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FORORD 

I forbindelse med reformen af anbringelsessystemet i 2006 er udsatte 
børns fritidsliv blevet trukket frem som en mulig ressource, der kan være 
med til at hjælpe børnene til en bedre tilværelse. SFI har i samarbejde 
med COWI og Statens Institut for Folkesundhed påbegyndt et større 
forskningsprojekt, der består af flere kvantitative og kvalitative undersø-
gelser af udsatte børns fritidsliv. Det samlede projekt forventes færdigt i 
2009. 

Rapporten indeholder resultater fra et litteraturstudie, der er den 
første del af den samlede undersøgelse. Det er en oversigt over internati-
onal forskning om socialt udsatte børns fritidsliv. Udsatte børn omfatter 
både anbragte og socialt belastede børn, fattige børn, børn med ringe 
socioøkonomisk baggrund og etniske minoritetsbørn. Fokus ligger på de 
udsatte børns organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter, på deres 
venskaber med jævnaldrende og deres netværk til voksne uden for fami-
lien. 

Forsker Bente Marianne Olsen har løbende kommenteret arbej-
det med rapporten og takkes for konstruktiv kritik og gode ideer. Des-
uden har programleder og seniorforsker Tine Egelund, lektor Hanne 
Warming, leder Bo M. Rasmussen, seniorforsker Dines Andersen og 
konsulent Gitte Bossi-Andresen, der alle indgår i projektets tilknyttede 
panel af forskere, givet gode kritiske og konstruktive kommentarer. Lek-
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tor Hanne Warming har gennemlæst og kommenteret det færdige manu-
skript. 

Rapporten er udarbejdet af forskningsassistent Karen Margrethe 
Dahl med programleder, seniorforsker Else Christensen som projektle-
der. 

Undersøgelsen er finansieret af Servicestyrelsen. 

København, juni 2007 

Jørgen Søndergaard 
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RESUMÉ 

Denne undersøgelse giver et overblik over international forskning i ud-
satte børns fritidsforhold. Udsatte børn omfatter her anbragte og socialt 
belastede børn, børn i økonomisk fattige familier, børn med dårlig so-
cioøkonomisk baggrund og etniske minoritetsbørn. Fritidsliv forstås som 
organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter, venskaber og netværk, 
medieforbrug og husarbejde. Tidsmæssigt er der taget undersøgelser 
med, som er udkommet mellem 1990 og januar 2007.  

UDSATTE BØRN ER MINDRE AKTIVE I  DERES 
FRITID END ANDRE BØRN 

Undersøgelsen viser, at udsatte børn er mindre aktive i organiserede 
fritidsaktiviteter, end børn generelt er i Danmark. Sandsynligvis får børn, 
der er anbragt, mere hjælp til at deltage i organiserede fritidsaktiviteter, 
for de er tilsyneladende mere aktive end andre udsatte børn. Danske 
studier viser, at dårlige økonomiske forhold i familien er med til at be-
grænse både det organiserede og det uorganiserede fritidsliv sammen 
med kammerater (Espersen, 2006; Sloth, 2004). Dette bekræfter andre 
skandinaviske studier, der desuden viser, at kulturel baggrund og køns-
roller har betydning for børns fritidsliv. Det gælder især deltagelse i or-
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ganiseret sport, hvor etniske minoritetspiger dyrker mindre sport end 
etniske minoritetsdrenge. Der er ikke lavet landsdækkende undersøgelser 
af etniske minoritetsbørns fritidsliv i Danmark, men lokale undersøgelser 
antyder, at kønsroller, kulturel og socioøkonomisk baggrund påvirker 
børnenes aktiviteter i fritiden. Forældres praktiske støtte og opbakning 
har også betydning for, om udsatte børn deltager i fritidsaktiviteter. Un-
dersøgelser lavet uden for Skandinavien viser, at økonomisk fattigdom 
og det at leve i et belastet boligområde i høj grad begrænser børns fritids-
liv. Desuden har køn en forholdsvis stor betydning uden for Skandinavi-
en. Flere angelsaksiske undersøgelser viser således, at piger deltager langt 
mindre i idræt, end drenge gør. Enkelte angelsaksiske studier viser desu-
den, at etnicitet i samspil med køn også uden for Skandinavien har be-
tydning for børns aktiviteter i fritiden.  

FRITIDSAKTIVITETER KAN FUNGERE SOM 
ÅNDEHULLER I  HVERDAGEN 

Af kvalitative undersøgelser fremgår det, at fritidsaktiviteter, både de 
organiserede og de uorganiserede, kan fungere som vigtige åndehuller i 
en vanskelig hverdag. Fritidsaktiviteten kan fungere som en platform, 
hvor børn med svære opvækstvilkår kan lægge deres baggrund fra sig for 
en tid og gå i ét med den identitet, som fritidsaktiviteten definerer for 
dem. Et engagement i en fritidsaktivitet kan også være en måde at lære 
sig selv at kende på, finde sin identitet, udtrykke sine følelser eller præste-
re noget og dermed opnå anerkendelse fra andre børn og voksne. Fri-
tidsaktiviteter giver også mulighed for at møde rollemodeller og få et 
netværk til voksne, som børnene kan søge hjælp hos, hvis det er svært at 
få hjælp i hjemmet.  

MEN FRITIDSAKTIVITETER SKAL SES I  
SAMMENHÆNG MED BØRNS VENSKABER 

Udsatte børn oplever deres venner som en vigtig ressource, som i nogle 
tilfælde kan være med til at kompensere for familieproblemer eller pro-
blemer med lærere. Af flere studier fremgår det, at udsatte børns venska-
ber og adgangen til sociale og kulturelle ressourcer kan være med til at 
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kompensere for materielle afsavn. De økonomiske afsavn kan dog få 
betydning i nogle kammeratskaber, hvor fx det at have det rigtige tøj eller 
mobiltelefon er nødvendigt for at blive accepteret.  

Kvantitativ forskning i sammenhænge mellem udsatte børns fri-
tidsliv og trivsel viser, at deltagelse i forskellige organiserede og uorgani-
serede fritidsaktiviteter ofte har en betydning for udsatte børns trivsel. 
Det er dog også meget vigtigt at inddrage den sociale kontekst, som fri-
tidsaktiviteterne foregår i, og se på betydningen af venskab og netværk. 
Flere studier viser nemlig, at venskab og netværk har større forklarings-
kraft end fritidsaktiviteterne i sig selv. Vi kan ikke på baggrund af dette 
litteraturstudie udpege entydigt gavnlige fritidsaktiviteter, idet studierne 
viser, at fx sportsdeltagelse eller deltagelse i kulturelle aktiviteter har for-
skellig effekt for forskellige børnegrupper i forskellige nationale og kultu-
relle sammenhænge. Forskningsresultaterne kan derfor i højere grad 
bruges til inspiration for nye analyser i en dansk/skandinavisk kontekst, 
end de kan bruges direkte handlingsanvisende. 

BARRIERER FOR BØRNS FRITIDSLIV 

Ud over økonomi kan kriminalitet og utryghed i børns nærområde være 
med til at begrænse børnene i deres udfoldelse i fritiden. Enten sker 
dette, fordi forældrene er bange for at lade dem gå alene, eller fordi de 
selv er bange for at bevæge sig rundt. Udsatte børn keder sig derfor en 
del, viser flere studier. En anden faktor, der kan være med til at begrænse 
udsatte børns fritidsliv, kan være, at de er pålagt meget husarbejde eller 
skal passe mindre søskende. Det sker oftest i familier, hvor moderen er 
alene med børnene, men kan også være kulturelt betinget. Husarbejde er 
i disse kvalitative studier derfor i første omgang begrænsende for udsatte 
børns fritidsliv. Werner & Smith (1982, 1992, 2001) viser dog i et kvanti-
tativt forløbsstudie, at husarbejde også kan være positivt for udsatte 
børn, der opnår ansvar og stolthed ved at varetage opgaver i familien. 

Selvom udsatte børn støder på barrierer i deres fritidsliv, viser en 
del studier også, at børnenes egen handlekraft har stor betydning for, 
hvor uoverstigelige barriererne bliver. Således viser flere studier, at piger 
med indvandrerbaggrund nogle gange forhandler sig til flere muligheder i 
deres fritidsliv, end deres forældre i første omgang havde lagt op til. 



10 

IKKE MEGET FORSKNING I  FRITIDENS 
BETYDNING 

På baggrund af dette litteraturstudie kan vi se, at udsatte børns fritidsliv 
ikke er et område, hvor der i forvejen findes meget forskning. Den skan-
dinaviske forskning, der ikke er specielt omfattende, er for størstedelens 
vedkommende beskrivende, og vi mangler derfor både kvalitativ forsk-
ning, der beskæftiger sig direkte og dybdegående med udsatte børns 
fritid, og kvantitativ forskning, der ser på sammenhænge mellem udsatte 
børns fritidsliv og deres trivsel på kort og lang sigt. 



 

11 

K A P I T E L  1  

INDLEDNING 
  

 
Dette litteraturstudie er en oversigt over international forskning om soci-
alt udsatte børns fritidsforhold. Litteraturstudiet udgør første delprojekt i 
et større kvantitativt og kvalitativt forskningsprojekt, som er planlagt 
færdigt i 2009. I dette forskningsprojekt er målet dels at forstå socialt 
udsatte børns oplevelser af deres fritidsliv, dels at undersøge statistiske 
sammenhænge mellem udsatte børns fritidsliv og deres trivsel. Der tages 
udgangspunkt i børn, der er socialt udsatte i en sådan grad, at de modta-
ger en foranstaltning ifølge serviceloven. Det vil sige børn, der enten er 
anbragt uden for hjemmet eller modtager forebyggende støtte i hjemmet. 
Disse børn sammenlignes med børn, der kan betegnes som socialt udsat-
te, uden at de modtager nogen foranstaltning, og børn, der ikke er socialt 
udsatte.  

Dette litteraturstudie inkluderer derfor også både børn, der er så 
socialt udsatte, at systemet er trådt til med hjælpeforanstaltninger, og 
børn, som lever under forskellige vanskelige vilkår. Der er inkluderet et 
mindre afsnit om ikke-udsatte børns fritidsliv i Danmark, men der er 
ikke søgt systematisk litteratur om ikke-udsatte børn.  
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AT VÆRE ET SOCIALT UDSAT BARN 

Det er ikke muligt at give en helt præcis definition af et socialt udsat 
barn. Mange forskellige faktorer er med til at bestemme, om et barn 
vokser op under vanskelige forhold. Christensen (2004) inddrager i sin 
bestemmelse af, hvorvidt en familie kan betegnes ressourcestærk eller 
-svag familiens økonomi, forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, 
forældrenes uddannelsesbaggrund, om der i familien er alvorlige hel-
bredsproblemer eller misbrugsproblemer, om barnet har adfærdsproble-
mer, og om barnet bor sammen med begge forældre eller med en enlig 
forælder. At være et socialt udsat barn kan altså betyde, at barnet i min-
dre grad har adgang til økonomiske og menneskelige ressourcer i den 
nære familie, men for nogle børn betyder det at være socialt udsat også 
omsorgssvigt og overgreb. Antallet af socialt udsatte børn afhænger na-
turligvis af, hvilken definition man bruger. Da vi her inddrager forskning 
om børn, der vokser op i økonomisk fattigdom, og forskning om mis-
brugte børn, giver det ikke mening at sætte tal på omfanget af socialt 
udsathed. 

I litteraturstudiet inddrages køn som baggrundsfaktor og forsk-
ningsresultater, hvor der analyseres på køn, vil blive fremhævet i analy-
serne. I undersøgelser af børn og unge ser man ofte kønsforskelle, når 
det drejer sig om sundhed og deltagelse i fysisk aktivitet. Piger i puberte-
ten deltager således mindre i fysisk aktivitet og rapporterer dårligere hel-
bred end drenge. Piger og drenge i almindelighed giver også forskellige 
begrundelser for at dyrke idræt, idet drengene oftere angiver kammerat-
skab som begrundelse, mens pigerne begrunder deres deltagelse i idræt 
med sundhed (Jørgensen, 2004; Ringgaard & Nielsen, 2005). Da disse 
kønsforskelle findes blandt ikke-udsatte børn, er det interessant også at 
inddrage køn i studier af udsatte børn.  

Ud over de socialt udsatte børn inddrager vi også forskning om 
børn i etniske minoritetsfamilier, idet disse børn pga. kulturelle og sprog-
lige forhold, ifølge en undersøgelse af Boeskov og Ilkjær (2005), deltager 
mindre i foreningslivet end andre børn i Danmark. Desuden ved vi fra 
tidligere undersøgelser, at etnicitet i sammenhæng med køn spiller en 
rolle for deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter (Dahl og Jakobsen, 
2005). Derfor bliver det interessant også at inddrage etnicitet som bag-
grundsfaktor. Da etniske minoritetsfamilier er overrepræsenterede blandt 
de økonomisk udsatte grupper i Danmark og resten af Skandinavien, 
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indgår de etniske minoritetsbørn ofte også i den generelle forskning om 
socialt/økonomisk udsatte børn. 

Fritidsbegrebet 
Fritid er ikke et helt nemt begreb at afgrænse. I forskningen har fritids-
begrebet skiftet karakter og indhold, fra man begyndte at interessere sig 
for det i begyndelsen af det 20. århundrede til i dag. Fritidsbegrebet bli-
ver først meningsfyldt med industrisamfundet, hvor dagen i modsætning 
til landbrugssamfundet inddeles i arbejdstid og fritid. ’Fri tid’ defineres 
derfor af de første forskere, som interesserer sig for begrebet, som ’fri-
fra-arbejds-tid’. Til denne definition af fritid knyttedes bestemte aktivite-
ter, som havde at gøre med fysisk og psykisk rekreation af arbejderen. På 
den måde opstår således begrebet fritidsaktivitet og samtidig institutioner 
og organisationer, som danner ramme om folks udøvelse af fritidsaktivi-
teter (Säfvenbom, 2005). Denne definition af fritidsbegrebet betegnes 
her den traditionelle definition.  

I 1970’erne og 1980’erne blev begrebet nuanceret ved, at flere 
forskellige befolkningsgruppers oplevelser af arbejde og fritid blev ind-
draget. Forskere fremhæver, at kvinder ikke havde så klar en opdeling 
mellem arbejdstid og fritid som den mandlige idealtypiske lønarbejder, 
fordi de i overvejende grad var ansvarlige for det hjemlige husarbejde. 
Analyser af kvinders fritid måtte derfor tage udgangspunkt i kvindens 
individuelle oplevelse af ’fri tid’ og ’pligt tid’ (Rahbek Christensen, 1987). 
På samme måde er etnologen Thomas Højrup med til at bryde den skar-
pe opdeling mellem lønarbejde og fritid ved at påpege, at denne opdeling 
ikke gælder for personer, der enten er selvstændige eller udlever en så-
kaldt karrierelivsform. Fritid og arbejde smelter for disse befolknings-
grupper i langt højere grad sammen (Højrup, 1983). Udviklingen af vi-
denssamfundet/det postindustrielle samfund betyder, at Højrups karrie-
relivsform har bredt sig til flere befolkningsgrupper, og flere mennesker 
oplever derfor, at fritid og arbejde smelter sammen. Oplevelsen af fritid 
bliver derfor i mindre grad afhængig af, i hvilken sfære den enkelte be-
finder sig, og mere af, hvorvidt den enkelte oplever, at en bestemt aktivi-
tet er meningsfuld, om en aktivitet kan bruges til at udvikle én personligt, 
eller om aktiviteten er med til at udtrykke éns personlighed (Säfvenbom, 
2005). Forskeren Charlotte Bloch taler om fænomenet ’flow’ som et 
udtryk for en tilstand, som en meningsfuld aktivitet kan sætte én i, hvor 
man glemmer sig selv og oplever at gå i ét med det, man gør (Bloch, 
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2001). Dette mere individuelt bestemte fritidsbegreb kalder vi her for det 
moderne fritidsbegreb. 

Fritiden er altså en sfære, hvor der pr. definition er mulighed for 
mange positive oplevelser og muligheder. Ved at tillægge fritidsbegrebet 
en fremtrædende rolle for den enkeltes selvudvikling bliver der dog sam-
tidig stillet store krav til den enkelte i forhold til at få succes i fritidslivet. 
Fritidslivet bliver dermed ikke kun en sfære, hvor man kan hente res-
sourcer, der fx kan bruges i arbejdslivet. Det bliver også en sfære, hvor 
det kan være vigtigt at præstere, og hvor man gennem forbrug og valg af 
aktiviteter viser, hvem man er, og hvad man er. Det er dermed en sfære, 
hvor der også er risiko for at lide nederlag, fordi man ikke formår at 
præstere, eller fordi visse valg af fritidsaktiviteter er mere socialt accepte-
rede end andre. Succesen i fritidssfæren afhænger desuden af, hvorvidt 
den enkelte besidder en række ressourcer, først og fremmest tid og pen-
ge, samt i måske lidt mindre grad kulturelle ressourcer og uddannelses-
ressourcer (Säfvenbom, 2005).  

Hvis vi skal føre denne diskussion over på børns tid, er det også 
nødvendigt at have en nuanceret tilgang til fritidsbegrebet. Danske børn 
bruger en stor del af deres tid i institution eller skole. De små børn går i 
vuggestue, dagpleje eller børnehave,1 mens skolebørnene går i skole, 
skolefritidsordning eller måske i fritidsklub. Med udgangspunkt i den 
traditionelle opfattelse af fritidsbegrebet kunne vi karakterisere skole-
børns fritid som den tid, hvor de ikke går i skole, sover eller spiser. Men 
børn bestemmer ikke altid selv, hvor de vil opholde sig, når de ikke går i 
skole. Skolefritidsordningen er en nødvendighed, for at forældrenes ar-
bejdsdag kan hænge sammen, og selvom det klinger af fritid, er det ikke 
sikkert, at børnene altid oplever det sådan. Nogle gange vil de dog opleve 
tiden i fritidsinstitutionen som fritid. Dette litteraturstudie sætter derfor 
en noget diffus skillelinje mellem børns skole- og pligttid og børns fritid 
ved som udgangspunkt at inkludere forskning i fritidsinstitutioner, når 
det handler om børnenes aktiviteter og hverdag i institutionen, og ude-
lukke forskningen i fritidsinstitutioner, når det handler om pædagogiske 
metoder og/eller behandling, som foregår der. Derudover arbejder vi i 
dette litteraturstudie med en forholdsvis traditionel fritidsopfattelse for 
børnenes vedkommende ved at tage udgangspunkt i konkrete aktiviteter, 

 
 
1. Da dette litteraturstudie fortrinsvis beskæftiger sig med børn i skolealderen, går vi ikke nærmere 

ind i en diskussion af de små børns ’frie tid’. 
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som normalt finder sted i fritiden, såsom organiserede og uorganiserede 
fritidsaktiviteter, husarbejde samt relationer til venner, kammerater og 
voksne uden for familien og samvær med disse i fritiden. 

