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Forskning viser at det især er indsatser der reducerer barrierer som 
er mest virksomme til at hjælpe børn, med alle former for 
funktionsnedsættelser, i gang med fysisk aktivitet. 

Kernefortælling
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Derfor har Specialsport.dk udviklet et barrierenedsættende koncept der indbefatter 

en håndholdt indsats der kan hjælpe ethvert barn i gang med sport og foreningsliv, 

uanset hvilke handicap eller særlige behov et barn måtte have.

Det kan sport og forenings-fællesskab gøre noget ved, men mindre 
end 10% af børn med særlige behov og handicap dyrker idræt.

Mange børn med handicap bliver ensomme som voksne, med 
overvægt og livsstilssygdomme til følge. 
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Mission

Vi arbejder med

• Familier med særlige behov og handicap

• Mellemrummet før sport

• Foreningslivet

• Frivillighed, udvikling og forankring

Specialsport.dk er en landsdækkende NGO som vil skabe 

adgang til foreningsliv og fællesskaber for alle børn og 

unge med særlige behov og handicap i Danmark.

Derfor har Specialsport.dk udviklet et 

barrierenedsættende koncept der gennem en håndholdt 

indsats kan hjælpe ethvert barn i gang med sport og 

foreningsliv, uanset hvilke handicap eller særlige behov et 

barn måtte have.
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Paradoks
Handicapidræt i Danmark

KILDE: Centralt Foreningsregister / medlemstal.dk – Foreninger med minimum 1+ registreret til handicapidræt

Ca. 11% stigning

Ca. 6,5% fald

DATA 2014 2019

Aktive med hcp 13.190 12.350

Foreninger 362 423
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Børn i specialskoler har mange flere udfordringer og i 90% af alle familier har børnene 

ikke adgang til sport og foreningsliv

SOURCE: statistikbanken.dk, medlemstal.dk, Syddansk Universitet, ligevaerd.dk

>20% af alle unge og voksne med funktionsnedsættelse føler sig 

ensomme og har ingen at bede om hjælp (mod <5% af unge og 

voksne uden funktionsnedsættelse)

>90%
af børn med særlige behov i specialskoler er ikke aktive i en 

idrætsforening – og har dermed øget risiko for bl.a.: 

• overvægt 

• livsstilssygdomme 

• depression

• kortere levetid (op mod 10-20 år ift. børn uden særlige behov)



Fritidsaktiviteter for elever på en typisk specialskole

10% af eleverne er foreningsaktive

15% har tidligere forsøgt sig med sport eller er 

egen-aktiv (svømmehal m.v.)

Resten af elevgruppen dvs. 75% har aldrig forsøgt 

sig med sport eller foreningsliv og har behov for 

en aktivt opsøgende indsats.

Aktuelt har vi kontakt med ca. 220 specialskoler eller skoler med gruppeordninger, i Danmark. 



7

Mindre end 10% af børn i specialskoler er aktive i fritiden
Handicapidræt i Danmark

KILDE: Centralt Foreningsregister / medlemstal.dk – Foreninger med minimum 1+ registreret til handicapidræt

10%

90%

10%

Håndbold? 

Tennis? Fodbold? 

Gymnastik? 

Kampsport? 

Volley? 

Floorball? 
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90% 10%

Specialsport.dk’s 6 steps til sport og foreningsliv for børn og familier med 

særlige behov og handicap

Skab interesse for 

sport hos barnet

Hjælp forældre til at se 

sport som en mulighed 

for barnet

Skab viden om sport og 

foreningsmuligheder 

for barnet

Identificér forening, 

hvor barnet med netop 

sine særlige behov, er 

velkomment

Nedbryd konkrete 

barrierer for barnet, 

forældrene og 

foreningen forud for 

opstarten

Støtte til sporten og 

foreningslivet så børn, 

unge og voksne med 

forskellige typer 

handicap også kan 

være med

For mange er sport ikke en 

naturlig ting at identificere sig 

med – de fleste er ikke vokset op 

som ‘den nye Ronaldo’

Forældre oplever ofte ikke sport 

og foreningsliv som det vigtigste –

mange andre akutte ting står 

foran i køen..

Det skal være nemt at finde, 

ellers giver man hurtigt op. 

