/individuel sport, for-
bund, sportsligt niveau, forældres uddannelsesniveau, hvorvidt man har uddannet sig under den 
nye gymnasiereform og indgået kontrakt.   
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2 Frekvenstabeller 

Spørgsmål 1 

Køn

287 45,9

338 54,1

625 100,0

8

633

mand

kvinde

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 2 

Hvilket år er du født?

3 ,5

3 ,5

10 1,7

54 8,9

63 10,4

12 2,0

55 9,1

78 12,9

67 11,1

139 23,0

115 19,0

5 ,8

604 100,0

29

633

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 3 

Hvilken ordning har du gjort brug af i forbindelse med
den ungdomsuddannelse du har gået på?

140 23,3

249 41,4

1 ,2

7 1,2

10 1,7

185 30,7

8 1,3

2 ,3

602 100,0

31

633

Forlænget gymnasieforløb
ved Falkonergården eller
Marselisborg

Forlænget gymnasieforløb på
et andet gymnasium

Forlænge
erhvervsuddannelsesforløb
EUD o lign

HF eller HG som forlængede
forløb

Almindeligt gymansieforløb
ved Falkonergården eller
Marselisborg

Almindeligt gymnasieforløb på
andet gymnasium

HF eller HG som almindeligt
forløb

Er ikke gået i gang med nogen
ungdomsuddannelse

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
Anmærkning: HF og HG er i tabellen slået sammen af hensyn til overskueligheden og fordi der er 
tale om så små talværdier. I de tabeller hvor spørgsmål 3 er krydset med andre variable, se afsnit 
3.2, indgår disse ikke. Med hensyn til fordelingen af Team Danmark godkendte elever på ung-
domsuddannelser, se afsnit 5.1 i evalueringsrapporten. 

 
Spørgsmål 4 

Hvis du ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse,
eller er holdt på uden at gennemføre, hvad skyldes det
så? (sæt evt. flere X)

7 18,9%

12 32,4%

2 5,4%

5 13,5%

2 5,4%

6 16,2%

15 40,5%

49 132,4%

Det var for vanskeligt at
forene det sportslige med
uddannelsen

Jeg mistede lysten til
uddannelsen

Uddannelsen var for svær
fagligt set

Jeg ville prioritere min sport

Jeg manglede støtte fra
min klub eller mit forbund

Jeg manglede støtte fra
min skole

Andet skriv gerne hvad

Total

N

Responses
Percent of

Cases
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Spørgsmål 5 

Hvis du ikke har gjort brug af muligheden for
forlængelse, men i stedet valgt et almindeligt forløb,
hvad skyldes det så?

98 62,4

14 8,9

7 4,5

6 3,8

26 16,6

6 3,8

157 100,0

476

633

Jeg kunne godt klare både
min sport og uddannelsen
uden forlængelse

Skolens tilrettelæggelse var
ikke hensigtsmæssig

Fordelen ved forlængelsen
kom for sent i forløbet

Det ville have begrænset
mine valg af fag og
studieretningsmuligheder

Min sportslige karrierer
stoppede så der var ikke
brug for forlængelsen

Jeg havde brug for at blive
hurtigt færdig af hensyn til
sporten

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 6 

Hvad var vigtigst for dig da du søgte forlænget
ungdomsuddannelse? (sæt evt. flere X)

74 13,3%

114 20,5%

390 70,0%

578 103,8%

At få så godt
uddannelsesresultat som
muligt

At få så gode sportslige
resultater som muligt

Begge dele var lige vigtige

Total

N

Responses
Percent of

Cases

 
 
Spørgsmål 7 

Har din idrætsgren haft betydning for
dit valg af ungdomsuddannelse?

214 34,7

403 65,3

617 100,0

16

633

Ja

Nej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 8 

Har du deltaget i et eller flere af følgende mesterskaber
undervejs i din ungdomsuddannelse? (sæt evt. flere X)

59 14,6%

243 60,1%

97 24,0%

327 80,9%

726 179,7%

OL, VM eller EM for seniorer

OL, VM eller EM for unge

Nordisk eller andet
internationalt mesterskab for
seniorer

Nordisk eller andet
internationalt mesterskab for
unge

Total

N

Responses
Percent of

Cases

 
 
Spørgsmål 9 

Hvad er eller var dine sportslige ambitioner da du var
eller mens du er i gang med din ungdomsuddannelse?

5 ,8

54 9,0

464 77,7

74 12,4

597 100,0

36

633

Jeg vil reducere mit idrætslige
niveau

Jeg vil bibeholde mit
nuværende idrætslige niveau

Jeg vil forbedre mit
nuværende idrætslige niveau

Jeg satser ikke længere på
eliteidræt

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 10 

Angiv det højeste uddannelsesniveau som din far
eller mor eller begge har

196 31,8

240 38,9

65 10,5

57 9,2

20 3,2

10 1,6

29 4,7

617 100,0

16

633

Lang videregående
uddannelse

Mellemlang videregående
uddannelse

Kort videregående
uddannelse

Erhvervsuddannelse

Ungdomsuddannelse eller
gymnasieuddannelse

Grundskole

Ved ikke

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 11 

Den ungdomsuddannselse eller ordning du har valgt..

3 ,5

203 35,3

72 12,5

297 51,7

575 100,0

58

633

Den er jeg ikke startet på
ikke startet på

Jeg er i gang med
uddannelsen

Jeg er holdt op på
uddannelsen uden at
fuldføre og bestå den

Jeg har gennemført
uddannelsen og bestået den

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 12 

Hvilket år påbegyndte du din ungdomsuddannelse?

2 ,3

1 ,2

25 4,2

89 15,1

10 1,7

33 5,6

104 17,6

21 3,6

148 25,0

147 24,9

10 1,7

1 ,2

591 100,0

42

633

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 13 
 

Hvilket år afsluttede du din ungdomsuddannelse
- med eksamen eller ved frafald uden eksamen?

1 ,2

3 ,6

5 1,0

47 9,2

72 14,1

16 3,1

53 10,4

86 16,8

89 17,4

91 17,8

46 9,0

3 ,6

512 100,0

121

633

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
Spørgsmål 14 

Hvis du har afsluttet en studentereksamen, hvad var dit
samlede karaktersnit som står anført på dit eksamensbevis?

258

25

8,593

7,900

8,700

9,300

Valid

Missing

N

Mean

25

50

75

Percentiles

 
Spørgsmål 15 

Hvis du er igang med din
ungdomsuddannelse, hvilket år går du på?

2 ,8

13 5,4

143 59,6

82 34,2

240 100,0

393

633

1 år

2 år

3 år

4 år

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 16 

Hvornår oplevede du at forlængelsen i
praksis trådte i kraft?

92 23,7

257 66,2

32 8,2

7 1,8

388 100,0

245

633

1 år

2 år

3 år

4 år

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 17 

Har du under uddannelsesforløbet deltaget
i morgentræning skemalagt af skolen?

179 29,4

430 70,6

609 100,0

24

633

Ja

Nej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
Spørgsmål 18 

Hvordan boede du størstedelen af tiden hvor du var i
gang med - eller nu mens du er i gang med - din
ungdomsuddannelse?

26 4,3

522 87,1

11 1,8

6 1,0

1 ,2

6 1,0

27 4,5

599 100,0

34

633

Alene

Hos Forældre

Sammen med andre unge på
kollegium eller lignende der
også var elitesportsudøvere

Sammen med andre unge på
kollegium eller lignende der
ikke nødvendigvis var
elitesportsudøvere

I kollektiv eller bofællesskab

Med samlever

Jeg har boet lige lang tid to af
stederne

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 19 
 

Antal timer i typisk uge i hhv. 
Tidsforbrug 

  

”højsæson” ”lavsæson” 
Træning 14 12 
Konkurren-cer/kampe 

8 3 
Transport til idræt 

5 4 

Id
ræ

t 

I alt idræt 26 17 
Tid i skolen 

19 17 
Lektier ol. 

5 5 
Transport til skole 

4 4 

U
d

d
an

n
el

se
, h

er
u

n
-

d
er

 e
vt

. p
ra

kt
ik

 

I alt uddannelse 30 29 
Arbejde 5 5 
Transport til arbejde 

2 2 Er
h

ve
rv

s-
ar

b
ej

d
e 

I alt til arbejde 11 12 
  Alt i alt 59 51 

 
Spørgsmål 20 

Hvordan er eller var turnerings og stævneaktivitet
fordelt over året mens du er eller var i gang?