Ligesom man forventer, at ikke-udsatte børn kan have glæde og 
udbytte af at involvere sig i organiserede fritidsaktiviteter eller på anden 
måde dyrke en interesse i fritiden, knytter der sig i særlig grad forvent-
ninger til udsatte børns fritid. Hypotesen, som er omdrejningspunkt for 
forskningsmæssig og politisk interesse i udsatte børns fritidsliv, er, at ’det 
gode fritidsliv’ kan virke beskyttende og kompenserende for udsatte 
børn, som oplever familiemæssige eller andre problemer i deres opvækst. 
Forskerne tager udgangspunkt i et udviklingsperspektiv, som bygger på 
en antagelse om, at individuelle liv er påvirket af et netværk af biologiske, 
psykologiske og socioøkonomiske påvirkninger (Bronfenbrenner, 1995; 
Mahoney, 2000). Faktorer i fritidslivet kan være nogle af de positive på-
virkningsfaktorer, der gør et individ i stand til at klare sig på trods af 
svære opvækstvilkår i øvrigt. I et nu klassisk studie af en befolkningsår-
gang på en ø i Hawaii finder forskerne Emmy Werner & Ruth Smith, at 
en god integration i fritidslivet, en tilknytning til et religiøst samfund, 
venskaber og positive relationer til voksne uden for familien og husar-
bejde kan virke beskyttende for udsatte børn, og i højere grad end terapi 
og behandling er udslagsgivende for, at en problematisk opvækst kan 
vendes til et godt voksenliv (Werner & Smith, 2001). Mere om dette 
studie senere. 

Da det meste af den eksisterende litteratur om udsatte børns fri-
tid omhandler organiserede fritidsaktiviteter, opererer vi i resten af rap-
porten i de fleste tilfælde med et fritidsbegreb, der er snævrere defineret, 
end det ovenfor skitserede.  
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K A P I T E L  2  

METODE 
  

 
Metoden, der er brugt i dette studie, læner sig op af de principper for 
systematisk litteratursøgning, som Nordisk Campbell Center har udstuk-
ket (Nordisk Campbell Center, 2006). Vi har lavet en systematisk søge-
strategi for, hvilke søgeord og kombinationer af søgeord, der er brugt, 
relevans- og kvalitetskriterier og hvilke metoder, der er brugt. Dette litte-
raturstudie er mindre snævert defineret end et typisk Campbell review. 
Nordisk Campbells anbefalinger til udvælgelsesprocedurer på baggrund 
af forskningsdesign og metode er derfor ikke blevet efterfulgt her. Det 
betyder, at der ikke på forhånd er udvalgt en specifik veldefineret inter-
vention, som skal føre frem til en veldefineret effekt. Her søges bredere, 
og vi inddrager både studier, der beskriver, hvad forskellige grupper af 
udsatte børn går til, studier, hvor børn fortæller, hvad elementer i deres 
fritid betyder for dem, og studier, der beskriver sammenhænge mellem 
fritidsaktiviteter og forskellige virkninger. Den bredere tilgang er valgt, 
for at litteraturstudiet kan danne grundlag for forskellige typer af under-
søgelser (kvalitative og kvantitative). Der er kun medtaget offentliggjort 
litteratur. 
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SØGEORD 

Arbejdet med litteraturstudiet har været opdelt i fire faser: søgning, ud-
vælgelse, læsning og afrapportering. Alle faser har været med til at af-
grænse og præcisere fokus for studiet. Disse præciseringer er blevet brugt 
som grundlag for nye søgninger. Inden første søgning havde vi på bag-
grund af projektoplægget, samtaler med kolleger og tekster om socialt 
udsatte børn og fritid udvalgt en række søgeord, som dels beskriver for-
skellige aspekter af at være socialt udsat, dels beskriver forskellige ele-
menter af fritidslivet, dels enkelte ord knyttet til barndom og køn samt 
ord, der betegner trivsel/børns udvikling (dvs. mulige virkninger af fri-
tidslivet). Disse søgeord er undervejs suppleret med nye, som er kommet 
frem i løbet af søgeprocessen. I bilaget kan man se alle søgeord, der er 
brugt. Der er søgt dansk-, norsk-, svensk- og engelsksproget litteratur.  

AFGRÆNSNINGER AF SØGNINGEN 

Litteraturstudiet kigger udelukkende på forskningsbaseret litteratur og ser 
bort fra fx debatlitteratur i fagblade og aviser. Både kvalitative og kvanti-
tative forskningsresultater er inkluderet. 

Aldersmæssigt fokuseres der på børn i alderen 5-16 år. Tidligere 
danske studier af danske børns fritid fokuserer oftest på alderen 7-15 år, 
idet børn i denne aldersgruppe er gamle nok til at have et selvstændigt 
fritidsliv uafhængigt af forældrene, og samtidig er unge nok til, at det 
stadig giver mening at kalde dem børn (Andersen, 1989, 1995; Fridberg, 
1999; Bille et al., 2004). Undersøgelsesgruppen for de øvrige delprojekter 
i ’Udsatte børns fritidsliv’ er henholdsvis 10-11 år og 14-15 år, og littera-
turstudiet kan derfor med en aldersafgrænsning på 5-16 år understøtte de 
øvrige projekter. Tekster, der udelukkende beskæftiger sig med børn 
uden for denne aldersgruppe, er blevet valgt fra, medmindre teksterne 
optræder gentagne gange i andre tekster og kan betegnes som nøgle-
forskningsresultater.  

Litteraturstudiet omhandler socialt udsatte børns fritid. Forskning i 
fx fysisk handicappede og syge børn er derfor valgt fra i søgningen. Den 
danske forskning i ikke-socialt udsatte børns fritidsliv er inddraget som 
sammenligningsgrundlag, men der er ikke søgt på ’almindelige’ børns 
fritidsliv i de udenlandske databaser. Almindelige børns fritidsliv berøres 
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i dette litteraturstudie derfor kun, når det bruges til at sammenligne de 
udsatte børns fritidsliv.  

Som beskrevet i indledningen er ’fritid’ forholdsvis svær at af-
grænse. En total søgning på alt, hvad der potentielt kan foregå i et barns 
fritid, er ikke mulig her. Vi har derfor udvalgt nogle områder af fritidsli-
vet, der ud fra tidligere forskning i udsatte børn og i fritidsliv (fx Ander-
sen, 1995; Nielsen, 2005; Werner & Smith, 1992; Werner & Smith, 2001) 
formodes at have betydning for børnenes trivsel og udviklingsmæssige 
udfald. Det drejer sig om fritidsaktiviteter (herunder såvel fysiske som 
ikke-fysiske aktiviteter), leg, socialt netværk og venskab, medieforbrug 
samt husarbejde. Derudover er der (selvfølgelig) søgt på alle ord, som 
’fritid’ indgår i, og i synonymer for fritid på de fire sprog. Børns fritid 
kan, som beskrevet i indledningen, være vanskelig at afgrænse. Det skyl-
des, at mange børn tilbringer en del tid i pasningsordninger, som på den 
ene side klinger af fritid (skolefritidsordning, fritidshjem), men som barnet 
ikke altid kan vælge fra, fordi forældrenes arbejdstider nødvendiggør, at 
børnene bliver passet af andre. I dette studie har vi søgt litteratur om 
skolefritidsordninger (og lignende ordninger i de øvrige lande), men for 
at skelne mellem det pædagogiske arbejde, der foregår i sådanne institu-
tioner, og børnenes fritid, har vi fravalgt litteratur om pædagogiske me-
toder og om behandlingsmetoder, der bruges i professionelles arbejde 
med udsatte børn. 

Tidsmæssigt har vi begrænset os til litteratur, der er nyere end 
1990, medmindre der er tale om vigtige klassikere på området. Litteratur-
søgningen er afsluttet i februar 2007. 

SØGEMETODER 

Der er søgt i internetbaserede databaser, i litteraturlister og på forskellige 
skandinaviske forskningsmiljøers hjemmesider.  

Der er blevet søgt i den danske base bibliotek.dk, i den svenske 
base libris, den norske base bibsys samt de engelsksprogede Web of 
Science, Ebsco, SwetsWise og Google Scholar.  

I søgningen har vi brugt kombinationer af søgeord (se bilag), så-
dan at vi typisk har taget alle synonymer for udsathed og kombineret 
med et eller flere ord for fritid og igen kombineret med ord, der betegner 
børn. Ord, som betegnede fysisk handicap og specifikke sygdomme, er 
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fravalgt i søgningen. Søgningen blev gentaget, til alle kombinationer af 
’fritids-ord’, ’udsat-ord’ og ’børne-ord’ var dækket. Derudover lavede vi 
også enkelte mindre snævert definerede søgninger på fx ’child’ og ’si-
lience’ (evne til at klare sig på trods af dårlige odds) for at få adgang til 
litteratur, hvor fritid ikke var det væsentligste emne, men kun indgik som 
et af flere betydningsfulde elementer i børns opvækst. 

På trods af systematik i udvælgelse af søgeord, søgestrenge og 
afgrænsende ord, gav søgningerne mange ikke relevante publikationer. 
Det næste trin i søgeprocessen var derfor at sortere teksterne. Dette 
skete i første omgang på baggrund af titler, i anden omgang efter læsning 
af artiklernes resuméer og endelig på baggrund af læsning af fuldtekster.  

I læseprocessen blev litteraturlister i nyere tekster (2000-2006), 
hvor udsatte børn og fritid er hovedtema, brugt til yderligere litteratur-
søgning. Denne del af søgningen var med til at åbne for nye vinkler på 
emnet, som ikke var tænkt med i det oprindelige søgedesign. 

Søgningen på skandinaviske forskningsmiljøers hjemmesider gav 
et vist udbytte. NOVA, (Norsk institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring), NIBR (Norsk institut for By- og regionforskning), 
Riksidrottsförbundet i Sverige og AKF (Anvendt KommunalForskning) 
havde enkelte publikationer om udsatte børn og fritid.  

Søgninger på Roskilde Universitetscenter, Dansk Pædagogisk 
Universitet, Göteborg Universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Den 
svenske Socialstyrelse samt den svenske ’Statens Institutionsstyrelse’ gav 
ingen resultater. 
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K A P I T E L  3  

BØRNS FRITIDSLIV I 
DANMARK 

  

 
Det gennemsnitlige skolebarns fritidsliv er forholdsvis velbeskrevet i en 
dansk sammenhæng. Vi ved dog mere om, hvad de danske børn laver, 
end hvad de tænker om deres fritidsaktiviteter, og hvorvidt fritidsaktivi-
teterne har positive eller negative virkninger for danske børns psykiske 
og sociale velbefindende.  

Den seneste landsdækkende undersøgelse af danske børn og 
voksnes kultur- og fritidsvaner (Bille et al., 2004 – stikprøve på 1.000 
børn i alderen 7-15 år) beskriver bl.a. danske børns brug af elektroniske 
medier, deres læsevaner, deres deltagelse i sport, motion og andre fritids-
aktiviteter og deres egne kulturaktiviteter.  

Undersøgelsen viser, at elektroniske medier fylder meget i bør-
nenes liv. 89 pct. af børnene ser tv hver dag, 59 pct. har en mobiltelefon, 
og 89 pct. har adgang til en computer i deres fritid, som bl.a. af halvdelen 
af børnene benyttes som adgang til internettet. 88 pct. af børnene læser i 
deres fritid, heraf læser 40 pct. bøger. 83 pct. af børnene har faste fritids-
aktiviteter, som de går til på bestemte tidspunkter.  

23 pct. af børnene spiller et instrument og samme andel spiller 
teater, hvilket hovedsageligt foregår i deres SFO/fritidsklub. 10 pct. går 
til dans. En del børn beskæftiger sig uorganiseret med billedkunst eller 
kunsthåndværk enten derhjemme eller i SFO. Således er der 61 pct., der 
tegner, 23 pct., der væver, strikker eller syr, og 26 pct., der arbejder med 
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træ/laver sløjd. 31 pct. af børnene skriver i deres fritid digte, historier 
eller dagbog. Det gælder især piger i alderen 10-12 år (Bille et al., 2004).  

Jens Bonkes studie (2000) af børns tidsanvendelse med en stik-
prøve på 1.576 hjemmeboende børn og unge i 888 familier viser, at der 
blandt skolebørn er lidt flere piger end drenge, der går til en fritidsaktivi-
tet. De aktive drenge bruger dog lidt mere tid end pigerne, og derfor 
bruger de to køn samlet lige meget tid på fritidsaktiviteter. Fritidsjob 
blandt skolebørn fylder ikke så meget. 18 pct. af pigerne og 14 pct. af 
drengene har et fritidsjob. Drengene bruger mere tid (knap 7 timer) end 
pigerne (5 timer) om ugen på fritidsjobbet. 3/4 af pigerne deltager i hus-
arbejde, mens 2/3 af drengene gør det. Pigerne bruger på dette lidt mere 
tid end drengene (henholdsvis 2 og 1½ time om ugen). Bonke viser, at jo 
ældre børnene er, desto mindre tid er der tilovers til uorganiserede fri-
tidsaktiviteter, som man gør med sig selv, sin familie og/eller sine kam-
merater (Bonke, 2000). 

Bille et al. viser, at børns interesse for sport og motion topper i 
10-12-årsalderen (90 pct. aktive). I aldersgruppen 13-15 år er der færre 
aktive, men de, der er aktive, bruger til gengæld mere tid. Der er en ten-
dens til, at drengene bruger længere tid på at dyrke sport eller motion 
end pigerne (Bille et al., 2004: 254). Når man ser på den samlede mængde 
tid brugt på organiserede fritidsaktiviteter, viser Fridberg (1999), at de 
ældste piger, der går til en fritidsaktivitet, er dem, der bruger mest tid 
sammenlagt. 

Fodbold, svømning, gymnastik, badminton og håndbold er de 
mest populære sportsgrene, som mellem 13 og 35 pct. af alle børn dyr-
ker. Mellem 9 og 12 pct. dyrker henholdsvis ridning, står på rulleskøjter 
og skateboard, dans eller spejder. De øvrige sportsgrene er der mindre 
end 9 pct., der dyrker (Bille et al., 2004). 

Mere end tre fjerdedele af alle danske børn har kammerater på 
besøg og er hjemme hos kammerater mindst en gang om ugen. Ca. 20 
pct. har kammerater på besøg eller er på besøg hos kammerater mindst 
en gang om måneden, mens 2 pct. angiver, at de aldrig har kammerater 
på besøg eller er på besøg hos kammerater. De ældste børn (13-15 år) 
besøger sjældnere hinanden mange gange om ugen. Til gengæld er der 
også færre af disse, der kun besøger hinanden et par gange månedligt 
(Bille et al., 2004). 

En internetpanelundersøgelse af 1.100 elever i 5. klasse fra hele 
landet lavet af Børnerådet undersøger blandt andet børnenes fritidsakti-
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viteter, og hvad de betyder for dem. Børnene mener, at gode venner og 
en glad og sød familie er det vigtigste for et godt børneliv. De nære rela-
tioner og indflydelsen på egen hverdag er afgørende for dem. Venner er 
vigtige for børnenes identitet, og deres selvforståelse er ofte bygget op 
omkring deres venskaber. Fritidsinteresser og især sport, mener børnene, 
er med til at vise omverdenen, hvilken type de er. Forbrugsrelaterede 
kendetegn er ikke så vigtige for selvforståelsen (Ditlevsen, 2007).  

Overordnet tegner forskningen i danske børns fritidsliv et bille-
de af en forholdsvis aktiv børnebefolkning, der både er storforbrugere af 
moderne elektroniske medier og samtidig fører et mere traditionelt bør-
neliv præget af fritidsaktiviteter og kammerater (Bille et al., 2004; Frid-
berg, 1999; Andersen, 1995; Christensen, 2004; Ditlevsen, 2007).  
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K A P I T E L  4  

UDSATTE BØRNS 
FRITIDSLIV 

  

 
Dette kapitel præsenterer resultaterne af litteraturstudiet af udsatte børns 
fritidsliv. Kapitlet er opdelt i tre dele, hvoraf det første redegør for 
forskning, der beskriver, hvad forskellige grupper af udsatte børn laver i 
deres fritid, hvilke baggrundsfaktorer der påvirker deres fritidsliv, og 
hvem de er sammen med. Afsnittet redegør også for forskning, der ser 
på udbudssiden af udsatte børns fritidsliv, fx hvor rummelige forskellige 
organiserede fritidsaktiviteter er over for at modtage udsatte børn. An-
den del redegør for den kvalitative forskning, som ser på børnenes egne 
forståelser af deres fritidslivs muligheder og de barrierer, de oplever i 
forhold til at få det fritidsliv, de gerne vil have. Endelig omhandler tredje 
del den kvantitative forskning, som undersøger sammenhænge mellem 
børnenes fritidsliv og deres trivsel på kort eller lang sigt.  

BESKRIVELSER AF UDSATTE BØRNS FRITIDSLIV 

Anbragte børn i Danmark dyrker færre fritidsaktiviteter end andre 
børn, men flere end andre udsatte børn 
Egelund & Hestbæk (2004) viser i Socialforskningsinstituttets forløbsun-
dersøgelse af børn i årgang 1995, som er eller har været anbragt, at færre 
anbragte end jævnaldrende børn i 7-årsalderen går til organiserede fri-
tidsaktiviteter (75 pct. mod 90 pct.). Sammenlignet med andre udsatte 
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børn2 er de anbragte børn dog mere aktive, idet kun 69 pct. af de udsatte 
børn dyrker organiserede fritidsaktiviteter. Interesseprofilen, der tegnes 
gennem de konkrete aktiviteter, er også forskellig fra andre jævnaldrende. 
Anbragte børn deltager sjældnere end andre børn i socialt orienterede 
fritidsaktiviteter, fx holdsport. Til gengæld går de oftere end andre børn 
til dans og ridning. 

Desuden viser Egelund & Hestbæk (2004), at tidligere anbragte 
børn sjældnere end andre anbragte dyrker organiserede fritidsaktiviteter. 
44 pct. af de tidligere anbragte dyrker ikke organiserede fritidsaktiviteter. 
Børn, der er bagud i skoleforløbet eller har væsentlige problemer med 
kammerater, dyrker også sjældnere fritidsaktiviteter end andre anbragte 
børn.  

Anbragte børn vurderes af deres forældre til at have et relativt 
højt engagement i deres fritidsinteresser. De hjemgivne børn, der har 
fritidsinteresser, udviser også et højt engagement i dem. Børn med ad-
færdsproblemer, hyperaktivitet og kammeratskabsproblemer beskrives 
som mindre engagerede i deres fritidsaktiviteter end andre anbragte børn. 

