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Det finns ca 100 st. kommunala Fritids-
klubbar i Stockholms kommun. Lokalerna 

hör ofta till skolan. I åk 4-6 var det 2010, 5740 
barn inskrivna i en öppen fritidsverksamhet 
anordnad av skolan. Ca 1/3 av alla barn i 
Stockholms kommun går i en kommunal 
verksamhet. (I ordinarie fritidsverksamhet 

upp t.o.m. årskurs 3 går 97 % av alla 
skolbarn.) Därutöver finns det pri-
vata aktörer, fristående verksam-

heter.

En Hemgård 
är en form av allaktiv-

itetshus. I Stockholm finns 
6 stycken hemgårdar varav 
Birkagården var den första. 

Hemgården ska vara en platt-
form för ökad förståelse mellan 

människor med olika social 
och kulturell bakgrund. 
www.masterolofsgarden.

se

Utgångspunkt och Intresseområde
Det initiala syftet med examensarbetet var att undersöka olika rum för barn och att arbeta med 
en samlingspunkt för yngre och äldre barn.

Det finns idag flera olika aktiviteter för yngre barn såsom parklek och öppen förskola. För barn 
som går i skolan finns det efter skoltid fritidshem. Dessa är till för barn upp t.o.m. årskurs 3 då 
barnen är 9 år. Jag vill skapa en typ av aktivitetsplats som inkluderar en invändig och utvändig 
miljö. 

Frågeställning

Hur utformas rum för olika åldrar? 
Hur kan jag arbeta med förhållandet mellan interiöra och exteriöra rum? 
Hur skapar jag en tilltalande miljö för barn som även kan tillföra något till en befintlig plats? 
Vad kan jag som arkitekt tillföra en kommun och dess invånare?

För att definiera projektformuleringen tydligare fokuserade jag i ett tidigt skede på åldersgrup-
pen 10-12 år då barnen är för gamla för ordinarie fritidsverksamhet. Det visade sig att det för 
denna åldersgrupp finns en typ av verksamhet som oftast kallas för fritidsklubb som är en friv-
illig fritidsverksamhet. 

Studiebesök och analys av Fritidsklubbar

En öppen verksamhet skiljer sig från ett vanligt fritidshem bl.a. vad det gäller närvaron. Till den 
öppna verksamheten anmäler sig barnen veckovis till skillnad från när de går på fritidshem där 
de är inskrivna för en hel termin. 

Fritidsklubbarna ska erbjuda barnen en bredd med olika typer av aktiviteter. Det finns olika ar-
rangörer av fritidsklubbar. Dessa kan vara kommunala, en stiftelse såsom en hemgård eller en 
fristående verksamhet med en specifik aktivitet. Arrangörerna får mindre pengar/barn till den-
na verksamhet än fritidshemmen. Detta är ett lågprioriterat område ekonomiskt och resursmäs-
sigt. Det gör ämnet politiskt intressant och viktigt för mig att arbeta vidare med. Genom att 
besöka dessa verksamheter fick jag bl.a. information om vad barn i denna ålder föredrar för 
aktiviteter och vilka rum som är viktiga.

I denna ålder händer det mycket med barnen utvecklingsmässigt och de befinner sig i ett grän-
sland mellan att vara liten och stor. Det är viktigt att kunna erbjuda barn i denna ålder en trygg 
plats att gå till efter skoltid. Även för föräldrar är det viktigt då det kan medföra oro att inte veta 
var det egna barnet tar vägen. Det är även viktigt att ge barnen möjlighet till en inspirerande 
utemiljö som uppmuntrar fysisk aktivitet. 

Barn och
 Ungdomsverksamhet

Fritidshem är en plats där 
yngre skolbarn kan vara 
på dagarna före och efter 
skolan. Fritidshemmen är 
även öppna på skollov. Här 
kan barnen göra läxor, leka 
och få mellanmål.

Fritidsklubb
Barn från 10 år

Kommunala

Viktiga
 funktioner och 

rum

Hus från 
60-talet, lokaler med 

lågt i tak. En rymlig bollsal 
med högre takhöjd, i övrigt 

korridor och små rum. Ett större 
allrum med biljardbord. Liten 

utemiljö med skateboard ramper. 
Infartsparkering och cirkulations-
utrymmen för trafik direkt utan-

för byggnaden. Ligger nära 
idrottsvall med konst-

gräs och ishall. 

Huset inne-
håller även en skola och 

flera olika verksamheter. Det 
finns ett café i bottenplan som 

är öppet för allmänheten. Fritid-
sklubben har flera små utspridda 

rum på två våningar och ut genom 
ett trapphus. Ingen egen utemiljö 

till verksamheten finns. Ibland 
när barnen börjar jaga varan-

dra får de gå ut på en 
liten innergård.

Skapande / 
Kreativ 

verksamhet

Utnyttjar 
intilliggande skol-

gård för 
utevistelse.