227 38,3

84 14,2

101 17,1

133 22,5

47 7,9

592 100,0

41

633

Meget jævnt fordelt, og det
passer godt sammen med
uddannelsesaktiviteten

Meget jævnt fordelt, og det
passer ikke godt sammen
med uddannelsesaktiviteten

Meget ujævnt fordelt, men det
passer godt sammen med
uddannelsesaktiviteten

Meget ujævnt fordelt, og det
passer ikke godt sammen
med uddannelsesaktiviteten

Ved ikke

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 



Evaluering af Team Danmarks forlængede ungdomsuddannelse 16 
 

Spørgsmål 21 

I hvor høj grad støtter eller støttede dit forbund
eller din klub dig til studier når I er eller da I
var på træningslejr, konkurrencer og lignende?

103 17,5

194 32,9

135 22,9

157 26,7

589 100,0

44

633

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
Spørgsmål 22 

Har du undervejs i forløbet indgået en
kontrakt med en klub?

168 27,6

440 72,4

608 100,0

25

633

Ja

Nej

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 23 

Hvis ja, hvilken type kontrakt er/var der
tale om? (evt. flere X)

19 11,2%

82 48,2%

77 45,3%

178 104,7%

Fuldtidsk
ontrakt

Deltidsko
ntrakt

Bibeskæf
tigelsesk
ontrakt

Total

N

Responses
Percent of

Cases
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Spørgsmål 24 

Hvis ja, hvilke kontraktlige bindinger indebærer eller
indebar denne for dine muligheder for at gennemføre
en uddannelse?

4 2,3

33 19,3

134 78,4

171 100,0

462

633

De kontraktlige bindinger
gør det meget vanskeligt at
finde tid til uddannelse

De kontraktlige bindeinger
gør det vanskeligt at finde
tid til uddannelse

De kontraktlige bindinger er
ikke noget problem i forhold
til at finde tid til uddannelse

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 25  

Hvor mange andre i din klasse var også på TD
ordningen med forlænget ungdomsuddannsel -
omtrntligt og som gennesnit over

212 37,8

122 21,7

62 11,1

117 20,9

48 8,6

561 100,0

72

633

Jeg var den eneste på TD
i min klasse

Der var to til tre andre på
TD i min klasse

Der var over tre, men ike
alle i min klasse var på TD

Alle eller størstedelen i min
klasse var på TD

Jeg har gået i forskellige
klasser og har oplevet
fø'gende af ovenfor
nævnte, skriv nr

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 25a 

Jeg har gået i forskellige klasser og har oplevet
følgende af ovenfor nævnte, sæt X

38 86,4%

11 25,0%

5 11,4%

1 2,3%

55 125,0%

Jeg var den eneste på
Team Danmark ordningen i
min klasse

Der var to til tre andre på
Team Danmark ordningen i
min klasse

Der var over tre, men ikke
alle i min klasse var på
Team Danmark ordningen

Alle eller størstedelen af
min klasse var på Team
Danmark ordningen

Total

N

Responses
Percent of

Cases

 
 
Spørgsmål 26 

Hvor tilfreds var du med denne fordeling af elever?

328 56,8

155 26,9

51 8,8

43 7,5

577 100,0

56

633

Tilfreds

Overvejende tilfreds

Overvejende utilfreds

Utilfreds

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 27 

Ville du have foretrukket en anden længde af din
ungdomsuddannelse end den du har fået
godkendelse til?

526 89,2

48 8,1

16 2,7

590 100,0

43

633

Nej længden har
været passende

Ja kortere

Ja op til et år længere

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 28 

Hvor tilfreds var eller er du med fordelingen af
spidsbelastningen henover de år din
ungdomsuddannelse varede eller har varet?

165 27,8

279 47,0

112 18,9

38 6,4

594 100,0

39

633

Tilfreds

Overvejende tilfreds

Overvejende utilfreds

Utilfreds

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 29 

Hvor tilfreds var eller er du med skemalægningen
i forhold til placering af timer henover ugen -
uddannelsen set undet et?

156 26,4

270 45,6

98 16,6

68 11,5

592 100,0

41

633

Tilfreds

Overvejende tilfreds

Overvejende utilfreds

Utilfreds

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 30 

Hvor tilfreds var eller er du med den fleksibilitet du
oplever eller har oplevet som elitesportsudøver i
forhold til din ungdomsuddannelse?

268 45,1

215 36,2

75 12,6

36 6,1

594 100,0

39

633

Tilfreds

Overvejende tilfreds

Overvejende utilfreds

Utilfreds

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 31 

I hvor høj grad har du fået eller får du den hjælp
og støtte du har haft eller har behov for til at
kombinere eliteidræt og ungdomsuddannelse?

165 28,2

274 46,8

103 17,6

44 7,5

586 100,0

47

633

I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

Spørgsmål 32 

Hvem har været din eller dine vigtigste støttepersoner i
forhold til at kombinere elitesport og
ungdomsuddannelse? (sæt evt. flere kryds)

116 63,4%

16 8,7%

23 12,6%

8 4,4%

59 32,2%

10 5,5%

10 5,5%

242 132,2%

Din studievejleder på skolen

En lærer på skolen

Din træner i din klub

Træner, leder ol i forbundet

En forælder

En Team-Danmark vejleder

En der ikke er nævnt ovenfor

Total

N

Responses
Percent of

Cases

 
 
Spørgsmål 33 

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne blive i
dit lokalområde mens du uddanner dig og dyrker
idræt på eliteniveau?

386 64,2

109 18,1

47 7,8

28 4,7

31 5,2

601 100,0

32

633

I høj grad vigtigt

I nogen grad vigtigt

I mindre grad vigtigt

Slet ikke vigtigt

I praksis ikke relevant

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 34 

Hvor vigtigt har det været for dig at gå i en klasse
med mange sportsfolk?

159 28,5

127 22,8

102 18,3

88 15,8

82 14,7

558 100,0

75

633

I høj grad vigtigt

I nogen grad vigtigt

I mindre grad vigtigt

Slet ikke vigtigt

I praksis ikke relevant

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 35 

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne vælge
mellem forskellige fag og studieretninger i
forbindelse med ungdomsuddannelse?

316 53,0

192 32,2

45 7,6

15 2,5

28 4,7

596 100,0

37

633

I høj grad vigtigt

I nogen grad vigtigt

I mindre grad vigtigt

Slet ikke vigtigt

I praksis ikke relevant

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 36 

Hvordan har du oplevet at samarbejdet fungerer
mellem din skole og dem der har med din sport at
gøre fx i din klub eller i dit forbund?

61 10,3

138 23,4

45 7,6

32 5,4

251 42,5

63 10,7

590 100,0

43

633

Godt

Overvejende godt

Overvejende dårligt

Dårligt

Der har slet ikke været
noget samarbejde

Ved ikke

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Spørgsmål 37 

Hvor tilfreds var eller er du i dag samlet set med det
forløb du har gennemført eller har været i gang med?

256 42,7

280 46,7

48 8,0

15 2,5

599 100,0

34

633

Tilfreds

Overvejende tilfreds

Overvejende utilfreds

Utilfreds

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
Spørgsmål 38 

Ville du været gået i gang med en ungdomsuddannelse
hvis du ikke kunne have fået den forlænget?

