
Fritidspædagogikken lever
Af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef hos VIA University College

For få år siden blev fritidspædagogikken erklæret 
stendød. Med skolereformen af 2013 var ambitio-
nen, at man gennem lærer- og pædagogsamarbejdet 
og den understøttende undervisning skulle integre-
re leg og andre elementer fra fritidspædagogikken 
i den længere skoledag. Selvom nogle af reformens 
elementer – som fx lærer- og pædagogsamarbejdet 
– er ved at finde deres former og fremgangsmåder 
rundt omkring på skolerne, er det ingen hemme-
lighed, at en del af reformens ambitioner ikke er 
indfriet. 

De seneste diskussioner om og kritikker af refor-
men har fokuseret meget på det manglende løft af 
elevernes faglige færdigheder målt på de nationale 
testresultater og den stramme styring af skolerne i 
reformperioden fra 2013 til nu. Det har resulteret 
i, at flere partier, herunder SF og De Radikale, har 
udformet skoleudspil op til årets skolestart, hvor de 
signalerede et opgør med reformens længere skole-
dage og stramme styrring. Her kommer fritidspæ-
dagogikken så tilbage i det politiske søgelys.

Skal eleverne så bare sendes hjem til en Playstation? 
spurgte skoleledernes formand Claus Hjortdal reto-
risk, da SF for nylig foreslog kortere skoledage. Nej, 
svarede SF’s børne- og undervisningsordfører Jacob 
Mark. De skal i SFO og klubtilbud af høj kvalitet. De 
Radikales børne- og undervisningsordfører Lotte 
Rod havde kort forinden også slået på betydningen 
af SFO og klubber, hvor børn og unge kan lege på 
legens egne præmisser i rammer, som professionelle 
voksne er ansvarlige for. 

Og her begynder vi at nærme os behovet for fritids-
pædagogikkens revitalisering. Dele af det politiske 
og organisatoriske landskab er blevet trætte af de 
lange skoledage og det ensidige fokus på, hvad der 
skal testes og karaktergives. De vil have mere leg og 
fællesskaber, som vi også kender det fra den danske 
dagtilbudstradition. Det giver som sådan god me-
ning. Børn giver tilværelsen mening gennem leg, og 
relationerne i SFO og klubbernes rammer kan ud-
vikle sig anderledes end i skolen. Udfordringen er så 
blot, at SFO- og klubområdet har levet en i ressour-
cemæssig henseende lidt stedmoderlig tilværelse. 

Forældrebetaling er en relativt stor del af ressource-
grundlaget, og den har ikke været stigende over de 
senere år. Blandt andet som følge af de lidt længere 
skoledage, som fik endnu flere forældre til at trække 
deres børn ud af SFO og klub. Følgelig er nogle væ-
sentlige politiske prioriteringer grundlaget for, at 
SFO og klubsiden kan danne ramme om fritidspæ-
dagogikken. Tilsvarende er det væsentligt at kigge 
dybere ind i relevante og centrale dele af fritidspæ-
dagogikken. Det gøres i dette nummer gennem Nils 
Falk Hansens relevante perspektiv på fritidspæda-
gogikkens kreative og skabende udtryksformer og 
fællesskaber som ramme for et godt børne- og unge-
liv. Michael Madsen beskriver besnærende, hvordan 
fritidspædagogikken kan indramme børne- og un-
gekultur og det gode børneliv, mens Lea Ringskou 
og David Thore Graversen overbevisende analyse-
rer, hvordan man kan arbejde med fritidspædago-
gikken gennem forskellige ledelsesperspektiver.

Således bidrager dette nummer til fritidspædago-
gikkens revitalisering. God læselyst!
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På vej mod fritidspædagogikkens 
genfødsel? Kreative 
eksperimenter og 
forpligtende fællesskaber 
som fritidspædagogiske drivkræfter
Hvordan kan fortidens stolte fritidspædagogiske traditioner give næring til fremtidens visioner på området? 

Og hvordan kan fantasien, opdagelseslysten og nysgerrigheden ses som drivkræfter i børns dannelses- og 

læringsprocesser? Disse spørgsmål forsøger denne artikel at svare på ved at sætte fokus på værdien af de skabende 

udtryksformer og værkstedsfagligheden som ramme om et godt børne- og ungeliv.  