Mange foreninger skildrer ikke 

med deres special-hold på fx web

Fodbold er komplekst og svært 

både teknisk og socialt - måske 

Fægtning er bedre? Passer 

holdet til barnet? Alt det man 

som forældre ikke ved man 

mangler at vide…

Det helt nære, der er svært at 

bede om: Forberedelsen, billeder 

af stedet og træneren. 

Økonomien eller transporten der 

virker umulig.

Barnets interesse

Rådgiv forældre

Information

Foreningsmatch

Fjern friktion

Tag godt imod

Selv om det ikke er det rigtige 

match, behøver oplevelsen ikke 

at være et nederlag

Få  adgang til sport
Bliver en del af et 

klubfællesskab
Finder præcis det rigtige 

hold og sport
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Specialsport-metoden skaber glæde og udvikling gennem hele livet 

Tidslinje

Få  adgang til sport
Bliver en del af et 

klubfællesskab

Vores støtte

Støtte til forældre og klub om 
det rigtige match, hvordan de 
bedste rammer skabes for det 
første møde og for træningen.

Udvikler og opdaterer løbende 
Specialsport Guider med nye 
sports og foreningsmuligheder.

Virker som sikkerhedsnet for 
både børn, forældre og klubber. 
Klar med hjælp til konkrete 
barrierer og  udfordringer.

Bruger sin erfaring i andre dele 
af livet og vedbliver ofte at være 

foreningsaktiv som voksen

Resultater

Får en sucessoplevelse og 
mærker ‘jeg kan!’, som 
skaber mod på mere.

Vores børn skal fx have specialsport 
guiden i hænderne. Kigge mange 
gange. Blive inspireret. Få lyst til at 

prøve. Tryk og tjek selv.

Gennem sportsfællesskabet, 
styrkes glæde, selvtillid og 
trivsel i alle dele af tilværelsen.

Har udviklet kompetencer og en 
base i foreningslivet, som styrker 
både trivsel, netværk og sundhed 
livet igennem.

Finder præcis det rigtige 
hold og sport

https://specialsport.dk/specialsport-guiden/
https://specialsport.dk/specialsport-guiden/
https://specialsport.dk/specialsport-guiden/
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Fællesskaber og sport skaber livsforandring

Kasper har været forenings- og idrætsaktiv med 

Specialsport siden 2014 og har derfor en langt større 

statistisk sandsynlighed for at få en tilværelse som 

voksen, hvor han:

får øget velvære og et bedre mentalt og fysisk 

helbred

har et bedre selvværd og er mere glad og tilfreds 

med livet

lever længere pga. færre livsstilssygdomme

bor mere selvstændigt, selv bliver frivillig i en 

forening og får et arbejde indenfor erhvervslivet

oplever at have gode venner og være en del af 

flere forskellige fællesskaber

SOURCE: handivid.dk, Syddansk Universitet, ligevaerd.dk
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1. Vi opsøger og står til 

rådighed for familierne
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Familierne ser ofte mange udfordringer, men de er til at løse

Udfordring Løsning

Jeg ved ikke, hvor der er tilbud til 
mit barn

Vi udgiver Specialsport guider, 
med sport til børn med særlige 
behov og handicap, som lister 
foreningstilbud også i din del af 
Danmark

”Efter Tobias 

startede til håndbold 

er han blevet mere 

åben, glad og (...) 

har udviklet sig 

mentalt.”
- Mor til Tobias

Jeg tror ikke, mit barn vil trives, og 
jeg er bange for endnu et nederlag

Vi støtter op om både dit barn og 
træneren på holdet, efter at vi har 
fundet det rigtige match

Jeg har ikke mulighed for at stå for 
transport og mit barn er ikke selv-
transporterende

Vi hjælper med at finde 
transportløsninger, fx gennem 
skoletaxa eller vores 
følgeskabsordning



Specialsport.dk i Danmark

https://indd.adobe.com/view/7f172cac-e4e3-465b-a994-87e3816209f6
https://indd.adobe.com/view/866bab09-219c-47fc-8149-b498a866ee53
https://specialsport.dk/wp-content/uploads/Specialsport-Guiden-AARHUS-2021-tilgaengelighedsgodkendt.pdf


En af de store barrierer indenfor 

handicapidræt, er forældres frygt for at deres 

børn ikke er velkomne i foreningen.”

