
Forældrenes oplevelse af børnenes muligheder for at 
dyrke foreningsidræt i Københavns Kommune



Undersøgelsen samlet set 
Undersøgelse har i alt 1.200 respondenter. Heraf er 600 kvinder og 600 mænd. 

Ca. halvdelen af vores respondenter er i aldersgruppen 25-30 år. Altså kunne det se ud til at vi har fat i de unge 

og aktive børnefamilier.  

Vi skal være opmærksomme på at der også er 11 personer fra 60 år op efter. Om der er tale om en fejl kan vi 

ikke vide.

- Sammenlagt havde I alt 71,5 % af de 1.200 respondenter, oplevet ”vanskeligheder” med at tilmelde ét eller 
flere af deres børn til idrætsaktiviteter i Københavns Kommune. 

- Ca. 23 % af de adspurgte har ikke oplevet vanskeligheder med at tilmelde ét eller flere af deres børn til 
idrætsaktiviteter i Københavns Kommune

- 55,5 % af respondenterne har oplevet at deres barn/børn står eller har stået på venteliste.   
- Ca. 68,5 % savner som forælder nogle andre eller flere idrætstilbud i Københavns Kommune målrettet ét 

eller flere af deres børn.
- Der er 62 % der mener at ventelister med børn, der står i kø til idrætsforeninger og -aktiviteter i 

Københavns Kommune, er et problem, der skal løses politisk.
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Køn og aldersfordeling på respondenter 
Female Male



Har du oplevet vanskeligheder med at tilmelde ét eller flere af dine børn til idrætsaktiviteter i 
Københavns Kommune?

Sammenlagt havde i alt  71,5 % af de 1.200 respondenter, oplevet ”vanskeligheder” med at tilmelde ét eller 

flere af deres børn til idrætsaktiviteter i Københavns Kommune. 

Knap en fjerdedel har sagt nej til at de har oplevet vanskeligheder med at tilmelde ét eller flere af sine børn 

til idrætsaktiviteter i Københavns Kommune.  



Har du som forælder oplevet at et eller flere af dine børn stod/står på venteliste til en idrætsaktivitet i 
Københavns Kommune?

Over halvdelen (55 %) af de adspurgte forældre har oplevet at et eller flere af deres børn har stået på venteliste. 

Lidt over en tredjedel (36,67) af forældrene har ikke haft denne oplevelse. (Det havde muligvis været interessant 

hvis vi havde fået oplyst børnenes idrætter. For at kunne sige noget om hvilken idræt/facilitet der er størst 

udfordringer i forhold til).



Er du enig eller uenig i følgende: Jeg savner som forælder nogle andre eller flere idrætstilbud i Københavns 
Kommune målrettet ét eller flere af mine børn.

Ca. 68,5 % af de adspurgte var enige eller meget enige i ovenstående udsagn. På den anden siden var 18,17 % uenige 

eller meget uenige i forhold til udsagnet. 

Og hele 13,33 % valgte muligheden ved ikke eller ikke relevant.



Hvor enig eller uenig er du med følgende udsagn: Ventelister med børn, der står i kø til idrætsforeninger og -
aktiviteter i Københavns Kommune, er et problem, der skal løses politisk.

Ca. 62 % var enige eller meget enige i ovenstående udsagn. Omkring 8,5 % er uenige eller meget uenige med 

udsagnet. Hele 29,5 % ved ikke eller er hverken enige eller uenige i forhold til udsagnet. 
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