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Mens undervisningen i skolen er blevet friere, er børns fritid ikke så fri, som den 
var engang. Og selv om vi på papiret har mere fri tid end for 100 år siden, er det 
ikke ensbetydende med, at vi oplever det sådan. Der er rift om fritiden for tiden.

Af Signe Tonsberg

HAR 
FRITID 

EN 
FREMTID?
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OTTE TIMERS ARBEJDE, otte 
timers fritid og otte timers hvile. 

Arbejderbevægelsens slagkraftige vision og 
parole er gået i opfyldelse for længst. Alligevel 
har de færreste en oplevelse af at have otte 
timer til sig selv om dagen. Tværtimod kan 
det måske føles som om, fritiden er skrum-
pet. Der tikker arbejdsmails ind på telefonen 
20 timer i døgnet, og det kan være svært at 
huske, hvornår man sidst gik en tur eller 
bladrede i en avis uden formål. Men Rock-
wool Fondens Forskningsenheds omfattende 
kortlægninger af danskernes tidsforbrug viser 
et klokkeklart billede af, at vi har cirka lige så 
meget fritid i dag som i 1960’erne: Cirka otte 
timer om dagen. Otte timer, som er frie for 
arbejdsmæssige forpligtelser. På papiret. 

”Det er tankevækkende, at vi har så travlt 
og er så stressede, men når man så analyserer 
på den reelle arbejdstid, så er den gennem-
snitligt ikke steget. Problemet er nok, at 
den officielle arbejdstid, vi bliver lønnet for, 
ikke siger noget om, hvor meget vi arbejder, 
fx fordi vi tjekker og svarer på mails i en 
uendelighed, når vi burde holde fri,” vurderer 
idéhistoriker Jens Erik Kristensen fra DPU.

Men hvad er fritid egentlig? Fritid er ikke 
noget skarpt afgrænset begreb. Fritid er den 
tid, hvor vi hverken sover eller er på arbejde. 
Begrebet fritid vandt indpas med industria-
liseringen og lønarbejdet, som bevirkede, 
at tilværelsen i stigende grad blev delt ind 
i arbejde og fritid. Så fritid er den tid, der 
er tilbage til os selv, og som fx kan gå til at 
være sammen med familie og venner, dyrke 
fritidsinteresser, spise og i det hele taget gøre, 
hvad vi vil. Fritid er kort sagt den tid, vi selv 
bestemmer over, og i realiteten er der kom-
met mere af den, eftersom arbejdstiden er 
faldet drastisk siden begyndelsen af 1900-tal-
let. Vi har fået færre arbejdsdage, kortere 
arbejdsdage og længere ferier. Hvor man 
arbejdede langt over 60 timer om ugen i gen-
nemsnit omkring år 1900, har tallet i mere 
end 25 år været 37 timer. 

Fritid under afvikling
Jens Erik Kristensen peger på, at man i 
1980’erne endnu skrev bøger om det kom-
mende fritidssamfund og livet ”efter arbejdet”. 

I lyset af den daværende arbejdsløshed og 
de nye teknologier var man sikker på, at vi 
ville få meget mere fritid til at beskæftige os 
med politik, kunst, økologi og den slags.

Siden da er der nærmest sket det mod-
satte. De seneste årtier har vi været vidner 
til, at fritiden er ved at blive afviklet, fordi 
grænserne mellem arbejde og fritid er blevet 
udviskede, mener han.

”Teknologisk set er grænsen mellem fri tid 
og arbejdstid brudt sammen. Computer-
teknologier i form af smartphones, iPads og 
bærbare computere, som typisk er finansiere-
de af vores arbejdsgivere, udstyrer os med en 
konstant tilgængelighed, som for længst har 
ophævet grænsen mellem fri tid og arbejds-
tid,” siger Jens Erik Kristensen

Med disse teknologiers indtog beslaglæg-
ger vi i stigende grad vores frie tid med alle 
mulige aktiviteter − godt hjulpet af både en 
stadigt mere påtrængende oplevelses-, un-
derholdnings- og opmærksomhedsindustri, 
der aggressivt forsøger at få os til at investere 
vores frie timer og penge i alt fra fitness-
abonnementer, rejser og forlystelsesparkbe-
søg til de nyeste tablets, apps og computer-
spil, pointerer Jens Erik Kristensen, der af 
samme grund betegner os som en generation 
af opmærksomhedsforstyrrede.