353 65,9

132 24,6

14 2,6

37 6,9

536 100,0

97

633

Ja og jeg tror at jeg ville have
kunnet gennemføre den uden
forlængelse

Ja men jeg tror ikke at jeg ville
have kunnet gennemføre den
uden forlængelse

Nej

Ved ikke

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 
 
Spørgsmål 39 

Hvor enig er du i følgende udsagn: Mine
muligheder for at få en succesfuld
eliteidrætskarriere blev forbedret eller forbedres af
at jeg tager eller har taget en ungdomsuddannelse

140 23,6

186 31,4

141 23,8

71 12,0

24 4,1

30 5,1

592 100,0

41

633

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent

 



Evaluering af Team Danmarks forlængede ungdomsuddannelse 23 
 

Spørgsmål 40 

Hvor enig er du i følgende udsagn: Mine
muligheder for at få en uddannelse blev
forbedret eller forbedres af at jeg tager eller
har taget en forlænget ungdomsuddannelse

203 37,5

200 36,9

52 9,6

29 5,4

58 10,7

542 100,0

91

633

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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Baggrundsspørgsmål (ikke besvaret i skemaet) 

Forbund

15 5,4

10 3,6

9 3,2

5 1,8

7 2,5

2 ,7

10 3,6

1 ,4

32 11,5

1 ,4

2 ,7

18 6,5

2 ,7

2 ,7

2 ,7

40 14,3

3 1,1

15 5,4

2 ,7

9 3,2

9 3,2

9 3,2

1 ,4

1 ,4

1 ,4

6 2,2

3 1,1

42 15,1

2 ,7

5 1,8

2 ,7

10 3,6

1 ,4

279 100,0

354

633

Dansk Badminton Forbund

Danmarks
Basketball-Forbund

Danmarks Cykle Union

Danmarks Gymnastik
Forbund

Danmarks Ishockey Union

Danmarks
Sportsdanserforbund

Dansk Atletik Forbund

Dansk Automobil Sports
Union

Dansk Boldspil Union

Dansk BordTennis Union

Dansk Bueskytteforbund

Dansk Forening for Rosport

Dansk Fægte-Forbund

Dansk Golf Union

Dansk Handicap-Idræts
Forbund

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Judo & Ju-jitsu Union

Dansk Kano og Kajak
Forbund

Dansk Karate Forbund

Dansk Orienterings-Forbund

Dansk Ride Forbund

Dansk Sejlunion

Dansk Skiforbund

Dansk Skytte Union

Dansk Skøjte Union

Dansk Sportsdanser Forbund

Dansk Squash Forbund

Dansk Svømmeunion

Dansk Taekwondo Forbund

Dansk Tennis Forbund

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Volleyball Forbund

Dansk
Vægtløftnings-Forbund

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Valid Percent
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3 Krydstabeller 

3.1 Køn 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 3 

23,7% 47,7% 28,7% 100,0%

22,8% 38,8% 38,4% 100,0%

23,2% 42,9% 33,9% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

Forlænget
forløb på ved

Folkonergården
eller

Marselisborg

Forlænget
forløb på et
almindeligt
gymnasium

Ikke forlænget
forløb

Hvilken ordning har du gjort brug af i forbindelse
med den ungdomsuddannelse du har gået på?

Total

 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 9 % within Køn

5,8% 83,1% 11,2% 100,0%

13,2% 73,2% 13,6% 100,0%

9,7% 77,8% 12,4% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

Jeg vil
bibeholde eller
reducere mit

idrætslige
niveau

Jeg vil forbedre
mit nuværende

idrætslige
niveau

Jeg satser
ikke længere
på eliteidræt

Hvad er eller var dine sportslige ambitioner da du var
eller mens du er i gang med din

ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 20 

38,0% 17,3% 23,5% 21,2% 100,0%

45,1% 13,7% 14,4% 26,8% 100,0%

41,7% 15,4% 18,7% 24,1% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

Meget jævnt
fordelt, og det

passer godt
sammen med
uddannelsesa

ktiviteten

Meget jævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Meget ujævnt
fordelt, men det

passer godt
sammen med

uddannelsesakti
viteten

Meget ujævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Hvordan er eller var turnerings og stævneaktivitet fordelt over året
mens du er eller var i gang?

Total
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Spørgsmål 1 X Spørgsmål 22 

34,8% 65,2% 100,0%

21,7% 78,3% 100,0%

27,7% 72,3% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

Ja Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en

kontrakt med en klub?

Total

 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 24 

30,0% 70,0% 100,0%

10,0% 90,0% 100,0%

21,8% 78,2% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

De kontraktlige
bindeinger gør
det vanskeligt
eller meget

vanskeligt at
finde tid til
uddannelse

De kontraktlige
bindinger er ikke
noget problem i

forhold til at
finde tid til
uddannelse

Hvis ja, hvilke kontraktlige bindinger
indebærer eller indebar denne for

dine muligheder for at gennemføre
en uddannelse?

Total

 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 28 

27,8% 42,1% 23,4% 6,6% 100,0%

27,6% 51,1% 14,9% 6,3% 100,0%

27,7% 46,9% 18,9% 6,5% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var eller er du med fordelingen af
spidsbelastningen henover de år din ungdomsuddannelse

varede eller har varet?

Total

 
 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 33 

62,9% 21,6% 7,7% 7,7% 100,0%

71,5% 17,4% 8,9% 2,3% 100,0%

67,6% 19,3% 8,3% 4,8% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt Slet ikke vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne blive i dit lokalområde
mens du uddanner dig og dyrker idræt på eliteniveau?

Total
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Spørgsmål 1 X Spørgsmål 34 % within Køn

29,5% 23,8% 21,9% 24,8% 100,0%

36,4% 29,2% 21,2% 13,3% 100,0%

33,3% 26,8% 21,5% 18,4% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt Slet ikke vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at gå i en klasse med mange
sportsfolk?

Total

 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 35 

% within Køn

48,2% 36,2% 10,9% 4,7% 100,0%

62,1% 31,7% 5,2% 1,0% 100,0%

55,8% 33,7% 7,8% 2,7% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt Slet ikke vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne vælge mellem
forskellige fag og studieretninger i forbindelse med

ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 38 % within Køn

65,4% 30,0% 4,6% 100,0%

75,9% 23,0% 1,1% 100,0%

70,9% 26,3% 2,8% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

Ja og jeg tror
at jeg ville

have kunnet
gennemføre

den uden
forlængelse

Ja men jeg tror
ikke at jeg ville
have kunnet

gennemføre den
uden

forlængelse Nej

Ville du været gået i gang med en
ungdomsuddannelse hvis du ikke kunne have

fået den forlænget?

Total

 

Spørgsmål 1 X Spørgsmål 39 

26,8% 31,4% 21,1% 14,2% 6,5% 100,0%

23,1% 34,4% 28,8% 11,4% 2,3% 100,0%

24,8% 33,0% 25,2% 12,7% 4,3% 100,0%

mand

kvinde

Køn

Total

Meget enig Enig
Hverken enig

eller uenig Uenig Meget uenig

Hvor enig er du i følgende udsagn: Mine muligheder for at få en succesfuld
eliteidrætskarriere blev forbedret eller forbedres af at jeg tager eller har

taget en ungdomsuddannelse

Total
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3.2 Ordning 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 7 

69,8% 30,2% 100,0%

27,4% 72,6% 100,0%

18,9% 81,1% 100,0%

34,5% 65,5% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Ja Nej

Har din idrætsgren haft
betydning for dit valg af
ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 9 

6,1% 84,1% 9,8% 100,0%

6,1% 85,4% 8,5% 100,0%

16,8% 64,5% 18,8% 100,0%

9,7% 77,9% 12,3% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Jeg vil
bibeholde eller
reducere mit

idrætslige
niveau

Jeg vil forbedre
mit nuværende

idrætslige
niveau

Jeg satser
ikke længere
på eliteidræt

Hvad er eller var dine sportslige ambitioner da du var
eller mens du er i gang med din

ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 16 

36,1% 52,5% 8,2% 3,3% 100,0%

17,7% 72,2% 8,9% 1,3% 100,0%

24,0% 65,5% 8,6% 1,9% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Hvilken ordning har du gjort
brug af i forbindelse med
den ungdomsuddannelse
du har gået på?

Total

1 år 2 år 3 år 4 år

Hvornår oplevede du at forlængelsen i praksis trådte i
kraft?

Total
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Spørgsmål 3 X Spørgsmål 17 

68,3% 31,7% 100,0%

16,6% 83,4% 100,0%

18,4% 81,6% 100,0%

29,6% 70,4% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Ja Nej

Har du under
uddannelsesforløbet

deltaget i morgentræning
skemalagt af skolen?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 20 

45,2% 20,6% 14,3% 19,8% 100,0%

36,7% 17,9% 23,6% 21,8% 100,0%

44,0% 8,3% 17,3% 30,4% 100,0%

41,1% 15,5% 19,3% 24,1% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på e
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Meget jævnt
fordelt, og det

passer godt
sammen med
uddannelsesa

ktiviteten

Meget jævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Meget ujævnt
fordelt, men det

passer godt
sammen med

uddannelsesakti
viteten

Meget ujævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

vordan er eller var turnerings og stævneaktivitet fordelt over året
mens du er eller var i gang?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 22 

24,8% 75,2% 100,0%

34,8% 65,2% 100,0%

20,2% 79,8% 100,0%

27,6% 72,4% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Ja Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en

kontrakt med en klub?

