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Bevægelse er en vigtig del af børns hverdagsliv. De rum børn færdes i, er medbestem-

mende for deres bevægelsesaktivitet, og bør indrettes med udgangspunkt i børns særlige 

behov. Børns behov for bevægelsesudfoldelse er mangfoldige – det kan man desværre ikke 

sige om alle de rum vi tilbyder vores børn. Daginstitutionen på Krausesvej i København 

ligger i et tæt bebygget område og har legepladsen placeret på taget. Den skrå rampe, der 

giver adgang til taget, udgør i sig selv et spændende legeområde med anderledes kropslige 

udfordringer end horisontale underlag. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter.

Foto: JENS LINDhE
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forord

Lokale- og Anlægsfonden har siden starten i 1994 arbejdet for at skabe faciliteter 

og rum til børn. I vedtægterne står det tydeligt, at ‘projekter, der inddrager børn’, 

skal tilgodeses. Det er, som det beskrives i bogen her, blevet til mange realiserede 

byggerier. Fonden har også bidraget til et udviklingsprojekt med det sigende navn 

‘Arkitektur i børnehøjde’, som har dannet basis for flere projekter.

Men det er også et område, som stadig har brug for videreudvikling måske især in-

den for idrætsområdet. Generelt glemmer vi måske af og til, at de færdige byggerier 

i stor grad befolkes af børn. At give børn gode oplevelser med idrætten og lyst til at 

fortsætte gennem livet kræver, at vi inddrager viden om børns bevægelseskultur og 

søger at omsætte den til kreative, lystfyldte rammer. Og gerne inddrager børnene 

selv i udviklingsprocessen.

Derfor er det også en glæde, at Jens-Ole Jensen, cand.mag., ph.d. og leder af Viden-

center for Børn og Unges Kultur, har grebet den stående udfordring og har skrevet 

‘Rum, der bevæger børn’. Det har været hans og Fondens fælles mål at udgive en 

bog, der giver interesserede læsere og kommende bygherrer lyst til at tænke i nye 

baner og i nye rammer, hvor børnenes egen- og lege- og bevægelseskultur kan 

komme til udfoldelse.

At bygge og indrette til, for og gerne med børn er en stor udfordring – ikke mindst 

i en tid, hvor vi gerne taler om forebyggelse og sunde vaner, men måske overser, at 

glæden ved bevægelse ikke så meget stimuleres af løftede pegefingre og forskrifter 

som af mødet med rammer og mennesker, der inspirerer og engagerer til udforsk-

ning og afprøvning. Vi håber, at denne publikation kan bidrage til denne proces og 

til virkeliggørelse af nye, spændende projekter rundt om i landet.

Hans Toft

Formand for Lokale- og Anlægsfonden
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IndlednIng

rum, der bevæger børn
Danmark er et af de lande i verden, der har flest idrætsfaciliteter pr. indbygger. Med 

daginstitutionernes fokus på krop og bevægelse, obligatorisk idrætsundervisning i 

skolen og et finmasket foreningsliv er børn sikret gode muligheder for bevægelse i 

både institutionstid og fritid. Mange børn bevæger sig da også meget, selvom den 

fysiske aktivitet i hverdagslivet er faldende, og selvom visse grupper af børn deltager 

mindre i idræt end tidligere. I det følgende vil forholdet mellem rum, børn og bevæ-

gelse blive belyst i et kulturelt perspektiv. Sundhedspolitiske, uddannelsesmæssige 

og pædagogiske forhold vil også blive diskuteret, men det primære formål er at 

sætte det børnekulturelle perspektiv på dagsordenen. Når rum er valgt som det gen-

nemgående analysebegreb – og ikke fx arkitektur – er det, fordi det overordnede fokus 

er på de funktionelle bevægelsesmuligheder, som rummene danner ramme om, og 

ikke primært deres æstetiske værdi eller ydre arkitektoniske udtryk. På samme tid 

er det imidlertid en pointe, at rummenes æstetiske udtryk også har betydning for 

de bevægelser, børnene bliver inspireret til. 

Børn elsker at bevæge sig og kan slet ikke lade være med at lege bevægelseslege. 

Danske børn bliver oven i købet mødt af dygtige pædagoger, lærere og frivillige 

foreningsinstruktører, der daglig gør en fantastisk indsats. De bliver også mødt 

af et velmenende samfund, der anbefaler 60 minutters fysisk aktivitet om dagen 

– fordi det er sundt. Statistikkerne viser, at et stigende antal børn bliver inaktive 

og overvægtige. Som reaktion herpå ser man i disse år en tendens til, at en voksen 

sundhedslogik og rationalitet føres ned over børn. Hvis man forsøger at motivere 

børn til at bevæge sig, fordi det er sundt, risikerer man så ikke at gøre dem til 

motionister? Børn skal ikke bevæge sig, fordi det er sundt og fornuftigt, men først 

og fremmest fordi det er sjovt og dejligt. Fremkomsten af børnefitnesscentre er et 

skræmmende eksempel på, hvordan voksne med manglende fantasi kan frarøve 

børn deres barndom. I fitnesstræningen er helhedstænkning afløst af en instru-

mentaliseret kropsopfattelse, hvor kropslige oplevelser bliver til træning af muskler 

og iltoptagelsesevne. Prøv at fremkalde billederne for dit indre øje! Et barn går fra 

en træningsmaskine til en anden maskine i færd med at gennemføre et bestemt 

antal repetitioner efter et forudbestemt træningsprogram. Et andet barn løber i 

skolegården og undviger for ikke at blive ‘taget’ i fangelegen. Hvor er der mest skrig 

og skrål? Hvilken barndom vil du helst give dit barn? Lad nu børn være børn! Og 

det indebærer også, at man tør sige nej til børn, når de som 10årige vil overtage 

voksnes motionsvaner. Børn skal ikke motiveres til bevægelse ved at appellere til 

deres sundhed. Sundhed er for børn et abstrakt begreb. Lad børnene leve i nuet og 

finde glæden ved bevægelse på børnekulturelle præmisser!
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Samtidig med at man må glæde sig over, at de fleste børn er fysisk aktive børn, må 

man også holde sig for øje, at meget af børns bevægelse i dag sker på trods. På trods 

af at børn i dag har mindre selvorganiseret tid, hvor de selv bestemmer indholdet 

og rammerne for deres lege, og på trods af at deres bevægelseslege skal foregå i 

rum, der slet ikke er skabt til børns bevægelse. 