Anbragte børn som helhed anvender mindre tid dagligt end de-
res jævnaldrende på at se fjernsyn. Børn, der tidligere har været anbragt, 
ser relativt meget fjernsyn i forhold til de anbragte børn. De anbragtes tid 
foran computer adskiller sig ikke fra andre 7-8-årige. Børn, der er anbragt 
uden for hjemmet oplever i lige så høj grad som jævnaldrende, at der 
læses højt for dem, mens tidligere anbragte oplever dette i mindre grad. 
Blandt de anbragte børn leger de, der har fået stillet en diagnose, markant 
sjældnere med kammerater end andre anbragte børn.  

Som helhed adskiller børn, som tidligere har været anbragt, sig 
fra andre anbragte børn ved ikke så hyppigt at dyrke fritidsinteresser 
(men har stor interesse i dem, når de gør det), ved at se mere fjernsyn og 
få læst mindre højt. Det ser dog ud til, at der bliver taget mere hånd om 
de anbragte børns fritid, end der gør om andre udsatte børn, herunder de 
tidligere anbragte børn. Anbragte børn er således mere aktive i deres 
fritid, ser mindre tv og får læst mere højt end andre grupper af udsatte 
børn. 

 
 
2. Udtrukket fra Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse af den gennemsnitlige 

årgang 1995 (se fx Christensen, 2004). 



 

27 

Når anbragte børn i mindre grad end den brede børnebefolkning 
deltager i det organiserede fritidsliv, kan det ifølge Hansen et al. skyldes, 
at anbringelsesstedet ønsker at beskytte barnet (Hansen et al., 2005).  

Økonomi og færre forældreressourcer kan forklare lav deltagelse 
blandt udsatte 
Også Christensen (2004) viser, at børn, der kommer fra delvist ressour-
cesvage eller ressourcesvage familier,3 i mindre grad deltager i organise-
rede fritidsaktiviteter. Det gælder især børn af enlige mødre. 18 pct. af 
børn, der lever med en enlig mor, dyrker ikke nogen fritidsaktiviteter. 
Blandt børn i parfamilier og børn, der lever med enlige fædre, går 11 pct. 
ikke til en organiseret fritidsaktivitet (ibid., side 78-80).  

To kvalitative undersøgelser4 af økonomisk fattige børns hver-
dagsliv viser, at fattigdom påvirker børns mulighed for at gå til fritidsak-
tiviteter. Enten fordi familien ikke har råd til at betale for kontingent, 
eller fordi der ikke er penge til at betale for ture og udstyr. En del af 
børnene får deres kontingent betalt af kommunen. I mange familier er 
børnenes fritidsinteresser og det, at børnene har en hverdag, der ligner 
andre børns hverdag, højt prioriteret. Flere af forældrene fortæller såle-
des om at måtte undvære basale ting for at kunne give børnene mulighe-
der i fritiden (Sloth, 2004; Espersen, 2006). Børnenes engagement i deres 
fritidsaktiviteter veksler. Flere af børnene har gået til de samme fritidsak-
tiviteter igennem længere tid, og for nogle af dem er deres fritidsaktivitet 
en altopslugende interesse. Andre pendler mellem forskellige interesser 
(Espersen, 2006). Enkelte af børnene i de to undersøgelser fortæller om 
problemer med at få venner. Langt de fleste oplyser dog, at de er sam-
men med kammerater i fritiden (Sloth, 2004; Espersen, 2006). Hovedpar-
ten af børnene i Sloths undersøgelse adskiller sig fra deres jævnaldrende 
ved mere eller mindre at være afskåret fra at deltage i aktiviteter, der 
koster penge, som fx at gå i svømmehallen eller i biografen (Sloth, 2004).  

 
 
3. Delvist ressourcesvage og ressourcesvage familier defineres som familier, der oplever henholds-

vis to eller flere af følgende problemer: økonomiske problemer, arbejdsløshedsproblemer, ud-
dannelsesproblemer, omsorgsproblemer og netværksproblemer. De delvist ressourcesvage fami-
lier udgør 7 pct., mens de ressourcesvage udgør 13 pct. af årgang 1995 (Christensen, 2004). 

4. Henholdsvis 15 børn i alderen 11-19 år (Espersen, 2006) og 19 børn i alderen 9-16 år (Sloth, 
2004). 
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Mehlbye & Jensens undersøgelse (2003) af fritidslivet5 blandt 
1.142 børn og unge i Frederiksberg kommune viser, at børn af arbejdslø-
se indvandrere er mindre aktive i deres fritidsliv end andre børn. Det 
gælder især pigerne. Det er dog ikke nødvendigvis denne gruppe af piger, 
der trives dårligst i deres fritid. I undersøgelsen er der en mindre gruppe 
(13 pct.), der skiller sig ud ved i mindre grad at have faste fritidsaktivite-
ter samt ved i højere grad at føle sig alene og have sværere ved at få tiden 
til at gå. Denne gruppe af børn føler, at de har svært ved at få kammera-
ter, og oplever konflikter både hjemme og i skolen med forældre og lære-
re. Denne gruppe er ifølge forskerne vanskelig at karakterisere mht. køn, 
alder og familiebaggrund.  

Børn med indvandrerbaggrund deltager mindre i det organiserede 
fritidsliv 
Boeskov & Ilkjær (2005) har lavet en forskningsoversigt over etniske 
minoritetsbørns deltagelse i organiseret fritidsliv. Der findes ikke lands-
dækkende undersøgelser af børn og unge med etnisk minoritetsbag-
grunds fritidsliv. Mindre lokale undersøgelser viser dog, at unge med 
indvandrerbaggrund i mindre grad end danske unge benytter sig af for-
eninger, og det antydes, at piger med indvandrerbaggrund i mindre grad 
end drenge med indvandrerbaggrund benytter sig af foreningerne. Der er 
dog også betydelige kønsforskelle mellem danske piger og drenge. 

Manglende kendskab til den danske foreningsform blandt både 
forældre og børn med etnisk minoritetsbaggrund, kulturelt betingede 
forskelle i det at dyrke en interesse eller en idræt, manglende forældreop-
bakning til børnenes foreningsdeltagelse og økonomiske vanskeligheder 
med at betale udstyr og kontingent kan ifølge Boeskov & Ilkjær være 
nogle af barriererne, der forklarer de etniske minoritetsbørns lavere for-
eningsdeltagelse. Desuden nævnes, at etniske minoritetsbørn i mindre 
grad har adgang til netværk af børn, der er foreningsaktive, hvilket 
hæmmer deres egen foreningsdeltagelse. At etniske minoritetspiger tilsy-
neladende deltager mindre end drengene, forklares med de samme barri-
erer, som eksisterer for drengene, men bare i forstærket grad. Boeskov & 

 
 
5. Undersøgelsen henter sine data fra fire kommunale skoler og to private skoler. Der er dog et 

meget stort bortfald fra nogle af skolerne, mens andre skoler har en meget høj deltagelse. Samlet 
har 40 pct. af de udtrukne elever deltaget i undersøgelsen, og resultaterne er ikke repræsentative 
for kommunens samlede børne- og ungebefolkning. 
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Ilkjærs egne studier viser dog, at pigerne i højere grad lægger vægt på det 
sociale liv i foreningerne og trækker sig fra foreningslivet, hvis det sociale 
ikke fungerer. Boeskov & Ilkjær viser desuden, at foreninger, der ude-
lukkende baserer deres arbejde på ulønnede frivillige, kan have vanskeligt 
ved at rumme de udsatte børn. 

Fattigdom, etnicitet og køn har også betydning for norske børns 
fritidsliv 
Det norske forskningsinstitut, NOVA, har undersøgt forskellige aspekter 
af livet for økonomisk udsatte børn. Etniske minoritetsbørn udgør en 
større andel af de økonomisk udsatte børn end i resten af den norske 
befolkning, og derfor spiller etnicitet en ikke uvæsentlig rolle i disse un-
dersøgelser.  

Stefansen (2004) rapporterer fra første runde af en forløbsun-
dersøgelse, der er planlagt til at skulle vare i 10 år med fire dataindsam-
linger blandt 1.937 børn i alderen 6-12 år og deres forældre. De 779 børn 
mellem 10 og 12 år er selv blevet interviewet. 1.600 familier har en lav 
indtægt på mindre end 60 pct. af gennemsnitsindtægten i Norge. De 
resterende 300 familier har gennemsnitlige indtægter. Disse familier fun-
gerer som kontrolgruppe. I lavindkomstgruppen er ikke-vestlige indvan-
drere, arbejdsløse og enlige forsørgere overrepræsenteret. De enlige for-
sørgere og ikke-vestlige indvandrere udgør begge 21 pct. af undersøgel-
sespopulationen mod henholdsvis 14 og 3 pct. af kontrolgruppen. 

3/4 af lavindkomstgruppen mod 9/10 af børnene fra normal-
indtægtsfamilierne deltager i organiserede fritidsaktiviteter. Særligt piger 
fra indvandrerfamilier med lav indtægt deltager mindre end andre børn i 
organiserede fritidsaktiviteter. Børnenes relationer til jævnaldrende er i 
mindre grad koblet til familiens indtægt. Børnene i lavindkomstfamilierne 
har dog sjældnere besøg af venner derhjemme og er sjældnere på besøg 
hos venner sammenlignet med andre børn. Dette mønster er særligt 
tydeligt blandt børn med ikke-vestlig baggrund.6 Der er signifikant flere 
børn i lavindkomstgruppen, som anfører, at de må give afkald på sociale 
aktiviteter med venner pga. pengemangel.  

Stefansen viser, at mens der ikke er nogen kønsforskel at spore i 
kontrolgruppen, er der signifikant forskel mellem piger og drenge i lav-
indkomstgruppen mht., hvor ofte de deltager i organiserede fritidsaktivi-
 
 
6. Forældre er indvandret fra Afrika, Asien og Sydamerika. 
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teter. Blandt drengene fra lavindkomstfamilierne deltager 17 pct. ikke i 
fritidsaktiviteter, mens det samme gør sig gældende for 28 pct. af pigerne 
i samme gruppe. Kønsforskellen er tydeligt koblet til etnicitet. 61 pct. af 
pigerne med ikke-vestlig baggrund i lavindkomstgruppen deltager ikke i 
organiserede fritidsaktiviteter mod 21 pct. af resten af pigerne i lavind-
komstgruppen. Blandt de 6-9-årige børn spiller etniciteten en rolle for 
deltagelsen i organiserede fritidsaktiviteter både for drengenes og piger-
nes vedkommende. Forskellen på vestlige og ikke-vestlige pigers delta-
gelse er dog større end forskellen på vestlige og ikke-vestlige drenges 
deltagelse. Yderligere logistiske regressionsanalyser tyder på, at etnicitet 
har en selvstændig forklaringsfaktor (forstærket af køn) uafhængigt af 
økonomiske faktorer i undersøgelsespopulationen. Pga. det lave antal 
børn med indvandrerbaggrund i kontrolgruppen er det dog ikke muligt 
at se, om kønsforskellene i fritidsaktivitet også gør sig gældende for børn 
i familier med gennemsnitlige indtægter (Stefansen, 2004).  

Strandbu (2002) peger på, at krav om forældreengagement og 
holdning til kropslig eksponering kan forklare de ikke-vestlige pigers lave 
deltagelse. Stefansen mener, at forskellen også skyldes forskellige opdra-
gelsesmønstre (Stefansen, 2004). 

Stefansen viser, at etnisk baggrund forklarer en del af forskellen 
på børn i lavindkomstgruppen og kontrolgruppens deltagelse i organise-
ret idræt. Det at tilhøre henholdsvis lavindtægtsgruppen eller kontrol-
gruppen betød dog stadig forskellig idrætsdeltagelse – specielt for de 
yngste børn. Derimod var der ikke forskel på grupperne mht. deltagelse i 
andre organiserede aktiviteter. Blandt de etnisk norske børn havde børn, 
hvis fattigdomsproblem var forstærket af dårlige boligforhold,7 den lave-
ste deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter. Stefansen så boligproble-
merne som en indikator på, at familien var i en vedvarende økonomisk 
dårlig situation. Hun konkluderer, at det ikke at kunne prioritere sit barns 
deltagelse i fritidsaktiviteter i Norge først og fremmest karakteriserer 
familier i en vedvarende vanskelig økonomisk situation (Stefansen, 
2004). 

Billedet af, at etnicitet kan fungere som barriere for deltagelse i 
idræt, og at etnicitet og køn spiller sammen, genfindes i Krange & 
Strandbus spørgeskemaundersøgelse fra 2004, der sammenligner udvik-
lingen i idrætsvaner for 12.000 norske unge i alderen 13-19 år imellem 
 
 
7. Fx for små boliger eller boliger præget af træk, kulde eller støj (Sandbæk, 2004). 
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1992 og 2002. Undersøgelsen viser, at idrætsforeningerne rekrutterer 
bredt, men at køn, boligområde, klassebaggrund og majoritets-
/minoritetsbaggrund fungerer som væsentlige skillelinjer. Idrætsforenin-
ger tiltrækker flere drenge end piger, men piger og drenge træner lige 
ofte, når den uorganiserede træning medtages. Der er stor forskel på 
majoritets- og minoritetsunges deltagelse i organiseret idræt. Specielt 
piger med indvandrerbaggrund er i meget mindre grad med i organiseret 
idræt. Mht. træning på egen hånd er forskellene mellem majoritet og 
minoritet mindre. I forhold til de skel, der ligger mellem majoritets- og 
minoritetsunges deltagelse, er social klasse og boligområde mindre be-
tydningsfulde. Noget af forskellen mellem majoritet og minoritet kan 
forklares med klassebaggrund, skolepræstationer og boligområde, men 
efter kontrol for disse faktorer er der stadig forskel mellem grupperne 
(Krange & Strandbu, 2004). 

I et tredje kvantitativt norsk studie (Øia et al., 2006) sammenlig-
nes fattige indvandrerbørns levevilkår med fattige norske børn og med 
en kontrolgruppe af gennemsnitlige norske børn. At være fattig er defi-
neret ved, at familiens indtægt er mindre end 60 pct. af medianindkom-
sten i Norge. I alt deltager 1.937 familier i analysen, heraf 1.627 i lavind-
tægtsgruppen og 310 familier i kontrolgruppen. Undersøgelsen viser, at 
indvandrerbørn sjældnere end andre børn er sammen med andre børn i 
eget eller andres hjem, hvilket forfatterne forklarer dels med trange bo-
ligforhold, dels med kulturelle årsager. Indvandrerbørnene ser til gengæld 
oftere venner i det offentlige rum. Det gælder både for de yngre og de 
lidt ældre børn. Indvandrerbørn deltager i meget mindre grad end andre 
børn i fritidsaktiviteter, men de trives bedre i skolen end andre fattige 
børn og udtrykker større tillid til lærerne. De fattige norske børn deltager 
også i mindre grad end kontrolgruppen af gennemsnitlige børn i fritids-
aktiviteter (Øia et al., 2006). 

Stefansen (2004) og Krange & Strandbus observationer af køns-
forskelle i minoritetsbefolkningens fritidsliv genfindes i Dahl & Jakob-
sens skandinaviske litteraturstudie af kønsforskelle blandt etniske minori-
teter fra 2005. Her beskrives det, at etniske minoritetspiger ofte under-
lægges social kontrol i forhold til at deltage i fritidsaktiviteter, idet disse 
ikke af minoritetsforældrene opleves som nødvendige i samme grad som 
uddannelse. De forbindes med dansk/skandinavisk ungdomskultur, der 
inkluderer alkohol og kæresteforhold, som forældrene ikke ønsker, at 
pigerne deltager i. Blandt etniske minoritetsfamilier i Skandinavien er det 
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almindeligt, at drenge opdrages til en mere udadvendt og offentlig rolle 
end pigerne, der opdrages i en hjemmekultur, hvor familien, lektier og 
veninder er i centrum. Idrætsaktiviteter for piger med muslimsk bag-
grund opleves også i nogle tilfælde som problematisk, idet deltagelsen 
ofte indebærer overtrædelse af religiøse påbud om, at kvinder ikke bør 
ses af mænd i fysiske situationer, der kan opfattes som seksuelt udfor-
drende eller obskøne. 

Svensk forskning fokuserer især på idræt og etnicitet 
En spørgeskemaundersøgelse med 4.000 børn og unge i alderen 10-18 år, 
lavet for det svenske Socialdepartement af Jonsson & Östberg (2004), 
undersøger bl.a. økonomisk udsatte børn og unges levevilkår i Sverige. 
Undersøgelsen bekræfter i det store og hele det norske billede af øko-
nomisk udsatte gruppers fritidsliv. Økonomisk udsathed er defineret ved, 
at familiens indkomst er mindre end 60 pct. af den svenske gennemsnits-
indtægt, og at de ikke kan skaffe et bestemt beløb, her 14.000 svenske 
kr., med kort varsel. Blandt de økonomisk udsatte er familier med enlige 
mødre, indvandrere og arbejdsløse overrepræsenterede. Mindst 40 pct. af 
de økonomisk udsatte er fra indvandrerfamilier. Formålet med undersø-
gelsen har været at udforske, hvorvidt børn i husholdninger med få øko-
nomiske midler også selv har dårligere levevilkår. Analyserne omhandle-
de børn og unges boligsituation, tryghed, egne økonomiske ressourcer, 
deltagelse i socialt liv og fritidsliv, skolesituation og psykisk og fysisk 
velbefindende. 

Resultaterne af analysen er, at børnene i højere grad end andre 
børn lever i utrygt nærmiljø, at de sjældent har eget økonomisk råderum, 
der gør det betydeligt sværere at leve et socialt liv med kammerater. Det 
er ikke så meget hverdagsafsavn, men snarere følelsen af ikke at kunne 
gøre noget ekstra eller købe noget ønsket. 

Økonomisk udsatte børn deltager mindre i organiserede fritids-
aktiviteter. Forskellen mellem de økonomisk udsatte børn og andre børn 
er forholdsvis stor, når man ser på organiseret sportsdeltagelse, idet 42 
pct. af de økonomisk udsatte og 69 pct. af de ikke-udsatte går til organi-
seret sport. De udsatte børn rejser også mindre. De omgås mindre med 
venner derhjemme og har i det hele taget en mindre social omgangs-
kreds. Det kan til dels, skriver Jonsson & Östberg, hænge sammen med, 
at børnene sjældnere end andre børn har deres eget værelse. Forskellene 
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mellem de økonomisk udsattes og ikke-udsattes venskabskreds er mindre 
end forskellen i deres sportsdeltagelse. 