”Der er konstant noget teknologi, der 
appellerer til vores opmærksomhed. Der er 
færre og færre, der kender til den tilstand, 
hvor man i sin fritid ikke nødvendigvis har 
sin opmærksomhed rettet mod en bestemt 
aktivitet eller et projekt,” siger han og tilføjer: 
”Der er så meget, man gerne vil og føler, man 
skal nå i sin fritid. På den måde har fritiden 
fået en anden status. Den skal så at sige være 
lige så produktiv og arbejdskrævende som 
arbejdstiden”.

Og på samme måde som arbejdet siver ind 
i fritiden, sniger fritiden sig ind i arbejdslivet. 
De sidste årtier er vores job i stigende grad 
også et sted, hvor vi skal udvikle os og reali-
sere os selv. Det er ikke bare et arbejde. 

”I dag sælger man ikke længere blot 
dispositionsretten over sine arbejdskræfter 
og kvalifikationer for et bestemt tidsrum; 
man sælger sig med hud og hår og hele sin 
personlighed. Derfor flytter den personlige 
udvikling, der tidligere var henlagt til fritiden, 
med ind i arbejdslivet. Omkostningen er blot, 
at arbejdslivet dermed også flytter ind i den 
personlige fritid,” siger Jens Erik Kristensen.

Rift om børns frie tid
Samme sivning mellem fritid og under-
visning ser vi i skolen, hvor læring ikke 
længere kun ses som noget, der foregår i 
den enkelte lektion. Det foregår konstant 
– også i børnenes fritid, ferier og frikvar-
terer, som i stigende grad også spændes 
for læringsvognen. Børn på alle klassetrin 
har fået flere timer på skolen som følge af 
skolereformen, og de længere skoledage gør 
noget ved fritiden. Især i yderområderne 
har børn med lang transporttid til skole 
fået meget lange skoledage, som betyder, at 

»Eftermiddagene, 
hvor man laver noget 

andet end skole, 
er under pres.«

 Ida Wentzel Winther

Ifølge FN’s børnekonvention, artikel 31, 

har børn ret til fritid. 
Her står:

 

Deltagerstaterne anerkender barnets 

ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke 

fritidsinteresser, som er passende for barnets 

alder, og til frit at deltage i det kulturelle  

og kunstneriske liv.

 

Deltagerstaterne skal respektere og fremme 

barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle 

og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at 

der stilles passende og lige muligheder til 

rådighed for kulturel, kunstnerisk, 

fritidspræget og rekreativ udfoldelse.

RET TIL FRITID

Kilde: FN-konvention om barnets rettigheder via 
retsinformation.dk
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deres fritid og tid til at lave andre ting ved 
siden af skolen er skrumpet. 
Ida Wentzel Winther, der er lektor ved DPU, 
stod sidste år bag filmen ’Vi får en lufter’, der 
beskriver skolereformen i børnehøjde og føl-
ger en række børn gennem den nye skoledag. 
Filmen bygger på observationer og interviews 
med 80 elever på syv forskellige skoler. 

”Skolen har skubbet sig mere ind i friti-
den. Det har stor betydning og gør noget 
ved den måde, man tænker sig selv som 
barn. Eftermiddagene, hvor man laver noget 
andet end skole, er under pres,” siger Ida 
Wentzel Winther.

Hun understreger, at konsekvenserne af 
skolereformen ikke er systematisk undersøgt 
endnu. Nogle skoler har turdet tage skridtet 
og tænkt ud af boksen. Her har de længere 
skoledage åbnet op for nye typer projekter og 
undervisning, som det var intentionen. Men 
mange steder er der for børnene ikke den 
store forskel fra før.

Den frie tid, børnene har i løbet af skoleda-
gen i form af frikvartererne, er der også rift 

om. Med reformen har nogle skoler fx sagt 
farvel til de skemalagte klassiske frikvarterer 
og erstattet dem med pauser eller ’luftere’, 
som lærerne lægger ind, når det passer i 
programmet.

”Frikvartererne tænkes i stigende grad 
også som tidspunkter, man kan skema-
lægge, fx til bevægelse. Frikvartererne er 
pludselig ikke længere kun børnenes, men 
potentielle læringsrum. Men det er kun en 

attraktiv potentialisering set fra de voksnes 
synspunkt ikke fra børnenes,” pointerer Ida 
Wentzel Winther.