Barndommens stigende institutionalisering – og i denne sammenhæng tæller aktivi-

teterne i idrætsforeningerne eller musikskolen også med – betyder, at barndommen 

i dag indeholder mindre tid, hvor børns egenkultur er dagsordensættende. I starten 

af 1980’erne blev grundlaget for dansk børnekulturpolitik formuleret. Børnekultur 

skal være kendetegnet ved både at være kultur for børn, med børn og af børn. I dag er 

det tydeligt, at denne politik blev formuleret, fordi kultur af børn – børns egenkultur 

– var på vej ud af hverdagslivet. I stedet for at lege ‘spark til dåsen’ i parken eller 

spille fodbold på gaden går børn i dag i SFO eller til gymnastik, fodbold og svømning, 

som er styret af voksne. I institutionerne socialiseres børn til, at de voksne ‘fløjter’ 

frisparket og løser konflikterne. De voksne definerer læringsmålene, hvad enten det 

er spilforståelse eller en korrekt hovedstilling i en håndstand, og de voksne bestem-

mer reglerne for alderssammensætning, kønsfordeling, niveauopdeling og aktivi-

tetsniveau. Hvornår er der plads til, at børn selvforglemmende kan fortabe sig i tid 

og sted? Hvornår er der plads til børns sanselige indlevelse i nuet eller fantasifulde 

indfald, hvor en fodboldkamp kan udvikle sig til træklatring eller gymnastiksalens 

måtter transformeres til rekvisitter i hulebygning eller rollespil? 

En nærmere analyse af idrættens rum viser, at børns vigende egenkultur i bevæ-

gelsesaktiviteter og i særdeleshed i idrætsaktiviteter måske ikke er så mærkelig 

endda. De fleste idrætsfaciliteter er skabt med henblik på voksne og med henblik 

på at opfylde de internationale specialforbunds regler for banestørrelser. I Danmark 

findes der mere end 1.600 idrætshaller, hvor de primære brugere er børn. Idræts-

haller er imidlertid dimensioneret til, at voksne kan spille et antal boldspil, hvor 

reglerne netop er formuleret med henblik på voksne. Hvis man kigger på de eta- 

blerede boldspil i Danmark, bliver det klart, at der her har bredt sig en erkendelse af, 

at gode voksenspil ikke automatisk er gode børnespil. I de senere år er der udviklet 

mange mere børnevenlige udgaver af sportens discipliner. Kids volley, skumhånd-

bold, 3-, 5- og 7-mandsfodbold er eksempler på nye spilkoncepter, der forsøger at 

tage udgangspunkt i børnenes præmisser. Hvad angår de fysiske rammer for børns 

bevægelsesudfoldelse, er der kun svage tegn på, at den samme erkendelse har bredt 

sig. Spørgsmålet er, om multifunktionelle idrætshaller motiverer børn til at bevæge 

sig. Skaber de fysiske rammer mulighed for leg, oplevelse og livsglæde? Eller kan 

man bygge anderledes bevægelsesrum på børns præmisser? Noget tyder på, at børn 

er blevet glemt i den kulturpolitiske prioritering af bevægelsesfaciliteter.

Idrætsforskeren Verner Møller har påpeget, at idræt er konservativ, og kropskul-

tur er progressiv.1 Han mener, at idrætten kun forandrer sig langsomt og ofte ved 

at omforme kropskulturelle tendenser i sit billede. Selvom idrætten er blomstret 

op i en mangfoldighed af nye discipliner og aktiviteter siden 1960’erne, er de nye 

idrætter skåret over den samme læst. Når idrætten som nævnt ovenfor udvikler 

nye såkaldt børnevenlige aktiviteter, er det karakteristisk, at man tager udgangs-

punkt i de voksnes sportsdiscipliner og tilpasser dem, så de bliver børnevenlige. 

Hvorfor tager man ikke udgangspunkt i børnene og deres egne lege? Hvorfor kan 
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man ikke gå til børneidræt ret mange steder, men kun til puslingegymnastik og 

sandkassefodbold? 

I de senere år er udviklingen af faciliteter til bevægelse for en stor dels vedkom-

mende sket under indflydelse af den kommercielle sektor, hvor ikke mindst købe-

stærke publikummer som fx familier og unge voksne har banet vejen for nyska-

belser som fx badelande og fitnesscentre. Karakteristisk for disse aktiviteter er, at 

de kun i mindre grad er organiseret i de store idrætsorganisationer. Debatten om 

en eventuel fusion mellem Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Danmarks 

Idræts-Forbund i 2008 viste med al tydelighed, at dele af den organiserede idræt 

ønsker at bevare en struktur, der er bygget op om disciplinspecifikke interesser. 

Konsekvensen af den holdning kan blive, at man også i fremtiden primært vil bygge 

traditionelle idrætshaller til voksne udøvere af specifikke sportsdiscipliner. 

De fleste idrætsfaciliteter bygges imidlertid for offentlige midler, ofte i et tæt samar-

bejde mellem idrætsforeninger og kommuner. Med henvisning til at kommunerne 

også har en forpligtelse til at bygge faciliteter til daginstitutioner og skoler, og at 

kommunerne ifølge Folkeoplysningsloven har en særlig forpligtelse til at stille lo-

kaler til rådighed for børn og unges fritidsinteresser, må man sætte spørgsmålstegn 

ved, om idrætsforeningen alene er den rette samarbejdspartner og rådgiver. Idræts-

foreninger er langt overvejende organiseret om idrætsdiscipliner og rekrutterer 

instruktører og ledere, der har rod i enkeltstående discipliner. Idrætsforeningernes 

indflydelse på anvendelsen af de kommunale anlægsmidler til idrætsfaciliteter 

vil derfor ofte medføre investeringer i konventionelle byggerier til konventionel 

idræt. 

Hvis man ønsker at skabe udvikling af nye faciliteter til bevægelse, der formår at 

indfange børn og unges kulturelle ønsker og behov, er en ofte konservativ idræts-

verden og kommunale forvaltninger måske en dårlig cocktail. Måske skal kom-

Det gamle træ vokser op gennem taget på Fuji-børnehaven i en forstadskommune til 

Tokyo og udgør et af børnenes foretrukne legesteder. Arkitekt: Yui og Takaharu Tezuka.
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munerne i højere grad orientere sig mod pædagogiske og kommercielle miljøer, 

når man planlægger at bygge faciliteter til børn og unge. I stedet for at spørge 

idrætsforeningerne om, hvad de vil have, skal man måske spørge, hvordan man kan 

bygge bevægelseslandskaber i børnehøjde, hvor bevægelsesglæde og stimulering af 

motoriske færdigheder går hånd i hånd med leg og oplevelser? Kan man etablere 

rum, der inviterer til at gå på opdagelse i fysisk aktivitet? Rum, der så at sige er 

bygget i børnehøjde. Rum, der bevæger børn.

Skriftet er bygget op om tre hovedkapitler, hvor det første kapitel tilstræber at skabe 

en slags overblik og gøre status over tendenserne i idrætsbyggeri til børn. De to sid-

ste kapitler forsøger at inspirere til, hvordan man fortsat kan udvikle rum, der kan 

bevæge børn. Først ved at kigge på best practice i en række miljøer, hvor der er indret-

tet rum, der adskiller sig fra idrættens traditionelle rum. Det sidste kapitel former 

sig som en epilog, hvor det diskuteres, hvorledes man kan fremme next practice. 

