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OM UNDERSØGELSEN 

 

I 2018 udgav DIF ”Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten” med anbefalinger og viden om den gode børne- og 

ungeidræt. Som en opfølgning på udgivelsen har vi sendt et spørgeskema til samtlige forbund i DIF med henblik på 

følgende: 

 

1) At få et indblik i forbundenes virksomhed på børne- og ungeområdet 

2) At undersøge, i hvilken grad forbundene følger den viden og de anbefalinger, udgivelsen indeholder og 

dermed give et fælles udgangspunkt for videreudviklingen af børne- og ungeidrætten i foreningerne  

Spørgeskemaundersøgelsen er inddelt i følgende fire temaer: 

 

• Trænere og ledere 

• Træning og konkurrence 

• Forældreinvolvering 

• Det gode idrætsmiljø 

Undersøgelsen ligger under for den præmis, at vi forsøger at give et samlet indtryk af et miljø, som rummer mange 

forskellige forbund og foreninger, og hvor vi kun ser forholdene fra forbundets perspektiv. Ikke desto mindre har det 

været vurderingen, at næst efter foreningerne, er specialforbundene de nærmeste til at vurdere, hvordan det står til 

i deres foreninger. Undersøgelsen kommer omkring nogle vigtige emner, og den høje svarprocent sammenholdt med 

de mange fritekstbesvarelser giver et fornuftigt grundlag at arbejde ud fra.  

 

Vi har sendt spørgeskemaet til én kontaktperson fra hver af DIF’s 62 forbund. 50 forbund har besvaret spørgeskemaet, 

hvilket giver en svarprocent på 81%. Forbundene, som har deltaget i undersøgelsen, repræsenterer 87% af DIF’s børne 

og ungemedlemmer (under 18 år) og 83% af alle DIF-medlemmer.  Der er vedlagt et bilag med en oversigt over de 

forbund, som har deltaget i undersøgelsen - inklusiv deres fordeling af medlemmer for hhv. voksne og børn og unge.  
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SAMMENFATNING 

 

Undersøgelsen har givet et overordnet indblik i børne- og ungeidrætten i DIF’s forbund 2019 på de fire udvalgte 

områder:  

 

• Trænere og ledere 

• Træning og konkurrence 

• Forældreinvolvering 

• Det gode idrætsmiljø 

 

Overordnet set efterlader undersøgelsen indtrykket af, at specialforbundene er bevidste om de forskellige elementer 

i det gode idrætsmiljø i foreningsidrætten. Undersøgelsen synes at pege på, at størstedelen af specialforbundene i 

store træk arbejder i den rigtige retning i forhold til DIF’s anbefalinger. Der er stort fokus på børn og unges trivsel og 

et øje for, at idrætten skal foregå på børn og unges præmisser. Der er ligeledes bevidsthed om, hvor ”skoen trykker”, 

hvilket er positivt set i en udviklingskontekst. Første skridt på vejen til udvikling og forandring er netop erkendelsen 

af udfordringerne.  

Rapporten peger samtidig på, at der inden for alle temaer er potentiale for optimering. 

 

Trænerrollen 

I forhold til trænerrollen tegner der sig et billede af, at det vurderes, mange af børne- og ungdomstrænerne lever op 

til flere af de anbefalinger, DIF beskriver i udgivelsen ”Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten”. Alt efter, 

hvordan besvarelserne udlægges, kan man konkludere, at der er plads til forbedring af trænernes vidensniveau, da 

faglig viden om børn og unges fysiologiske og mentale udvikling sat i en idrætskontekst (ATK) synes at halte en smule. 

Til gengæld vægter trænerne oplevelser og socialt samvær i forbindelse med træningen højt. 

Udfordringer på trænerområdet ligger primært i at rekruttere trænere og få dem (og klubledelserne) til at prioritere 

uddannelse og kompetenceudvikling. Der synes generelt ikke at være en stærk tradition for trænereuddannelse. 

 

Træning og konkurrence 

I forhold til temaet træning og konkurrence er der positive takter at spore, da der er forholdsvis høje scorer i forhold 

til leg og glæde, fejl som brændstof til læring, konstruktiv feedback, spilletid til alle etc. Alligevel peger svarene på, at 

der stadig er et stykke vej til, at træning og konkurrence er optimalt tilpasset de forskellige aldersgrupper. Bl.a. 

nævnes barrierer som høj faglig indgangstærskel for nybegyndere, manglende tilbud på flere niveauer samt en 

overvægt af fokus på resultater frem for udvikling i nogle idrætter. 
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Forældrerollen 

Der er ingen tvivl om, at foreningerne har brug for forældrenes involvering i deres børns idræt. Forældrene er både en 

nødvendig støtte for barnets motivation og for foreningens drift, men der kan også ind imellem fylde meget, hvis de 

er for ambitiøse på deres barns vegne og kræver medindflydelse på barnets ”karriereplanlægning” uden at have den 

nødvendige faglige indsigt. Det kan være ødelæggende for både barnet og holdet/træningsgruppen, at enkelte 

forældre kun fokuserer på deres eget barn. Det ser ud til, at foreningerne med fordel kunne drage fordel af at bruge 

flere ressourcer på at rekruttere og involvere forældre i foreningsarbejdet. 