Total
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Spørgsmål 3 X Spørgsmål 25 
 g gj g g g p

1,5% ,8% 4,5% 86,5% 6,8% 100,0%

45,5% 28,1% 12,8% 13,6% 100,0%

55,5% 30,6% 12,7% 1,2% 100,0%

37,9% 22,2% 10,7% 21,3% 7,9% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på
almindeligt gymnas

Ikke forlænget forlø

Hvilken ordning har d
gjort brug af i forbind
med den
ungdomsuddannelse d
har gået på?

Total

Jeg var den
eneste på TD
i min klasse

Der var to til
tre andre på

TD i min klasse

Der var over
re, men ike alle 
min klasse var

på TD

Alle eller
størstedelen i
min klasse var

på TD

Jeg har gået i
forskellige
klasser og

har oplevet
fø'gende af

ovenfor
nævnte,
skriv nr

Hvor mange andre i din klasse var også på TD ordningen med forlænget
ungdomsuddannsel - omtrntligt og som gennesnit over

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 26 

76,5% 17,6% 2,9% 2,9% 100,0%

46,7% 29,9% 12,7% 10,7% 100,0%

56,6% 28,9% 8,7% 5,8% 100,0%

57,1% 26,6% 9,0% 7,2% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var du med denne fordeling af elever?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 27 

88,0% 12,0% 100,0%

88,2% 9,8% 2,0% 100,0%

91,8% 2,7% 5,4% 100,0%

89,3% 8,0% 2,7% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Nej længden
har været
passende Ja kortere

Ja op til et
år længere

Ville du have foretrukket en anden længde
af din ungdomsuddannelse end den du har

fået godkendelse til?

Total
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Spørgsmål 3 X Spørgsmål 28 g gj g g g p

26,5% 37,1% 20,5% 15,9% 100,0%

23,9% 43,3% 19,0% 13,8% 100,0%

30,6% 51,1% 12,4% 5,9% 100,0%

26,7% 44,4% 17,2% 11,7% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var eller er du med skemalægningen i forhold til
placering af timer henover ugen - uddannelsen set undet et?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 8 

36,4% 32,1% 31,4% 100,0%

46,3% 20,6% 33,1% 100,0%

38,9% 20,7% 40,4% 100,0%

41,5% 23,3% 35,2% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Har været til
OL, VM eller
EM for enten
seniorer eller

for unge

Har været til
Nordisk eller

andet
internationalt
mesterskab
for seniorer

eller for unge

Har ikke været
til nævnte
stævner

Sportsligt niveau

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 30 

58,8% 32,4% 8,1% ,7% 100,0%

42,4% 34,7% 13,9% 9,0% 100,0%

41,2% 38,5% 13,9% 6,4% 100,0%

46,0% 35,4% 12,5% 6,2% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var eller er du med den fleksibilitet du oplever elle
har oplevet som elitesportsudøver i forhold til din

ungdomsuddannelse?

Total

 



Evaluering af Team Danmarks forlængede ungdomsuddannelse 32 
 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 31 g gj g g g p

36,1% 51,9% 9,8% 2,3% 100,0%

27,5% 45,1% 20,9% 6,6% 100,0%

22,2% 46,5% 19,5% 11,9% 100,0%

27,8% 47,2% 17,8% 7,3% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

I hvor høj grad har du fået eller får du den hjælp og støtte
du har haft eller har behov for til at kombinere eliteidræt og

ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 34 

56,7% 25,4% 10,4% 7,5% 100,0%

21,2% 28,0% 26,5% 24,3% 100,0%

27,8% 27,1% 23,3% 21,8% 100,0%

33,6% 27,0% 20,8% 18,6% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt Slet ikke vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at gå i en klasse med mange
sportsfolk?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 35 

64,3% 29,5% 5,4% ,8% 100,0%

48,5% 37,9% 10,6% 3,0% 100,0%

57,7% 32,4% 6,0% 3,8% 100,0%

55,3% 34,1% 7,9% 2,7% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt Slet ikke vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne vælge mellem
forskellige fag og studieretninger i forbindelse med

ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 36 

18,3% 34,2% 10,0% 4,2% 33,3% 100,0%

9,9% 22,4% 9,9% 6,7% 51,1% 100,0%

10,4% 23,3% 6,1% 6,7% 53,4% 100,0%

12,1% 25,5% 8,7% 6,1% 47,6% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på 
almindeligt gymnasiu

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindel
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Godt
Overvejende

godt
Overvejende

dårligt Dårligt

Der har slet ikke
været noget
samarbejde

dan har du oplevet at samarbejdet fungerer mellem din skole og dem de
med din sport at gøre fx i din klub eller i dit forbund?

Total
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Spørgsmål 3 X Spørgsmål 37 g gj g g g p

47,4% 50,4% 2,2% 100,0%

38,2% 47,2% 11,4% 3,3% 100,0%

47,9% 44,8% 5,2% 2,1% 100,0%

43,7% 47,1% 7,1% 2,1% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var eller er du i dag samlet set med det forløb du
har gennemført eller har været i gang med?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 38 

73,1% 23,8% 3,1% 100,0%

56,6% 39,5% 3,9% 100,0%

94,3% 4,9% ,8% 100,0%

70,6% 26,5% 2,9% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Ja og jeg tror
at jeg ville

have kunnet
gennemføre

den uden
forlængelse

Ja men jeg tror
ikke at jeg ville
have kunnet

gennemføre den
uden

forlængelse Nej

Ville du været gået i gang med en
ungdomsuddannelse hvis du ikke kunne have

fået den forlænget?

Total

 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 39 

29,7% 29,7% 28,1% 9,4% 3,1% 100,0%

22,8% 39,7% 24,1% 9,1% 4,3% 100,0%

22,8% 27,2% 25,0% 20,6% 4,4% 100,0%

24,4% 33,1% 25,4% 13,0% 4,1% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på e
almindeligt gymnasiu

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindels
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Meget enig Enig
Hverken enig

eller uenig Uenig Meget uenig

r enig er du i følgende udsagn: Mine muligheder for at få en succesf
teidrætskarriere blev forbedret eller forbedres af at jeg tager eller ha

taget en ungdomsuddannelse

Total
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Spørgsmål 3 X Spørgsmål 40 g gj g g g p

45,7% 41,1% 9,3% 3,9% 100,0%

46,8% 39,2% 8,9% 5,1% 100,0%

27,8% 44,3% 16,5% 11,3% 100,0%

42,5% 40,8% 10,6% 6,0% 100,0%

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Hvilken ordning har du
gjort brug af i forbindelse
med den
ungdomsuddannelse du
har gået på?

Total

Meget enig Enig Uenig Meget uenig

Hvor enig er du i følgende udsagn: Mine muligheder for at
få en uddannelse blev forbedret eller forbedres af at jeg
tager eller har taget en forlænget ungdomsuddannelse

Total

 

3.3 Holdsport/Individuel sport 

Holdsport/individuel sport X Spørgsmål 3 

 

Holdsport/individuel sport X Spørgsmål 7 

 

Holdsport/individuel sport X Spørgsmål 16 

 

 

 

16,4% 55,6% 28,1% 100,0%

25,5% 40,4% 34,0% 100,0%

19,6% 50,2% 30,2% 100,0%

Individuel sport

Holdsport

Holdsport/individuel 
sport 

Total 

Forlænget forløb
på ved

Folkonergården
eller

Marselisborg

Forlænget
forløb på et 
almindeligt 
gymnasium 

Ikke forlænget 
forløb 

Hvilken ordning har du gjort brug af i forbindelse
med den ungdomsuddannelse du har gået på? 

Total

 

 

27,1% 72,9% 100,0% 
43,2% 56,8% 100,0% 
32,7% 67,3% 100,0% 

Individuel sport

Holdsport

Holdsport/individuel 
sport 

Total 

Ja Nej

Har din idrætsgren haft
betydning for dit valg af
ungdomsuddannelse?

Total 

 

 

20,2% 69,7% 9,2% ,8% 100,0%

35,0% 46,7% 15,0% 3,3% 100,0%

25,1% 62,0% 11,2% 1,7% 100,0%

Individuel sport

Holdsport

Holdsport/individuel 
sport 

Total 

1 år 2 år 3 år 4 år

Hvornår oplevede du at forlængelsen i praksis trådte i
kraft?