Kapitlet ‘Børn og bevægelse’ indledes med en redegørelse for børn og unges bevæ-

gelsesvaner. Med få års mellemrum udspørges et repræsentativt udsnit af befolk-

ningen, og den seneste undersøgelse viser, at en stor del af børn og unge er fysisk 

aktive, men viser samtidig, at tallet er faldende for visse grupper. Dernæst følger en 

historisk perspektivering, der dels beskriver forskellige syn på børn, dels beskriver 

en række af idrættens rum. I særdeleshed diskuteres det, hvorledes de domine-

rende rum – forsamlingshuset, gymnastiksalen og idrætshallen – skaber betingelser 

for børns bevægelser. Endelig følger en diskussion af forskellige kulturbegreber 

og særlige børnekulturelle perspektiver, som har betydning for bevægelsesrum til 

børn. Bag diskussionen af kulturbegrebet ligger en kritik af, at idrættens rum kun i 

begrænset omfang tager hensyn til børns særlige behov og ofte inden for en snæver 

børnekulturel forståelsesramme. 

I kapitlet om ‘Best practice’ foretages der en række nedslag i byggerier og institu-

tioner, der har markeret sig med ny arkitektur og anderledes rumindretninger, der 

specielt henvender sig til børn. Nedslagene er valgt, så de repræsenterer forskellige 

På Volmers plads i Vejle er der kælet for, at legepladsen skal være en æstetisk oplevelse i 

bybilledet. I de lodrette søjler er der indbygget computerstyrede satellitter til interaktive 

lege. Design: PlayAlive.
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organisatoriske og institutionelle felter, ligesom både offentlige, halvoffentlige og 

private byggerier er repræsenteret. Samtidig har det dog været et udvælgelseskrite-

rium, at eksemplerne skulle have en kant, der gør dem anderledes og interessante, 

men derved netop ikke repræsentative. Formålene med byggerierne varierer derfor 

fra børnekulturhusene og daginstitutionerne, hvor målet med bevægelse er et mål i 

sig selv, til skolerne, hvor bevægelse legitimeres som en del af skolens læringsmål. 

Legelande er et koncept, der ligesom en række it-løsninger er udviklet med henblik 

på kommerciel profit, og som sådan står i modsætning til foreningsinitierede og 

kommunale projekter som fx gymnastik- og bevægelseslandskaber målrettet mod 

børn. Sanselige og sociale oplevelser, motoriske og sundhedsmæssige gevinster og 

præstationsfremmende og kulturelle værdier er eksempler på mere gennemgående 

temaer i de fremhævede eksempler på god og nytænkende praksis. 

Til sidst rettes blikket fremad mod next practice med henblik på at diskutere, hvor-

dan man kan skabe en fortsat udvikling af rum, der bevæger børn. Hvordan sikrer 

man, at der i nyt byggeri bygges i børnehøjde, hvor børns særlige ønsker og behov 

tilgodeses? Et svar herpå er, at man inddrager dem tidligt i processen og spørger, 

hvad de gerne vil have. En anden mere kulturradikal kritik er, at man er tilbøjelig til 

at ville have mere af det, man kender, og i virkeligheden ikke ved, hvad man gerne 

vil have. I stedet for at bekræfte og reproducere kendte bevægelsesvaner kan rum 

også udfordre og åbne for nye kropslige praksisser. 

BevægelseslandskaB i Børnehøjde

hvorfor skrive en bog om rum, der bevæger børn? 
Jeg har i mange år været aktiv leder og instruktør i 
min lokale gymnastikforening, og selvom vi har haft 
fantastiske faciliteter med en specialhal indrettet kun 
til gymnastik, så har faciliteterne ofte sat begræns-
ningerne for den fortsatte udvikling. For fem år siden 
nedsatte Vejlby Idræts Klubs gymnastikbestyrelse et 
haludvalg, der skulle undersøge mulighederne for at 
skabe bedre rammer for gymnastikken. Det blev hurtigt 
klart for udvalget, at hvis vi skulle fortsætte udviklingen 
af gymnastikken, skulle vi sigte mod noget andet end 
den eksisterende hal, som er indrettet med henblik på 
at opfylde kravene til international konkurrencegym-
nastik. Den næste beslutning, der blev truffet, var, 
at vi skulle rette os mod den største gruppe af vores 
medlemmer, nemlig børnene. overskriften på den 
første projektbeskrivelse hed: tarzanland – VIKs nye 
gymnastikhal. reaktionerne på projektet var allerede 
fra begyndelsen positive, men da vi blev konfronteret 
med, om det var et nyt Bonbon-land, vi ville lave, stod 
det klart, at vi måtte arbejde mere med at formulere vi-
sionerne. Arbejdet med visionerne og de efterfølgende 
studieture i ind- og udland samt konsulentbistand fra 

Lokale- og Anlægsfonden gjorde det klart, at lignende 
gymnastikfaciliteter til børn ikke fandtes. Selvom blik-
ket blev vendt mod andre idrætsgrene, var resultatet 
det samme. Efterhånden stod den overraskende kon-
klusion klar. Idéen med at bygge idrætsfaciliteter mål-
rettet til børn var helt unik. I skrivende stund nærmer 
vi os målet. om en måned tager vi første spadestik til 
verdens måske første gymnastik- og motorikhal – kun 
til børn. Nogle af refleksionerne fra den fem år lange 
proces kan læses her. I afsnittet om ‘gymnastik- og be-
vægelseslandskaber for børn’ beskrives og illustreres 
Vejlby Idræts Klubs bud på, hvordan et bevægelses-
landskab i børnehøjde skal se ud. 

Indsigten fra mit frivillige engagement i gymnastik-
foreningen med at udvikle et bevægelseslandskab i 
børnehøjde og mit professionelle virke som leder af 
VIA university colleges Videncenter for Børn og un-
ges Kultur har dannet afsættet til denne bog. gennem 
dette arbejde har jeg fundet mange svar og endnu flere 
spørgsmål. Målet med denne publikation er at formidle 
praktiske erfaringer og teoretisk viden til voksne til 
glæde for børn.
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Hellerup Skole. I Gentofte Kommune har man i et flerårigt skole- og udbygningsprojekt 

(SKUB) arbejdet med at etablere fleksible læringsrum, der ophæver de traditionelle klas-

seværelser. I stedet er der store fællesområder med mange små nicher til gruppearbejde. 