Som Jonsson & Östberg viser, udgør indvandrergruppen lige-
som i resten af Skandinavien en stor del af dem, der kan betegnes som 
økonomisk udsatte i Sverige. En anden svensk spørgeskemaundersøgelse 
med 734 elever i alderen 11-16 år8 tager mere direkte fat på etnicitet i 
forhold til idrætsdeltagelse (Carlson, 2001). Børnene blev spurgt om 
deres tidlige involvering i idræt. Om deres erfaringer og aktivitetsformer i 
debutårene, om bagvedliggende årsagssammenhænge, påvirkningsfakto-
rer og egne præferencer.  

Carlson viste, at indvandrerunge er relativt mindre aktive end 
andre svenske unge i foreningsidræt. Kun 30 pct. af indvandrerpigerne 
mod 54 pct. af pigerne i kontrolgruppen var medlemmer af en idrætsfor-
ening. Blandt drengene var 59 pct. af indvandrerne og 74 pct. i kontrol-
gruppen medlemmer af en idrætsforening. Det betyder dog så, at køn 
ved første øjekast har større betydning end etnicitet. 

Indvandrerunge er i denne undersøgelse mindre fysisk aktive i 
det hele taget. 40 pct. af indvandrerpigerne opfattede sig som fysisk inak-
tive mod 18 pct. af kontrolgruppen. Blandt drengene var 21 pct. af ind-
vandrerne og 13 pct. af kontrolgruppen inaktive.  

Indvandrerunge og særligt indvandrerpiger melder sig senere ind 
i foreningsidrætten sammenlignet med andre unge. Mens 30 pct. af de 
svenske piger og 45 pct. af de svenske drenge er medlem af en idrætsfor-
ening, før de fylder 6 år, gælder det samme kun for 3 pct. af indvandrer-
pigerne og 19 pct. af indvandrerdrengene. I 9-årsalderen er henholdsvis 
72 pct. og 74 pct. af de svenske børn med i en idrætsforening, mens 44 
pct. af indvandrerpigerne og 59 pct. af indvandrerdrengene er med. 10-
12-årsalderen er det mest almindelige tidspunkt for pigerne med indvan-
drerbaggrund at starte i en idrætsforening. 

Unge med indvandrerbaggrund, som dyrker idræt i en forening, 
samler sig om få populære sportsgrene. 46 pct. af de aktive indvandrerpi-
ger spiller basket mod kun 14 pct. af kontrolgruppen. Både blandt dren-
ge med indvandrerbaggrund og drenge med svensk baggrund er fodbold 
populært, men drenge med indvandrerbaggrund spreder sig over færre 
sportsgrene.  

 
 
8. Stikprøven består af 392 indvandrerunge (begge forældre var eller havde tidligere været uden-

landske statsborgere) og 342 børn med svensk baggrund, som fungerer som kontrolgruppe. 
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Carlson (2001) viser altså som Stefansen (2004) og Krange & 
Strandbu (2004), at køn og etnicitet og interaktioner mellem disse to 
baggrundsfaktorer er vigtige, når man skal forklare børns forskellige 
deltagelse i fritidsaktiviteter og særligt deltagelse i idræt. Dette billede 
bekræftes af Nilsson (1998), der har undersøgt foreningsdeltagelse og 
idrætsvaner blandt 3.000 unge mellem 13 og 25 år i fire områder i Sveri-
ge. Denne undersøgelse viser, at kønsforskellene i deltagelse i organiseret 
og uorganiseret idræt var små (faktisk flest aktive piger), og deltagelsen i 
idræt var høj blandt unge med etnisk svensk baggrund bosiddende i en 
mellemstor by, mens kønsforskellene var store med flest aktive drenge i 
de sydlige forstæder til Stockholm, hvor 68 pct. af de unge har indvan-
drerbaggrund. 

Vi har i de foregående afsnit refereret forskning, der beskriver 
fritidslivet for skandinaviske børn, som på forskellig måde er udsatte. 
Den danske forskning tager hovedsageligt udgangspunkt i børn, der 
socialt og økonomisk er udsat for dårligere opvækstvilkår end gennem-
snitlige børn. Den norske og til dels den svenske forskning tager ud-
gangspunkt i økonomisk fattigdom, men idet børn med indvandrerbag-
grund udgør en forholdsmæssig stor del af de økonomisk fattige, inddra-
ges etnicitet som en væsentlig forklaringsfaktor.  

Selvom den skandinaviske forskning ikke behandler samme 
gruppe af børn, og i varierende grader inddrager fritidslivet som afhæn-
gig faktor, er der alligevel nogle mønstre, som begynder at tegne sig. Vi 
ser:  

• at social- og økonomisk udsathed har betydning for deltagelse i fri-
tidsaktiviteter og samvær med kammerater  

• at etnisk, kulturel og religiøs baggrund spiller en rolle 
• at køn og alder er væsentlige faktorer.  

Den skandinaviske forskning viser, at køn har forskellig betydning for 
børns fritidsliv i forskellige kulturelle kontekster, idet kønsforskellene 
blandt børn med indvandrerbaggrund er væsentlig større end kønsfor-
skellene blandt skandinaviske børn. Dette forklares bl.a. med kulturelt 
betingede opfattelser af kønsroller. Etnicitet skal dog heller ikke opfattes 
som et statisk begreb, idet etnicitet har forskellig betydning i de forskelli-
ge undersøgelser alt afhængig af den økonomiske, sociale og nationale 
kontekst og af børnenes alder. Andre faktorer, der her har vist sig at 
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påvirke udsatte børns fritidsliv, er forældres opbakning og prioritering af 
fritidsaktiviteter, børnenes familieforhold og menneskelige ressourcer i 
familien (fx om de bor sammen med en enlig forælder), børn og foræl-
dres viden om fritidstilbud i nærområdet og børns netværk til andre 
børn, der dyrker fritidsaktiviteter. 

Den skandinaviske forskning i udsatte børns fritidsliv koncentre-
rer sig hovedsageligt om to aspekter af fritidslivet, nemlig deltagelse i 
organiserede fritidsaktiviteter og samvær med kammerater. Det betyder, 
at det uorganiserede fritidsliv er mindre belyst, og at vi kun har meget 
lidt viden om udsatte børns relationer til voksne uden for familien og 
børnenes brug af elektroniske medier. 

Forskning uden for Skandinavien 
De skandinaviske lande ligner hinanden mht. den type velfærdsstat, som 
vores samfund er bygget op omkring, vores indvandringshistorie og 
fordelingen mellem rige og fattige. På baggrund af den refererede forsk-
ning i udsatte børns fritidsliv synes der også at være en del fællestræk i 
den måde, hvorpå vi generelt i Skandinavien forstår den gode fritid for 
børn, ligesom der er fællestræk i den måde, børn bruger deres fritidsliv 
på i de skandinaviske lande. Vi kan derfor forvente, at meget af forsk-
ningen i udsatte børns fritidsliv umiddelbart kan overføres fra en natio-
nal kontekst til en anden inden for Norden. Anderledes ser det ud, når vi 
bevæger os uden for de nordiske lande og måske særligt, når konteksten 
for forskningen er de angelsaksiske lande, hvor velfærdsstaten er mindre 
omfattende, og hvor forskellene på rige og fattige er tydeligere. Det giver 
ikke nødvendigvis mening at sammenligne et engelsk udsat barns fritids-
liv med et dansk ditto. Af denne grund går vi ikke i det følgende ned i tal 
og procentsatser, men nøjes med at uddrage de baggrundsfaktorer, som 
forskningen bruger til at forklare udsatte børns fritidsliv.  

Engelske og amerikanske studier af økonomisk fattige børn bo-
siddende i mere eller mindre belastede boligområder med forskellig et-
nisk befolkningssammensætning viser, at udsatte børn dyrker færre orga-
niserede fritidsaktiviteter og i højere grad er sammen om uorganiseret leg 
i deres bolig- og nærområde (Attree, 2004; Posner & Vandell, 1999). 
Attree (2004) har lavet et systematisk litteraturreview over kvalitative 
studier, som har interviewet børn om, hvilke faktorer, de mener, påvirker 
deres muligheder for at klare sig på trods af dårlige opvækstvilkår. Her er 
den primære grund til ikke at deltage i organiserede fritidsaktiviteter fa-
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miliernes dårlige økonomi, forældrenes manglende tid og mangel på 
transportmuligheder (Attree, 2004).  

Også andre elementer af social udsathed end økonomi kan på-
virke børns deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter. Det viser et ameri-
kansk studie foretaget af Kinard (2002), som har sammenlignet en grup-
pe 6-12-årige misbrugte og forsømte børns9 fritidsvaner med en kontrol-
gruppe af ikke-misbrugte. Undersøgelsen er baseret på spørgeskema-
interview med 192 mødre til misbrugte børn og 178 mødre til ikke-
misbrugte børn. De misbrugte børn er mindre aktive i holdsport, er i 
mindre grad medlemmer af organisationer med undtagelse af støtteorga-
nisationer (for misbrugte børn), og de er i mindre grad engageret i en 
hobby end de ikke-misbrugte børn. De misbrugte og ikke-misbrugte 
børn var lige aktive, når det gjaldt individuelle sportsgrene. Det er ikke 
muligt at se, hvad der skyldes økonomiske begrænsninger hos det mis-
brugte barns familie, hvad der skyldes manglende tid, manglende mulig-
hed for transport, manglende viden om muligheder, og hvad der skyldes 
misbruget. Børn af enlige mødre bruger mindre tid på at dyrke en hobby. 
Mødrene til de misbrugte og forsømte børn vurderer deres børn mindre 
talentfulde i deres sports- og hobbyudøvelse, end mødrene i kontrol-
gruppen gør. Blandt de, der er aktive medlemmer af en organisation, er 
der dog ikke forskel på, hvor engagerede de misbrugte og ikke-misbrugte 
børn er. Den mest populære form for fritidsaktivitet for de misbrugte 
børn er spejderbevægelsen eller sport, mens kun få misbrugte børn del-
tager i musikundervisning, kunstundervisning eller religiøse aktiviteter. 

Et engelsk studie viser, at indvandringsstatus, økonomisk udsat-
hed og kulturelle faktorer påvirker børns fritidsliv. Candappa & Igbinigie 
(2003) har i et kvalitativt studie undersøgt 35 flygtningebørns erfaringer 
med skole, husarbejde, fritid, venskab og familie. Børnene bor i et områ-
de af London. Der er sammenlignet med børn født i England. De kvali-
tative resultater er suppleret med kvantitative allerede eksisterende studi-
er. Flygtningebørnene bruger meget mere tid end andre børn på at passe 
deres yngre søskende, på at oversætte for deres forældre og på at lave 

 
 
9. Børnene er blevet misbrugt fysisk, seksuelt eller er på anden måde blevet forsømt. De deltagende 

familier er fundet gennem sagsakter om børnemisbruget. Familierne er kontaktet ca. fire måne-
der efter, at misbruget er blevet rapporteret. Respondenterne var uvidende om, at undersøgelsen 
fokuserede på børnemisbruget. Der er ingen oplysninger om, hvorvidt børnene stadig bor hos 
deres forældre. 
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mad. Det er mest piger, der laver mad, mens pasning af yngre søskende 
var begge køns opgave.  

Mht. fritidsinteresser går flygtningebørnene mere i kirke/moské 
end ikke flygtningebørn. Til gengæld besøger de i mindre grad venner og 
familiemedlemmer, de vinduesshopper mindre, hænger mindre ud, og de 
går ikke i biografen. Flygtningebørnene bruger mere tid sammen med 
deres forældre og søskende end børn uden flygtningebaggrund. Forskel-
lene kan hænge sammen med fattigdom og med, at flygtningebørnene 
har færre kontakter med såvel jævnaldrende som den udvidede familie. 
Der er forskelle på, hvordan piger og drenge bruger deres fritid og hvilke 
muligheder, de har. Drengene har flere muligheder for at mødes omkring 
spil i det offentlige rum, mens pigerne lægger vægt på kommunikation og 
i højere grad mødes i det private rum, hvor kulturelle grænser, pladsman-
gel og familienormer i højere grad opstiller barrierer for fritidslivet. 

Flere undersøgelser fokuserer på fysisk aktivitet og inddrager so-
cioøkonomisk status, køn, alder og etnicitet til at forklare forskelle i 
børns fysiske aktivitetsniveau. Inchley et al. (2005) har i 2002 undersøgt 
4.40410 skotske skolebørn i alderen 11-15 år mht. fysisk aktivitet i friti-
den. Undersøgelsen viser, at køn var vigtigere end socioøkonomisk bag-
grund, når forskelle i fysisk aktivitetsniveau skulle forklares. Piger med 
høj socioøkonomisk status var således mindre aktive end drenge med lav 
socioøkonomisk status, og piger med lav socioøkonomisk status var de 
mindst aktive af alle. Det fysiske aktivitetsniveau falder jo ældre børnene 
bliver, særligt for pigernes vedkommende. 

At drenge er mere fysisk aktive end piger genfindes i Telford et 
al.’s (2005) australske studie,11 som også har kontrolleret for socioøko-
nomisk status uden at finde nogen signifikant forskel mellem grupperne. 
Telford finder, at alder er en vigtig forklarende faktor, og at de yngste er 
mere aktive end de ældre børn, bl.a. fordi de yngste i højere grad end de 
lidt ældre er aktive i uorganiseret udendørs leg. 

Også et canadisk studie af fysisk aktivitet blandt grundskoleele-
ver i alderen 9-13 år i et lavindkomst, multietnisk kvarter i Montreal fra 
1999 finder en forskel på pigers og drenges fysiske aktivitetsniveau. 
Knap 1/4 af pigerne var fysisk inaktive, mens det samme gjaldt for ca. 

 
 
10. Inchley (2005) har sammenlignet skolebørn i alderen 11-15 år på fire tidspunkter mellem 1990 og 

2002. I alt indgik 19.073 børn i undersøgelsen. 
11. I undersøgelsen indgik 291 børn i alderen 5-6 år og 10-12 år. 
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1/5 af drengene. Sammenlignet med andre studier af ikke-
lavindkomstbørn viser dette studie en større andel inaktive blandt la-
vindkomst-børnene. Ligesom de foregående studier viser også dette 
studie, at jo ældre børnene er, desto mere inaktive er de også. Børn, der 
deltager i organiseret idræt, er generelt mere fysisk aktive end andre børn. 
Studiet viser, at mødres og fædres opfordringer til sport har betydning 
for både pigers og drenges deltagelse i sportsaktivitet (O'Loughlin et al., 
1999). 

Det sidste studie, der refereres i dette afsnit, er et tysk studie, der 
diskuterer, hvorfor piger med tyrkisk baggrund dyrker mindre sport end 
etnisk tyske piger (Pfister, 1999). Meget husarbejde, lektier, social kontrol 
af piger og kvinder og det, at fritid ikke i udgangspunktet er et positivt 
ladet begreb i tyrkisk sprog og kultur, er med til at begrænse pigernes 
sportsdeltagelse. Studiet viser, at stabilitet i familien, dvs. sikkerhed om-
kring levevilkår, opgaver, forventninger, roller og national identitet, for-
øger pigernes muligheder for at have et fritidsliv uden for familien. Jo 
mere uddannelse pigerne får, jo mere deltager de i sport. 

Dette tyske studie bekræfter det indtryk, som vi har efter at have 
læst den norske og svenske forskning, at etnicitet og køn spiller sammen 
og måske også er påvirket af social baggrund. Den samme konklusion 
når Bailey (2005) frem til i en britisk litteraturoversigt, der ser på sam-
menhænge mellem sport, idrætsundervisning i skolerne og social inklusi-
on. Her refereres til undersøgelser af Rai & Finch (1997) og Rowe & 
Chapman (2000), som finder, at muslimske piger deltager væsentligt 
mindre i sport end andre engelske piger.  

I forhold til den skandinaviske forskning ser køn ud til at have 
en forstærket betydning for især deltagelse i fysisk betonede fritidsaktivi-
teter i den angelsaksiske verden, idet piger deltager noget mindre end 
drenge i de refererede studier. I det store og hele genfinder vi dog det 
mønster af baggrundsfaktorer, som viste sig i den skandinaviske forsk-
ning. Socioøkonomisk baggrund, social udsathed, etnicitet, kultur, sam-
spil mellem køn, etnicitet og alder spiller således også væsentlige roller, 
når deltagelse i fritidslivet skal forklares uden for en skandinavisk kon-
tekst. Børn med ringe socioøkonomisk baggrund og etnisk minoritets-
baggrund deltager i mindre grad end andre børn i organiserede fritidsak-
tiviteter. Økonomisk og socialt udsatte børn ser også ud til at have lidt 
vanskeligere ved at få deres sociale liv sammen med kammerater til at 
fungere, fordi de ofte af pladsmæssige eller kulturelle årsager ikke har 
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mulighed for at besøge og have besøg af deres venner hjemme. Til gen-
gæld mødes de økonomisk udsatte og de etniske minoritetsbørn lidt 
oftere end andre børn omkring leg i det offentlige rum. Candappa & 
Igbinigie (2003) viste, at børn med flygtningebaggrund deltager mere i 
husarbejde og oftere passer deres små søskende end andre børn. 

UDSATTE BØRNS OPLEVELSER OG VURDERINGER 
AF DERES FRITIDSLIV  

Dette afsnit beskriver kvalitative undersøgelsesresultater, hvor børn, og i 
nogle tilfælde deres forældre, er blevet spurgt om, hvad organiserede og 
uorganiserede fritidsaktiviteter samt venskaber og netværk betyder/har 
betydet for deres opvækst, og hvilke barrierer der er/har været med til at 
begrænse deres fritidsliv.  

Frirum, anerkendelse og netværk 
I tilknytning til Socialministeriets projekt ’Kvalitet i anbringelsesarbejdet 
med børn og unge’ har 39 tidligere anbragte, nu voksne, bidraget med 
deres erfaringer som anbragte og deres forslag til forbedringer af anbrin-
gelsessystemet. Uddrag af disse diskussioner er blevet samlet i bogen 
TABUKA (Nielsen, 2005).  