Eget “kryp-in” 
för 5:orna

Rörelseaktivitet 
och samlingsal

Titta på film

Vila och läsa

Att 
personalen kan 
ha uppsikt över 
“gömda” ytor

Kök / Baka och 
servera mellanmål

Utnyttjar 
intilliggande 

Idrottsvall för 
utesport.

Stiftelser
“Hemgårdar”

Fristående 
verksamhet

t.ex. Simklub-
ben Neptun

Öppen 
förskola

Parklek

“Efter fritids”
Barn från 10 år

Ungdomsgård 
från 13 år

Fritidshem
barn 6-9 år

Öppen förskola är till för 
barn 0-5 år och föräldrar. 
Hit kommer t.ex. föräldra-
lediga med sina barn. 

Parklek är en lekplats som 
ofta är bemannad. Tonvik-
ten ligger på utomhusak-
tiviteter. Enligt Stockholms 
stad ska parkleken vara en 
spännande och en trygg 
samlingsplats för barn och 
unga i alla åldrar.
Större delen av stadens 
parklekars utbud vänder 
sig enligt min uppfattning 
framförallt till yngre barn.

Ritning skala 1:500

Träkvista Fritidsklubb, Ekerö.

Intervju med föreståndaren Inger Nils-
son och fritidsledaren Henrik samt 
barn.
Upptagningsområdet är alla kommu-
nens skolor. Barnen har ca 1-3 km till 
Fritidsklubben. Öppettider är vardagar 
kl 14-17. Öppet hela dagar på skol-
lov. I samma lokaler är det ungdoms-
gård kl 18.30-21 Hösten 2010 var 160 
barn anmälda till Fritidsklubben. Ca 
95 barn kom dit. Det var endast 10 
barn som gick i åk. 5 och 6. Detta tror 
föreståndarna beror på att det är för 
många barn i verksamheten. Därför 
går en del hellre hem eller till exempel-
vis ridning och hockey.
Fritidsledarna tycker att lokalerna 
fungerar ok men det är lite trångt. Flera 
rum får dubbla funktioner. Det är pop-
ulärt att vara inne och pyssla. De har en 
bestämd utedag i veckan.

Birkagårdens Storfritids, Stockholm.

Intervju med föreståndare Snaedis 
Masdottir (SM) och barn.
Barn från omkringliggande skolor går 
hit, vilka ligger max 700 m från 
fritidsklubben. Barnen kommer från 
ca kl. 13 och det är öppet fram till kl 
18. Hösten 2010 var 158 barn inskriv-
na. Det var ca 60-80 barn där/dag. 
Det är framförallt åk 4 som kommer 
hit. Några är 5:or och ett fåtal 6:or.
Enl. SM ”6:orna börjar bli stora, har 
fler läxor, inte tid att komma hit.”
Verksamheten skiljer sig enl. SM från 
den kommunala, som är mer “förvar-
ing” av barnen. Här finns det fler per-
sonal, 6 st. och alltid någon att fråga. 
Flera olika skolor samlas här och 
barnen träffar nya vänner. 
Befintliga lokaler fungerar bra föru-
tom att det är trångt. Skulle vilja ha 
mer utrymme. Fokus på skapande 
verksamhet.
1 dag/vecka, har de en bestämd uted-
ag. Är då på intilliggande skolgård. 
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Mäster Olofs Gården Gamla Stan, Stockholm.

Intervju med föreståndare Harald Sick-
enga samt barn.
Barnen som går här bor i Gamla Stan 
eller går i skolan i Gamla Stan. Har 
plast för ca 60 barn. I samma lokaler är 
det ungdomsgård kvällstid. De arbetar 
med rörelseaktiviteter, bild och form 
samt musik och teater. Fritidshemmet 
är  deras bas. För rörelselekar använ-
der de även skolans gymnastiksal eller 
Mäster Olofsgårdens danssal. 
Här arbetar 2-3 personal. De arbetar 
även i olika projekt med barn från olika 
delar av staden.
Befintliga lokaler fungerar för barn och 
personal men ytorna är små. De vistats 
mycket utomhus. För utevistelse går de 
till skolgården i Gamla Stan eller gör 
utflykter.

Bra med 
ytor i ett plan.

Praktiskt för barnen 
som då når alla funk-

tioner lätt. Bra uppsikt 
för personalen.

Rörigt 
kommunikations-
mässigt. Ut genom 
trapphus för att ta 

sig mellan vissa rum. 
Ingen sammanhållen 

struktur.  

Fritidsklubben förfogar 
över ett våningsplan om 

sammanlagt cirka 125 kvadrat-
meter av huset som är Mäster 

Olofsgården. Flera rum dubbelut-
nyttjas och ett 

biljardbord i ett filmrum blir 
stimmigt. Brist på förvarings-
möjligheter därför står saker 

framme. 

Utnyttjar 
intilliggande 

skolgård och gör 
utflykter för 
utevistelse.

Alla ytor på 
ett plan, praktiskt 
både för barn och 

personal.

Mindre ytor att 
dra sig undan på

Djupa fön-
sternischer som 

barnen gärna sitter 
i

Tillgång till 
utemiljö i 

närområdet