 

Det gode idrætsmiljø 

Omkring det sidste tema, det gode idrætsmiljø, kan det sammenfattende siges, at et godt idrætsmiljø er et samspil 

mellem de tre første temaer. Manglende trænerkapacitet og frivillige hænder kan være en udfordring ift. at skabe 

gode rammer for børne- og ungeidrætten. Udfordringerne kan være manglende ressourcer i foreningen til at lægge 

kræfter i at skabe en ekstra dimension i form af f.eks. sociale arrangementer. Oftest går energien til at få den daglige 

drift til at køre, mens det visionære og nytænkende nedprioriteres. Der opleves ind imellem en manglende forståelse 

for, hvad der i virkeligheden er vigtigt for børn og unge, når de dyrker idræt. 

  

I den følgende rapport gennemgås besvarelserne inden for de fire temaer. Fordelingen af svar præsenteres via grafer, 

som forklares kort. Herefter følger en sammenskrivning af de kvalitative svar i afsnittene med følgende overskrifter:   

 

Udfordringer  

Hvilke udfordringer oplever specialforbundet inden for temaet 

 

Løsninger/handlinger 

Hvilke løsninger anvender de for at imødekomme udfordringerne 

 

Forslag til DIF 

Hvilke forslag har specialforbundene til DIF 

 

Refleksioner 

Hvert tema afsluttes med et refleksionsafsnit, hvor temaet kommenteres og sættes til diskussion ud fra resultaterne. 

Det skal understreges, at der er ikke tale om en endegyldig tolkning af undersøgelsen, men om en udlægning af 

undersøgelsens svar ud fra de anbefalinger, DIF har meldt ud i det politiske udspil på børne- og ungeområdet: ”Det 

gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten”. Andre mulige tolkninger og udlægninger af undersøgelsen er absolut 
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mulige. Intentionen er, at refleksionsafsnittet skal inspirere til drøftelse af fremtidige strategier og indsatser på 

børne- og ungeområdet. 
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TRÆNERE OG LEDERE 

 

I hvilken grad vurderer forbundet, at foreningerne lever op til følgende krav for trænere af børn og 

unge?  

 

 

 

20% har svaret at trænere i høj eller meget høj grad vurderes at have en specifik uddannelse målrettet børn og unge 

(målrettet idrætten, red.), og 14% skønner, at trænerne har en høj eller meget høj grad af viden om børn og unges 

udvikling fysisk og mentalt.  

26% vurderer, at trænerne i høj eller meget høj grad at kan demonstrere et højt idrætsfagligt niveau og tilrettelægge 

relevant undervisning. 

Samtidig viser svarene, at 26% vurderer at trænere i lav grad har hhv. målrettet uddannelse eller viden om barnets 

udvikling fysisk og mentalt samt højt idrætsfagligt niveau.  

Halvdelen vurderer i høj grad eller meget høj grad, at trænerne lægger vægt på oplevelser og socialt samvær i 

forbindelse med træningen. Ligeledes skønner halvdelen i høj eller meget høj grad at trænerne har styr på 

sikkerheden og kan varetage mindre skader, sikre udstyr etc. 1  

                                                                                 
1 Ingen respondenter har svaret ”slet ikke” og de resterende procenter ligger i kategorien ”ved ikke” 
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36% har i høj eller meget høj grad vurderet, at trænerne har fokus på at udvikle spillere/udøvere uanset niveau, mens 

samme procentdel i høj eller meget høj grad vurderes at respektere de unges brug af digitale medier og bruger 

sociale medier i kommunikationen med dem. 

28% skønner, at trænerne i høj grad eller meget høj grad er opmærksomme på mistrivsel blandt unge, og at de kan 

håndtere det.  

 

Hvilke uddannelses- og udviklingsmuligheder tilbyder forbundet trænere for børn og unge?  