Arkitekt: Arkitema.
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BøRn	og	Bevægelse

Børn og unges bevægelsesvaner
De fleste børn holder af at bevæge sig og gør det da også helt naturligt og ofte i et 

omfang, så de bliver mødt af disciplinerende og bevægelsesbegrænsende forma-

ninger fra voksne. I familien er det måske: “Sid stille, når vi spiser”, og i skolen får 

børnene at vide, at de skal sætte sig på deres pladser og tie stille. Lidt ironisk er det 

blevet sagt, at børn bruger de første seks år på at lære at gå og løbe, og når de kom-

mer i skole, skal de bruge de næste ti år på at lære at sidde stille. 

Mens enhver bevægelse hos et spædbarn iagttages med uforbeholden glæde hos 

forældrene, så går der ikke længe, før visse bevægelser forbindes med forbud som 

fx at bide, slå eller sparke. Der findes rigtige og forkerte bevægelser, og gradvis 

indlejres der i kroppen en række normer for bevægelse. Bevægelser er ikke kun 

rigtige eller forkerte, men vores mimik, gestik, berøringer, øjenbevægelser, kroppens 

retning, holdning og position i rummet samt stemmens brug udgør et nuanceret 

og kompliceret sprog, som det er en konstant udfordring at lære at magte. Dernæst 

er kroppens bevægelser kontekstbestemt. Hvad der i én sammenhæng kan være 

legitime kropsudtryk, er i en anden underlagt restriktioner. Børns bevægelsesudfol-

delser bestemmes af tid og rum. Undervisning, frikvarterer og fritid har forskellige 

normer, ligesom klasselokalet, skolegården, idrætshallen eller boldbanerne skaber 

forskellige bevægelsesbetingelser. Endelig er omfanget af kroppens bevægelser i 

disse år genstand for megen opmærksomhed. Bevægelse er i den sammenhæng 

reduceret til målbar fysisk aktivitet, der kan måles og doseres med henblik på en 

sund livsstil. 

Børn og unges bevægelsesvaner kan undersøges både i et læringsperspektiv, i et 

kulturelt perspektiv og endelig med et sundhedspolitisk perspektiv. Det siger imid-

lertid sig selv, at det er en særdeles kompliceret opgave at danne sig et overblik over 

omfanget og egenarten af børns bevægelser. Kroppen er jo i bevægelse hele tiden. 

Selvom vi afgrænser os til de vågne timer, er kroppens konstante bevægelser med 

bl.a. så forskellige aktiviteter som transport, skolegang, leg, computerspil, spisning 

og idræt uoverkommelig at registrere meningsfuldt. 

Pædagogisk forskning har i de senere år fokuseret på, at børn har forskellige læ-

ringsstile, og at børn lærer gennem kroppen. Her tænkes ikke kun på motoriske 

færdigheder som at holde rigtigt på blyanten eller at stå på hænder, men også på 

sociale kompetencer og færdigheder, der normalt betragtes som kognitive, det vil 

sige sproglige og erkendelsesmæssige kompetencer. At hinke et regnestykke el-

ler at hente udsagnsord på tavlen og navneord ude på gangen kan for nogle børn 

fremme læringen. Den forøgede opmærksomhed på individuelle læringsstile er helt 

i tidens individualistiske ånd, men stiller samtidig nye rumlige krav. Især mindre 
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børn har vanskeligt ved at lade deres kropslige bevægelser diktere af skoleskemaets 

tidslige strukturer, hvor man skal sidde stille i de fleste timer og kun må bevæge 

sig i frikvartererne eller i de få idrætstimer. Af de samme årsager ser man også, at 

undervisningsformen i skolen er under udvikling, således at den traditionelle klas-

serumsundervisning suppleres af læringsformer, hvor eleverne arbejder enkeltvis 

eller i mindre grupper og på måder, der stiller nye krav til de rumlige indretninger. 

Karakteristisk for disse nye pædagogiske tiltag er, at kroppens bevægelser anskues 

som et middel til at fremme læringen af andre kompetencer. 

På det sociologiske og kulturelle område er der gennem en årrække gennemført en 

lang række undersøgelser og registreringer, som mere eller mindre direkte indehol-

der nogle informationer om børn og unges bevægelsesvaner. Transportvaner til og 

fra skole, tiden, der anvendes på at læse, se tv eller spille computer og børn og unges 

motions- og sportsvaner giver på forskellig vis et indblik i deres bevægelsesvaner. En 

del af disse undersøgelser er blevet gennemført som kulturvaneundersøgelser, hvor 

interessen har rettet sig mod at få en bred indsigt i hverdagslivet og deltagelsen i 

offentligt støttede kulturtilbud såsom biblioteker, teatre og idrætsforeninger. Der har 

så at sige været en kulturpolitisk interesse i at undersøge, hvorledes børn og unge 

deltager i kulturlivet – om de fx vælger at dyrke idræt, organiseret i traditionelle 

idrætsforeninger, eller om de fravælger konkurrencer og i stedet bruger gadens rum 

til at stå på rulleskøjter, waveboards eller lignende. 

I et sundhedspolitisk sigte, bl.a. foranlediget af en forøget andel af overvægtige 

børn og unge, har der i de senere år været et stigende fokus på ikke blot hvorle-

des, men også på hvor meget børn og unge bevæger sig. Bevægelse forstås i dette 

perspektiv som fysisk aktivitet, der defineres som alle former for bevægelse, der 

øger energiomsætningen. Motions- og ernæringsrådet anbefaler, at børn og unge er 

fysisk aktive med minimum moderat intensitet (gang med en hastighed på mindst 

4 km/t) 90 minutter om dagen. 

Børn og unges motions- og sportsvaner
Det mest sammenhængende datamateriale over børn og unges bevægelsesvaner 

findes i de såkaldte kulturvaneundersøgelser, hvor der findes et selvstændigt afsnit 

om børn og unges motions- og sportsvaner.2 Siden 1987 har man i undersøgelserne 

af befolkningens kulturvaner valgt også at inddrage børn og unge i alderen 7-15 

år. Fraværet af børn og unge indtil 1987 og det fortsat manglende fokus på de små 

børn under 7 år bekræfter den nærværende hypotese om, at den yngste del af be-

folkningen ikke er blevet ydet samme opmærksomhed i kulturpolitikken som den 

ældre del. Hvis man ønsker at føre en aktiv og kvalificeret børne- og ungepolitik, 

der skaber rige bevægelsesmuligheder, må man nødvendigvis tilstræbe at gøre det 

på et oplyst grundlag.3 

En sammenligning af motions- og sportsdeltagelsen i 1998 og 2007 viser et fald 

blandt de 7-15-årige fra 89 % til 84 %.4 De mindste fra 7-9 år tegner sig for en mindre 

fremgang på et procentpoint fra 86 % til 87 %, mens der er nedgang for børnene på 

10-12 år fra 93 % til 88 %. Den mest markante ændring er blandt de unge på 13-15 

år, hvor nedgangen har været på 10 procentpoint fra 88 % til 78 %. Det store fald 

i aktive fra 12 års alderen er især udtalt blandt piger, som indtil da har været de 

mest aktive. 
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Figur 1. Andel, der dyrker regelmæssig sport eller motion. Sammenligning af 2007 med 

1998. Fordelt på alder.5 

Samtidig med at der er blevet flere børn og unge, der ikke deltager i motions- og 

sportsaktiviteter, er gennemsnittet for de aktive steget med ca. en halv time om 

ugen fra 1998 til 2007. Stigningen er imidlertid sket gennem en polarisering, hvor 

der er blevet flere meget lidt aktive og flere meget aktive børn og unge. Det er en 

tendens, der især bliver tydelig, jo ældre børnene og de unge bliver.