Fritidsaktiviteter nævnes af de fleste tidligere anbragte som et af 
de vigtigste og mest entydigt positive elementer i deres opvækst. Det 
drejer sig både om individuelle aktiviteter og aktiviteter sammen med 
andre. Stort set alle de tidligere anbragte i undersøgelsen har deltaget i 
fritidsaktiviteter, som er blevet oplevet som særdeles gode og givende. 
Flere har oplevet personlig succes i deres fritidsaktivitet ved at kunne 
præstere noget på lige fod med andre børn og unge. Også oplevelsen af 
musik nævnes af flere som en mulighed for at få et indre rum, en måde 
at blive glad på, en måde at komme i kontakt med sig selv og sine følel-
ser på, en måde at udtrykke sig på og en ”intens måde at flygte fra hverdagen 
på” (ibid.). Bøger og læsning er også blevet brugt som åndehul i en bela-
stet hverdag. Én nævner biblioteket som sit andet hjem, ikke fordi han 
læste så meget, men fordi man kunne være i fred. Dagbog, digte, compu-
terspil og forskellige hobbyer er andre åndehuller for de tidligere anbrag-
te. 
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Fritidsaktiviteterne har givet de anbragte børn mulighed for at 
komme ud af institutionen og plejefamilier til verden udenfor og møde 
mennesker, som ikke var knyttet til anbringelsesverdenen. Det gav mu-
lighed for netværk, for rollemodeller. Der er kun en enkelt, der fortæller, 
at han ikke er blevet vel modtaget i et fritidstilbud. Fritidsaktiviteterne 
var for disse voksne tidligere anbragte et fristed, hvor børnene selv be-
stemte, hvor meget de ville fortælle om deres baggrund. Børnene var 
noget i kraft af fritidsaktiviteten, ikke som følge af deres baggrund. Fri-
tidsaktiviteterne kunne være en kilde til status i forhold til kammerater og 
fritidsaktiviteter, som børnene delte med plejefamilien. Kunne hjælpe 
børnene med at falde til i plejefamilien. En tidligere anbragt fortæller 
desuden, at fritidsaktiviteter kunne være en måde at komme over savnet 
af forældrene på. 

Inden anbringelsen var der for de fleste ikke menneskeligt og 
økonomisk overskud til at deltage i fritidsinteresser – mest fordi foræl-
drene ikke havde menneskeligt og økonomisk overskud, men også fordi 
børnene varetog meget husarbejde i hjemmet. Desuden manglede bør-
nene ofte viden om fritidstilbud i deres nærområde (ibid.).  

De tidligere anbragte børn er også blevet spurgt om personer 
(og dyr), der har betydet noget særligt for dem. Ofte er det familien, der i 
sidste ende har betydet mest på trods af de svigt, der har været fra foræl-
drenes side. Både i barndommen, og efter at de tidligere anbragte er 
blevet voksne, er søskende en vigtig støtte. Derudover spiller venner, 
venners familie og enkelte andre voksne, som har taget dem til sig for-
domsfrit, en vigtig rolle (ibid.).  

I Warming (2005) fortæller 15 anbragte børn om deres generelle 
liv i en plejefamilie og her kommer fritiden ind som en arena, hvor pleje-
forældre og plejebarn kan nærme sig hinanden. Børnene udtaler, at gode 
plejeforældre er de, der involverer sig i børnenes fritidsliv, som laver 
fælles aktiviteter med deres plejebørn og som understøtter kammerat-
skabsrelationer. Mistrivsel i en plejefamilie kan omvendt ske der, hvor 
børnene er underlagt (for dem) uforståelige begrænsninger i fritiden, som 
gør det svært at gå til fritidsaktiviteter og være sammen med venner. 

I Mehlbye & Jensen (2003) udtaler børnene, at fritidsinteresser 
og -aktiviteter meget handler om at kunne lave det, de er gode til og det, 
der er ’sejt’ i kammeraternes øjne. På den måde adskiller de normale 
børns ’udbytte’ af fritidsaktiviteter sig ikke meget fra de tidligere anbragte 
i TABUKA. Børn på Frederiksberg vil på den ene side gerne have voks-
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ne i fritidstilbuddet, som de kan snakke med, men de vil også gerne have 
voksenfrie zoner, som de kan trække sig tilbage til.  

Fundbergs (2003) svenske kvalitative undersøgelse af unge 15-
21-årige indvandreres12 oplevelse af egen idrætsdeltagelse viser, at disse 
unge oplever idrætten som en frizone, hvor baggrund opløses, samtidig 
med at de i nogle tilfælde oplever forskelsbehandling pga. deres etnicitet. 
De oplever dog idrætten som et sted, hvor de får mulighed for at skabe 
og forbedre deres egne vilkår, hvilket de ikke mener, at de i lige så høj 
grad har mulighed for uden for idrætten. De ser idrætten som deres 
chance. 

Fritidslivets potentialer for flugtveje og frirum er også emnet for 
McNamees (2000) kvalitative undersøgelse af ikke-udsatte engelske pi-
gers og drenges uorganiserede fritidsliv. McNamee beskriver børns stra-
tegier for at undslippe kontrol gennem computerspil, lytte til musik og 
læsning. Piger og drenge bruger nogle af de samme flugtveje, men i for-
skelligt omfang. Drenge ser ifølge denne undersøgelse mere fjernsyn og 
spiller flere computerspil, mens pigerne hører mere musik og læser mere. 
Pigerne bruger også shopping som 'flugt'. McNamee mener, at de rum, 
som piger bruger til at undslippe voksenkontrol, er mere socialt accep-
table end drengenes. McNamee bruger Foucaults heterotopia-begreb til 
at beskrive de rum, børn skaber for sig selv i deres fritid. Heterotopia-
begrebet beskriver et sted, der eksisterer som en lomme i normalverde-
nen, hvor regler og normer i normalverdenen er sat ud af spil eller vendt 
på hovedet. Der kan både være tale om konkrete steder som en biograf, 
en have, en kirkegård eller et skib eller mentale rum som den verden, der 
opstår, når man læser en bog, ser en film eller spiller et computerspil.  

I Percys (2003) amerikanske undersøgelse af 20 børn i alderen 6-
12 år med afroamerikansk eller latinamerikansk baggrund13 er fattige 
børn i et udsat byområde blevet bedt om at tage billeder af ’det, der var 
vigtigt for dem’. Her bliver venskaber trukket frem som en af de vigtigste 
ressourcer i børnenes liv. Venner er nogen, man kan stole på, som man 
kan have det sjovt sammen med, som kan hjælpe med problemer i 
hjemmet og i skolen, de kan hjælpe med lektier, og de kan holde på 

 
 
12. 17 unge heraf syv piger og 10 drenge er blevet interviewet. De unge stammer fra Congo, Bosni-

en, Tyrkiet, Irak, Chile, Filipinerne og Grækenland og er selv indvandrede. 
13. 20 børn i alderen 6-12 år med afroamerikansk eller latinamerikansk baggrund har deltaget i 

denne undersøgelse (Percy, 2003). 
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hemmeligheder. Ridge (2002) finder ligeledes, at venskaber kan beskytte 
mod vanskelige familieforhold, de kan være et værn mod kedsomhed og 
en mulighed for at få netværk til voksne uden for deres egen familie. 
Ridge finder en forskel på, hvordan piger og drenge vurderede venska-
ber. Piger var mere artikulerede om deres venskaber og så venner som 
fortrolige, som støtter og som alternativer til familien. Drenge så mere 
venskaber som en mulighed for at have det sjovt, men de var også op-
mærksomme på, at venskaber kunne beskytte mod mobning (Ridge, 
2002). 

Backett-Milburn et al. (2003) bekræfter i en skotsk kvalitativ un-
dersøgelse, at sociale og kulturelle faktorer i fattige børns nærmiljø kan 
være med til at kompensere for materielle afsavn. At betydningen af 
sociale og kulturelle faktorer for børnene ofte overskygger negative virk-
ninger af familiens økonomi, viser også den tidligere refererede undersø-
gelse af Espersen (2006). Børnene i Espersens undersøgelse beklager 
oftere manglende fælles aktiviteter sammen med familien end materielle 
afsavn. 

De ovennævnte tekster viser, at børn og unge oplever, at fritids-
aktiviteterne og venskaber kan give dem en række ressourcer og mulig-
heder, som de kan bruge til at kompensere for opvækstvilkår, der ikke 
altid er lige gunstige. Børnene taler om muligheden for at opnå anerken-
delse og succes i organiserede fritidsaktiviteter og om at lære sig selv at 
kende samt udtrykke sig selv fx ved at spille musik eller skrive digte. 
Både unge, der har været anbragt, og børn med etnisk minoritetsbag-
grund taler om det befriende ved, at fritidsaktiviteten (for en tid) opløser 
ens baggrund og giver en identitet på lige fod med andre børn. De tidli-
gere anbragte (nu voksne) i Nielsen (2005) taler også om muligheden for 
at få adgang til et netværk af børn og voksne uden for den institutions-
verden, hvor deres liv ellers foregår, eller om muligheden for at blive 
integreret i en ny plejefamilie, fordi barnet deler interesser med familien. 
Mindre konkret taler børnene i de forskellige undersøgelser også om, at 
fritidsaktiviteter kunne kompensere for en hård eller voksenstyret hver-
dag ved at fungere som flugtvej og frirum. 

Konflikter og barrierer i fritidslivet 
Som det allerede burde fremgå af denne tekst, møder udsatte børn for-
skellige barrierer i forhold til at få et fritidsliv, der ligner andre børns eller 
bare i forhold til at få et fritidsliv, de selv er tilfredse med. Disse barrierer 
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opleves forskelligt, alt efter hvilke ressourcer det enkelte barn ellers har 
adgang til.  

Følgende afsnit handler om de barrierer, som nogle børne- og 
ungdomsgrupper møder, når de ønsker at deltage i forskellige former for 
fritidsliv, og de strategier, som de og deres forældre udøver for at over-
komme barriererne. Nogle af disse barrierer fremgår også af beskrivel-
serne side 27-39, men vil her blive kvalificeret af børnenes egne fortolk-
ninger af barrierernes betydning. 

Økonomiske begrænsninger kan begrænse børns fritidsliv 
Økonomiske begrænsninger opleves både i danske, skandinaviske og 
angelsaksiske studier som en væsentlig begrænsning for udsatte børns 
deltagelse i fritidslivet. Sloth (2004) og Espersen (2006) nævner økono-
mien som en begrænsning for nogle af børnenes deltagelse i organiserede 
fritidsaktiviteter. Det betyder dog ikke, at børnene i alle tilfælde må give 
afkald på at deltage. Nogle gange får de deres fritidsaktivitet betalt af 
kommunen, andre gange giver forældrene afkald på fx tandlægebesøg, tøj 
og egne fritidsaktiviteter for at kunne give børnene det, der regnes for et 
normalt børneliv med fritidsaktiviteter. Forældre med en god uddannel-
sesmæssig baggrund, et godt netværk eller mentalt overskud er bedre i 
stand til at håndtere den økonomiske knaphed (Espersen, 2006). Øko-
nomiske begrænsninger sætter også barrierer op for børnenes uformelle 
fritidsliv sammen med andre børn, idet små boliger gør det vanskeligt at 
have kammerater med hjem. De udsatte børn møder derfor i højere grad 
end andre børn hinanden i det offentlige rum (Espersen 2006; Stefansen, 
2004). For nogle af de lidt ældre børn kan det, at venskaber og kamme-
ratskaber skabes og vedligeholdes i det offentlige rum, betyde, at øko-
nomien i endnu højere grad sætter barrierer for deres deltagelse, idet det 
offentlige liv betyder flere udgifter til fx biografture og fastfood (Sloth, 
2004; Espersen, 2006). Af Espersens og Sloths undersøgelser fremgår 
det dog, at en stor del af børnene ikke er klar over, hvor dårlig deres 
families økonomiske situation er. De beklager sig, som før skrevet, mere 
over mangel på tid og manglende fælles aktiviteter i familien. Større børn 
mærker oftere end små børn, at de må undlade at deltage i de samme 
ting som kammerater pga. økonomisk knaphed. Det har dog meget at 
gøre med fritidsnormerne i den venskabsgruppe, de deltager i. 

I den før refererede undersøgelse af Warming (2005) spiller 
økonomi og forbrug også en rolle, idet det at være med på moden, ad-
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gang til mobiltelefon og internet og at have råd til særlige fritidsaktivite-
ter spiller en rolle for børnenes sociale integration. Nogle anbragte børn 
oplever økonomien som en begrænsende faktor, mens andre anbragte 
børn oplever, at deres økonomiske råderum udvides, efter at de er flyttet 
fra deres biologiske familie. 

Hvis deltagelse i fritidsaktiviteter indebærer transport, kan foræl-
dres manglende muligheder for at transportere deres børn og manglende 
offentlige transportmuligheder også være med til at begrænse børnenes 
deltagelse i fritidslivet. I Davis & Ridges studie (1997) af 95 fattige børn 
på landet i det sydlige England er børnene blevet interviewet om deres 
erfaringer med muligheder for at lege, være med i kammeratskabsgrup-
pen, om transportvanskeligheder, om tilbud af klubber og fritidsaktivite-
ter i området, og hvordan de indgår i det sociale liv på landet. Jo ældre 
børnene er, desto større problemer oplever de med manglende trans-
portmuligheder, der giver dem problemer med at deltage i organiserede 
fritidsaktiviteter og opretholde venskaber. De ældste børn i undersøgel-
sen (14-15 år) oplever også i højere grad end de yngre børn konflikter 
med andre befolkningsgrupper i området, fordi de samler sig i grupper fx 
på gadehjørner og ved busskure. Børnene i denne undersøgelse oplevede 
ligesom nogle af børnene i Sloth (2004) og Espersen (2006), at udgifter 
til udstyr (og uniformer) begrænsede deres muligheder for at deltage i 
fritidsaktiviteter. Fattigdomsproblemerne for børnene på landet får en 
ekstra dimension, fordi deres fattigdom er mere skjult og uden for poli-
tisk synsvinkel, hvilket gør, at der generelt ikke tilføres ressourcer til at 
sørge for services og fritidsaktiviteter i området.  

Fattigdom og som konsekvens heraf manglende mulighed for at 
deltage i organiserede fritidsaktiviteter, mangel på transportmuligheder, 
hyppige flytninger, manglende adgang til telefon og familiens boligstan-
dard er også i Roker (1998) og Ridge (2002) med til at begrænse børns 
fritidsliv, hvilket giver sig udtryk i vanskeligheder med at opretholde 
venskaber og socialt netværk, involvering i kriminalitet samt udbredt 
kedsomhed og stort tv-forbrug (Roker, 1998; Ridge, 2002).  

Karakteren af nærområdet og områdets fritidstilbud kan begrænse børns 
fritidsliv 
Outley & Floyd (2002) har i deres kvalitative studie spurgt 43 børn fra et 
boligområde i Texas om, hvordan deres forældre søger at strukturere 
deres fritid for at beskytte dem mod et hårdt kvarter og dårlige kammera-
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ter og give dem adgang til et bedre netværk og meningsfulde fritidsaktivi-
teter. Børnene lever oftest med enlige mødre, men har i mange tilfælde et 
bredere slægtsnetværk, som udnyttes til at erstatte forældrenes opsyn og 
til at arrangere fritidsaktiviteter, når forældrene er på arbejde og ikke kan 
tage hånd om børnene. Slægtsnetværket giver børnene adgang til et net-
værk uden for deres fattige boligområde og dermed måske adgang til en 
social kapital, som de ikke kan få derhjemme. Hovedparten af børnene i 
undersøgelsen er med i en eller flere former for organiseret fritidsaktivi-
tet, som oftest er gratis, men som også lider af mangel på ressourcer. For 
at beskytte børnene mod kvarteret og for at komme om ved utilstrække-
lige fritidsmuligheder sørger nogle forældre selv for at arrangere fritidsak-
tiviteter i private klubber, hvor de kan udvælge de kammerater, som de 
synes, er gode for deres børn. Har forældrene ikke mulighed for selv at 
være til stede eller trække på netværket, er der flere forældre, der forby-
der børnene at bevæge sig uden for hjemmet.  

Et irsk studie (Daly & Leonard, 2002) af fattige børn i store fa-
milier viser en gruppe børn med et forholdsvist begrænset og passivt 
fritidsliv. Kun to ud af 28 børn deltager i organiserede fritidsaktiviteter, 
og i resten af fritiden går hovedparten af tiden med at se tv. Dog angiver 
halvdelen, at de om aftenen er ude at lege, og halvdelen af drengene 
angiver, at de i weekenden spiller bold i parken eller på gaden. Pigernes 
fritidsliv er mindre aktivt. Børnene nævner svømning, bowling og at tage 
på ferie som aktiviteter, som de gerne vil, men må afholde sig fra pga. 
mangel på penge. Børnene angiver, at der i deres kvarter ikke er tilbud 
om aktiviteter, som de kunne få gratis adgang til, selvom forskerne ved, 
at sådanne aktiviteter findes. Forskerne angiver derfor, at frygt og mang-
lende overskud er med til at begrænse disse børns fritidsliv. 

Dette studie viser en børnegruppe, der pga. fattigdom og mob-
ning føler sig isoleret fra kammeratskabsgrupper og pga. frygt for mob-
ning, vold og narko i deres kvarter søger væk fra det offentlige rum og 
hellere trækker på familie end på venner, når de har problemer. I forlæn-
gelse af Outley & Floyds studie viser Daly & Leonard, at fattigdom og 
det at leve i et fattigt kvarter præget af kriminalitet og manglende mulig-
heder kan betyde, at børn oplever, at deres forældre begrænser deres 
fritidsliv, men kan også betyde, at børnene selv trækker sig fra det offent-
lige rum og fritidslivet med kammerater. At børns fritid begrænses af 
kriminalitet og utryghed i nærområdet, bekræftes af to andre kvalitative 
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undersøgelser af børn i økonomisk dårligt stillede familier i Storbritanni-
en (Roker, 1998; Ridge, 2002).  

Nogle minoritetsforældre ønsker at beskytte deres børn mod påvirkning 
fra majoritetssamfundet 
I Tirone & Pedlars kvalitative studie af sydøstasiatiske unges fritidserfa-
ringer (2000) er et beskyttelsesperspektiv også centralt, men fra en lidt 
anden vinkel. Her er det ikke fattigdom og kriminalitet, som de unge skal 
beskyttes imod, men kulturelle påvirkninger fra et majoritetssamfunds 
normer for ungdoms- og fritidsliv. I dette studie er det ikke kun forældre, 
der ønsker at beskytte deres børn, men også unge, der ønsker at bevare 
deres kulturelle identitet, samtidig med at de i større eller mindre grad 
indoptager elementer af en canadisk ungdomskultur. 

15 unge i alderen 15-22 år, som er opvokset i Canada som børn 
af immigranter fra Sydøstasien, er blevet interviewet om, hvad de laver i 
deres fritid, hvordan fritidslivet bidrager til deres identitetsudvikling, og 
om hvorvidt de i deres fritidsliv oplever balance eller konflikt mellem 
majoritetssamfundets normer og muligheder på den ene side og minori-
tetssamfundets normer på den anden side.  