 

 

 

 

 

Over halvdelen af de 50 forbund, der har svaret, udbyder 1-2-Træneruddannelsen, som er en basal intro-uddannelse 

til trænergerningen.  Knap halvdelen (48%) udbyder Træner 1 og lidt færre Træner 2 (40%), mens 52% udbyder 

andre former for uddannelse. Kun 8% udbyder ingen uddannelser. T1 og T2 er generelle træneruddannelser, men da 

de fleste starter trænergerningen med at træne børn eller unge, må det antages, at der er et vist fokus på netop 

trænergerningen ift. at træne børn og unge.  I DIF’s T1 indgår kompendiet ”Børn og unges udvikling” som lærestof. 

Det kan ikke læses af undersøgelsen, om de 52%, der har svaret ”Andet”, sigter til særlige børne – og 

ungetræneruddannelser.   
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Udfordringer 

Forbundene peger på: 

• At det er svært at rekruttere og fastholde (dygtige) trænere (og ledere) /frivillige. 

• At der er mangel på kvalificerede trænere med viden om ATK-principperne, om børns udvikling generelt, og 

som har pædagogisk indsigt og interesse i at udvikle børn og unge bredt. 

• At det er svært at få trænere (og ledere) til at prioritere tid til uddannelse (årsager: mangel på tid, ser ikke 

behovet, kopierer voksentræning). 

• At der mangler relevante og målrettede uddannelser/kurser til trænerne om træning af børn og unge. 

• At kulturen ofte domineres af fokus på præstationskrav og resultater frem for vægtning af proces og 

udvikling. 

• At der ikke er en stærk kultur for træneruddannelse 

• At uddannelse koster penge, og at foreningerne mangler viden om kommunale tilskud  

 

Løsninger/handlinger 

Specialforbundene forsøger at imødekomme de beskrevne udfordringer ved at skabe synlighed om uddannelse på 

forskellige måder.:  

• Netværk for trænere/foreninger, erfaringsudveksling 

• Tilbyde gratis kurser til unge 

• Inddrage elitespillere 

• Ung-til-ung metoden 

• Direkte ”prikning” (udpege og spørge personer direkte) 

• Gøre uddannelse fleksibel, herunder at inddrage e-læring 

• Bringe uddannelsen ud lokalt 

• Påvirke kulturen via ”den gode historie”, dialog, information, udviklingsprojekter i klubben m.v. 

• Enkelte arbejder med certificering med krav til foreningerne. 

 

Forslag til DIF 

Generelt opfordres DIF til at: 

• Tage større ansvar for uddannelsesområdet og prioritere det højere.  

• Udbyde uddannelsestilbud til børne- og unge-trænere på tværs af idrætterne  

• Facilitere inspiration og vidensdeling på tværs. 
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Refleksioner 

Sammenholdt med de åbne svar tegner der sig et billede af, at trænerområdet er forbundet med en række 

udfordringer. Svarene inden for temaet ”Trænere og ledere” giver anledning til drøftelse af, hvad der er ”godt nok”? 

Er det i orden, at halvdelen af specialforbundene vurderer, at trænerne ”i nogen grad” (50%) eller ”i lav grad” (26%) 

har en uddannelse specifikt målrettet børn og unge? 

 

Er det tilfredsstillende, at hvert fjerde svar angiver, at trænerne i høj eller meget høj grad skønnes at være klædt på til 

at spotte og håndtere mistrivsel blandt børn og unge, og at ca. halvdelen svarer, at trænerne i nogen grad skønnes at 

kunne opdage mistrivsel og tage hånd om det? 

Og er det godt nok, at 6% og 30% i hhv. meget høj og i høj grad vurderer, at trænerne er fokuserede på at udvikle alle 

udøvere uanset niveau, mens 48% svarer ” i nogen grad”? 

 

Afhængig af hvilke briller, man tager på, og om man ser glasset som halv tomt eller halv fyldt, kan man under alle 

omstændigheder konstatere, at der er plads til forbedring ift. kompetenceløft af træneren. Der ligger i alle tilfælde en 

udfordring i at interessere sig for, hvordan man i foreningerne kan rekruttere frivillige trænere og gøre det attraktivt 

at være træner for børn og unge. 

 

Det kan tolkes positivt, at forholdsvis mange vurderer, at trænere lægger vægt på socialt samvær i forbindelse med 

træningen (hhv. 10% i meget høj grad, 40% i høj grad og 40% i nogen grad), mens kun 4% i lav grad vægter dette 

parameter. Dette er positivt, da vi ved, at den vigtigste motivationsfaktor for børn og unge er ”at have det sjovt” med 

alle de udlægninger, der kan ligge i dette (sjovt sammen med kammeraterne, godt socialt sammenhold, sjove 

oplevelser etc.) 