Mange børn er venner på tværs af klasser 
og bruger den frie tid i løbet af dagen og de 
faste, fælles frikvarterer til at mødes og lege. 

”Nogle børn sidder og hopper og glæder 
sig til 10-frikvarteret. For andre er det vigtigt 
at vide, at der om så og så mange minutter 
kommer en fast pause, hvor man kan tegne, ›
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FRITID, substantiv, fælleskøn. Bøjning – en.  

Betydning: Tidsperiode, hvor man har fri  

fra arbejde, undervisning eller andre pligter. 

Den Danske Ordbog
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tisse eller kysse sin kæreste fra 9.E. Men hvis 
det pludselig er læreren, der bestemmer, at 
i dag holder vi pause på et andet tidspunkt, 
så fratager vi børnene noget af det i skolen, 
som de rent faktisk selv bestemmer over, og 
et rum, hvor meget socialt samspil foregår,” 
forklarer hun. 

Og det er en uskik hele tiden at tænke 
læringspotentialer ind over alt i fritidens 
sprækker, mener Ida Wentzel Winther. Fx når 
nogle skoler giver børnene lektier for i ferien, 
for at eleverne ikke skal ’tabe læring’. 

”Vi skal stå vagt om fritiden og ferierne. Et 
liv uden pauser, ferie og fritid er som et sprog 
uden kommaer. Det bliver hurtigt volapyk. 
Mennesker har brug for pauser, hvor de kan 
gøre noget radikalt anderledes − eller slet 
ikke gøre noget. At falde i staver eller lave 
’unyttige’ ting, som måske en dag viser sig at 
være vældig nyttige som at fange 77 krabber, 
se på sommerfugle i mange farver eller gå på 
Pokémonjagt. Jeg insisterer på, at børn har 
ret til pauser, der ikke er voksenstyrede. Fri-
kvarterer er supervigtige, og vi skal beskytte 
dem, ligesom vi beskytter voksnes arbejdstid. 
Jeg er bekymret for, at vi voksne erobrer 
deres terræn og italesætter børns frie tid som 
spildtid,” siger hun. 

Færre børn på fritidshjem
Fordi skoledagene er blevet længere, er børns 
tid til at lege og være sammen efter skole i 
SFO’er, fritidshjem og klubber blevet væsent-
lig kortere. Skolen fylder mere, og en opgørel-
se fra pædagogernes forbund BUPL viser, at 
der i kølvandet på skolereformen blev 22.000 
færre børn i SFO’er, fritidshjem og klubber. 
Flere børn har altså deres fritid et andet sted, 
end de har haft de sidste mange år. 

Endnu har ingen det overordnede billede 
af, hvor de mange udmeldte børn nu bruger 
deres fritid. Sidder de hjemme med iPad’en, 
går de rundt alene, eller har de legeaftaler, 
hvor de skiftes til at være hos hinanden, 
spørger lektor Pernille Hviid, der blandt 
andet forsker i fritidspædagogik og børns leg 
ved Københavns Universitet.

”Nogle børn klarer det sikkert glimrende og 
har det godt. Men det er ikke alle. Jeg møder 
ledere på fritidsområdet, der fortæller, at 
det er de svageste familier, som melder deres 
børn ud. De vil gerne spare de 2.000 kroner, 
det koster for en SFO-plads,” siger hun.

Grundtanken bag fritidshjemmene, der blev 
udbredt i lyntempo op gennem 1900-tal-
let, var, at der skulle være et varmt hjem, 
hvor børnene kunne komme efter skole, når 
deres forældre nu var på arbejde. Især socialt 
udsatte børn var målgruppen. 

”Lige nu ved vi faktisk ikke noget om de 
mennesker, som fritidshjemmene i sin tid 
blev bygget for, og som i øjeblikket tager deres 
børn ud. Vi ved heller ikke, om børn, der ikke 
går i fritidstilbud, har et socialt liv med andre 
børn, eller hvad det betyder for familierne og 
deres organisering og stressniveau, når de skal 
drage omsorg for et seksårigt barn samtidig 
med, at de er på arbejde. Det synes jeg, vi 
skylder os selv som samfund at undersøge,” 
siger Pernille Hviid, der arbejder på at få 
finansieret et forskningsprojekt om netop det. 