Total
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Holdsport/individuel sport X Spørgsmål 17 

 

Holdsport/individuel sport X Spørgsmål 20 

Holdsport/individuel sport X Spørgsmål 22 

 
 

 

 

26,0% 17,5% 26,6% 29,9% 100

51,2% 11,9% 21,4% 15,5% 100

34,9% 15,5% 24,8% 24,8% 100

Individuel sport

Holdsport

Holdsport/individuel
sport

Total 

Meget jævnt
fordelt, og det
passer godt

sammen med
uddannelsesak

tiviteten

Meget jævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelsesa

ktiviteten

Meget ujævnt
fordelt, men det

passer godt
sammen med

uddannelsesakti
viteten

Meget
ujævnt

fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelsesa

ktiviteten

Hvordan er eller var turnerings og stævneaktivitet fordelt over året
mens du er eller var i gang?

To

 

 

19,3% 80,7% 100,0%

34,7% 65,3% 100,0%

24,7% 75,3% 100,0%

Individuel sport

Holdsport

Holdsport/individuel 
sport

Total

Ja Nej 

Har du under 
uddannelsesforløbet 

deltaget i morgentræning 
skemalagt af skolen? 

Total

 

 

13,5% 86,5% 100,0% 
59,8% 40,2% 100,0% 
29,7% 70,3% 100,0% 

Individuel sport

Holdsport

Holdsport/individuel 
sport 

Total 

Ja Nej

Har du undervejs i forløbet
indgået en kontrakt med

en klub?

Total 
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3.4 Forbund 

Forbund X Spørgsmål 20 

52,0% 8,0% 20,0% 20,0% 100,0%

50,0% 11,1% 19,4% 19,4% 100,0%

37,5% 31,3% 6,3% 25,0% 100,0%

27,6% 14,5% 31,0% 26,9% 100,0%

34,9% 15,5% 24,8% 24,8% 100,0%

Dansk Boldspil Union

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Svømmeunion

Andre forbund

Forbund

Total

Meget jævnt
fordelt, og det

passer godt
sammen med
uddannelsesa

ktiviteten

Meget jævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Meget ujævnt
fordelt, men det

passer godt
sammen med

uddannelsesakti
viteten

Meget ujævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Hvordan er eller var turnerings og stævneaktivitet fordelt over året
mens du er eller var i gang?

Total

 

Forbund X Spørgsmål 22 

65,5% 34,5% 100,0%

78,9% 21,1% 100,0%

100,0% 100,0%

18,6% 81,4% 100,0%

29,7% 70,3% 100,0%

Dansk Boldspil Union

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Svømmeunion

Andre forbund

Forbund

Total

Ja Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en

kontrakt med en klub?

Total

 

Forbund X Spørgsmål 26 

42,9% 39,3% 17,9% 100,0%

78,9% 10,5% 10,5% 100,0%

39,5% 28,9% 31,6% 100,0%

53,0% 24,2% 22,8% 100,0%

53,8% 24,5% 21,7% 100,0%

Dansk Boldspil Union

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Svømmeunion

Andre forbund

Forbund

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds

Overvejende
utilfreds/
Utilfreds

Hvor tilfreds var du med denne fordeling af
elever?

Total
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Forbund X Spørgsmål 35 

39,3% 42,9% 17,9% 100,0%

55,3% 44,7% 100,0%

73,7% 21,1% 5,3% 100,0%

60,1% 27,0% 12,8% 100,0%

59,1% 30,6% 10,3% 100,0%

Dansk Boldspil Union

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Svømmeunion

Andre forbund

Forbund

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne
vælge mellem forskellige fag og
studieretninger i forbindelse med

ungdomsuddannelse?

Total

 

3.5 Sportsligt niveau 

Spørgsmål 8 X Spørgsmål 9 p g

9,7% 86,2% 4,0% 100,0%

8,7% 79,7% 11,6% 100,0%

10,8% 66,5% 22,6% 100,0%

9,9% 77,7% 12,4% 100,0%

Har været til OL, VM
eller EM for enten
seniorer eller for unge

Har været til Nordisk
eller andet internationalt
mesterskab for seniorer
eller for unge

Har ikke været til
nævnte stævner

Sportsligt
niveau

Total

Jeg vil
bibeholde eller
reducere mit

idrætslige
niveau

Jeg vil forbedre
mit nuværende

idrætslige
niveau

Jeg satser
ikke længere
på eliteidræt

Hvad er eller var dine sportslige ambitioner da du var
eller mens du er i gang med din

ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 8 X Spørgsmål 17 

24,4% 75,6% 100,0%

41,0% 59,0% 100,0%

27,4% 72,6% 100,0%

29,4% 70,6% 100,0%

Har været til OL, VM
eller EM for enten
seniorer eller for unge

Har været til Nordisk
eller andet internationalt
mesterskab for seniorer
eller for unge

Har ikke været til
nævnte stævner

Sportsligt
niveau

Total

Ja Nej

Har du under
uddannelsesforløbet

deltaget i morgentræning
skemalagt af skolen?

Total
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Spørgsmål 8 X Spørgsmål 20 p g

28,4% 15,9% 23,7% 31,9% 100,0%

48,5% 17,2% 11,9% 22,4% 100,0%

53,6% 13,4% 16,8% 16,2% 100,0%

41,7% 15,4% 18,5% 24,4% 100,0%

Har været til OL, VM
eller EM for enten
seniorer eller for unge

Har været til Nordisk
eller andet internationalt
mesterskab for seniorer
eller for unge

Har ikke været til
nævnte stævner

Sportsligt
niveau

Total

Meget jævnt
fordelt, og det

passer godt
sammen med
uddannelsesa

ktiviteten

Meget jævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Meget ujævnt
fordelt, men det

passer godt
sammen med

uddannelsesakti
viteten

Meget ujævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Hvordan er eller var turnerings og stævneaktivitet fordelt over året
mens du er eller var i gang?

Total

 

Spørgsmål 8 X Spørgsmål 22 

34,3% 65,7% 100,0%

22,5% 77,5% 100,0%

23,3% 76,7% 100,0%

27,6% 72,4% 100,0%

Har været til OL, VM
eller EM for enten
seniorer eller for unge

Har været til Nordisk
eller andet internationalt
mesterskab for seniorer
eller for unge

Har ikke været til
nævnte stævner

Sportsligt
niveau

Total

Ja Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en

kontrakt med en klub?

Total

 

Spørgsmål 8 X Spørgsmål 33 p g

59,0% 23,0% 12,1% 5,9% 100,0%

70,7% 22,6% 4,5% 2,3% 100,0%

76,3% 12,1% 6,1% 5,6% 100,0%

67,7% 19,1% 8,2% 4,9% 100,0%

Har været til OL, VM
eller EM for enten
seniorer eller for unge

Har været til Nordisk
eller andet internationalt
mesterskab for seniorer
eller for unge

Har ikke været til
nævnte stævner

Sportsligt
niveau

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt Slet ikke vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne blive i dit lokalområde
mens du uddanner dig og dyrker idræt på eliteniveau?

Total
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Spørgsmål 8 X Spørgsmål 38 p g

62,7% 32,8% 4,5% 100,0%

72,3% 26,9% ,8% 100,0%

78,8% 19,0% 2,2% 100,0%

70,7% 26,5% 2,8% 100,0%

Har været til OL, VM
eller EM for enten
seniorer eller for unge

Har været til Nordisk
eller andet internationalt
mesterskab for seniorer
eller for unge

Har ikke været til
nævnte stævner

Sportsligt
niveau

Total

Ja og jeg tror
at jeg ville

have kunnet
gennemføre

den uden
forlængelse

Ja men jeg tror
ikke at jeg ville
have kunnet

gennemføre den
uden

forlængelse Nej

Ville du været gået i gang med en
ungdomsuddannelse hvis du ikke kunne have

fået den forlænget?

Total

 
 

3.6 Forældres uddannelsesniveau 

Spørgsmål 10 X Spørgsmål 20 
 

39,7% 14,2% 19,7% 26,5% 100,0%

47,5% 23,8% 15,0% 13,8% 100,0%

40,9% 15,7% 19,0% 24,5% 100,0%

Videregående uddannelse

Ikke videregående
uddannelse

Forældres
uddannelsesniveau

Total

Meget jævnt
fordelt, og det

passer godt
sammen med
uddannelsesa

ktiviteten

Meget jævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Meget ujævnt
fordelt, men det

passer godt
sammen med

uddannelsesakti
viteten

Meget ujævnt
fordelt, og
det passer
ikke godt

sammen med
uddannelses
aktiviteten

Hvordan er eller var turnerings og stævneaktivitet fordelt over året
mens du er eller var i gang?