Forældreperspektiver og -barrierer 

Christian Røj Voldby. SALFA:KIDS. Syddansk universitet 2020
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Tobias

VIDEO

1 min

Vi var så meget i tvivl. Vi 

var nervøse for at det 

kunne blive endnu et 

nederlag for vores dreng, 

da han har en del 

udfordringer i form af 

infantil autisme, 

indlæringsvanskeligheder 

og slem OCD.

Tina, mor til Tobias 16 år

https://www.youtube.com/watch?v=pUS6qJE4tmE
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2. Vi skaber en tryg og praktisk 

opstart til sport for børnene i 

mellemrummet mellem familien og 

foreningslivet
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Vi arbejder med rådgivning, 

vejledning, motivation, praktiske 

løsninger og skøre idéer

Vi har aldrig sagt nej eller givet op overfor en 

familie med et barn der gerne ville gå til sport  

– vi finder altid en løsning. 



Problemer & løsninger 

Vi tager udgangspunkt 

i forskningen og 

virkelighedens 

problemer – og 

derfra finder vi 

på gode løsninger. 

https://specialsport.dk/loesningshjulet/
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Vi gør det der skal til

• En gave fra træneren, hvis det er lidt svært at 

møde op til sporten?

• En aftale om at crocks er ok at have på til 

parkour-træningen..

• En holdleder med ekstra tid til børn og forældre.

• En følgeven, hvis transporten er svær.

• En taxa-ordning, hvis det passer med skolen og 

flere andre.

• En besked, et billede, en vi-glæder-os-til-at-se-

dig-besked dagen inden træning

• Vedholdelse gennem online-kontakt og træning

• Tilbagevendende kontakt til forældre, hvis børn 

pauser, eller falder fra træningen, af god grunde
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3. 

Vi rådgiver, 

vejleder og 

underviser

foreningslivet

VIDEO

1 min

https://www.youtube.com/watch?v=JSVetXbbINk&ab_channel=IFELspecialsport
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Mere Specialsport

”Jeg så at Taarnby ikke havde et eneste tilbud i 

kataloget og tænkte at det ikke kunne være rigtigt. 

Og med sådan en klub som vores, med masser af 

medlemmer og overskud..(..) men vi var meget i tvivl i 

bestyrelsen om hvem vi skulle lave det for og hvordan 

vi skulle komme i gang. 

Men det har slet ikke været så svært, som vi troede det 

ville blive. 

Dels var vi på kursus hos Specialsport og vi har fået 

masser af rigtig god hjælp – og så er de unge 

mennesker jo bare vildt skønne at være sammen med”

Paul Quackenbush

Formand, Basket klubben Amager 
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Foreningshjælp



Forenings værktøjer
www.specialsport.dk/foreningsliv

http://www.specialsport.dk/foreningsliv


Forenings værktøjer
www.specialsport.dk/vores-verden

http://www.specialsport.dk/vores-verden/
http://www.specialsport.dk/vores-verden/
http://www.specialsport.dk/vores-verden/
http://www.specialsport.dk/vores-verden/
http://www.specialsport.dk/vores-verden/
http://www.specialsport.dk/vores-verden/
http://www.specialsport.dk/vores-verden/


Specialsport Camp’s

Rekruttering
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Frivillighed & deltagelse

Alle har brug for at bidrage 

og føle sig vigtige som en del 

af en sammenhæng

Inklusion er en følelse. Derfor arbejder vi  også 

med foreningernes blik på deres special-hold 

eller deltagere – og evnen til at stille ‘krav’ om 

deltagelse, men på vilkår hvor alle kan være 

med
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Specialsport.dk’s organisering



1:90
Ansat : frivillige

FORSKNING. Senior-

konsulent hos EVA. Extern

Lektor AAU. Ph.d. Sociologi 

og autisme.

PSYKIATRI, socialrådgiver

og frivillig teamleder hos 

AVARTA fighters fodboldhold.

ØKONOMI mester - og 

indkøbschef i Københavns 

Lufthavn.