 

Ift. at stille krav til trænerne og deres kompetenceniveau skal det med i billedet, at mange trænere bliver rekrutteret 

blandt frivillige (forældre), som gerne vil give en hånd med i foreningen ved at involvere sig som træner. Der er oftest 

ikke tale om en ”ansættelse” efter kvalifikationer, men at man som frivillig med interesse for en bestemt idræt, som 

man måske selv dyrker eller har dyrket, melder sig under fanerne. De fleste klubber er ikke i en position, hvor de kan 

vælge og vrage mellem mere eller mindre velkvalificerede trænere. 

Det stiller krav til nytænkning i foreningerne (og i specialforbundene) om nye organiseringsformer, 

kommunikationsveje og nye måde at rekruttere frivillige på.  
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TRÆNING OG KONKURRENCE 
 

I hvilken grad er træningen og konkurrencen tilrettelagt ud fra følgende anbefalinger? 

 

 

 

 

46% af svarene angiver, at der i høj grad eller i meget høj grad er fokus på leg, bevægelsesglæde og grundmotorik for 

børn under 12 år, mens 30% svarer ”i nogen grad” og 18% svarer i lav grad eller slet ikke. 

44% af svarene angiver, at der i meget høj eller høj grad vurderes at være ligelig fokus på oplevelser og resultater, 

mens 52% svarer, at dette i nogen grad vurderes at være tilfældet. 

62% af svarene peger på, at alle uanset niveau, i meget høj eller høj grad skønnes at være tilrettelagt, så udøveren får 

opmærksomhed og konstruktiv feedback fra træneren. Ca. en fjerdedel (28%) svarer i nogen grad, og kun ganske få 

svar peger på, at det i lav grad eller slet ikke vurderes, at træneren giveropmærksom og feedback til udøveren. 

På spørgsmålet om, hvorvidt det vurderes, at træning og konkurrence er tilrettelagt, så alle selv kan vælge sportsligt 

niveau, svarer 44% i meget høj eller høj grad, mens 38% svarer i nogen grad.2 

                                                                                 
2 De resterende procenter ligger i kategorien ”ved ikke” 
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66% vurderer i meget høj eller høj, grad at idrætten er tilrettelagt, så alle får spilletid i konkurrencer/til stævner uanset 

niveau, mens 16% af svarene siger i nogen grad, og 10% peger på, at konkurrencer i lav grad er tilrettelagt, så alle får 

spilletid. 

Der er overvægt af svar i meget høj og i høj grad (58%) på spørgsmålet om, hvorvidt træning og konkurrence er 

tilrettelagt, så det at fejle anerkendes som et led i en udviklingsproces. 32% svarer i nogen grad, og 6% angiver i lav 

grad.  

En tredjedel (32%) svarer, at resultat- og ranglister undgås for børn under 13 år, ca. en fjerdedel (24%) svarer ”i nogen 

grad”, mens 30% svarer ”i lav grad” og 10% svarer ”slet ikke”. 

 

Udfordringer  

Forbundene peger på følgende udfordringer:  

• Lille kritisk masse: 

-Vanskeligheder ved at tilbyde differentierede aktivitetstilbud 

-Vanskeligheder ved at tage nye/sene startere ind på etablerede hold– (begynderhold for sene startere) 

• For stort fokus på tab/vind frem for udvikling – man glemmer legen 

• At der ikke er plads til alle, hvis man ikke vil konkurrere som +11-årig. 

• At konkurrencer er tilpasset dem, der allerede er nået langt i deres idræt 

• For mange konkurrencer og for lidt udvikling 

• Økonomi som barriere for deltagelse 

• Forståelse for og accept af, at udvikling sker i det lange perspektiv 

 

Løsninger/handlinger 

Forbundene nævner et meget alsidigt felt af handlinger, som skal bidrage til en positiv udvikling ift. de udfordringer, 

der peges på. 

• Specifikke projekter 

• Kommunikative tiltag 

• Kompetenceudvikling  

Mange tiltag er specifikke projekter, andre er mere generelle tiltag af kommunikativ, oplysende eller 

kompetenceudviklende karakter.  

Sammenfattende kan det siges, at forbundene forsøger at ændre klubkulturen, der hvor man ser, at holdning og 

handling ikke stemmer overens med den viden, der er om den gode træning og konkurrenceform for børn og unge.  