Nogle unge angiver, at de i det store og hele oplever at kunne 
balancere mellem de to kulturer i deres fritid, og at de har mulighed for 
at vælge det bedste fra begge verdener. Andre unge oplevede barrierer i 
forhold til deltagelse i et fritidsliv, enten fordi forældrene forhindrede 
dem i at deltage, eller fordi de blev mødt af fordomme, intolerance eller 
strukturelle forhindringer i majoritetssamfundet, når de forsøgte at delta-
ge. De unge, der oplevede balance mellem majoritetssamfund og minori-
tetssamfund, befandt sig på et bredt kontinuum gående fra fuld integra-
tion i majoritetssamfundet til sporadisk kontakt med majoritetssamfun-
dets ungdomsliv. Det at opleve henholdsvis balance eller konflikt er altså 
ikke et udtryk for, hvor integreret man er, men mere et udtryk for, om 
der er overensstemmelse mellem ønsker og muligheder. De unge, der 
oplevede et konfliktfrit fritidsliv, der lignede majoritetsunges, havde for-
handlet sig til tilladelser med deres forældre mod til gengæld at lade ele-
menter af deres minoritetskultur indgå i fritidslivet. Konflikterne, som 
nogle unge oplevede, handlede oftere om deltagelse i det sociale fritidsliv 
end om organiserede fritidsaktiviteter, som kunne legitimeres i forhold til 
skole eller sundhed. Pigerne oplevede flere konflikter med forældre om 
musik, tøj og adfærd end drengene. Selvom samspillet mellem minori-
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tetsgrupper og majoritetssamfundet givetvis er anderledes i Canada end i 
de skandinaviske lande,14 kan de unges strategier til at mestre balancen 
mellem minoritets- og majoritetskultur genfindes i Dahl & Jakobsens 
litteraturstudie (2005) af køn, etnicitet og integration. Også her indgår 
kulturforhandlinger med forældrene i minoritetsunges (pigers) strategier 
for at opnå frihed i uddannelsessystemet og i fritidslivet. 

Opsamling på ’Børns oplevelser og vurderinger af fritidslivets mu-
ligheder og begrænsninger’  
De kvalitative studier, der her er refereret, viser en række dilemmaer, 
som udsatte børn oplever i deres fritid og hverdagsliv. På den ene side 
repræsenterer fritidslivet muligheder og ressourcer i børnenes liv. Delta-
gelse i organiserede fritidsaktiviteter kan for det udsatte barn give mulig-
hed for at opnå anerkendelse, de kan udgøre et frirum, hvor problemer 
glemmes, og hvor identiteter som fx ’anbragt barn’ og ’ung med indvan-
drerbaggrund’ for en tid afløses af en identitet som fodboldspiller, spej-
der eller guitarspiller. Uorganiserede fritidsaktiviteter kan ligeledes være 
et åndehul og en mulighed for at udtrykke sig selv og lære sig selv at 
kende. Venskaber kan udgøre bolværk mod familieproblemer, skolepro-
blemer eller mobning. På den anden side er de unges adgang til fritidsak-
tiviteter begrænset af økonomi, transportproblemer og mangel på attrak-
tive fritidsmuligheder i nærområdet. Nogle gange er det forældrenes 
manglende overskud til at støtte børnene i deres fritidsliv, eller forældre-
nes kontrol af børnenes fritidsliv (fx for at beskytte barnet mod egen 
eller andres kriminalitet og mod kulturel påvirkning), der begrænser bar-
nets udfoldelse i fritiden. Endelig viser flere forskningsresultater, at ud-
satte børn i nogle tilfælde trækker sig fra et aktivt fritidsliv, enten fordi de 
møder fordomme og diskrimination, eller fordi deres nærområde opleves 
som farligt og utrygt. 

 
 
14. Etniske minoritetsgrupper har en væsentlig bedre tilknytning til arbejdsmarkedet i Canada, og 

Canada definerer sig i højere grad end de skandinaviske lande som et indvandringsland, hvilket 
bevirker, at minoritetsgrupper generelt har højere status i Canada end i de skandinaviske lande 
(Hansen et al., 2004). 
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SAMMENHÆNGE MELLEM FRITIDSLIV OG 
UDSATTE BØRNS UDVIKLING 

Dette afsnit refererer forskning, der bruger elementer i udsatte børns 
fritidsliv som baggrundsfaktorer til at forklare børnenes udvikling på kort 
og lang sigt. Den refererede forskning peger i mange retninger, idet den 
dels inddrager mange forskellige elementer af fritidslivet, dels bruger 
disse elementer til at forklare meget forskellige og ikke umiddelbart 
sammenlignelige aspekter ved børnenes udvikling. De afhængige udvik-
lingsfaktorer er fx skolepræstationer og tilknytning til skolen, børnenes 
selvopfattelse og selvtillid, børnenes adfærd, karakteren af børnenes 
kammeratskabsnetværk, børnenes psykiske helbred, misbrug og krimina-
litet. De dele af fritidslivet, som her bruges som forklarende faktorer, er 
fx sport, klubaktivitet (fx spejder), musikudøvelse, teaterspil, kirkegang, 
læsning, venskaber, netværk med voksne uden for familien og tv. Dette 
afsnit er opdelt i ét, der omhandler udsatte børn generelt, og ét, der spe-
cifikt omhandler anbragte børn.  

Kan fritidsaktiviteter og socialt netværk øge udsatte børns trivsel 
på kort og lang sigt? 

Emmy Werner og Ruth Smiths klassiske forløbsundersøgelse af udsatte 
grupper på Hawaii 
Emmy Werner og hendes forskningsgruppes klassiske forløbsundersø-
gelse om ekstremt socialt udsatte børns udvikling er blevet brugt som det 
forskningsmæssige udgangspunkt for dette litteraturstudie (bilag 1 i Soci-
alforskningsinstituttets tilbud på forskningsprojekt om udsatte børns 
fritid). Det giver derfor god mening at starte med Werners forskning, 
som mere end noget andet forskningsprojekt har været teoriudviklende 
om beskyttelsesfaktorer i børns opvækst. Werner & Smith har fulgt en 
kohorte født i 1955 på Kauai, en ø i øgruppen Hawaii, fra de blev født, 
til de ved sidste interviewrunde i 1995 var fyldt 40 år. Ud af de oprindeli-
ge 698 deltagere i undersøgelsen var der ved sidste interviewrunde 489 
tilbage. Deltagerne i undersøgelsen er vokset op i en urolig tid præget af 
økonomisk omskiftelighed, opløsning af familiemønstre, udbredelse af 
misbrugsproblemer og kriminalitet på øen. I 10-årsalderen blev 55 pct. af 
deltagerne vurderet til at leve i familier med lav socioøkonomisk status 
(Werner & Smith, 2001). 
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Werner & Smith finder, at de børn, nu voksne, der i 40-
årsalderen havde klaret sig godt eller bedre, end man skulle forvente ud 
fra deres opvækstvilkår, ofte havde fået følelsesmæssig støtte af familie-
medlemmer uden for kernefamilien, af venner eller af andre omsorgsful-
de voksne uden for familien, fx i fritidsaktiviteter. De var også oftere 
dyrkere af en religion, der krævede aktiv deltagelse af dem og indebar 
social integration i et trossamfund (Werner & Smith, 2001). Desuden 
fandt Werner & Smith, at deltagelse i husarbejdet var med til at forbedre 
deltagernes mentale helbredstilstand (Werner & Smith, 1992). I opfølg-
ningsundersøgelsen, gennemført da de udsatte børn var blevet 40 år, 
viser Werner, at et godt fritidsliv og en god integration i det civile sam-
fund har større betydning for udsatte børns evne til at overkomme dårli-
ge odds15 end professionelle indsatser såsom foranstaltninger, terapi mv. 
(Werner & Smith, 2001). 

Skyldes en positiv udvikling hos børn og unge fritidsaktiviteterne eller 
netværket? 
Emmy Werner m.fl. er udgangspunkt for meget af den forskning, der ser 
på sammenhænge mellem fritidsaktiviteter og børns trivsel på kort og 
langt sigt. En anden forsker, der optræder hyppigt, når det drejer sig om 
fritidsaktiviteter som en beskyttelsesfaktor og ressource i udsatte 
børn/unges liv, er Joseph L. Mahoney. Mahoney & Cairns (1997) viser 
ved hjælp af et forløbsstudie af 392 unge i alderen 12-17 år, at amerikan-
ske højrisikounge,16 der deltager i fritidsaktiviteter på skolen,17 i mindre 
grad end andre højrisikounge dropper ud af skolen. Studiet viser også, at 
de unge i højrisikogruppen har større positivt udbytte af at deltage i fri-
tidsaktiviteterne end andre unge. Fritidsaktiviteternes positive indflydelse 
på skolegangen forklares med, at eleven får en positiv adgangsvej til sko-
len ved at få succes i aktiviteter, som ikke direkte har med lektier at gøre, 
men som alligevel associeres med skolen. 

I et senere studie (Mahoney, 2000)18 af 695 unge piger og dren-
ge, viser Mahoney, at effekten af fritidsaktiviteterne på risikounges skole-
frafald og kriminalitetshyppighed delvist var betinget af, at den unge 

 
 
15. Ved fx at opnå en uddannelse, opnå et job og en stabil familie, undgå kriminalitet og misbrug. 
16. Defineret som unge med problemadfærd og økonomiske problemer. 
17. Såkaldte ’ekstracurricular activities’. 
18. Bygger delvist på samme forløbsdatasæt som Mahoney og Cairns (1997). 
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havde en kammeratskabsgruppe, hvor hovedparten også deltog i fritids-
aktiviteterne på skolen. Den isolerede effekt af individets egen deltagelse 
var forholdsvis lille. Mahoney finder altså, at den sociale kontekst, som 
fritidsaktiviteterne foregår i, spiller en større rolle end selve aktiviteterne. 
Mahoney påpeger dog, at man ikke udfra dette studie kan afgøre, om 
deltagelsen i fritidsaktiviteterne er symptom på eller årsag til, at en kam-
meratskabsgruppe udvikler sig positivt (Mahoney, 2000).  

Prelow & Loukas (2003) bygger blandt andet på Mahoney i de-
res studie af 549 10-14-årige med latinamerikansk baggrund. Studiet 
undersøger effekten af kumulative risikofaktorer samt af ressourcer og 
beskyttende faktorer på matematik- og sprogfærdigheder samt skolepro-
blemer. Studiet viser, at jo flere risikofaktorer barnet er udsat for, desto 
dårligere bliver dets skolepræstationer, og desto flere adfærdsproblemer 
har barnet. Mødres overvågning, mødres hjælp med lektier, barnets so-
cio-emotionelle kompetencer og barnets involvering i fritidsaktiviteter på 
og uden for skolen (sport, kunst og musik, elevråd) var med til at be-
grænse effekten af risikofaktorerne. Fritidsaktiviteternes effekt forklares 
med, at børnene får en større tilknytning til skolen. Fritidsaktiviteterne 
havde en signifikant positiv sammenhæng med akademisk involvering og 
score i matematikprøve. Deltagelse i fritidsaktiviteter havde dog en signi-
fikant negativ sammenhæng med drenges skoleadfærdsproblemer (snyd 
med lektier og i test), mens det ikke var relateret til pigers skoleadfærds-
problemer. Prelow & Loukas anbefaler, med henvisning til Mahoney 
(2000), at lade kammeratskab indgå som kontrolfaktor i andre studier, 
der undersøger effekten af fritidsaktiviteter. 

Også Posner & Vandell (1999) undersøger i et forløbsstudie 
sammenhænge mellem på den ene side trivsel i skolen og adfærd og på 
den anden side deltagelse i aktiviteter efter skoletid for 194 fattige hvide 
og sorte børn, fra de er 9 til 12 år gamle. Studiet viser, at køn, race, fami-
liestruktur, alder og deltagelse i ’formelle efter-skole-programmer’19 har 
betydning for, hvad børnene foretager sig i deres fritid. Disse organisere-
de og uorganiserede fritidsaktiviteter er igen forbundet med børnenes 
skolepræstationer og deres adfærdsmæssige tilpasning over tid. I forhold 
til sammenhængen mellem fritidsaktiviteter og børnenes adfærds- og 
skolemæssige tilpasning testes både, om børns tilpasning i 3. klasse er 
forbundet med børnenes deltagelse i fritidsaktiviteter i 5. klasse, og om 
 
 
19. Pasningsordning, kan måske sammenlignes med SFO. 
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deres kumulative deltagelse i fritidsaktiviteter mellem 3. og 5. klasse er 
forbundet med deres tilpasning i 5. klasse. Forskerne finder, for både 
sorte og hvide børn, at en god tilpasning i skolen i 3. klasse er forbundet 
med deltagelse i flere organiserede fritidsaktiviteter og mindre deltagelse i 
uovervågede aktiviteter. Der er dog forskel på sorte og hvide børn, idet 
der for sorte børn er en negativ sammenhæng mellem tilpasning og del-
tagelse i sport med træner, således at sorte børn med adfærdsproblemer i 
højere grad end andre sorte børn dyrker sport. Posner & Vandell (1999) 
forklarer forsøgsvis dette resultat med læreres evt. lavere forventninger til 
sorte sportsudøvende børn, eller med at børnene har for pressede tids-
skemaer til at gøre noget ved skolearbejdet. For hvide børn er der ikke 
samme sammenhæng. Posner & Vandell (1999) finder en positiv effekt 
på skolegangen af at socialisere med venner for de sorte børn. Specielt 
synes børnene at drage fordel af tilstedeværelsen af voksne uden for 
deres eget hjem.20 I det følgende refereres til Eitle & Eitle (2002), som 
også finder en negativ sammenhæng mellem sorte drenges sportsudøvel-
se og deres skolepræstationer og adfærd. Her tages en diskussion af mu-
lige forklaringer på denne sammenhæng op igen. 

Quane & Rankin (2006)21 viser, ligesom Mahoney & Cairns 
(1997), Prelow & Loukas (2003) og Posner & Vandell (1999), at deltagel-
se i forskellige former for fritidstilbud kan have en positiv effekt på fatti-
ge børns trivsel. Her har forskerne set på 11-16-årige børns selvopfattel-
se, deres skoleinteresse og forventninger til uddannelse. Deltagelse i lo-
kalt baserede organisationer var forbundet med at have flere prosociale 
venner, men studiet kan ikke afgøre, om de prosociale deltagere invite-
rer/tiltrækker andre prosociale deltagere, og om effekten dermed skabes 
uden for organisationskonteksten. Gennem deltagelse forbindes børnene 
med andre prosociale børn i kvarteret, men det er kammeraterne i sko-
len, der har størst betydning for skoleinteresse (Quane & Rankin, 2006). 

 
 
20. Det er svært at se, om de har fået fat i sammenlignelige grupper af børn, idet der er et stort 

bortfald og en skæv udvælgelsesmetode, se s. 870. Efter-skole-programmerne er organiseret en-
ten af skolen (85 pct.), af kirken (5 børn) eller af et par foreninger i lokalområdet. Der sker visse 
ændringer i børnenes deltagelsesmønstre i undersøgelsesperioden, idet mange af børnene, som 
tidligere er blevet transporteret fra det fattige og kriminelle område til middelklasseskoler i om-
egnen, nu overføres til lokale skoler og i stedet tilbydes plads i efterskoleprogram. 

21. Bygger på spørgeskemaer fra 383 afroamerikanske mødre og deres børn fra et fattigt byområde i 
Chicago og en kontrolgruppe på 163 også afroamerikanske mødre og deres børn fra et ikke-
fattigt område. 
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Criss et al. (2002) viser i et kvantitativt studie af 585 børn i 5-
årsalderen, at venskab og accept blandt kammerater har en modererende 
effekt på svære familieforhold. Undersøgelsen bruger data om familie-
forhold som uafhængig faktor til at forklare mindre børns udadvendte 
adfærd, som den rapporteres af lærere, og kontrollerer for børns selvrap-
porterede venskaber og kammeratskabsrelationer. Ved virkeligt gode 
kammeratskabsrelationer var svære familieforhold ikke længere signifi-
kant forbundet med børnenes adfærdsproblemer. Der var ikke nogen 
effekt ved at kontrollere for køn, etnicitet, eller hvorvidt vennerne var 
aggressive. Det ser ud til, at accept i en større kammeratskabsgruppe 
virker som en bedre beskyttelsesfaktor end tætte venskaber med et eller 
få andre børn. Der kan være tale om, at barnet gennem sine kammerater 
kommer i kontakt med forældre til de andre børn, som viser andre måder 
at være familie på og yder barnet noget af den omsorg og opmærksom-
hed, som det måske ikke får i sit eget hjem (Criss et al., 2002). 

Studierne af udsatte børns fritidsliv kan suppleres med et par re-
sultater fra forskning i sammenhænge mellem ikke-udsatte børns fritids-
liv og deres trivsel. Således viser Fletcher et al. (2003), at børn, der fx går 
til spejder, får højere karakterer og bliver vurderet højere akademisk af 
deres lærere. De får ikke nødvendigvis højere karakterer, men lærerne 
opfattede dem som mere tilpassede i forhold til skolens mål og forvent-
ninger. Større sportsdeltagelse er i denne undersøgelse forbundet med 
større social modenhed, men ikke med skolepræstationer (Fletcher et al., 
2003). 

Mchale et al. (2001) viser, at den sociale kontekst og hvorvidt 
børn i forvejen er veltilpassede, har større virkning end aktiviteterne i sig 
selv på børnenes tilpasning. Der er dog enkelte undtagelser, idet læsning 
korrelerer med tilstedeværelsen af depression; hobbyer og sport med 
positiv personlig udvikling, mens udendørs leg og at hænge ud er nega-
tivt forbundet med tilpasning. 

Gilman (2001) er endnu et eksempel på et studie, der undersøger 
sammenhænge mellem ikke-udsatte unges deltagelse i fritidsaktiviteter og 
(her) deres prosociale udvikling. Gilman finder kun en meget svag sam-
menhæng. Ligesom i flere af de tidligere studier har tilfredsheden med 
venner og familie større sammenhæng med deres prosociale udvikling 
end deres deltagelse i fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteter har dog her en 
sammenhæng med de unges skoletilfredshed. Det er ret overraskende for 
forfatteren, at de studerende, der rapporterer højeste grad af prosociale 
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dispositioner, ikke var dem, der deltog i flest fritidsaktiviteter. Dette 
forklares med, at ikke alle fritidsaktiviteter giver samme effekt. Aktivite-
ter, der fordrer og udvikler sociale kompetencer, giver andre effekter end 
individuelle aktiviteter. 

