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Konkurrence er sportens grundvilkår. Den kan ikke tænkes uden. Det kan an-

dre dele af samfundet godt. Og det er de blevet. Men i de senere år er konkur-

rencementaliteten fra politisk side forsøgt stimuleret på en lang række områder

med henblik på at få hævet produktiviteten ud fra forvisningen om, at konkur-

rence driver præstationsniveauet i vejret. Det kan man juble eller græde over. Un-

der alle omstændigheder ligger det fast, at hvor konkurrencen først er sluppet løs,

er den ikke til at mane i jorden igen. Sandsynligheden taler således for, at frem-

tidens samfund vil blive mere konkurrencepræget, ikke mindre. Derfor synes

sporten et oplagt forskningsområde for en (frem)tidssvarende pædagogik.

Endnu findes ingen undersøgelser af de processer, der ligger til grund for sports-

lig succes, med henblik på at omsætte dem til generel pædagogik. En nærlig-

gende forklaring kunne være, at sporten strider mod en fremherskende ide om,

at pædagogik skal være inklusiv. Sagen er jo, at ønsker man, at alle skal kunne

og fæster lid til devisen: man kan, hvad man vil, udstiller sporten de uformående

og demonstrerer, at devisen er en vrangforestilling. Vil man have, at alle skal

kunne være med, viser sporten sig som et udskilningsløb. Hylder man ligeværd,

lærer sporten os, at der er stjerner og vandbærere. I det hele taget vidner spor-

ten om hierarkiers selvfølgelighed, hvilket byder den imod, der drømmer om al-

les lige ret. Sporten er elitær, ikke egalitær, og kan derfor synes aristokratisk. Ikke

desto mindre er den god at tage ved lære af.

For hierarkier findes overalt. Sådan organiserer mennesker sig nu engang, hvil-

ket øjensynlig bygger på en fundamental erfaring af, at sådan fungerer de bedst

sammen. Alternativet til hierarkisk orden er entropi, rådvildhed og kaos. Men

selvom der ikke findes brugbare alternativer til hierarkisering som mellemmen-

neskelig organiseringsform, er hierarkier hverken uproblematiske eller garanti for

succes. Det lærer sporten os også.

Når et hold har succes, er det ikke altid, fordi det består af de bedste spillere.

Selvfølgelig er det en fordel at være bedre end konkurrenterne, men det kan alle

konkurrencedeltagere naturligvis ikke være. Ethvert hold med en sportslig ind-

stilling vil forsøge at ruste sig til konkurrencen ved at stille med så gode spillere

som muligt. Det er en lov, alle børn, der har spillet fodbold uden pædagogisk ind-

blanding, kender til. Når der skal laves to hold, vælges ud i præcis rækkefølge.

Den bedste først, den dårligste sidst. Det kan virke ondt, men holdene bliver

jævnbyrdige, og udvælgelsen giver børnene en klar fornemmelse af deres for-

måen i forhold til hinanden. Principielt sker det samme inden for organiseret

sport, når træneren vælger sine spillere ud.

Når hold er nogenlunde jævnbyrdige, afhænger kampens udfald som regel af,

hvilket kollektiv der fungerer bedst. Velfungerende hold roses undertiden for

deres holdånd. Begrebet kunne forlede til den fejlagtige opfattelse, at der ikke er

interessekonflikter på holdet. Det er der. Interessekonflikter er også en side af

sporten. Der er altid nogle på et hold, som ikke er tilfredse, med den rolle de har,

og sådan bør det være. For intern konkurrence skærper intensiteten i træning og

kamp, hvilket højner præstationsniveauet. Interessekonflikter kan rigtignok også

have negative konsekvenser. Hvor der er tvivl om hierarkiet, er der tendens til, at

spillere forsøger at markere sig på egen hånd med det resultat, at spillet falder

fra hinanden. Det velfungerende hold er derimod kendetegnet ved, at spillerne

er villige til at skyde personlige ambitioner i baggrunden og indordne sig under

et fælles mål, og det er lettest på hold med et veletableret hierarki.

Tag håndbold som eksempel. Et håndboldhold består af tolv spillere, hvoraf

kun syv er på banen samtidig. Der er altså indbygget en kamp om spilletid. De

syv i startopstillingen er som regel trænerens førstevalg. Det er også dem, der får

længst tid på banen. De fem på bænken skiftes ind efterhånden, som førsteval-

gene skal have pause. Deres spilletid afhænger af, hvor godt de gør det, når de

kommer ind, hvordan de generelt vurderes i forhold til dem, de erstatter, og en-

delig modstanderholdets styrke. I vitale kampe er der en tendens til, at udskift-

ninger begrænses til et minimum, og ofte må en eller flere spillere lide den tort

slet ikke at blive skiftet ind. Til gengæld kan de forvente spilletid i kampe, hvor

træneren vurderer, at der er plads til det. I de kampe ligger der en uudtalt for-

ventning om, at de, der med et lidet flatterende ord kaldes marginalspillere, vi-

ser noget. Men det er en balance. På den ene side skal der vises initiativ. På den

anden side skal initiativet ikke overdrives, så egenambitionen træder frem på be-

kostning af holdhensynet. Det drejer sig med andre ord for marginalspilleren om

at gøre sit bedste og lidt til, hvorved han ideelt løfter sit niveau, øger sin spilletid

og arbejder sig opad i holdets hierarki.