Mange er optaget af at implementere ATK-principperne, men nævner også, at der ofte er langt fra forståelse af 

principperne til udmøntning af dem i praksis. En del forbund er, eller skal i gang med at se på, hvordan 

konkurrenceformerne kan tilpasses, så de matcher børn og unges behov på de forskellige alderstrin.  
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Forslag til DIF 

• Kampagner, videoer om idræt i børnehøjde, forældreinvolvering, ATK-principperne 

• Vidensformidling og sparring 

• Facilitere vidensdeling på tværs af forbund 

• Workshops hvor man arbejder i dybden med egne strukturer. 

 

Refleksioner 

Det kan tolkes som bekymrende, at der kun i omtrent halvdelen af idrætsaktiviteterne for børn under 12 år i meget høj 

eller høj grad vurderes at være fokus på leg, bevægelsesglæde og grundmotorik, og at der er 18% som svarer, at idræt 

for børn og unge i lav grad eller slet ikke er præget af leg, bevægelsesglæde og motorisk udvikling. Omvendt kan man 

vælge at glædes over, at halvdelen af svarene ligger i den gode ende, og at ca. en tredjedel af svarene lyder ”i nogen 

grad”. Men er det godt nok, at 18% svarer i lav grad eller slet ikke?  

 

Sammenholdt med svarene på spørgsmålet om, hvorvidt resultater, ranglister og andre sportslige sammenligninger 

bør undgås for børn under 13 år, kan det udledes, at der i nogle idrætter er fokus på præstationer og resultater – måske 

frem for et fokus på udvikling af grundmotorik og bevægelsesglæde?  

Kun 32% svarer, at ranglister m.v. i meget høj eller høj grad ikke vurderes at forekomme for børn under 13 år, mens 

40% svarer i lav grad eller slet ikke. Det lader til, at kulturen omkring offentlige ranglister og resultatopgørelser er 

udfordret. Dette billede stemmer overens med nogle af de åbne svar, som angiver, at der i nogle idrætter er et 

betydeligt fokus på resultater både blandt trænere og forældre. 

 

Det er positivt, at 62% vurderer, at træning og konkurrence i meget høj eller høj grad er tilrettelagt så alle, uanset 

niveau, får opmærksomhed fra træneren. Vi ved, at en af de vigtigste motivationsfaktorer for børn og unge er, at de 

får konstruktiv feedback fra træneren, og at de bliver set og hørt. Alle vil gerne være bedre, også dem, der aldrig når 

til tops i deres idræt.  

Sammenholdt med svarene på spørgsmålet om, hvorvidt træning og konkurrence er tilrettelagt, så alle kommer i spil 

til turneringer og stævner (44% procent vurderer i meget høj grad og 22% i høj grad, at alle kommer i spil), giver det 

et forholdsvis positivt billede af, de fleste børn og unge oplever at ”komme på banen” til kamp.  

 

Det ser ud til, at det at fejle er en forholdsvis godt integreret del af trænings- og konkurrencekulturen, idet 24% svarer 

i meget høj grad og 34% i høj grad. Der er dog 32% som svarer i nogen grad, og 6% som angiver i lav grad.  

 

Lidt under halvdelen af trænings- og konkurrenceaktiviteterne vurderes at være tilrettelagt således, at udøveren selv 

kan vælge sportsligt niveau. Dette kan der være mange årsager til. Ofte er en lille kritisk masse i en forening 
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bestemmende for, hvor mange hold der kan etableres. Dette betyder ind imellem, at unge rykkes op på seniorhold, 

inden de reelt bliver seniorer med ”kulturchok” og muligt drop-out til følge. Spørgsmålet er, om man trods en lille kritisk 

masse alligevel kan differentiere træning og konkurrence, så alle kan være med? 
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FORÆLDREINVOLVERING 

 

Hvordan assisterer forbundet foreningerne i dialogen med forældre? 

 

 

 

Forbundene assisterer primært deres foreninger i spørgsmål om forældreinvolvering med rådgivning via traditionelle 

kommunikationsformer, herunder de sociale medier. Den mest anvendte assistance foregår i form af ”løbende 

rådgivning” (60%), dernæst ”oplysning og opfordring via de sociale medier” (48%), og på tredjepladsen kommer 

”foldere, nyhedsbreve o.l.” (40%).  

Lidt over en fjerdedel af forbundene går aktivt ud og afholder netværksmøder (26%), kurser og seminarer ligger på 

30%, mens 38% afholder andre arrangementer, hvor både børn og forældre deltager. Få har udarbejdet en 

velkomstpakke (4%). 
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Hvilke emner har forbundet fokus på i dialogen med forældre? 

 

 

 

I svarene på, hvilke emner forbundet har fokus på i dialogen med foreningerne, er topscoreren: Vigtigheden af at 

forældrene støtter op om deres børns idræt. 60% svarer i høj grad eller i meget høj grad. 