For den visionære fritidspædagogiske leder, der ønsker at ruste 
sin organisation til fremtidens udfordringer, er det blevet tid til 
at vende blikket mod fortidens stolte traditioner. De aktuelle po-
litiske og samfundsmæssige diskussioner om, hvordan vi former 
fremtidens fritidspædagogiske tilbud til børn og unge afspejler 
nemlig en spirende genopdagelse af de historiske værdier, der har 
skabt en unik og levedygtig fritidspædagogik i Danmark. Drøm-
men om et fritidspædagogisk landskab af præstationsfrie oaser, 
hvor børn og unge kan fordybe sig i kreative eksperimenter og for-
pligtende fællesskaber på deres egne præmisser og møde voksne, 
der både kan lytte, guide og inspirere, har i disse år fået ny aktua-
litet. Under overskriften ”Til kamp for fritidspædagogikken” har 
den Radikale folketingspolitiker Lotte Rod eksempelvis indbudt 
til åben dialog med alle interessenter i den fritidspædagogiske 
verden og taget en række politiske initiativer til det, hun håber: 

”… kan blive det første skridt til at give børn mulighed 
for at træde ind i et rum, der er fuld af at gøre det, man 
har lyst til, lege, hitte på og eksperimentere, uden at skulle 
præstere eller blive styret af voksne” (Rod, 2020).

Rods udmelding står ikke alene. Den afspejler en bredere tendens 
og illustrerer nogle interessante forskydninger i de dominerende 
politiske forståelser af forholdet mellem dannelse og uddannelse, 
leg og læring, proces og produkt, der er med til at bestemme, 
hvordan vi definerer pædagogisk kvalitet i Danmark. På dagtil-
budsområdet har Den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 
gjort anerkendelsen af børns spontane og selvorganiserede leg 
til en bundgarnspæl i det pædagogiske arbejde og lanceret en læ-
ringsforståelse, hvor børns egne nysgerrige og sanselige møder 
med verden træder i forgrunden: ”Børn lærer ved at udforske med 
krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive 
mødt af spørgsmål og udfordringer samt ved at eksperimentere 
med fx materialer og gøre opdagelser,” lyder budskabet (Børne- og 
Socialministeriet, 2018, s. 19). 

2000’ernes og 2010’ernes dagtilbudspolitiske fokus på gennem-
planlagte, voksenstyrede læringsaktiviteter, skoleforberedelse og 
KLAR-pædagogik udfordres således af nye politiske visioner om at 
skabe plads og rum til den fordybede fantasileg og børns kreative 
eksperimenter på egne præmisser. Som kritisk iagttager kan man 

vælge at betragte de nye politiske signaler med skepsis og anføre, 
at forandringerne formodentlig vil få større betydning på papiret 
end i praksis, både når det gælder dagtilbuds- og fritidspædago-
gikken. Man kan også vælge at bruge det momentum, der er skabt 
for legen, kreativiteten, eksperimenterne og børneperspektivet i 
tidens politiske programerklæringer, som afsæt for at sætte en 
offensiv fritidspædagogisk dagsorden. For siden skrammellege-
pladsernes storhedstid har fritidspædagogikken tilbudt en helt 
særlig pædagogisk sammenhæng for børn og unge:  

• Hvor det forpligtende og skabende fællesskab betragtes som 
rammen om et godt børne- og ungeliv.  

• Hvor børn og unges egne inputs, idéer og interesser understøt-
tes og værdsættes i det pædagogiske arbejde.

• Hvor fantasien, opdagelseslysten og nysgerrigheden ses som 
drivkræfter i børns dannelses- og læringsprocesser. 

• Hvor kroppen, legen, sanserne og de aktive eksperimenter 
danner grundlag for det pædagogiske møde.

Men hvorfor er netop disse tilgange og værdier så afgørende pej-
lemærker for fremtidens fritidspædagogik? 

Test- og målstyringsregimets sejrsmarch 

Igennem de seneste årtier har den skole- og uddannelsespolitiske 
agenda været stærkt orienteret mod at fremme børn og unges 
individuelle præstationer på udvalgte fagområder gennem mål-
rationelle evalueringsværktøjer og nationale testsystemer (Boysen 
& Falk Hansen, 2020). For fritidspædagogikken, som historisk 
er formet af idéen om et frit børneliv båret af lystbetonede akti-
viteter og forpligtende fællesskaber, har det øgede politiske pres 
for at levere målbar læring og kontrollerbare outputs været van-
skeligt at håndtere. For i modsætning til et karaktergennemsnit 
eller antallet af korrekte svar i en national test er de ”resultater”, 
fritidspædagogikken leverer, ikke umiddelbart transparente eller 
kvantificerbare inden for rammerne af en politisk styringslogik, 
der arbejder med forståelsen af pædagogisk kvalitet som noget, 
der kan måles. Ydermere kommer fritidspædagogikken til kort 
i en uddannelsespolitisk diskurs, der ophøjer optimeringen af 
børn og unges skole og uddannelseskompetencer til en hjørne-
sten i kampen for at sikre Danmarks globale konkurrenceev-
ne (Pedersen, 2011). Udviklingen har medført en allokering af 
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