Total

Spørgsmål 10 X Spørgsmål 34 

32,1% 27,4% 23,7% 16,8% 100,0%

36,8% 25,0% 10,3% 27,9% 100,0%

32,8% 27,0% 21,7% 18,5% 100,0%

Videregående uddannelse

Ikke videregående
uddannelse

Forældres
uddannelsesniveau

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt Slet ikke vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at gå i en klasse med mange
sportsfolk?

Total
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Spørgsmål 10 X Spørgsmål 38 

71,6% 26,7% 1,7% 100,0%

58,5% 32,3% 9,2% 100,0%

69,8% 27,4% 2,7% 100,0%

Videregående uddannelse

Ikke videregående
uddannelse

Forældres
uddannelsesniveau

Total

Ja og jeg tror
at jeg ville

have kunnet
gennemføre

den uden
forlængelse

Ja men jeg tror
ikke at jeg ville
have kunnet

gennemføre den
uden

forlængelse Nej

Ville du været gået i gang med en
ungdomsuddannelse hvis du ikke kunne have

fået den forlænget?

Total

 

3.7 Den nye gymnasiereform 

Spørgsmål 12 X Spørgsmål 3 y gy

23,4% 53,5% 23,0% 100,0%

23,7% 32,9% 43,4% 100,0%

23,6% 42,7% 33,7% 100,0%

Gamle reform

Nye reform

Er udøveren uddannet under
den nye gymnasiereform

Total

Forlænget
forløb på ved

Folkonergården
eller

Marselisborg

Forlænget
forløb på et
almindeligt
gymnasium

Ikke forlænget
forløb

Hvilken ordning har du gjort brug af i forbindelse
med den ungdomsuddannelse du har gået på?

Total

 

Spørgsmål 12 X Spørgsmål 7 

27,0% 73,0% 100,0%

40,5% 59,5% 100,0%

34,0% 66,0% 100,0%

Gamle reform

Nye reform

Er udøveren uddannet under
den nye gymnasiereform

Total

Ja Nej

Har din idrætsgren haft
betydning for dit valg af
ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 12 X Spørgsmål 11 y gy

1,5% 18,9% 79,6% 100,0%

,7% 70,4% 5,9% 23,0% 100,0%

,4% 35,6% 12,5% 51,6% 100,0%

Gamle reform

Nye reform

Er udøveren uddannet under
den nye gymnasiereform

Total

Den er jeg ikke
startet på ikke

startet på

Jeg er i gang
med

uddannelsen

Jeg er holdt op
på uddannelsen
uden at fuldføre

og bestå den

Jeg har
gennemført

uddannelsen og
bestået den

Den ungdomsuddannselse eller ordning du har valgt..

Total

 
 
 



Evaluering af Team Danmarks forlængede ungdomsuddannelse 41 
 

Spørgsmål 12 X Spørgsmål 25 

33,7% 23,4% 13,1% 19,4% 10,3% 100,0%

43,6% 20,4% 7,1% 21,8% 7,1% 100,0%

38,9% 21,8% 10,0% 20,7% 8,6% 100,0%

Gamle reform

Nye reform

Er udøveren uddannet un
den nye gymnasiereform

Total

Jeg var den
eneste på TD
i min klasse

Der var to til
tre andre på

TD i min klasse

Der var over
re, men ike alle 
min klasse var

på TD

Alle eller
størstedelen i
min klasse var

på TD

Jeg har gået i
forskellige
klasser og
har oplevet
fø'gende af

ovenfor
nævnte,
skriv nr

Hvor mange andre i din klasse var også på TD ordningen med forlænget
ungdomsuddannsel - omtrntligt og som gennesnit over

Total

 

Spørgsmål 12 X Spørgsmål 20 y gy

32,5% 47,4% 15,0% 5,1% 100,0%

22,4% 48,3% 22,1% 7,2% 100,0%

27,3% 47,9% 18,6% 6,2% 100,0%

Gamle reform

Nye reform

Er udøveren uddannet under
den nye gymnasiereform

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var eller er du med fordelingen af
spidsbelastningen henover de år din ungdomsuddannelse

varede eller har varet?

Total

 

Spørgsmål 12 X Spørgsmål 30 y gy

42,2% 42,5% 10,5% 4,7% 100,0%

49,3% 29,0% 15,2% 6,6% 100,0%

45,8% 35,6% 12,9% 5,7% 100,0%

Gamle reform

Nye reform

Er udøveren uddannet under
den nye gymnasiereform

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var eller er du med den fleksibilitet du oplever eller
har oplevet som elitesportsudøver i forhold til din

ungdomsuddannelse?

Total

 

3.8 Kontrakt 

Spørgsmål 22 X Spørgsmål 9 

6,1% 88,3% 5,5% 100,0%

11,2% 74,2% 14,6% 100,0%

9,8% 78,1% 12,0% 100,0%

Ja

Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en
kontrakt med en klub?

Total

Jeg vil
bibeholde eller
reducere mit

idrætslige
niveau

Jeg vil forbedre
mit nuværende

idrætslige
niveau

Jeg satser
ikke længere
på eliteidræt

Hvad er eller var dine sportslige ambitioner da du var
eller mens du er i gang med din

ungdomsuddannelse?

Total
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Spørgsmål 22 X Spørgsmål 21 j g

26,4% 30,7% 23,9% 19,0% 100,0%

14,0% 33,9% 22,3% 29,9% 100,0%

17,4% 33,0% 22,7% 26,8% 100,0%

Ja

Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en
kontrakt med en klub?

Total

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

I hvor høj grad støtter eller støttede dit forbund eller din klub
dig til studier når I er eller da I var på træningslejr,

konkurrencer og lignende?

Total

 

Spørgsmål 22 X Spørgsmål 33 

64,8% 17,0% 9,4% 8,8% 100,0%

69,3% 19,7% 7,6% 3,4% 100,0%

68,0% 18,9% 8,1% 4,9% 100,0%

Ja

Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en
kontrakt med en klub?

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt Slet ikke vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne blive i dit lokalområde
mens du uddanner dig og dyrker idræt på eliteniveau?

Total

 

Spørgsmål 22 X Spørgsmål 35 

46,8% 40,4% 12,8% 100,0%

58,7% 31,4% 9,9% 100,0%

55,4% 33,9% 10,7% 100,0%

Ja

Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en
kontrakt med en klub?

Total

I høj grad vigtigt
I nogen

grad vigtigt
I mindre

grad vigtigt

Hvor vigtigt har det været for dig at kunne
vælge mellem forskellige fag og
studieretninger i forbindelse med

ungdomsuddannelse?

Total

 

Spørgsmål 22 X Spørgsmål 36 % within Har du undervejs i forløbet indgået en kontrakt med en klub?

48,0% 13,3% 38,7% 100,0%

33,0% 15,4% 51,6% 100,0%

37,3% 14,8% 47,9% 100,0%

Ja

Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en
kontrakt med en klub?

Total

Godt/
Overvejende

godt
Overvejende
dårligt/Dårligt

Der har slet ikke
været noget
samarbejde

Hvordan har du oplevet at samarbejdet fungerer
mellem din skole og dem der har med din sport at gøre

fx i din klub eller i dit forbund?

Total

 

Spørgsmål 22 X Spørgsmål 37 

41,7% 46,6% 11,7% 100,0%

42,4% 47,3% 6,8% 3,5% 100,0%

42,2% 47,1% 8,1% 2,5% 100,0%

Ja

Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en
kontrakt med en klub?

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var eller er du i dag samlet set med det forløb du
har gennemført eller har været i gang med?

Total
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Spørgsmål 22 X Spørgsmål 38 j g

61,6% 33,6% 4,8% 100,0%

74,0% 24,0% 2,0% 100,0%

70,3% 26,8% 2,8% 100,0%

Ja

Nej

Har du undervejs i
forløbet indgået en
kontrakt med en klub?

Total

Ja og jeg tror
at jeg ville

have kunnet
gennemføre

den uden
forlængelse

Ja men jeg tror
ikke at jeg ville
have kunnet

gennemføre den
uden

forlængelse Nej

Ville du været gået i gang med en
ungdomsuddannelse hvis du ikke kunne have

fået den forlænget?