Hun mener, at vi undervurderer, hvor meget 
børns fritidsliv betyder også socialpolitisk. 

”Fritid kan lyde som et ligegyldigt begreb, 
men hvis vi folder fritiden ud, handler det om 
at have et socialt liv, fællesskaber, menings-
fuldhed og at have indflydelse på sit eget liv, 
sine egne valg og skabe noget sammen med 
andre. Og alt det er jo sindssygt vigtigt og 
har enorme langtidseffekter. Det, at man har 
betydningsfulde relationer, gør, at man lever 
længere og sundere,” siger Pernille Hviid.

Der bliver forhandlet om den sidste time
Konsekvenserne af, at færre børn går i fritids-
tilbud i kølvandet på skolereformen, kender 
vi altså endnu ikke, men de pædagoger og 
ledere, som Pernille Hviid er i kontakt med, 
siger, at der grundlæggende er tre ændringer: 
Børnene er mere trætte, når de kommer fra 
skole, børnene er mere sultne efter at komme 
til at lege sammen, og børnene er ofte ikke 
færdige med at lege og klar til at komme 
hjem, når de skal hjem ved 16-16.30-tiden.

”Der bliver virkelig forhandlet om den sid-
ste time. Børnene er ikke klar til at komme 
hjem, for de er ikke færdige med at lege. Og 
det er jo klart. Det tager noget tid at lande på 
fritidshjemmet og komme i gang med noget 
spændende. Og når man kommer senere i 
gang, så er det ofte sådan, at børnene oplever, 
at forældrene kommer og henter dem en 
postgang for tidligt, når de lige er kommet i 
gang med at lege,” fortæller Pernille Hviid.

Og det med at komme i gang med en leg, 
tager noget tid. Børn smider ikke bare skole-
tasken og går i gang med at lege. 

”I skolen er børnene vant til, at nogen har 
organiseret noget og vil noget med dem hele 
dagen. I fritiden er det helt anderledes, og 
man må ikke underkende processen, som 
børn skal igennem for at finde ud af, hvad de 
gerne vil bruge deres frie tid på. Sådan nogle 
indledende processer med at finde ud af, hvad 
man skal, fylder meget i at få en god leg til at 
fungere,” forklarer Pernille Hviid, der som for-
sker har observeret børns leg og lavet hund-
redvis af interview med børn om deres leg.

Når man spørger børn, hvad der er al-
lerbedst ved at gå i børnehave, SFO eller 
fritidshjem, så svarer de: At lege sammen 
med vennerne. 

”Det er ikke småting, børn leger. Deres lege 
har heftige eksistentielle temaer som fattige, 
krig, vold og at opfinde ting. Og det er sjæl-
dent i livet, man er så ekspressiv om sin egen 
situation, som børn er, når de leger. Lege kan 
handle om misundelse, jalousi og om at have 
lyst til at dræbe nogen,” fortæller hun.

Legen er essentiel for børns fritid og udvik-
ling og grundlægger fremtidens venskaber. 

Netop derfor skal voksne mere end nogen-
sinde før sørge for at skabe mindre aktivite-
ter, som børn kan være sammen om, og rum, 
som er gode rammer for leg. Og det er måske 
i højere grad her, fremtidens fritidspæda-
gogik skal lægge fokus frem for at lave stort 
anlagte cirkusforestillinger.

Ustyrlig leg i en styret skole?
Pernille Hviid er skeptisk, når hun hører, at 
skolen vil bringe leg og greb fra fritidspæ-
dagogikken ind i undervisningen, fx i den 
understøttende undervisning. 

”Det lyder fint, men er vanskeligt i praksis, 
for børns leg er ustyrlig. Og det er i sig selv at 

»Frikvartererne tænkes 
i stigende grad også 

som tidspunkter, 
man kan skemalægge, 

fx til bevægelse. 
Frikvartererne er 

pludselig ikke længere 
kun børnenes, men 

potentielle læringsrum.«

 Ida Wentzel Winther

›
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paradoks at putte noget ustyrligt ind i noget, 
der er så bestemt og målstyret som skolen. 
Leg egner sig ikke til målstyring. Leg er et ek-
sistentielt anliggende, så hvis skolen vil bruge 
legen, så skal man være parat til at gå hele 
vejen. Det kan kun lade sig gøre, hvis skolen 
er villig til, at der også leges med viden, og at 
2 + 2 nogle gange bliver 5. Og det er svært,” 
siger Pernille Hviid. 