Som det er fremgået, viser flere studier en positiv virkning af at 
deltage i fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge. Det er i flere tilfælde 
vanskeligt at adskille virkningen af fritidsaktiviteterne fra den sociale 
kontekst, som fritidsaktiviteterne foregår i, og den sociale kontekst, som 
de udsatte børn og unge ellers befinder sig i. Både forskning i udsatte og 
ikke-udsatte børn viser, at den sociale kontekst (venner og netværk) i 
flere tilfælde har større betydning end fritidsaktiviteterne i sig selv. Der-
udover viser Posner & Vandell (1999), at bagvedliggende strukturer er 
med til at bestemme, om forskellige befolkningsgrupper i et land har 
fordel af at deltage i fritidsaktiviteter. Posner & Vandell viser således, at 
sportsdeltagelse ikke nødvendigvis er en fordel for sorte amerikanske 
børn, hvilket kan skyldes, at sorte børn i højere grad end hvide børn ser 
sport som et alternativ til uddannelse (se Eitle & Eitle, 2002, i det føl-
gende). Det kan dog også skyldes, som Posner & Vandell selv foreslår, at 
lærere har lavere forventninger til sportsudøvende sorte børn, eller at 
sportsdeltagelsen tager tid fra skolearbejdet. Studiet viser, ligesom Eitle 
& Eitle (2002) i det følgende, at de eventuelle fordele af at deltage i fri-
tidsaktiviteter kan afhænge af, hvordan fritidsaktiviteterne fordeler sig i et 
forestillet prestigehierarki. Nogle sportsgrene og fritidsaktiviteter er på 
forhånd forbundet med bestemte befolkningsgrupper og sociale klasser 
og giver måske derfor ikke adgang til det samme netværk og den samme 
sociale og kulturelle kapital. Kapitalbegrebet synes at være et vigtigt be-
greb i forskningen i fritidsaktivitet og social integration. I det følgende 
skal vi se et eksempel på forskning der har kulturel og social kapital som 
teoretisk omdrejningspunkt.  

Fritidsaktiviteter som kulturel kapital 
Også Dumais (2006a, 2006b) ønsker at undersøge, hvorvidt deltagelse i 
forskellige former for fritidsaktiviteter har en gavnlig virkning for børn 
fra forskellige socioøkonomiske grupper. Med udgangspunkt i Bourdieus 
teori om kulturel reproduktion undersøger Dumais (2006a), om børn, 
der deltager i fritidsaktiviteter, der kan siges at bibringe dem kulturel 
kapital, klarer sig bedre i skolen end andre børn. Desuden, stadig med 
udgangspunkt i en diskussion af Bourdieus teori, ønsker Dumais at un-
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dersøge, om en evt. sammenhæng mellem fritidsaktiviteter og skoletil-
pasning kan understøtte en teori om social reproduktion, således at de 
øvre socioøkonomiske grupper får størst udbytte af deres fritidsaktivite-
ter, eller om der omvendt er grundlag for en teori om social mobilitet, 
således at børn med lav socioøkonomisk baggrund har størst udbytte af 
at deltage i de kulturelle fritidsaktiviteter. Der bygges på data fra ’the 
Early Childhood Longitudinal Study 1998-1999’, der følger en kohorte af 
børn fra børnehaven til 5. klasse. Der er 17.212 respondenter eller cases i 
undersøgelsen, der bygger på interview med børn i de tidlige skoleår 
samt deres forældre og lærere. Man har udelukkende set på elever fra 
offentlige skoler. Dumais (2006a) viser, at børns deltagelse i kulturelle 
aktiviteter (musikundervisning, dans, drama, kunst (art), håndarbejde 
eller ikke-engelsk sprogundervisning, teaterforestillinger, museumsbesøg, 
koncerter) har en positiv betydning for læreres vurderinger af elevernes 
sprog- og matematikkundskaber. Det gælder dog kun for børn med lav 
socioøkonomisk baggrund, som dog samtidig er den gruppe, der deltager 
mindst i de kulturelle aktiviteter.  

Den kulturelle kapital er bestemt ud fra, hvor mange af disse ak-
tiviteter et barn har været med til. De færreste af børnene har deltaget i 
gentagede aktiviteter, som man kunne kalde egentlige organiserede fri-
tidsaktiviteter.  

Indholdet og konklusionerne i Dumais (2006b) ligner Dumais 
(2006a) med den undtagelse, at forskeren, for at tilpasse problemstillin-
gen til en amerikansk kontekst, har udvidet fritidsaktivitetsbegrebet til at 
inkludere andre former for fritidsaktiviteter end de kulturelle. Dumais 
argumenterer for, at klasseskellene i USA ikke er så skarpe som i Bour-
dieus Frankrig, og at skolelærere i USA ikke tilhører en overklasse, men 
snarere en lavere middelklasse. Derfor giver det måske ikke så meget 
afkast i en amerikansk kontekst at deltage i finkulturelle overklasseaktivi-
teter. Dumais har derfor inkluderet mindre prestigeorienterede aktiviteter 
som sport og spejderaktiviteter, som i højere grad er netværksskabende 
end finkulturelle. Derved får hun mulighed for at inddrage både det kul-
turelle og det sociale kapitalbegreb. Der arbejdes med samme datamate-
riale og samme teoretisk udgangspunkt som i Dumais (2006a). Stikprø-
vestørrelsen, efter at missing og visse etniske grupper er frasorteret, er 
5.696. 

Dumais (2006b) viser, som forventet, højest deltagelse i alle ak-
tiviteter for de børn med højest socioøkonomisk status. Mht. race er de 



 

55 

hvide mest aktive, fulgt af sorte. Mindst aktive er de latinamerikanske 
børn. Der er også kønsforskelle. Piger går således hyppigere til dans, 
musik, udførende kunst og andre kunsttimer, mens drengene oftere går 
til sport. Piger og drenge går i næsten lige høj grad i klub, fx spejder. 

Dumais finder ikke belæg for, at det giver større fordele at gå til 
finkulturelle aktiviteter frem for mere folkelige aktiviteter, og hun finder 
ligesom i Dumais (2006a), at børn med lav socioøkonomisk baggrund 
har lidt større fordel af at deltage end børn med høj socioøkonomisk 
baggrund. Til gengæld finder hun, at antallet af aktiviteter har en betyd-
ning for, om lærerne giver en positiv vurdering af eleverne i matematik, 
og om de får en højere test-score i læsning. Grunden til, at børnene kla-
rer sig bedre i en læsetest, men ikke i en matematiktest, kan ifølge Du-
mais være, at forældre, der sender deres børn til aktiviteter, også læser 
højt for dem. Der kan også være en netværkseffekt gennem forældredel-
tagelse, således at forældrene med lav socioøkonomisk baggrund får 
netværk til forældre med høj socioøkonomisk baggrund og derigennem 
får social kapital, der kan hjælpe deres børn. Netværkseffekten kan dog 
også være direkte gennem børnene, der får kontakt til børn fra andre 
socioøkonomiske grupper. Alt i alt viser studiet en forholdsvis lille effekt 
af aktiviteterne på skolepræstationerne (Dumais, 2006b).  

Idrætsudøvelse forbindes med både positive og negative effekter 
McHale et al. (2005) undersøger tilpasningsmønstre hos 423 mellemsko-
lebørn (9-12 år) fra fattige byområder som en funktion af deres deltagel-
se på organiserede sportshold. Børnene har selv rapporteret deres invol-
vering i sport, deres selvværd, deres kriminalitetsovertrædelser og deres 
brug af stoffer, mens lærere har rapporteret om deres sociale kompeten-
cer, deres generthed og aggression. De sportsinvolverede unge bliver af 
lærerne karakteriseret som mere socialt kompetente, mindre sky og ikke 
mere aggressive end børn, der ikke deltager i organiseret sport. De 
sportsinvolverede børn har erfaringer med lidt flere kriminelle aktiviteter, 
men har i mindre grad prøvet hash.  

Der er klare kønsforskelle i sportsdeltagelsen, idet piger er meget 
mindre aktive end drenge. Det er ikke muligt ud fra data at afgøre, om 
hønen eller ægget kommer først – altså om det er de tilfredse, glade og 
åbne børn, der deltager i sport, mens de andre opgiver eller aldrig starter. 

Eitle & Eitle (2002) bruger ligesom Dumais (2006a, 2006b) kul-
turel kapital i deres analyse af sammenhænge mellem deltagelse på for-
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skellige sportshold på amerikanske highschools og præstationer i skolen. 
I studiet indgår 4.930 14-15-årige sorte og hvide elever med forskellig 
socioøkonomisk baggrund. I studiet bruges kulturel kapital dels som 
baggrundsvariabel, der skal forklare, hvilke unge der dyrker forskellige 
sportsgrene, dels som afhængig faktor, der søges forklaret af deltagelse 
på et sportshold. Eitle & Eitle finder, at sorte drenge/unge mænd oftere 
deltager i sport end hvide drenge/unge mænd, og at deltagerne i sports-
grenene amerikansk fodbold og basketball havde svagere skolefærdighe-
der og kom fra hjem med dårligere uddannelsesbaggrund, end de der 
ikke deltog. Det gjorde sig især gældende for sorte drenge/unge mænd. 
Deltagelsen i basketball og amerikansk fodbold havde samtidig enten en 
negativ eller ingen betydning for de deltagendes skolefærdigheder. Delta-
gelse i andre sportsgrene havde en positiv indflydelse på hvides karakte-
rer, men en negativ indflydelse på sortes karakterer. Eitle & Eitle kon-
kluderer, at deltagelse i specielt 'arbejderklassesportsgrenene' på længere 
sigt medfører et lavere kapitaludbytte. 

Eitle & Eitle (2002) er et eksempel på forskning, der er foretaget 
i en meget specifik kulturel kontekst og ikke lader sig overføre til andre 
kontekster, hvor forskellige sportsgrene indgår i andre hierarkier af sym-
bolsk betydning og status. Undersøgelsen kan dog eventuelt bruges til at 
vise, at det kan have en betydning, hvorvidt sportsdeltagelse eller anden 
deltagelse i fritidsaktiviteter medfører, at man får adgang til et 'socialt 
bedre netværk', eller i stedet medfører netværk med unge/børn, der har 
få ressourcer.  

Sammenhæng mellem anbragte børns fritidsliv og udvikling 
Der er fundet meget lidt litteratur, der behandler effekter af anbragte 
børns fritid. I det følgende refereres til et norsk studie, et irsk og til to 
amerikanske undersøgelser. 

Säfvenbom har i et Ph.d.-projekt undersøgt fritidslivet for an-
bragte unge på en norsk døgninstitution og sammenlignet de anbragte 
unges fritid med en kontrolgruppe af ikke-anbragte unge. Studiet bygger 
på 20 anbragte og 27 ikke-anbragte unge i alderen 14-18 år (65 pct. dren-
ge). I løbet af en uge blev de 30 gange bedt om at udfylde det samme 
spørgeskema om, hvad de lavede på et givent tidspunkt, hvem de var 
sammen med, hvor de opholdt sig, og om de kunne tænke sig at lave 
pågældende aktivitet oftere eller sjældnere. De unge havde i den pågæl-
dende uge båret et ur, der et tilfældigt antal gange i løbet af dagen afgav 
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en biplyd, som angav, at de skulle udfylde et af spørgeskemaerne. De 
unges aktiviteter er efterfølgende blevet grupperet i 1) ’selvinvolverende 
aktiviteter’, som var aktiviteter, der krævede individuel indsats eller selv-
involvering (fx lektier, læsning, dyrkning af hobbyer og intentionel fysisk 
aktivitet), 2) ’passivt modtagende aktiviteter’ (fx tv eller socialisere med 
venner) og 3) ’rutineaktiviteter’ (fx spisning, obligatoriske opgaver og 
transport).  

Studiet viste bl.a., at begge grupper i deres fritid var mere tilfred-
se med at være sammen med venner frem for at være alene eller sammen 
med voksne. Begge grupper var også mere tilfredse med at være i det 
offentlige rum i deres fritid frem for at være i den private sfære. De unge 
anbragte ønskede at deltage mere i selvinvolverende aktiviteter, hvilket 
kunne skyldes, at de ikke i så høj grad som de ikke-anbragte deltog i 
sådanne aktiviteter.  

De unge anbragte foretrak dog i mindre grad end de ikke-
anbragte at lave aktiviteter sammen med venner, og det betød mindre for 
dem, hvorvidt aktiviteterne foregik i det offentlige eller det private rum. 
En nærmere analyse viste, at de unge anbragte, når det kom til selvinvol-
verende aktiviteter, fandt disse aktiviteter mere meningsfulde, når de 
foregik sammen med voksne socialarbejdere, end når de foregik sammen 
med venner. Säfvenbom argumenterer på baggrund af sit studie for, at 
socialarbejderen med fordel kan arbejde med anbragte unges fritidsliv for 
at skabe trivsel og gøre dem i stand til at klare sig i samfundet (Säfven-
bom & Sandahl, 2000). 

I modsætning til Säfvenbom argumenteres der i det irske studie 
(Gilligan, 1999) for, at det er et mål i sig selv, at anbragte børn får et 
fritidsliv uden for deres institution. Ifølge Gilligan har anbragte børn 
behov for at føle sig normale uden for en terapeutisk og pædagogisk 
sammenhæng, og han argumenterer for, at organiserede fritidsaktiviteter 
spændende fra musik/teater over kæledyr til sport kan have en effekt for 
anbragte børns skolegang, netværk i normalsamfundet og sociale kompe-
tencer. Gilligan har ikke testet sine hypoteser statistisk, og hans ærinde i 
denne tekst er mere at argumentere for, hvordan en integration i normal-
samfundets fritidssfære rent praktisk lader sig gøre. Hans løsningsforslag 
er at lade en voksen fungere som mentor for barnets integration i friti-
den. Mentoren skal helst være én, der ikke arbejder professionelt med 
barnet, men i stedet en voksenrelation, som barnet kan bringe med sig 
videre. Han mener, at mentorforholdet især har en betydning for drenge. 
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Fong et al. (2006) argumenterer i det første amerikanske forsk-
ningsprojekt for, at kontinuitet i relationer og aktiviteter er vigtigt for 
anbragte børn, som oplever mange brud. Der arbejdes med en hypotese 
om, at en kontinuitet i skolegang, fritid, kirkegang, kontakt til socialt 
netværk (herunder venskaber) og terapi har en betydning for, hvorvidt 
børnene trives,22 og kan være med til at kompensere for den mistrivsel, 
der kan opstå, fordi barnet har mindre kontakt til sin nære familie, eller 
fordi barnet oplever skift mellem anbringelsessteder. I alt bygger studiet 
på 103 gyldige spørgeskemaer. 

Børnene var mellem 5 og 17 år gamle, med en overvægt af de 5-
9-årige. 50 pct. var hvide, mens resten var latinamerikanske og sorte. 
Sammenhængen mellem kontinuitet i fritidsaktiviteter og trivsel var ikke 
signifikant, men pegede på, at en bibeholdelse af niveauet af fritidsaktivi-
teter eller en øgning af fritidsaktiviteter før og efter anbringelsen/skiftet i 
anbringelsessted betød bedre trivsel for børnene. Den eneste signifikante 
sammenhæng i undersøgelsen var på skoleområdet, hvor mere skolegang 
betød bedre trivsel.  

Fong et al. (2006) viser, at børnene overordnet deltager i flere 
fritidsaktiviteter og indgår i flere sociale sammenhænge, efter at de er 
blevet anbragt, men at ca. 40 pct. af plejeforældrene ikke ved, hvilke 
fritidsaktiviteter børnene dyrkede, og hvilke sociale sammenhænge de 
indgik i, inden de blev anbragt (Fong et al., 2006). Forskningsprojektet er 
mangelfuldt, idet der mangler spørgsmål om, hvorvidt aktiviteterne fore-
går det samme sted med de samme personer, eller om de efter anbringel-
sen foregår i en ny kontekst. Der er heller ikke kontrolleret for forskelli-
ge baggrundsvariable. Data er altså ikke specielt gode i dette studie, men 
studiet giver dog det interessante sideresultat, at plejeforældrene ikke ved, 
hvad børnene har lavet, før de blev anbragt, og at de derfor ikke er i 
stand til at skabe kontinuitet for børnene.  

Det andet amerikanske studie (Shin, 2003) tester, hvorvidt unge 
anbragtes læsefærdigheder er statistisk forbundet med 1) hvorvidt de 
ønsker at tage en videregående uddannelse, 2) hvorvidt de er anbragt i 
slægtspleje eller hos fremmede, 3) hvorvidt de deltager i aktiviteter uden 

 
 
22. Den afhængige trivselsvariabel var sammensat af spørgsmål, der omhandlede barnets evne til at 

tilpasse sig plejefamiliens rutiner, om barnet kommer godt ud af det sammen med andre, barnets 
kontakt til søskende, om barnet bekymrede sig om fremtiden, om barnet klarede sig godt i sko-
len, og om barnet ellers var i godt humør det meste af tiden. 
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for skoletid, og 4) om de bruger rusmidler af forskellig slags. Stikprøven 
bestod af 2.415 unge fra Illinois, USA. 

Studiet viser, at de unge var påvirket af de samme faktorer, som 
påvirker andre unges skolemæssige præstationer. Det betyder, at både 
ønsket om at få en uddannelse, deltagelse i aktiviteter uden for skolen og 
brug af rusmidler havde en signifikant sammenhæng med deres læsefær-
digheder. Deltagelse i aktiviteter uden for skolen er således positivt for-
bundet med læsepræstationer. Det er ikke angivet, hvilke aktiviteter der 
er tale om. 

Opsamling på ’Sammenhænge mellem fritidsliv og udsatte børns 
udvikling’ 
Studierne af forskning, der har brugt elementer af udsatte børns fritidsliv 
som årsagsforklarende faktorer til at forstå børnenes trivsel, har åbnet 
for forskellige måder at anskue dette forskningsfelt på og har givet os 
nogle indikationer på, hvilke sammenhænge man kan forvente at finde i 
en dansk sammenhæng. Den her refererede forskning, der med en enkelt 
undtagelse er foretaget i en nordamerikansk kontekst, bruger skolegang, 
skoletilfredshed, adfærd, selvtillid, selvværd, relationer til venner, krimi-
nalitet og misbrug som afhængige faktorer som mål for børns trivsel. 
Som forklarende faktorer inddrages organiserede og uorganiserede fri-
tidsaktiviteter, sportsaktivitet, netværk til børn og voksne, tilknytning til 
religion, husarbejde, og hvorvidt forskellige aktiviteter i fritiden kan siges 
at tilføre det enkelte barn social og/eller kulturel kapital. Desuden be-
handles for især de anbragte børn betydningen af kontinuitet, og af 
hvorvidt fritidsaktiviteterne finder sted i det offentlige eller private rum.  