PLEJEFAMILIER og tidligere 

chef for resocialisering i 

Københavns Fængsler.

FORMAND og organisationshaj. 

Tidligere direktør for 

Arbejdstilsynet og inspektør i 

Kbh. Fængsler

SUNDHED. Passioneret 

sundhedsøkonom og 

udviklingschef i Region Sjælland.

SPECIALSKOLE Alles MOR, 

samt viceskoleleder og 

medstifter af specialsport.dk.

CHARLOTTE KANN



Organisering
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Baseline for Specialsport.dk



31

Vores mål er at nå ud til de tusinder af børn, der ikke selv er opsøgende på 

sport, og som i øjeblikket falder gennem et hul i det sociale sikkerhedsnet. 

Vi vil

Nå ud til børn med handicap og deres familier i hele Danmark i samarbejde 

med specialskoler. 

Udvikle en online national platform med alle sports- og samfundstilbud til 

børn med særlige behov og handicap. 

Skab politisk bevidsthed om, at der er et hul i det sociale sikkerhedsnet, som 

ingen andre håndterer. Og hjælp til at overleve og udvikle 

specialsportsindsats, indtil det lykkes. 
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Dokumentation

har et bedre selvværd og er mere glad og tilfreds med livet

lever længere pga. færre livsstilssygdomme / får øget velvære og et bedre mentalt og fysisk helbred

bor mere selvstændigt, selv bliver frivillig i en forening og får et arbejde indenfor erhvervslivet

oplever at have gode venner og være en del af flere forskellige fællesskaber

Andre kilder: handivid.dk, Syddansk Universitet, ligevaerd.dk

• Huang, C. & Brittain, I. (2006). Negotiating identities through disability sport. Sociology of Sport Journal, 23, 352-375

• Brannan, S. et al. (1997). The National Camp Evaluation Project: A National Study on the Effects of Specialized Camps. Camping Magazine, vol 70(1) p. 28-31

• Shikako-Thomas, K., Dahan-Oliel, N., Shevell, M., Law, M., Birnbaum, R., Rosenbaum, P., Poulin, C. and Majnemer, A. (2012). Play and Be Happy? Leisure Participation and Quality of

Life in School-Aged Children with Cerebral Palsy. International Journal of Pediatrics.

• Powrie, B., Kolehmainen, N., Turpin, M., Ziviani, J. & Copley, J. (2015). The meaning of leisure for children and young people with physical disabilities: a systematic evidence

synthesis. Developmental Medicine & Child Neurology. 57: 993–1010.

• Frivillighed: Kissow, A.M. & Singhammer, J. (2012). Participation in physical activity and everyday life of people with disabilities. European Journal of Adapted Physical Activity. 

5(2), 65-81

• Arbejdsmarkedet: Kissow, A.M. & Singhammer, J. (2012). Participation in physical activity and everyday life of people with disabilities. European Journal of Adapted Physical

Activity. 5(2), 65-81

Generelt vil det at være fysisk aktiv være med til at stimulere til færre livsstilssygdomme for alle mennesker. Dog er det særligt aktuelt for denne målgruppe, da mange mennesker med både 

psykiske og fysiske handicap særligt er i risiko. Om det er selvorganiseret eller foreningsbaseret det gør dog ingen forskel for de positive metabolske-, kardiovaskulære- og respiratoriske 

processer. Dog kan der være noget der tyder på, at mennesker der er involveret i foreningsidrætten har større tendens til at fastholde de gode idrætsvaner, da det for mange er mere 

motiverende. 

Reference på imødekommelse af livsstilssygdomme:

• Det findes mange, men det kunne være denne overordnede rapport fra Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-

aktivitet/anbefalinger/~/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx

Primær kilde: Mie Maar Andersen / mma@handivid.dk

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet/anbefalinger/%7E/media/6B3A4AE698BC42139572C76C5854BA76.ashx


#sport 

#fællesskaber 

#helelivet

# specialsport

@ specialsport

w www.specialsport.dk

e info@specialsport.dk

t +45 6170 3060

https://www.instagram.com/ifelspecialsport/?hl=da
https://www.facebook.com/IFELspecialsport/
http://www.specialsport.dk/
mailto:tr@ifel.dk
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