Men leg er også hårdfør. Hun ser børn i 
indskolingen, der har legetime, indrette legen 
på, at den skal slutte, når timen slutter. Legen 

får kapitler, baner eller pauser. Børnene 
kalder det at ’lege en slut’. Det betyder fx, 
at legen slutter med, at man lægger dukken 
til at sove, og så er den klar til at vågne igen 
næste gang, der er legetime.

”Børn indretter deres leg efter, hvad der er 
muligt, i den tid de har, og det rum de er i. 
De indsætter pauser i legen. Jeg siger ikke, 
at vi gør vold på børns fritid, men jeg synes 
også, det ville være dumt at sige, at det ikke 
gør en forskel, om børn har en eller tre timer 
at lege i,” siger hun.

Skovbunden var som et dansegulv
Børneforsker Erik Sigsgaard, der er tilknyt-
tet professionshøjskolen UCC, mener til 
gengæld, at vi med længere skoledage og en 
stærkt stigende institutionalisering har gjort 
vold på børns fritid. I hans verden har børn 
brug for frihed og fritid. Og begge dele har 
vi sat under pres med den øgede institutio-
nalisering, mener han. For at forstå, hvad 
han mener, skruer vi kort tiden tilbage 
til 1940’erne, hvor Sigsgaard voksede op 
ved Brønderslev. En stor del af hans fritid 
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»Leg egner sig ikke til 
målstyring. Leg er et 

eksistentielt anliggende, 
så hvis skolen vil bruge 
legen, så skal man være 

parat til at gå hele vejen.«
Pernille Hviid

Smartphone-spillet Pokémon Go 
fik i sommeren 2016 en enorm 
popularitet. På flere skoler har 
lærerne integreret spillet og den 
virtuelle jagt på pokémons i fag 
som engelsk og matematik. 
Her bliver der spillet i Det Kongelige 
Biblioteks Have, der henover 
sommeren har fovandlet sig fra et 
stille sted til et af byens travleste.
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foregik i en bøgeskov, hvor han og de andre 
børn legede efter skole. 

”Det var børnenes land. Der kom aldrig 
nogen voksne. Skovbunden var trådt flad 
som et dansegulv af børn, der drønede rundt 
og legede,” forklarer han.

For nogle måneder siden kom han sammen 
med sin søster tilbage til sit barndomsland 
og ville ned og kigge på skoven.

”Men vi kunne simpelthen ikke komme 
ind, for skoven var groet til med meterhøje 
brændenælder og buske. Det var helt tydeligt, 
at i den skov kommer der ikke et eneste barn 
mere. Landskabet er tømt for liv om efter-
middagen. Ingen kommer i skoven og finder 
fugleæg, skyder med bue og ridser kærestens 
navn i træets bark. Der er ellers masser af 
børn i området, men hvor er de?” spørger 
Erik Sigsgaard retorisk − og svarer selv: 
Børnene er institutionaliseret i vuggestuer, 
børnehaver, skoler, SFO’er og andre fritids-
foranstaltninger, som han kalder det.

De fleste børn debuterer som institutions-
børn allerede inden de fylder et år. Erik Sigs-
gaard mener, at den stigende institutionali-
sering spiller drastisk ind på børns frie tid. 
Hans udregninger viser, at i 1970’erne var 
et barn i institution – i form af vuggestue, 
børnehave, skole og fritidshjem – 7-10.000 
timer i løbet af deres barndom. I dag er tallet 
30-35.000 timer.

”Dén voldsomme institutionalisering er 
den største forandring af alle forandringer i 
børns frie liv,” siger han. 

”Jeg har lektier til i morgen, og jeg skal til 
spejder, og...”
Men var børns fritid så bare bedre i gamle 
dage, hvor de kunne lege alene til solnedgang 
på marker og i baggårde?