Total

 

3.9 Tidsforbrug 

Spørgsmål 3 X Spørgsmål 19 

Tidsforbrug fordelt på ordning

Mean

20,8750 28,6207 11,2396 50,7128

24,0652 24,5591 12,4245 53,3224

20,1737 35,9000 17,4714 62,2324

22,1330 29,1273 13,7478 55,5889

Forlænget forløb på
ved Folkonergården
eller Marselisborg

Forlænget forløb på et
almindeligt gymnasium

Ikke forlænget forløb

Total

Idræt Uddanelse Arbejde Ialt

 

Holdsport/individuel sport X Spørgsmål 19 

Tidsforbrug fordelt på holdsport/individuel sport

Mean

27,3955 27,7963 19,7835 61,3010

20,4615 27,5357 18,0238 48,0732

25,1698 27,7073 19,2518 57,5347

Holdsport/individuel sport

Individuel sport

Holdsport

Total

Idræt Uddanelse Arbejde Ialt

 
Det er kun for idræt der er signifikante forskelle mellem grupperne. 

Forbund X Spørgsmål 19 

Tidsforbrug fordelt på forbund

Mean

16,4375 22,3235 15,1667 40,8077

22,5652 32,0000 17,6136 47,8810

31,2778 27,9815 19,9400 67,8846

25,5312 27,4149 20,1000 59,3333

25,1698 27,7073 19,2518 57,5347

Dansk Boldspil Union

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Svømmeunion

Andre forbund

Total

Idræt Uddanelse Arbejde Ialt

 
Der er ikke signifikant forskel mellem grupperne for arbejde 
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Spørgsmål 1 X Spørgsmål 19 

Tidsforbrug fordelt på køn

Mean

21,1156 25,3008 12,9280 49,8652

22,9375 32,6300 13,8982 61,0875

22,0651 29,1855 13,4026 55,5957

mand

kvinde

Total

Idræt Uddanelse Arbejde Ialt

 
Det er kun for uddannelse og i alt kategorien at der er signifikante forskelle mellem grupperne. 

3.10 Team Danmark elever i klassen 

Spørgsmål 25 X Spørgsmål 26 

46,0% 28,2% 11,4% 14,4% 100,0%

54,2% 30,8% 10,8% 4,2% 100,0%

64,5% 30,6% 1,6% 3,2% 100,0%

76,9% 17,1% 1,7% 4,3% 100,0%

51,1% 27,7% 19,1% 2,1% 100,0%

56,9% 26,6% 8,8% 7,7% 100,0%

Jeg var den eneste på TD
i min klasse

Der var to til tre andre på
TD i min klasse

Der var over tre, men ike
alle i min klasse var på TD

Alle eller størstedelen i mi
klasse var på TD

Jeg har gået i forskellige
klasser og har oplevet
fø'gende af ovenfor
nævnte, skriv nr

Hvor mange andre i din
klasse var også på TD
ordningen med forlænget
ungdomsuddannsel -
omtræntligt og som
gennesnit over årene?

Total

Tilfreds
Overvejende

tilfreds
Overvejende

utilfreds Utilfreds

Hvor tilfreds var du med denne fordeling af elever?

Total
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Appendiks A 

Spørgeskema 
 
1. Noter venligst dit køn: 

 1. Mand  

 2. Kvinde 

 
2. Hvilket år er du født? 
  

 
3. Hvilken ordning har du gjort brug af i forbindelse med den ungdomsuddannelse du har gået 

på? 

 1. Forlænget gymnasieforløb ved Falkonergården eller Marselisborg 

 2. Forlænget gymnasieforløb (STX, HHX, HTX) på et andet gymnasium 

 3. Forlænget erhvervsuddannelsesforløb (EUD ol.)  

 4. HF eller HG som forlængede forløb 

 5. Almindeligt gymnasieforløb ved Falkonergården eller Marselisborg 

 6. Almindeligt gymnasieforløb (STX, HHX, HTX) på andet gymnasium 

 7. Almindeligt erhvervsuddannelsesforløb (EUD ol.) 

 8. HF eller HG som almindeligt forløb 

 9. Er ikke gået i gang med nogen ungdomsuddannelse 

 
4. Hvis du ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse (X ved svar 9 i spørgsmål 3) eller er holdt 

op uden at gennemføre, hvad skyldes det så? (sæt evt. flere X) 

 1. Det var for vanskeligt at forene det sportslige med uddannelsen 

 2. Jeg mistede lysten til uddannelsen 

 3. Uddannelsen var for svær, fagligt set  

 4. Jeg ville prioritere min sport 

 5. Jeg manglede støtte fra min klub eller mit forbund 

 6. Jeg manglede støtte fra min skole  

 8. Andet. Skriv gerne hvad:  
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5. Hvis du ikke har gjort brug af muligheden for forlængelse, men i stedet valgt et almindeligt 
forløb (X ved svar 5, 6, 7 eller 8 i spørgsmål 3), hvad skyldes det så? 

 1. Jeg kunne godt klare både min sport og uddannelsen uden forlængelse 

 2. Skolens tilrettelæggelse var ikke hensigtsmæssig 

 3. Fordelen ved forlængelsen kom for sent i forløbet  

 4. Det ville have begrænset mine valg af fag og studieretningsmuligheder 

 5. Min sportslige karrierer stoppede så der var ikke brug for forlængelsen 

 6. Jeg havde brug for at blive hurtigt færdigt af hensyn til sporten 

 
6. Hvad var vigtigst for dig da du søgte forlænget ungdomsuddannelse? (sæt evt. flere X) 

 1 At få et så godt uddannelsesresultat som muligt 

 2 At få så gode sportslige resultater som muligt 

 3 Begge dele var lige vigtigt   

 
7. Har din idrætsgren haft betydning for dit valg af ungdomsuddannelse? 

 
 
 
 
 

8. Har du deltaget i et eller flere af følgende mesterskaber undervejs i din ungdomsuddannelse? 
(sæt evt. flere X) 

 OL, VM eller EM for seniorer 
 

 OL, VM eller EM for unge 
 

 Nordisk eller andet internationalt mesterskab for seniorer 
 

 Nordisk eller andet internationalt mesterskab for unge 
 

 
9. Hvad er/var dine sportslige ambitioner da du var/mens du er i gang med din ungdomsud-

dannelse? 

 1. Jeg vil reducere mit idrætslige niveau 

 2. Jeg vil bibeholde mit nuværende idrætslige niveau 

 3. Jeg vil forbedre mit nuværende idrætslige niveau 

 4. Jeg satser ikke længere på eliteidræt 

 
10. Angiv det højeste uddannelsesniveau som din far eller mor eller begge har: 

 1. Lang videregående uddannelse (min. 5 år), fx Cand. Mag., læge, jurist ol.  

 2. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år), fx sygeplejerske, folkeskolelæ-
rer, politibetjent 

 3. Kort videregående uddannelse (1-2 år), fx merkonom, datanom 

 4. Erhvervsuddannelse (EUD eller lærlingeforløb), fx murer, elektriker, frisør 

 5. Ungdomsuddannelse/gymnasieuddannelse (stx, hhx, htx, hf) 

 6. Grundskole (9. klasse eller 10. klasse eller mindre) 

 7. Ved ikke 

 1. Ja  

 2. Nej 



Evaluering af Team Danmarks forlængede ungdomsuddannelse 47 
 

11. Den ungdomsuddannelse – eller ordning – du har valgt, jf. dit svar på spørgsmål 3 

 1 Den er jeg ikke startet på 

 2 Jeg i gang med uddannelsen (jf. spørgsmål 4) på nuværende tidspunkt.  

 3 Jeg er holdt op på uddannelsen (jf. spørgsmål 4) uden at fuldføre og bestå 
den (frafald) 

 4 Jeg har gennemført uddannelsen (jf. spørgsmål 4) og bestået den 

 
Hvis du ikke er startet på en ungdomsuddannelse (X ved svar 1 i spørgsmål 11), skal du ikke be-
svare flere spørgsmål. 
 
12. Hvilket år påbegyndte du din ungdomsuddannelse? 
  

 
13. Hvilket år afsluttede du din ungdomsuddannelse (med eksamen eller ved frafald uden eksa-

men)? 
  

 
14. Hvis du har afsluttet en studentereksamen, hvad var da dit samlede karaktersnit som står an-

ført på dit eksamensbevis?  
  
 
15. Hvis du er i gang med din ungdomsuddannelse, hvilket år går du på? 

 1. år 

 2. år 

 3. år 

 4. år 

 
16. Hvornår oplevede du at forlængelsen i praksis trådte i kraft? 

 1. år 

 2. år 

 3. år 

 4. år 

 
17. Har du under uddannelsesforløbet deltaget i morgentræning skemalagt af skolen? 

 
 
 

 3. Ja  

 4. Nej 
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18. Hvordan boede du størstedelen af tiden hvor du var i gang med – eller nu mens du er i gang 

med – din ungdomsuddannelse?  