Børn og unge er optaget af mange forskellige aktiviteter og idrætsdiscipliner, men 

især tre traditionelle idrætsgrene skiller sig ud med en meget høj deltagelse og 

med en nær tilknytning til foreningslivet. Fodbold spilles af 45 %, 40 % svømmer, 

og 34 % dyrker gymnastik. Herefter følger en række aktiviteter, der overvejende er 

selvorganiserede, trampolin 31 %, jogging 23 % og rulleskøjter 22 %. 

Figur 2. Oversigt over de 15 mest dyrkede idrætsaktiviteter blandt børn og unge i 2007  

(N = 1987).6 (Pilgaard 2008, 24). 
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De fleste aktiviteter dyrkes nogenlunde ligeligt af piger og drenge. Fodbold skiller 

sig dog ud som domineret af drenge, idet 61 % drenge og 28 % piger spiller fodbold. 

Modsat domineres gymnastik, dans og ridning af pigerne, idet disse idrætsgrene 

dyrkes af henholdsvis 46, 23 og 21 % af pigerne og 23, 4 og 3 % af drengene.7 

Børn mellem 7 og 9 år har et mere homogent aktivitetsmønster end de lidt ældre 

børn og unge, idet fodbold, svømning og gymnastik har en endnu mere domine-

rende placering i deres motions- og sportsvaner. Jo ældre børnene bliver, des mindre 

fylder disse aktiviteter samtidig med, at andre og til dels nye aktiviteter som jog-

ging, badminton og styrketræning begynder at fylde mere. Den høje deltagelse og 

de relativt ensartede aktivitetsvaner blandt de yngste børn kan være et udtryk for, 

at de eksisterende tilbud dækker børnenes behov. På den anden side kan frafaldet 

fra de aktiviteter, børnene påbegynder deres idrætsliv med, også være udtryk for 

det modsatte, ligesom de fleste aktiviteter tilsyneladende ikke formår at skabe et 

attraktivt tilbud til de yngste. 

Undersøgelsen af befolkningens motions- og sportsvaner har også spurgt, om bedre 

idrætsfaciliteter i nærområdet ville have betydning for disse vaner. En tredjedel af de 

7-15-årige svarer, at de ville dyrke en anden slags sport eller motion, hvis der fandtes 

andre faciliteter i nærområdet, og en tilsvarende del svarer, at de også ville være 

mere aktive.8 I sammenligning med andre aldersgrupper – både de yngre og voksne 

– er det de 13-19-årige, der i størst omfang angiver, at de ville dyrke mere sport eller 

motion, hvis faciliteterne i nærområdet var bedre. Det er samtidig den gruppe, hvor 

det største frafald i foreningsidrætten sker. Noget kunne altså tyde på, at denne 

gruppe har et uopfyldt behov for idrætsfaciliteter.9 I modsætning til svarene blandt 

de voksne, er det både de inaktive og de børn og unge, der i forvejen er aktive, der 

svarer, at de ville dyrke mere motion eller sport, hvis blot de rette faciliteter var til 

stede.10 Udbuddet af idrætsfaciliteter spiller antageligvis en væsentlig rolle for børn 

og unges motivation til at deltage i idræt. Det er bemærkelsesværdigt, at 26 % af 

de inaktive angiver, at bedre idrætsfaciliteter i nærområdet er den udslagsgivende 

faktor for, om de vil dyrke motion eller sport.11 

Det er ikke kun idrætsfaciliteterne, der har betydning for børn og unges deltagelse 

i motion og sport, men i høj grad også transporttiden. Langt de fleste børn og unge 

bruger under et kvarter hver vej på transport til deres motions- eller sportsaktivi-

teter. Samtidig svarer over 60 % af de børn og unge, der har mere end 30 minutters 

transporttid hver vej, at de ville dyrke mere sport eller motion, hvis der var bedre 

faciliteter i nærheden. Nye løsninger på infrastruktur og transport til og fra motion 

ser ud til at kunne være et effektivt middel til at øge aktivitetsniveauet blandt børn 

og unge. 

Børns bevægelses- og kulturvaner
En anden måde at skaffe sig indblik i børns bevægelsesvaner er at undersøge deres 

forbrug af aktiviteter, hvor det fysiske aktivitetsniveau traditionelt er begrænset. 

Tv, radio, computerspil m.m. og læsning er eksempler herpå. Flere undersøgelser 

peger på, at børn og unge, der har et stort forbrug af tv, også generelt er mere fysisk 

inaktive.12 Vaner, der inkluderer et højt tv-forbrug, er altså ofte knyttet sammen med 

vaner, hvor aktiviteter med fysisk aktivitet kun indgår i begrænset omfang. På trods 

af at der er et væsentligt større udbud af børne-tv, er der sket et lille fald i den tid, 
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børn bruger på at se tv, og den samme tendens gør sig i endnu større udstrækning 

gældende for radio. På samme vis giver børn og unges læsevaner ikke anledning 

til panderynken, idet de er forholdsvis stabile. Den store ændring i børn og unges 

hverdagsliv knytter sig til spil på spillekonsoller og computere. En undersøgelse fra 

2005 viser, at børn fra 7 til 15 år har et gennemsnitligt forbrug af on/offline spil på 

ca. 7 timer om ugen.13 Tallene dækker imidlertid over store individuelle forskelle, 

hvor især de ældre og i særdeleshed de ældste drenge tegner sig for en meget stor 

andel. Det er den samme gruppe, som i mindste omfang deltager i motions- og 

sportsaktiviteter. 