”Alt var bestemt ikke bedre dengang. 
Meget var betydeligt dårligere. Men det 
laver ikke om på, at vi har begået nogle 
fejl de sidste 30 år i forhold til institutio-
nalisering. Jeg mener faktisk, at vi begår 
overgreb på børns frihed ved at indrette 
samfundet på en måde, så børn er sat fast 
mange timer om dagen. Hvad ville voksne 
synes om ikke at måtte bevæge sig fra et 
rum til et andet uden at spørge om lov? 
Det er faktisk sådan, det er mange steder 
at være barn: De kan ikke gå frit fra rum 
til rum. Mange timer om dagen skal de 
sidde på bestemte måder, tale på bestemte 
måder og række hånden op. Og så ønsker 
vi, at de vokser op og bliver selvstændige 
og initiativrige. Det hænger ikke sammen,” 
siger Erik Sigsgaard, der mener, at vi har 
strammet institutionaliseringsskruen og 
inddraget for meget af børnenes frie tid − 
senest med en folkeskolereform, der giver 
børn endnu længere dage i skolen. 

Erik Sigsgaard har gennem mange årtier 
haft børneperspektivet i sin forskning og sine 
undersøgelser. Han har interviewet hundred-
vis af børn gennem årene. Han citerer pigen 
Nora, der under et interview med forskerkol-
legaen Louise Klinge pludselig begynder at 
tale meget hurtigt og hektisk: 

’Jeg har lektier til i morgen, og jeg skal til 
spejder, og min far holder fødselsdag, og så 
skal vi ud og spise, og jeg skal lave en fødsels-
dagsgave i klubben, og vi har lektier for til i 
morgen, og jeg skal læse, og så har jeg fem 
opgaver, og så skal jeg springe i luften!’

For Erik Sigsgaard er det bare ét ud af 
mange citater, der viser, at mange børn er for 
pressede.

”Jeg synes, det er trist at høre en pige 
fortælle om et liv under kolossalt pres. Når 
man hører hende, tænker man, at hun buk-
ker under for stress inden længe. Og det er 
ikke hendes individuelle problem. Det er et 
samfundsproblem,” påpeger Sigsgaard, der 
også ser de mange institutionaliserede timer 
i børns liv gå ud over et rart samliv mellem 
børn, søskende og forældre.

Den dyrebare fritid
Ved siden af institutionslivet er mange børns 
fritid belagt med sport, musik og andre 
aktiviteter, de går til. Og det er godt, mener 
Sigsgaard, for formentlig er der lige så meget 

»Mange timer om dagen skal de sidde 
på bestemte måder, tale på bestemte 
måder og række hånden op. Og så 
ønsker vi, at de vokser op og bliver 

selvstændige og initiativrige.«
Erik Sigsgaard
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eller mere at lære ved at gå til spejder end 
ved at sidde på skolebænken, men det har 
ingen endnu turdet undersøge, siger han. I 
stedet har man forsøgt at putte bevægelse og 
andre elementer fra fritidslivet ind i skoleti-
den blandt andet via folkeskolereformen. Og 
det er såmænd godt nok, for det ville hjælpe, 
hvis skoletimerne blev mindre skoleagtige 

og meget mere handlende og legende, mener 
Sigsgaard. Men det bliver aldrig det samme 
at have billedkunst i skolen og gå til maling 
uden for skoletid.

”Den store forskel er, at du går til maling, 
fordi du selv vil det. I skolen har du billed-
kunst, fordi du skal. Alle voksne ved, at der 
er større glæde ved at gøre noget, man vil, og 

derfor skal vi passe på med at flytte vægten 
fra vil- til skal-timer,” siger Sigsgaard.

Ind imellem virker det på Erik Sigsgaard, 
som om danske forældre har en fornemmelse 
af, at de svigter eller forsømmer noget, hvis 
deres børn ikke går til noget. 

”Nogle voksne bliver vældig ambitiøse på 
børns vegne og synes, de skal gå til alt muligt. 
Til dem vil jeg sige: Tænk nu på hvor meget 
børnene skal i forvejen, inden I pålægger 
dem flere forældrevalgte skal-opgaver. Det er 
fint, at børnene går til noget i fritiden, men 
gider de ikke, skal de ikke. Fritiden skal være 
vores egen.” 
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»Det er fint, at børnene går 
til noget i fritiden, men gider 
de ikke, skal de ikke. Fritiden 

skal være vores egen.«
Erik Sigsgaard