På andenpladsen kommer temaet om forældrenes rolle som frivillige i foreningen, hvor halvdelen (50%) af svarene 

falder i kategorierne i meget høj grad eller i høj grad.  

Der synes også at være fokus på god opførsel på sidelinjen og respekt for træneren, hvor 36% svarer i høj eller meget 

høj grad.  

I dialogen med foreningerne om forældreinvolvering er der mindst fokus på principperne i ATK - altså den rette 

træning og konkurrence til barnet ift. dets udvikling. 32% af forbundene vurderer i meget høj eller i høj grad, at der er 

fokus på dette.3  

 

Udfordringer 

• Manglende forældreopbakning til foreningsarbejdet 

• Forældre der udlever egne ambitioner på barnets bekostning. 

• Uhensigtsmæssig forældreadfærd i forbindelse med konkurrence 

• Forældre med fokus alene på eget barn 

                                                                                 
3 De resterende procenter ligger i kategorien ”ved ikke” 
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• Forældres manglende forståelse for foreningskulturen, og hvad det betyder for dem og deres barn at være 

medlem af en forening. 

 

Løsninger/handlinger 

• Kommunikative tiltag og rådgivning 

• Påvirke kulturen via information og viden om bl.a. principperne i ATK  

• Dialog med målgruppen. 

Svarene peger i retning af, at det primære stykke arbejde ligger i den enkelte klub, da det er den, der har den direkte 

kontakt til forældrene, og at en del forbund ikke er tæt på forældrene.  

 

Forslag til DIF 

• e-læring til bestyrelser om hvordan man laver kulturelle forandringer 

• Materialer om at være en god idrætsforælder 

• Oplysningskampagne ”Hvad får dit barn ud af at dyrke idræt?” 

• Foldere og videoer som foreningerne kan lægge på deres Facebook-sider  

• Oplysningskampagner målrettet forældre, der fortæller hvad det betyder, at man har meldt sit barn ind i en 

forening. (Ikke en pasningsordning, men et fællesskab) 

• Kursus om forældrerollen i forbindelse med træning og konkurrence 

 

Refleksioner 

Der er ingen tvivl om, at forældre er en stor og uundværlig brik i barnets idrætsliv, og at foreningerne ville være ilde 

stedt uden forældrenes frivillige arbejde. 

Ud fra de åbne svar, på hvilke udfordringer forbundet vurderer, foreningerne har ift. involvering af forældregruppen, 

tegner der sig et broget billede af, at der i nogle idrætter er visse udfordringer med at involvere forældrene: 

 

Nogle steder kniber det med at finde ressourcer i foreningen til at rekruttere og fastholde forældre. Måske fordi 

foreningen ikke tænker på eller har ressourcer til at spørge forældrene, om de vil give en hånd med til en bestemt 

opgave. Der peges på, at klubberne skal være tydelige og definere opgaven og den involvering, den ønsker fra 

forældrene. Desuden opleves det, at der er stor udskiftning, da forældrene følger deres barn op gennem rækkerne 

med manglende stabilitet og manglende overlevering til følge.  

Der peges også på, at mange forældre ikke er bevidste om, hvad de går ind til, når de melder deres barn ind i en 

forening. Der er mange uskrevne regler og forventninger, som man ikke kan navigere efter, hvis man ikke kender 

dem. Nogle forældre sidestiller foreningsidrætten med en pasningsordning, hvilket ikke er foreneligt med 
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foreningstankerne. Måske fordi de ikke selv er vokset op med at ”gå til noget” som en selvfølge, eller fordi det er 

meget længe siden, de selv satte deres ben i en forening. 

 

En del forældre involverer sig på eget initiativ og ud fra egne præmisser, som måske ikke altid stemmer overens med, 

hvad der giver mening i den store sammenhæng i foreningen. 

 

Andre forældre engagerer sig kun i deres eget barns aktivitet og ikke i foreningen som helhed. En hel del svar peger 

på, at nogle forældre alene er fokuserede på deres eget barn og har store ambitioner på barnets vegne. Visse idrætter 

er forbundet med store ressourceudgifter, som forældrene skal afholde. F.eks. til udstyr (heste, gokarts, sejlbåde) 

men også investering i tid og transport. De høje omkostninger driver i visse tilfælde forældrene til en 

resultatorienteret og usund kultur. Forældre, som investerer meget i deres barns idræt føler, at de har 

medbestemmelse i forhold til, hvordan talentudviklingen skal planlægges og udføres, uagtet at de ikke selv har indblik 

i ATK-principperne. Især i talentmiljøerne ser det ud til, at forældrene er mere synlige på godt og ondt. 