Forskningen i udsatte børns fritidsliv viser, at deltagelse i for-
skellige organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter givetvis kan have 
en betydning for udsatte børns fritidsliv, men at det er meget vigtigt i 
sådanne analyser at inddrage den sociale kontekst, idet denne i flere stu-
dier har vist sig at have en større forklaringskraft end fritidsaktiviteterne i 
sig selv. Vi kan ikke på baggrund af dette litteraturstudie udpege entydigt 
gavnlige fritidsaktiviteter, idet studierne viser, at fx sportsdeltagelse eller 
deltagelse i kulturelle aktiviteter har forskellig effekt for forskellige be-
folkningsgrupper i forskellige nationale og kulturelle kontekster. Derud-
over er det i flere af de refererede studier vanskeligt at afklare det reelle 
årsags-virkningsforhold, idet deltagelse i fritidsaktiviteter og forbedret 
kammeratskab kan være et resultat af forbedret trivsel og ikke omvendt. 
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Forskningsresultaterne kan derfor i højere grad være til inspiration for 
nye analyser i en dansk/skandinavisk kontekst end direkte handlingsan-
visende. 

Det kan måske undre læseren, at der ikke i dette litteraturstudie 
er tekster, der direkte ser på sammenhænge mellem sportsdeltagelse og 
helbredsfaktorer. Det skyldes måske, at vi i udgangspunktet har fravalgt 
litteratur, der ser terapeutisk eller behandlingsmæssigt på sportsdeltagel-
se, og udelukkende ser på forskning i frivilligt valgte fritidsaktiviteter. 
Det kan også skyldes, at socialt udsatte børn simpelt hen ikke er mål for 
forskning i sammenhæng mellem idræt og helbred. 
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K A P I T E L  5  

OPSAMLING OG 
PERSPEKTIVER 

  

OPSAMLING PÅ LITTERATURSTUDIET 

Formålet med dette litteraturstudie har været at afdække eksisterende 
forskning om udsatte børns fritidsforhold. Vi har valgt en bred definition 
af udsathed for at kunne inkludere såvel anbragte som socialt belastede 
børn, fattige børn, børn med lav socioøkonomisk baggrund og etniske 
minoritetsbørn. Fritidsliv inkluderer her organiserede og uorganiserede 
fritidsaktiviteter, venskaber og netværk, medieforbrug og husarbejde. 
Pædagogiske metoder i fritidsordninger og behandlingsmetoder over for 
udsatte børn, som bruges til at arbejde med børnene i deres fritid, er 
sorteret fra, fordi disse tekster går mere på de professionelles arbejde end 
på børnenes fritid. 

Vi har søgt litteratur ved hjælp af elektroniske baser, litteraturli-
ster og forskningsmiljøer. Tidsmæssigt er litteraturstudiet begrænset til 
litteratur, som er udkommet mellem 1990 og januar 2007.  

Litteraturstudiet viser, at udsatte børn er mindre aktive i organi-
serede fritidsaktiviteter, end børn generelt er i Danmark. Sandsynligvis 
får børn, der er anbragt, mere hjælp til at deltage i organiserede fritidsak-
tiviteter, for de er generelt mere aktive end andre udsatte børn, specielt 
udsatte børn, der tidligere har været anbragt (Egelund & Hestbæk, 2004). 
Danske studier af børn, der lever i økonomisk udsatte familier, viser, at 
økonomi er med til at begrænse både det organiserede og det uorganise-
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rede fritidsliv sammen med kammerater (Espersen, 2006; Sloth, 2004). 
Dette bekræftes af norske og svenske studier, der samtidig viser, at kultu-
rel baggrund og kønsroller har sammenhæng med, hvordan børns fritids-
liv former sig. Der er ikke lavet landsdækkende undersøgelser af etniske 
minoritetsbørns fritidsliv i Danmark, men lokale undersøgelser antyder, 
at kønsroller, kulturel og socioøkonomisk baggrund også her indgår i et 
samspil, der er med til at forme, hvordan børn bruger deres fritid. En 
undersøgelse af børns fritidsliv på Frederiksberg viser dog, at problemer 
i fritidslivet kan ramme børn med mange forskellige baggrunde (Mehlbye 
& Jensen, 2003). 

Udover økonomi, kulturel baggrund og køn er forældres prakti-
ske støtte og opbakning vigtigt for udsatte børns deltagelse i fritidsaktivi-
teter. 

Når vi bevæger os uden for en skandinavisk/nordisk kontekst, 
ændrer måden, hvorpå man forstår børns fritidsliv og definitionerne af 
udsathed sig noget. Især er der forskel på graden og omfanget af øko-
nomisk fattigdom imellem fx de angelsaksiske lande og Skandinavien. 
Engelske og amerikanske studier viser, at økonomisk fattige børn bosid-
dende i mere eller mindre belastede boligområder i mindre grad dyrker 
organiserede fritidsaktiviteter og i højere grad er sammen om uorganise-
ret leg i deres bolig- og nærområde. Køn ser ud til at have en forholdsvis 
stor forklaringskraft i de angelsaksiske lande, ligesom enkelte studier 
viser, at etnicitet i samspil med køn også uden for Skandinavien kan være 
med til at forklare børns fritidsliv. Derudover viser et studie, at børn, der 
har været udsat for misbrug, deltager mindre i fritidsaktiviteter, og af 
deres mødre vurderes som mindre kompetente i disse fritidsaktiviteter.  

Af kvalitative undersøgelser fremgår det, at fritidsaktiviteter, bå-
de de organiserede og de uorganiserede, kan fungere som vigtige ånde-
huller i en barsk hverdag, som en sfære hvor børn med svære opvækst-
vilkår kan lægge deres baggrund fra sig for en tid og gå i ét med den 
identitet, som fritidsaktiviteten definerer for én. Det kan også være en 
måde at lære sig selv at kende på, finde sin identitet, udtrykke sine følel-
ser eller præstere noget og dermed opnå anerkendelse fra andre børn og 
voksne. Fritidsaktiviteter giver også mulighed for at møde rollemodeller 
og få et netværk til andre voksne, som børnene kan søge hjælp hos, hvis 
det er svært at få hjælp i hjemmet.  

Kvalitative undersøgelser af børns venskaber viser, at udsatte 
børn ser deres venner som en vigtig ressource, som i nogle tilfælde kan 
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være med til at kompensere for familieproblemer eller problemer med 
lærere. Af flere studier fremgår det, at udsatte børns venskaber og ad-
gangen til sociale og kulturelle faktorer kan være med til at kompensere 
for materielle afsavn. Der er dog også tilfælde, hvor opretholdelsen af 
kammeratskabsrelationer lægger et pres på økonomisk udsatte børn, hvis 
krav om fx det rigtige tøj er nødvendigt for at blive accepteret.  

Udover økonomi kan kriminalitet og utryghed i børns nærområ-
de være med til at begrænse dem i deres udfoldelse i fritiden. Enten sker 
dette, fordi forældrene er bange for at lade dem gå alene, eller fordi de 
selv er bange for at bevæge sig rundt. Udsatte børn keder sig derfor en 
del, viser flere studier. En anden faktor, der kan være med til at begrænse 
udsatte børns fritidsliv er, at de er pålagt meget husarbejde eller skal 
passe mindre søskende. Det sker oftest i familier, hvor moderen er alene 
med børnene, men kan også være kulturelt betinget. Husarbejde er i disse 
kvalitative studier derfor i første omgang begrænsende for udsatte børns 
fritidsliv, men i ’Sammenhænge mellem fritidsliv og udsatte børns udvik-
ling’ viser Werner & Smith (1982, 1992, 2001), at deltagelse i husarbejde 
også kan virke beskyttende for udsatte børn. 

Selvom udsatte børn møder barrierer, der er med til at definere, 
hvordan deres fritidsliv kan forme sig, viser en del studier også, at bør-
nenes egen handlekraft har stor betydning for, hvor uoverstigelige barrie-
rerne bliver. Fx viser studier både fra Skandinavien og Canada, at piger 
med indvandrerbaggrund, der oplever, at deres forældre opstiller be-
grænsninger for deres fritidsliv, i flere tilfælde evner at forhandle sig til 
flere muligheder og flere frihedsgrader i deres fritidsliv. 

Forskning, der søger at forklare udsatte børns trivsel ved hjælp 
af faktorer i deres fritidsliv, bruger skolegang, skoletilfredshed, adfærd, 
selvtillid, selvværd, relationer til venner, kriminalitet og misbrug som 
indikatorer for børnenes trivsel. Som forklarende faktorer inddrages 
organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter, sportsaktivitet, netværk 
til børn og voksne, tilknytning til religion, husarbejde, og hvorvidt for-
skellige aktiviteter i fritiden kan siges at tilføre det enkelte barn social- 
og/eller kulturel kapital. Desuden behandles for især de anbragte børn 
betydningen af kontinuitet, og hvorvidt fritidsaktiviteterne finder sted i 
det offentlige eller private rum.  

Forskningen i udsatte børns fritidsliv viser, at deltagelse i for-
skellige organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter givetvis kan have 
en betydning for udsatte børns fritidsliv, men at det er meget vigtigt i 
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sådanne analyser at inddrage den sociale kontekst, som fritidsaktiviteter-
ne foregår i, og betydningen af venskab og netværk. Flere studier har 
nemlig vist, at disse elementer har større forklaringskraft end fritidsakti-
viteterne i sig selv. Vi kan ikke på baggrund af dette litteraturstudie ud-
pege entydigt gavnlige fritidsaktiviteter, idet studierne viser, at fx sports-
deltagelse eller deltagelse i kulturelle aktiviteter har forskellig effekt for 
forskellige befolkningsgrupper i forskellige nationale og kulturelle kon-
tekster. Forskningsresultaterne kan derfor i højere grad bruges til inspira-
tion for nye analyser i en dansk/skandinavisk kontekst, end de kan bru-
ges direkte handlingsanvisende. 

PERSPEKTIVER 

På baggrund af dette litteraturstudie kan vi se, at udsatte børns fritidsliv 
ikke er et område, hvor der i forvejen findes meget forskning. Den skan-
dinaviske forskning, der ikke er specielt omfattende, er for størstedelens 
vedkommende beskrivende, og vi mangler derfor både kvalitativ forsk-
ning, der beskæftiger sig direkte og dybdegående med udsatte børns 
fritid, og kvantitativ forskning, der ser på sammenhænge mellem udsatte 
børns fritidsliv og deres trivsel på kort og lang sigt. 

Med hensyn til det vi har kaldt den beskrivende forskning, som 
her betegner forskning, der afdækker, hvad forskellige grupper af udsatte 
børn går til i deres fritid, mangler vi i en dansk sammenhæng undersøgel-
ser, der går i detaljer med forskellige udsatte børnegruppers fritidsliv. 
Hvordan former fritiden sig for børn, der på den ene eller anden måde er 
i kontakt med det sociale system? – for børn fra familier præget af øko-
nomisk eller social marginalisering eller for børn med etnisk minoritets-
baggrund? Derudover har vi set i fx britiske undersøgelser, at børns fri-
tidsliv er tydeligt præget af det sted, de bor. Det gælder både børn, der 
bor i belastede områder i byerne, men også (fattige) børn, der bor på 
landet, langt fra fritidstilbud og kammerater. Betydningen af bosted er 
derfor også interessant at berøre i en dansk/ skandinavisk sammenhæng. 
De fleste af de undersøgelser, vi har refereret, viser at køn og alder spiller 
vigtige roller for børns fritidsliv, og disse baggrundsfaktorer bør derfor 
inddrages i alle studier af børns fritidsliv. 

Kvalitativt synes der at være mange uudforskede vinkler på 
forskningsfeltet, som kunne bidrage til en bedre forståelse af emnet. Vi 
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mangler forskning, der går ind i udsatte børns ønsker til deres fritidsliv, 
forskning, der undersøger udsatte børns oplevelser af at deltage i forskel-
lige fritidsaktiviteter. Hvad oplever udsatte børn som godt og dårligt i 
deres fritidsliv? Hvilke personlige, færdighedsmæssige og sociale gevin-
ster henter de evt. i fritidsaktiviteterne, og kan de overføre den eventuelle 
anerkendelse og de sociale relationer til andre sfærer i deres liv? Hvilke 
vanskeligheder møder de, når de deltager i fritidsaktiviteter, og hvad 
betyder disse eventuelle vanskeligheder for deres fortsatte deltagelse i 
fritidsaktiviteterne? 

Det kunne også være interessant at høre om, hvor udsatte børn 
etablerer deres venskaber og netværksrelationer, og om de har vanskelig-
heder med at fastholde disse relationer i forskellige dele af deres liv. For 
anbragte børn specifikt vil det være meget interessant at høre børnenes 
mening om, hvad et fritidsliv henholdsvis indenfor og udenfor en an-
bringelsesinstitution giver dem personligt og socialt? Foretrækker de 
fritidsaktiviteter i trygge rammer inden for institutionen, eller vil de helle-
re, at fritiden i højere grad foregår i det offentlige ikke-institutionelle 
rum? Og man kunne spørge, hvorfor institutioner vælger henholdsvis at 
tilbyde børn et fritidsliv inden for eller udenfor institutionens mure. 

Et forholdsvist uudforsket område, også for de ikke-udsatte 
børns vedkommende, er, hvilken rolle mobiltelefoni og internettet spiller 
for børns fritidsliv og særligt for etablering og opretholdelse af sociale 
relationer. 

Et område, der også synes vigtigt at få mere viden om, er betyd-
ningen af forældrestøtte og/eller støtte fra andre voksne i udsatte børns 
fritidsliv. Støtten kan være praktisk og økonomisk, men kan også være 
moralsk opbakkende. Under dette punkt kan man også spørge, hvad 
kultur, uddannelse, religion, integration mv. betyder for forældres (og 
børns) holdninger til ’det gode fritidsliv’. I forlængelse af dette punkt 
kunne man også spørge, hvilke muligheder udsatte børn, der savner støt-
te fra forældrene, har for at kompensere for den manglende støtte. 

I den kvalitative undersøgelse, som indgår i samme projekt som 
dette litteraturstudie, vil 10-11-årige og 14-15-årige børn, der på forskelli-
ge måder er udsatte, blive interviewet om deres fritidsliv. Her vil oven-
stående temaer blive berørt. 

Kvantitativt mangler vi som skrevet forskning, der i en dansk-
skandinavisk sammenhæng ser på sammenhænge mellem fritidslivet og 
børns trivsel. Det er vigtigt at se på virkninger af forskellige former for 
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fritidsliv, både det organiserede og det uorganiserede (selvom det sidste 
givetvis er vanskeligere at indfange i en kvantitativ undersøgelse), de 
individuelle fritidsaktiviteter og holdaktiviteter, de fysisk orienterede og 
de ikke-fysisk orienterede. Det vil også være gavnligt i de kvantitative 
analyser at se på forskellige grupper af børn, herunder børn med forskel-
lig etnisk baggrund, børn i forskellige familiesituationer, børn i familier 
med forskellige sociale problemer samt på piger og drenge. Desuden bør 
man i en dansk sammenhæng inddrage den sociale kontekst i analyserne 
af fritidslivet for at kunne adskille effekten af fritidsaktiviteten fra effek-
ten af den sociale kontekst.  

Der er som skrevet ikke tidligere lavet undersøgelser af sam-
menhængene mellem børns trivsel og deres fritidsliv. Der er derfor alle 
muligheder for at være nytænkende på dette område, og der er egentlig 
ikke grænser for, hvad man kan inddrage som indikatorer på et barns 
trivsel. Meget afhænger dog af det tidspunkt, man måler et barns trivsel 
på. Hvis man som Socialforskningsinstituttet i en anden delundersøgelse 
af udsatte børns fritidsliv undersøger udsatte børns trivsel, når de er 11 
år, har man mulighed for at bruge skolegang, psykisk og fysisk helbred, 
adfærd, relationer til kammerater og kontakt med det sociale system som 
indikatorer på trivsel. På et senere tidspunkt ville man kunne inddrage 
uddannelseslængde, familieetablering, arbejdsmarkedssucces osv. som 
indikatorer.  



 

67 

BILAG: SØGEORD 
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Søgeord Ord der betegner udsathed Ord der betegner fritid Andre  
søgeord 

Danske  Belastet, udsat, truet, 
anbragt, plejebørn, be-
kymring, omsorg, sårba-
re, problembørn, ad-
færdsvanskelige, utilpas-
sede, risikobørn, børn i 
fare, sociale behovsbørn, 
marginaliserede, fattig, 
lavindkomst, ressource, 
arbejdsløs, stofmisbrug, 
psykisk sygdom, integra-
tion, etnisk, indvandrer, 
flygtning, tosproget 

Fritid, idræt, sport, 
kreative aktiviteter, 
spejder, musik, 
dans, rollespil, SFO, 
venskab, internet, 
chat, mobiltelefon, 
kammeratskab, net-
værk, leg, husarbej-
de, forening, frivillig, 
netværk  

Helbred, 
sundhed, 
børn, køn. 
piger, dren-
ge, trivsel 

Norske Bekymring, omsorg, pro-
blematferd, ressurs, so-
sial, barnevern, foster-
barn, utsat, sårbar, mis-
bruk, arbeidsledighet, 
fattig, lavinntekt, inte-
grasjon, innvandrer, et-
nisk, flyktning 

 

Fritid, idrett, sport, 
musikk, dans, kultur, 
forening, asso-
siasjon, frivillig, ven-
ner, nettverk, kame-
rater, spejder, mobil-
telefon, internett, 
rollespil, SFO, hob-
by, klubb, lek, hu-
sarbete 

Helsa, kjønn, 
jente, gut, 
barn 

Svenske Social, utsatthet, omsorg, 
resurse, barn i kris, barn 
som far illa, fosterbarn, 
marginalisering, utan-
förskap, exclusion, sva-
ga, fattigdom, låg in-
komst, multi-
problemfamiljer, ind-
vandrar, flykting, ut-
ländsk bakgrund, utrikes 
födda, integration 

Fritid, idrott, sport, 
musik hobbyverk-
samhet, dans, kul-
tur, gemenskap, 
förening, frivillig,  
vänner, kamrater, 
kompisar, mobiltele-
fon, hobby, lek, 
spejder, sociale re-
surser, husarbete 

 

Kön, pojk, 
flick, barn 

Engelske Risk, social, care, custody, 
exposed, neglect, chil-
dren in placement, foster 
care, protection, residen-
tial care, youth protection 
institutions, Institutional-
ized, looked after chil-
dren, distress, abuse, 
social integration, social 
inclusion, disadvantaged, 
maltreated,  poverty, 
marginalise, poor, refu-
gee, immigrant, ethnic, 
migrant 

Leisure, recreational 
activities, free-time 
activity, after school 
hours, daily living, 
spare time, extracur-
ricular activities, 
sport, scout, music, 
friendship, free-play 
(søgt i titler), 
housework, domes-
tic work, network, 
peer (søgt i titler) 

Well-being, 
Resilience, 
Child, Gen-
der, Sex, 
Girls, Boys 
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Dette litteraturstudie er en oversigt over international forskning om socialt udsatte børns 
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ning, der ser på sammenhænge mellem udsatte børns fritidsliv og deres trivsel på kort og 
lang sigt.
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som børnene kan søge hjælp hos. 
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