 1. Alene 

 2. Hos forældre  

 3. Sammen med andre unge på kollegium eller lignende der også var elitesportsudøvere

 4. Sammen med andre unge på kollegium eller lignende der ikke nødvendigvis var elite-
sportsudøvere  

 5. I kollektiv/bofællesskab 

 6. Med samlever  

 7. Jeg har boet lige lang tid to af stederne ovenfor, skriv 
numrene på hvilke, se ovenfor:    

 
19. Angiv dit gennemsnitlige timeforbrug i en typisk uge i det senest gennemførte hele skoleår i 

forbindelse med din ungdomsuddannelse.  
 
      

Antal timer i typisk uge i hhv. 
      

”højsæson” ”lavsæson” 
      

i forhold til konkurrence- og stævne-
aktivitet 

Træning       
Konkurren-
cer/kampe 

      

Transport til 
idræt 

      Id
ræ

t 

  I alt idræt     

Tid i skolen       

Lektier ol.       

Transport til 
skole 

      

U
d

d
an

n
el

se
, h

er
u

n
d

er
 e

vt
. 

p
ra

kt
ik

 

  I alt uddannel-
se 

    

Arbejde       
Transport til 
arbejde 

      

Er
h

ve
rv

s-
ar

b
ej

d
e 

  I alt til arbejde     

    Alt i alt     
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20. Hvordan er/var turnerings- og stævneaktivitet fordelt over året mens du er/var i gang?  

 1. Meget jævnt fordelt, og det passer godt sammen med uddannelsesaktiviteten 

 2. Meget jævnt fordelt, og det passer ikke godt sammen med uddannelsesaktiviteten  

 3. Meget ujævnt fordelt, men det passer godt sammen med uddannelsesaktiviteten  

 4. Meget ujævnt fordelt, og det passer ikke godt sammen med uddannelsesaktiviteten 

 5. Ved ikke 

 
21. I hvor høj grad støtter/støttede dit forbund/din klub dig til studier når/da I er/var på trænings-

lejer, konkurrencer og lignende?  

 1. I høj grad 

 2. I nogen grad 

 3. I mindre grad 

 4. Slet ikke 

 
22. Har du undervejs i forløbet indgået en kontrakt med en klub? 

 
 
 
 
 

23. Hvis ja, hvilken type kontrakt er/var der tale om? (evt. flere X) 

 1. Fuldtidskontrakt 

 2. Deltidskontrakt 

 3. Bibeskæftigelseskontrakt 

 
24. Hvis ja, hvilke kontraktlige bindinger indebærer/indebar denne for dine muligheder for at 

gennemføre en uddannelse? 

 1. De kontraktlige bindinger gør det meget vanskeligt at finde tid til uddannelse 

 2. De kontraktlige bindinger gør det vanskeligt at finde tid til uddannelse 

 3. De kontraktlige bindinger er ikke noget problem i forhold til at finde tid til uddan-
nelse 

 
25. Hvor mange andre i din klasse var også på Team Danmark ordningen med forlænget ung-

domsuddannelse – omtrentligt og som gennemsnit over årene?  

 1. Jeg var den eneste på Team Danmark ordningen i min klasse 

 2. Der var to til tre andre på Team Danmark ordningen i min klasse 

 3. Der var over tre, men ikke alle i min klasse var på Team Danmark ordningen  

 4. Alle eller størstedelen i min klasse var på Team Danmark ordningen  

 5. Jeg har gået i forskellige klasser og har oplevet 
følgende af ovenfor nævnte, skriv nr.:     

 

 5. Ja  

 6. Nej 
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Hvor tilfreds var du med denne fordeling af elever, jf. spørgsmål 25?  

 1. Tilfreds 

 2. Overvejende tilfreds 

 3. Overvejende utilfreds 

 4. Utilfreds 

 
26. Ville du have foretrukket en anden længde af din ungdomsuddannelse end den du har fået 

godkendelse til?  

 1. Nej, længden har været passende 

 2. Ja, kortere 

 3. Ja, op til et år længere 

 4. Ja, mere end et år længere 

 
27. Hvor tilfreds var/er du med fordelingen af studiebelastning henover de år din ungdomsud-

dannelse varede/har varet?  

 1. Tilfreds 

 2. Overvejende tilfreds 

 3. Overvejende utilfreds 

 4. Utilfreds 

 
28. Hvor tilfreds var/er du med skemalægningen i forhold til placering af timer henover ugen – 

uddannelsen set under et?  

 1. Tilfreds 

 2. Overvejende tilfreds 

 3. Overvejende utilfreds 

 4. Utilfreds 

 
29. Hvor tilfreds var/er du med den fleksibilitet du oplever/har oplevet som elitesportsudøver i 

forhold til den ungdomsuddannelse (fx med hensyn til afleveringsfrister, fravær på grund af 
sport mm)?  

 1. Tilfreds 

 2. Overvejende tilfreds 

 3. Overvejende utilfreds 

 4. Utilfreds 

 
30. I hvor høj grad har du fået/får du den hjælp og støtte du har haft/har behov for til at kombi-

nere eliteidræt og ungdomsuddannelse?  

 1. I høj grad 

 2. I nogen grad 

 3. I mindre grad 

 4. Slet ikke 
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31. Hvem har været din eller dine vigtigste støttepersoner i forhold til at kombinere elitesport og 
ungdomsuddannelse? (sæt evt. flere kryds) 

 1. Din studievejleder på skolen 

 2. En lærer på skolen 

 3. Din træner i din klub 

 4. Træner, leder ol. i forbundet 

 5. En forælder 

 6. En Team-Danmark vejleder 

 7. En der ikke er nævnt ovenfor 

 
32. Hvor vigtigt har det været for dig at kunne blive i dit lokalområde mens du uddanner dig og 

dyrker idræt på eliteniveau?  

 1. I høj grad vigtigt 

 2. I nogen grad vigtigt 

 3. I mindre grad vigtigt 

 4. Slet ikke vigtigt 

 5. I praksis ikke relevant 

 
33. Hvor vigtigt har det været for dig at gå i en klasse med mange sportsfolk?  

 I høj grad vigtigt 

 I nogen grad vigtigt 

 I mindre grad vigtigt 

 Slet ikke vigtigt 

 I praksis ikke relevant 

 
35. Hvor vigtigt har det været for dig at kunne vælge mellem forskellige fag og studieretninger i 
forbindelse med ungdomsuddannelse?  

 1. I høj grad vigtigt 

 2. I nogen grad vigtigt 

 3. I mindre grad vigtigt 

 4. Slet ikke vigtigt 

 5. I praksis ikke relevant 
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36. Hvordan har du oplevet at samarbejdet fungerer mellem din skole og dem der har med din 
sport at gøre, fx i din klub eller i dit forbund?  

 1. Godt 

 2. Overvejende godt 

 3. Overvejende dårligt 

 4. Dårligt 

 5. Der har slet ikke været noget samarbejde 

 6. Ved ikke 

 
37. Hvor tilfreds var/er du i dag samlet set med det forløb du har gennemført/har været i gang med?  

 1. Tilfreds 

 2. Overvejende tilfreds 

 3. Overvejende utilfreds 

 4. Utilfreds 

 
38. Ville du være gået i gang med en ungdomsuddannelse hvis du ikke kunne have fået den forlæn-

get?  

 1. Ja, og jeg tror at jeg ville have kunnet gennemføre den uden forlængelse 

 2. Ja, men jeg tror ikke at jeg ville have kunnet gennemføre den uden forlængelse 

 3. Nej 

 4. Ved ikke 

 
39. Hvor enig er du i følgende udsagn: Mine muligheder for at få en succesfuld eliteidrætskarrie-

re blev forbedret/forbedres af at jeg tager/har taget en ungdomsuddannelse.  

 1. Meget enig 

 2. Enig 

 3. Hverken enig / eller uenig  

 4. Uenig,  

 5. Meget uenig 

 6. Ved ikke 

 
40. Hvor enig er du i følgende udsagn: Mine muligheder for at få en uddannelse blev forbed-

ret/forbedres af at jeg tager/har taget en forlænget ungdomsuddannelse.  

 1. Meget enig 

 2. Enig 

 3. Uenig 

 4. Meget uenig 

 5. Ved ikke 
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Denne spørgeskemaundersøgelse er anonym, men hvis du ønsker at give lov til at vi kan invitere dig 
til et opfølgende interview, kan du skrive dit navn, din e-mail og dit telefonnummer:  

Navn  

E-mail  

Telefonnummer  

 
 