Forældrene, der udviser en uhensigtsmæssig adfærd under konkurrence og generelt blander sig i trænerens 

dispositioner, modarbejder barnets mulighed for at få en god oplevelse og demotiverer trænerne. Generelt nævnes 

det, at der er en manglende forståelse for, at trivsel er vigtigere end sportslige mål.  

 

Det ser ud til, at foreningerne med fordel kunne have glæde af at involvere og samarbejde tættere med forældrene.  

En mulig løsning kunne evt. være at udnævne en ansvarlig for forældregruppen?  På trods af, at forbundet er længere 

væk fra forældregruppen end foreningen, kunne det være en mulighed, at forbundet kunne bistå foreningerne med 

input til forældretemaet? 
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DET GODE IDRÆTSMILJØ  

 

Hvad har forbundet fokus på i forhold til at sikre et godt idrætsmiljø i foreningerne? 

 

 

 

 

Forbundene har primært fokus på at hjælpe foreningerne med at etablere trygge, rummelige og inkluderende 

rammer i foreningen (58%) og på at sikre sammenhængende og langsigtet udvikling for alle foreningens hold (56%). 

Der er i mindre grad fokus på overgangen fra junior til senior (42%). 
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Hvad gør forbundet for at understøtte foreningerne i at sikre et godt idrætsmiljø i foreningerne?  

 

 

 

 

Den metode, forbundene primært har valgt ift. deres foreninger, er at hjælpe dem med at udarbejde handlingsplaner 

(60%), Dernæst kommer trivselsmålinger (20%) og samværspolitikker (16%). 40% procent svarer ”andet”. 

 

Udfordringer 

De oplevede udfordringer vedr. det gode idrætsmiljø er i høj grad en smeltedigel af de samme udfordringer, som er 

nævnt under de tre forrige temaer. Her skal nævnes nogle af de udfordringer, der opleves:  

• For få børn /lille kritisk masse 

• Vanskeligt at rekruttere og fastholde frivillige/forældre 

• Mangel på visionære ledere og nytænkning i foreningerne 

• Mangel på unge frivillige til at præge aktivitetsudbuddet 

• For stort fokus på elite og resultater 

• Mangel på viden om ATK-principper 

• At komme fra viden (som foreligger) til handling 

• Økonomiske og facilitetsmæssige barrierer 

• Haltende fællesskaber 

• Konkurrence fra andre sektorer 

• ”Dårlig kultur” uden forståelse for projektet ”Det gode idrætsmiljø” 
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Løsninger/handlinger 

Forbundene forsøger at påvirke og støtte klubberne i at skabe gode idrætsmiljøer via en lang række handlinger, som 

skal imødegå de udfordringer, der opleves: 

• Klubbesøg, hvor der er dialog om og drøftelser af f.eks. prioriteringer, ungdomskultur.  

• Vejledning. Konsulenterne rådgiver og vejleder om de forskellige idéer, muligheder og elementer i et godt 

idrætsmiljø 

• Åbne invitationer, åbent hus, kom-og-prøv 

• Påvirke kulturen via positive historier 

• Netværksmøder 

• Foreningsudviklingsforløb 

• Viden om børn og unges behov (ATK og i livet generelt) 

 

Forslag til DIF 

• DIF som generel back-up og “go-to-person” for sparring 

• Større fokus på breddeidrætsaktiviteter og sunde idrætsmiljøer. Dette bør også afspejle sig i ”Idrætsliv” 

• Kampagner, f.eks. om forældreinvolvering 

• Dele erfaringer, viden, ekspertise individuelt og på tværs af forbund 

• Sikre fundament for mere fleksible organisationsformer. 

• Hjælp til facilitetshåndtering/kommunal dialog 

 

Refleksioner  

Som nævnt i sammenfatningen er ”Det gode idrætsmiljø” resultatet af, at mange faktorer er til stede og spiller 

sammen: Det drejer sig om nysgerrige og dygtige trænere, der gider at være til stede for børn og unge og give dem 

en god oplevelse med idrætten. Om konkurrencemodeller, der inkluderer og udfordrer alle uanset niveau. Om 

træningsfællesskaber med socialt samvær og gode kammeratskaber, samt om forældre der, støtter og bakker op etc.  

