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LYNINTRO: 

- Underbelyst indikator (i AHK-sammenhæng)

Men vi ved at: 
- der er en direkte sammenhæng mellem forældres 

idrætsdeltagelse og børns idrætsdeltagelse
- Sammenhæng mellem forældres beskæftigelse og etniske 

baggrund og børns idrætsdeltagelse 
- Sammenhængen mindskes, hvis forældrene dyrker motion

www.rykindribe.dk



DE NÆRE RELATIONER PÅVIRKER BEGGE VEJE: 

- Venner som primær årsag til ikke at dyrke idræt:
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Bruger tiden på andre fritidsinteresser

Gider ikke

Bruger tiden på venner

Bruger tiden på familien/kæreste

Sport/motion interesserer mig ikke

Mangler nogen at følges med

Er i dårlig form

Holder pause -regner med at starte igen

Jeg/mine forældre har ikke råd/er for dyrt

Savner muligheden for at komme til at…

Bruger tiden på fritidsjob

Mine venner/veninder dyrker heller ikke…

Har ikke de rette faciliteter til rådighed i…

Mine forældre er imod det

Har dårligt helbred

Ved for lidt om sport/motion mv.

Årsager til ikke at dyrke sport/motion i fritiden, Slagelse Kommune 

Socialisering ud 
af idræt? 

Socialisering 
ind i idræt? 



DE NÆRE RELATIONER PÅVIRKER BEGGE VEJE: 

- Venner som påvirkningskraft til valg af aktivitet: 
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Støtte fra BROEN har gjort, at vi har råd til

fritidsaktiviteter

Støtte fra BROEN har gjort, at jeg kan gå til

den samme aktivitet som mine venner

Støtte fra BROEN har gjort, at jeg følte mig

mere tryg ved at begynde til en aktivitet

Støtte fra BROEN har gjort, at jeg kan gå til

mere end én ting i min fritid

Støtte fra BROEN har gjort det lettere at

overskue, hvad man kan gå til

Støtte fra BROEN har gjort det lettere at

finde ud af, hvordan man tilmelder sig en…

Er der andre ting, som støtte fra BROEN har

betydet for dig, må du gerne skrive om det…

Fra rapport om Idræt for socialt udsatte 

(under udarbejdelse). Pilgaard & Kjær, 2019) 

På trods af, at 

få forældre 

dyrker idræt



TRE KONTEKSTER AF NÆRE RELATIONER: 

Skole

Uorganiseret 
fritid

Organiseret 
fritid

• Lærere
• Klassekammerater

• Forældre 
• Trænere/instruktører
• Holdkammerater
• Venner
• Søskende

• Forældre
• Venner
• (trænere? Lærere?)



HVORDAN SKABER MAN DE BEDSTE RAMMER 
FOR POSITIV PÅVIRKNING? 

• Hvordan skaber man mødesteder, hvor aktiviteter 
kan udvikle sig med udgangspunkt i deltagerne 
snarere end omvendt?

• Hvordan fokuserer man på hele grupper frem for 
enkeltpersoner i tiltrækning og fastholdelse? 

• Familieidræt i udvidet perspektiv (nye generationer, 
nye idrætter og ny tendens til, at 
forældregenerationen er meget aktiv = gode 
forudsætninger for forældre og børn dyrker idræt 
sammen – også i de sene ungdomsår – samt i 
voksentilværelsen. 

Skole

Uorganiseret 
fritid

Organiseret 
fritid