Transportvaner er et andet område, der har betydning for børns fysiske aktivitetsni-

veau. Opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at privatbilismen, tog- og bustransport 

er stigende, mens cyklisme og knallertkørsel generelt er faldende.14 Specielt for børn 

gælder det, at mange skoler oplever trafikkaos om morgenen, fordi flere og flere børn 

bliver kørt i skole af deres forældre. Flere steder opleves det som en ond cirkel, hvor 

den forøgede trafik gør det farligere for børnene at færdes på egen hånd, hvilket 

betyder, at endnu flere forældre vælger at køre deres børn. Der er med andre ord 

intet, der tyder på, at børn og unge adskiller sig fra den generelle samfundsmæs-

sige tendens, hvor færre transporterer sig ved egen kraft. For at komme til en mere 

nuanceret forståelse af børns bevægelses- og kulturvaner og bevægelsesrummenes 

betydning herfor skal vi i det følgende kaste blikket tilbage på den historiske ud-

vikling af barndommen. 
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Børnehaven Prinsen i Viborg. Scenografi: Thomas Kruse og Sara Topsøe-Jensen.
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Bevægelsesrum for børn i et historisk
perspektiv
I dag er synet på børn og børneopdragelse et vigtigt og naturligt emne for næsten 

enhver kernefamilie i Danmark. Ingen vil velsagtens rejse tvivl om vigtigheden af 

barndommen og en god opdragelse. Sådan har det imidlertid ikke altid forholdt 

sig, og man kan således tale om “opdagelsen af barndommen” i slutningen af mid-

delalderen.15 Det var først med oplysningstiden og blandt andre Rousseaus tanker 

i slutningen af 1700-tallet, at man begyndte at se på børn som børn og ikke som 

små voksne. I 1736 blev konfirmationen indført som den symbolske overgang til 

voksenlivet. Barndommen som en selvstændig del af livet begyndte at slå igennem 

i Danmark med den borgerlige offentligheds gennembrud fra omkring 1830-1870. 

Fra 1300-tallet og frem til begyndelsen af 1800-tallet var det almindeligt at skildre 

livets gang som en trappe. Trappens trin repræsenterede de forskellige aldre, star-

tende opadgående nederst til venstre for at slutte nedadgående længst til højre. I 

midten af billedet under broen af trin så man ofte livet hensides. Enten illustreret 

med dødens skelet og le eller med paradisets have. Nederst i hierarkiet befandt 

barndommen og alderdommen sig side om side med døden. Hierarkiet toppedes 

af den modne, forsørgende, frugtsommelige og uafhængige alder. Ofte blev livet 

periodiseret i 4 til 12 livsaldre, og når man nåede det sidste trin – vinteren – ville 

man være fyldt 70-80 år. Det var få, der dengang opnåede så fremskreden en alder, 

så reelt har barndommen stået alene på den laveste plads i hierarkiet. 

At være barn i middelalderen og frem til slutningen af 1800-tallet var ensbetydende 

med den laveste status i samfundet, og børnene var de første til at gå sultne i seng, 

når hungersnøden bankede på døren. Med nutidens øjne havde de voksne en be-

Opdagelsen af barndommen lader sig billedligt spore ved, at børn begynder at optræde i 

kunsten. Kunstens opdagelse af barndommen betød ikke i første omgang, at barndommen 

blev skildret i moderne forstand. Børnene blev skildret som små voksne, som det blandt 

andet ses af ansigtstrækkene på Pieter Brueghels billede “Børnelege” fra 1560. 
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grænset følelsesmæssig tilknytning til deres børn. Det kan måske forstås som et 

pragmatisk resultat af den ekstremt høje dødelighed i børnenes første leveår. Om-

kring år 1800 døde der i løbet af det 1. leveår således 23 % af de nyfødte, yderligere 

7 % døde inden de fyldte 4 år, og det samlede tal for døde ved 10 års alderen var 

33 % af generationen.16 De mange dødsfald har medvirket til, at barnet ikke blev 

betragtet som et rigtigt menneske, og slet ikke et menneske, det kunne betale sig 

at involvere sig følelsesmæssigt i. Endnu i 1700-tallet kunne en biskop uantastet 

sige: “Barndommen er en dyrisk periode i menneskets liv”17 eller som en traktat fra 1646 

udtrykte det: “Kun tiden kan kurere et menneske fra barndom og ungdom, som sandelig 

er aldre præget af ufuldkommenhed i enhver henseende”.18

Forældrenes forhold til børnene var ofte præget af det, vi i dag vil opfatte som lige-

gyldighed. Børnene var unyttige og til besvær, indtil de var gamle nok til at hjælpe 

til, og døde de, kom der snart et nyt. “Barndommen” varede ikke længe, og allerede 

i 3-4 års alderen begyndte forskellene mellem barn og voksen at udviskes. Barn-

domsforskeren Philippe Ariès skriver: “Fra dette alderstrin legede børnene de samme 

lege som de voksne, snart sig imellem, snart sammen med de voksne”.19 Som 6-7-årige var 

det normalt, at børnene blev sendt ud at tjene, og mange mistede allerede på dette 

tidspunkt mere eller mindre kontakten med deres biologiske forældre. Derefter var 

det “plejefamilien”, der tog sig af den videre – ofte hårdhændede – opdragelse. Selv 

spædbørn måtte lægge ryg til piskeslag såvel afstraffende som forebyggende.20

Alderstrappe, der illustrerer livets forskellige faser. Det Kgl. Bibliotek.
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7-14 års alderen betragtedes som barndommens anden fase, hvor man skulle tilegne 

sig viden. Børnene gik klædt og arbejdede ligesom de voksne, og indlæringsmetoden 

bestod i at iagttage de voksne. Med denne “uddannelse” kunne langt de fleste klare 

sig i det relativt statiske feudalsamfund. Herefter var man køns- og giftemoden, 

hvis man ellers kunne forsørge en familie; dette gjaldt i praksis kun ungdommen 

fra de adelige og borgerlige familier.21

oplysningstiden 
Med oplysningstiden i 1700-tallet begyndte en adskillelse mellem den materielle 

verden og den religiøse verden, som fik stor betydning for forståelsen af livet – den 

såkaldte sekularisering. I modsætning til tidligere, hvor alt var underlagt en reli-

giøs forståelsesramme, begynder rationalismen, naturvidenskaben, humanismen 

og flere andre livsforståelser at dukke op som alternativ eller supplement til den 

religiøse forståelsesverden. Man kan sige, at livet blev humaniseret og indrettet 

sådan, at mennesket selv blev formålet for alle indretninger. Mennesket var altså 

blevet centrum for verden, og i stedet for en religiøst begrundet livsforståelse blev 

menneskets fornuft forsøgt anvendt til at opbygge en ny samfundsorden. 

De franske oplysningsfilosoffer fra ca. 1730 og frem så det som deres vigtigste op-

gave at oplyse folket. De ville befri folket for overtro og erstatte folkekulturen, der 

havde været folkeeventyr og sagn, med moderne opdragelse og viden om natur-

videnskabens resultater. Hvis folket først blev oplyst, ville det også blive i stand 

til at tænke fordomsfrit og selvstændigt og ville dermed kunne gennemskue det 

forældede magtsystem. De ønskede, at fornuften og erfaringen skulle råde i stedet 

for postuleret åbenbaring og folkelig overtro. 