Sportens forbilledlige hierarkier

Fremtidens samfund vil blive mere konkurrencepræget. Derfor

bør vi tage et opgør med pædagogikkens ligemageri og i stedet

tage ved lære af sportens elitære hierarkier, mener Verner

Møller, der forsker i idrætskultur på Syddansk Universitet.
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Når spillere udvikler sig og styrker deres position og betydning, er der nødven-

digvis andre, hvis status og betydning falder. Det er ikke let at have været stam-

spiller i en årrække og så pludselig se sig henvist til en plads på bænken. Derfor

sker det ofte, at spillere skifter klub eller holder op, når de føler sig i fare for at

blive degraderet. Men kan de affinde sig med at spille en mindre fremtrædende

rolle end tidligere, kan de stadig være et aktiv som rutineret støtte for de nye

kræfter. Omstillingen er imidlertid vanskelig, fordi den indebærer risiko for, at

den nye rolle fører til, at den degraderede spiller føler at have mistet sit værd. Det

vil den dygtige træner være opmærksom på og imødegå ved at understrege be-

tydningen af den nye rolle. I det hele taget er det en vigtig del af trænerjobbet,

at man formår at give alle sine spillere anerkendelse og medansvar for holdets

resultater, også dem, der kun spiller en birolle. For i sagens natur kan ikke alle

spille førsteviolin. Men skal holdet have succes er det vigtigt, at alle yder deres

bedste. Også den der billedligt talt kun spiller triangel. 

Det siger sig selv, at den, der kun får få minutter på banen, ikke har lige så stor

indflydelse på kampens udfald som den, der spiller hele kampen, og at holdets

bedste spillere er de vanskeligste at undvære. Men hvis ikke alle respekteres og

anerkendes for den kunnen, de har kvalificeret sig til holdet i kraft af, fungerer

kollektivet ikke optimalt. Stjernespillere, der tryner deres knap så dygtige hold-

kammerater, er der grund til at skille sig af med. Hierarkier, der manifesterer sig

som hakkeordner, er destruktive, fordi de befordrer mindreværdsfølelse hos

dem, der hakkes på, hvorved de bliver mindre værd, end de kunne have været.

Det produktive hierarki er derimod det, der falder naturligt i hak i kraft af aner-

kendte og gensidigt accepterede kompetenceforskelle. Det kunne man også

kalde det fleksible hierarki, fordi kompetencerne skifter med tiden. Den, der i øje-

blikket er på toppen, er nogen tid efter på retur. Man kan ikke over lang tid fast-

holde sin privilegerede placering i sporten. Tiden på toppen er kort, og man kan

kun fastholde sin position, så længe man kan holde sit niveau. Netop det fik de

moderne olympiske leges grundlægger, Pierre de Coubertin, til at kalde sporten

demokratisk. Konkurrenceelementet fremtvinger udviklingen af et langt mere

hensigtsmæssigt og humant hierarki i sporten, end det man støder på i f.eks. of-

fentlige institutioner. De hierarkier, man finder her, er typisk langt mere rigide og

afstedkommer netop de mere- og mindreværdsfølelser, som i sporten viser sig

præstationshæmmende. Det rigide hierarki er kendetegnet ved, at det ikke er

den enkeltes aktuelle kunnen, der afgør den indflydelse og status, vedkommende

har, men derimod erhvervede positioner, som ikke kan udfordres. Skønt de virker

i og for et demokrati, er offentlige institutioner langt nærmere en aristokratisk

struktur end sporten. For her er det titler frem for talent, der afgør den enkeltes

indflydelse. Faste stillinger og anciennitetsaflønning er emblematiske udtryk her-

for. Det afgørende er ikke, hvad du rent faktisk bidrager med, og hvad du kan,

men hvor længe du overhovedet har bidraget, og at du engang har kunnet.

Rigide hierarkier udfordrer man ikke, dem tilpasser man sig i håb om at

komme i betragtning, når en attraktiv plads bliver ledig. De skaber med andre ord

grobund for opportunisme. Talentfulde oprørere møder ingen modstand, de kan

bekæmpe, kun lukkede døre, der kun kan åbnes indefra. Det er trygt og bekvemt

for dem, der befinder sig indenfor. Men det er ikke produktivt. Tværtimod giver

det en uhensigtsmæssig træghed, som er til ugunst for den interne konkurrence

og en hæmsko for færdighedseliten. De rigidt hierarkiske institutioner står derfor

dårligt rustet til at møde fremtidens krav, hvis markedets konkurrencevilkår for al-

vor bryder løs. Og det er der tegn på, de gør. Privilegerede samfundsgrupper har

læst skriften på væggen og er for egen regning i stigende antal begyndt at for-

berede deres børn ved at sætte dem i elitære privatskoler. Opgøret med de ri-

gide hierarkier til fordel for fleksible tages dog næppe indefra. For privilegerede

positioner opgives sjældent frivilligt, selvom mere duelige kræfter står på spring

til at tage over. Til gengæld tyder meget på, at det vil blive tvunget igennem ved

politisk pres udefra. Så nye vilkår tegner sig, der fordrer en generel og gennem-

gribende mentalitetsændring. Hvis idealet er, at alle skal stilles lige, må det frem-

over betyde, at alle skal sikres lige chancer. Et vigtigt skridt i den retning kunne

være udviklingen af en pædagogik, som gjorde op med årtiers inhumane lige-

mageri, der har gjort konformisme til karrierevej og ophøjet tålmodighed til kar-

dinaldyd. En pædagogik, der tog sporten som forbillede og erkendte, at fair kon-

kurrence både er sundt og samfundsnyttigt, synes at have fremtiden for sig. y
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