Undersøgelsen viser, at 42% af specialforbundene har temaet omkring overgang fra junior til senior i fokus. Da et af 

de mest drastiske knæk på frafaldskurven ses i overgangen fra junior til senior (18-20 år), kunne der måske ligge et 

fastholdelsespotentiale i at se nærmere på, hvordan man tilrettelægger en glidende overgang fra junior til senior? 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 

 

Endelig er der en sidste dimension, som ikke er en del af denne undersøgelse: Udøvernes egen indstilling og adfærd i 

fællesskabet.  

Man kunne måske kalde denne dimension for ”foreningskarmaen”. Dvs. den lyst og energi, som medlemmer, forældre, 

trænere og ledere beriger hinanden med ved at bidrage til fællesskabet og gøre det interessant at engagere sig i 

foreningen.  

Den enkeltes motivation skal også nævnes. Får man, hvad man kommer efter i foreningen – det kan være sportslig 

udvikling, personlige udfordringer, at høre til i fællesskabet, medbestemmelse eller ansvar - så er det attraktivt at 

komme i foreningen.  Dette er ikke en dimension, der nemt kan fanges ind og beskrives, men som opstår og findes i 

samspillet mellem mennesker og deres motivation for at give og få i fællesskabet. 

Specialforbund og foreninger opfordres til spejle sig i denne undersøgelses resultater og vurdere, hvor man bedst 

sætter ind for at optimere børne- og ungeidrætten i foreningslivet. 
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BILAG  

 

Liste over forbund, der har deltaget i undersøgelsen samt deres fordeling af medlemmer for henholdsvis voksne og 

børn og unge. 

 

Specialforbund Børn og unge (u.18) Voksne Total 

Dansk Boldspil-Union 205.578 124.344 329.922 

Dansk Svømmeunion 150.786 39.191 189.977 

Danmarks Gymnastik Forbund 113.803 86.687 200.490 

Dansk Håndbold Forbund 72.055 32.554 104.609 

Badminton Danmark 34.300 58.007 92.307 

Dansk Ride Forbund 33.870 30.514 64.384 

Dansk Tennis Forbund 16.201 41.945 58.146 

Danmarks Basketball-Forbund 9.075 5.201 14.276 

Dansk Golf Union 7.506 140.629 148.135 

Dansk Karate Forbund 6.608 2.821 9.429 

Dansk Atletik Forbund 6.244 33.440 39.684 

Dansk Taekwondo Forbund 5.686 2.278 7.964 

Dansk Arbejder Idrætsforbund 5.482 52.573 58.055 

Volleyball Danmark 4.858 10.218 15.076 

Danmarks Bokse-Union 4.235 6.703 10.938 

Dansk Sejlunion 4.191 48.008 52.199 

Danmarks Cykle Union 3.970 27.716 31.686 

Dansk Skytte Union 3.846 27.703 31.549 

Bordtennis Danmark 3.428 5.862 9.290 

Dansk Judo og Ju-Jitsu Union 3.360 1.642 5.002 

Danmarks Ishockey Union 2.983 2.164 5.147 

Danmarks Sportsdanserforbund 2.532 10.981 13.513 

KFUMs Idrætsforbund 2.453 4.888 7.341 

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund 2.374 1.550 3.924 

Dansk Skøjte Union 2.122 381 2.503 

Parasport Danmark 1.919 9.742 11.661 

Dansk Klatreforbund 1.705 6.441 8.146 
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Danmarks Motor Union 1.691 5.162 6.853 

Dansk Orienterings-Forbund 1.535 5.604 7.139 

Dansk Automobil Sports Union 1.441 6.763 8.204 

Bueskydning Danmark 1.221 2.217 3.438 

Dansk Sportsdykker Forbund 1.098 6.273 7.371 

Danmarks Brydeforbund 982 666 1.648 

Dansk Kickboxing Forbund 923 1.437 2.360 

Dansk Fægte-Forbund 813 795 1.608 

Dansk Styrkeløft Forbund 753 5.936 6.689 

Dansk Squash Forbund 730 4.991 5.721 

Dansk Cricket-Forbund 656 1.431 2.087 

Triatlon Danmark 636 6.357 6.993 

Dansk Vandski & Wakeboard Forbund 609 1.641 2.250 

Danmarks Bowling Forbund 522 4.313 4.835 

Den Danske Billard Union 387 7.645 8.032 

Dansk Hockey Union 367 457 824 

Dansk Softball Forbund 298 516 814 

Dansk Minigolf Union 261 1.287 1.548 

Dansk Dart Union 151 3.220 3.371 

Dansk Faldskærms Union 147 3.180 3.327 

Dansk Petanque Forbund 69 3.142 3.211 

Dansk Hanggliding og Paragliding Union 32 633 665 

Moderne Femkamp Danmark 30 35 65 

Total 726.522 887.884 1.614.406 
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