I 1762 udgav Jean-Jacques Rousseau hovedværket Émile – eller om opdragelse. Rousseau 

lod sin hovedperson Émile vende tilbage til et simplere og naturligere liv med ryggen 

vendt imod al raffineret og kunstig kultur. Han kritiserede, at man lod børn indsvøbe, 

så de ikke blev fysisk stimuleret. I stedet skulle de ud i naturen og bruge deres san-

ser. Rousseau mente, at børn skulle have lov til at være børn, og at barndommen ikke 

kun skulle betragtes som en forberedelse til voksenlivet. Børnene skulle have lov 

til at være irrationelle, ligesom Rousseau indførte et begreb, han kaldte for negativ 

opdragelse. Det indebar, at man intet skulle foretage sig, men lade barnet gøre sine 

naturlige erfaringer i det tempo, som det fik brug for dem. I det hele taget var han 

tilhænger af en meget fri opdragelsesform, hvor motivationen skulle opstå ved, at 

barnet selv indså et behov for viden og ikke som frygten for prygl.

Rousseau mente, at udenadslære var tom viden, som barnet reelt ikke forstod. I 

stedet skulle læreren forsøge at stimulere barnets sanser. På den måde vil barnet, 

når forstandens tid kommer, have en masse sanseerfaringer, som det kan omsætte 

til idéer og begreber. Dannelsen af kroppen går ifølge Rousseau forud for dannelsen 

af sindet, om end begge dele i sidste instans er lige vigtige. Førhen havde man taget 

alt for givet; Gud havde skabt naturen, og Gud havde skabt menneskene. Gud havde 

så at sige forudbestemt menneskenes liv. Disse forhold er blandt andre Rousseau 

med til at ændre, idet han opfatter mennesket som en organisme, der skal dannes 

gennem opdragelse. Dermed bliver mennesket et væsen med vilje, hvis liv ikke er 

bestemt af en skæbne, der ligger uden for mennesket selv. 
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Oplysningsfilosoffernes nye tanker om børn og bevægelse blev i Danmark blandt 

andre introduceret af brødrene Reventlow, som allerede fra omkring 1780 indret-

tede skoler for almuen, hvor de blandt andet dansede og lavede legemsøvelser med 

børnene. Det var nyt, at der også blev taget hånd om bønderne og deres børns krops-

lige dannelse. Frem for tugt og tvang skulle oplysning og den kropslige kultivering 

indarbejdes i pædagogikken. Idéen var, at der var en dyb sammenhæng mellem 

det kropslige og det bevidsthedsmæssige. Ved at fremme den kropslige dannelse 

blev bønderne mere modtagelige for oplysningsidéerne, som dels satte mennesket 

i centrum på en ny måde, og dels indskrev den nyttige, ansvarlige borger som en 

central aktør i en velfungerende stat. Med udgivelsen af Gymnastik für die Jugend i 

1793 blev det J.C.F. Gutsmuths, der fik størst indflydelse på den konkrete transfor-

mation af oplysningstidens filantropiske tankegods til praktiske legemsøvelser. For 

Gutsmuths var det vigtigt, at øvelserne foregik udendørs, men udformningen af 

klavremaskinen var til stor inspiration for indretningen af gymnastiksalene godt 

hundrede år senere. I 1799 oprettede Franz Nachtegall Europas første gymnastik-

institut for børn i København. Øvelserne bestod i at voltigere, løbe, springe, klavre, 

hænge, svinge, kaste, brydes, spille med fjerbold, ballon osv.22

Børn i naturlige om-

givelser. De fysiske 

lege er organiseret 

med henblik på at 

tilegne sig krops-

lige færdigheder. 

Gengivet fra J.C.F. 

Gutsmuths Gymna-

stik für die Jugend, 

1793. 
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Oplysningstiden fik direkte indflydelse på skolegangen i Danmark, da regeringen i 

1789 nedsatte en kommission “Til de danske skolers bedre indretning”. Børn blev 

opfattet som uskyldige og uansvarlige væsner, som nænsomt skulle formes af de 

voksne til at blive gode og nyttige samfundsborgere. Den filantropiske tankegang, 

som fulgte i kølvandet på den franske revolution, aftog dog efterhånden og blev 

afløst af en vis skepsis. Skoleloven fra 1814 var derfor renset for en række af oplys-

ningstidens filantropiske tanker, og i praksis undergik pædagogikken kun gradvis 

mindre forandringer. Undervisningen bestod af terperi og udenadslære fjernt fra 

Rousseaus tanker om sansning og erfaring som grundlag for forståelse, og pæ-

dagogikken bestod stadig for en god del af frygten for prygl. Skoleloven indførte 

undervisningspligt for alle fra 6-7 års alderen og indtil konfirmationen. Hensigten 

med skolen var undervisning og opdragelse af børn, så de kunne blive til gode ret-

skafne mennesker i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære og til 

nyttige borgere i staten.

På billedet til venstre ses Frederik den 6. som kronprins i 1782. Påklædningen og posi-

tionen afspejler rokokkotidens stil med fornem paryk, højhælede sko og lang frakke. 

Omgivelserne ses som fjern baggrund, der understøtter en civiliseret stilstand. På billedet 

til højre er der pludseligt sket noget. Vi er nu i 1802, og i mellemtiden har verden set den 

franske revolution og hørt om Rousseau. Drengen bærer ikke paryk, skoene er til aktivitet, 

og kroppen er i gang, i bevægelse. Og ikke mindst: Drengen er ude i det fri. Det er hofma-

ler Jens Juel, der er ophavsmand til begge billeder.23 Det Kgl. Bibliotek.
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Gymnastikplads ved landsbyskolen i Gjerrild på Djursland. Akvarel fra 1826. 

Rigsarkivets Billedsamling. 

Med skoleloven fra 1814 blev gymnastikundervisning gjort obligatorisk for både 

piger og drenge.24 Undervisningen var inspireret af Rousseau og Gutmuths’ værker 

om bevægelse for børn i den fri natur, selvom få skoler var så veludstyret som skolen 

i Gjerrild. I praksis foregik undervisningen ofte indenfor i skolestuerne. Den filantro-

piske begrundelse for gymnastikundervisningen blev som de øvrige pædagogiske 

idealer fra oplysningstiden trængt, og efterhånden blev den militære skoling af 

kommende soldater den bærende legitimering af gymnastikundervisningen. I 1828 

blev faget som følge heraf ændret til kun at gælde for drenge. I 1886 blev gymnastik-

undervisningen for piger igen gjort obligatorisk i de offentlige københavnske skoler, 

og med skoleloven fra 1904 fulgte resten af landet med. Der var voldsomt gære i 

gymnastikken i de år. Den lingske gymnastik, der var blevet introduceret i 1884 på 

Vallekilde Højskole, fik straks godt tag i skytteforeningerne og gymnastikforenin-

gerne på landet og blev en vigtig manifestation af den folkelig-nationale bevægelse. 

I 1887 fandt man anledning til at nedsætte en gymnastikkommission, der skulle 

udstikke retningslinjer for undervisningen i gymnastik i skolerne. 
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Idrætsbyggeri til børn
Oplysningstidens nyvakte interesse for børn og bevægelse udmøntede sig i 1800-tal-

let i en række udendørs anlæg, der kunne udfordre børnenes motorik, og som kom 

til at danne forbillede for senere tiders legepladser og gymnastiksale. Idrætsbygge-

riet i Danmark kan med en vis rimelighed beskrives igennem fire faser, hvor de tre 

første – forsamlingshusene, gymnastiksalene og idrætshallerne – i et retrospektivt 

perspektiv har et meget ensartet arkitektonisk og rumligt udtryk. Den sidste fase, 

som her bliver betegnet som ‘De nye rum’, ser ud til at være mere forskelligartet i 

sin form. 

Forsamlingshusene
Fra slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet begyndte nye idéer om 

oplysning at vinde frem. Man har talt om skiftet fra en statsborgerlig oplysning til 

en folkelig-national oplysning.25 Filosofisk byggede tankegodset især på tyskeren 

Herders forestilling om, at folket ikke var at betragte som almuen, de dovne og pri-

mitive, men selve grundlaget for en nations særlige ånd. Folkeviserne, eventyrene 

og poesien i det hele taget var udsprunget af dybe, kollektive erfaringer. Begrebet 

folk var således helt centralt og koblet med idéen om nationen som omdrejnings-

punktet for folkelivet. Den fælles historie, det fælles sprog og de fælles myter gjorde 

folket til den grundsten, hvorpå samfundet skulle bygges. I Danmark var det først og 

fremmest Grundtvig, der fremførte denne nye folkelighedsforståelse. For ham var 

det vigtigt, at oplysning ikke kom fra lærde, men at den voksede fra folket selv, dvs. 

nedefra. Ved at tage dette ansvar på sig kunne et ægte folkeliv vokse frem. Højsko-

len var en central instans for disse nye tanker. Her kunne den folkelige oplysning 

komme til udfoldelse gennem dialogisk vekselvirkning, sang, tale og fordybelse 

uden eksaminer. Andelsbevægelsen, de mange foreninger på landet og som nævnt 

især højskolerne var udløbere af denne folkelig-nationale tanke. Især efter krigen i 

1864, hvor Danmark mistede dele af Sønderjylland og blev en egentlig nationalstat, 

kom der gang i denne bevægelse. Det var dette Foreningsdanmark, der satte gang 

i det første store byggeboom af idrætsfaciliteter. På godt 25 år blev der fra 1875 og 

frem bygget op i mod 1.000 forsamlingshuse i Danmark. Forsamlingshusene blev 

bygget både til kroppen og ånden. Foredragsforeninger, ungdomsforeninger, højsko-

lebevægelsen, andelsbevægelsen, riffelforeninger og gymnastikforeninger var nogle 

af de flittige initiativtagere og brugere. Det var imidlertid overvejende unge karle 

og piger, der nød godt af forsamlingshusene og deltog i gymnastikforeningernes 

aktiviteter. “Op til 1920 var den frivillige idræt især for de voksne, og børn under 14 

år var her en sjældenhed. Dengang var der en “naturlig” opdeling. Børn havde idræt 

i skolen, voksne i fritiden”.26

Idrætsbevægelsens første byggeboom gik således helt udenom børn og deres særlige 

behov. Til gengæld kom forsamlingshusenes indretning til at danne inspiration for 

etableringen af gymnastiksale ved landets folkeskoler. 
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Nu har vi havdt den store gymnastikfest den var igår 
og den var over al måde vellykket. Svenskerne kom i 
Fredags aftes 28 i tallet foruden kapitajn Norlander 
og så en professor. […] Vi begyndte festen med vore 
øvelser kl. 8, morgenholdet hvor jeg er delingsfører var 
først fremme og jeg troer nok vi gjorde vore sager godt 
ved springene sprank da min deling 1/2 Al højere end 
de plejer at kunne til daglig brug. Så var der 1/2 times 
ophold før aftenholdet kom frem, der var jeg med til at 
gøre øvelse, jeg var i I deling det var gamle gymnasti-
kere så de var naturligvis bedre end min deling som jo 

Våbenøvelser i Ryslinge Øvelseshus, 1871. Forsamlingshusene blev ikke bygget til børn. Vartov-Arkivet.

udelukkende er folk der aldrig har havdt øvelse før de 
kom her, vi havde i I deling også hesten på langs den 
havde vi 3 puder på og så sat benene så højt op som de 
kunne komme men så var vi rigtignok heller kun en 5-6 
stykker som kunne jumpe over men jeg troer nok når 
vi tager øvelserne sådan i helhed, så kan vi være godt 
fornøjede med hvad vi har nået i denne vinter både i 
retning af færdigheder som også når vi ser hen til den 
udvikling den enkelte har fået i sin legemsbygning, der 
er da flere som har udviklet sig fler tommer over brystet 
hvad jeg er sikker på de svenske øvelser er årsag i.27 

en højskolevinter på vallekilde højskole 1885
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gymnastiksalen
Resultaterne af Gymnastikkommissionens arbejde er at læse i Håndbog i Gymnastik, 

der udkom i 1899, og blandt mange detaljerede retningslinjer anbefalede, hvorledes 

gymnastikkens rum burde tage sig ud: 

“Den bør mindst have en Længde af 20, en Bredde af 10 og en Højde af 6 Meter. 

Vinduerne bør være 2½ m. over Gulvet, 3 m. høje og helst findes paa begge 

Langsider. Deres Lysflade bør mindst være 1/6 af Gulvfladen. Gulvet, der helst 

maa være hævet nogle Trappetrin over Jordsmonnet, maa være lagt, af smalle 

10-15 cm’s Planker af godt og tykt Træ, oliet og ferniseret, og de sædvanlige 

Forsigtighedsregler mod Fugtighed (ogsaa mod Grundens) maa være iagttagne. 

Rummet maa kunne opvarmes og ventileres. Væggene maa være oliemalede 

og ligesom Loft og Hjørner indrettede paa at samle saa lidt Støv som muligt. 

Ved Indgangen til Salen bør findes en Forstue og 1-2 Omklædningsrum med 

Vadske- og om muligt Styrtebadsapparater, Knager til Overtøj, og Skabe eller 

Hylder til Sko; tillige bør der findes et Rum til Opbevaring af løse Redskaber. 

Anbringes disse Rum for begge Ender af Salen, vil der oven over dem kunne 

indrettes Gallerier med Udsigt til Salen”.28

Detaljerigdommen fortsætter med beskrivelser af materialer, beslag og de eksakte 

mål på ribber, femfags og syvfags rudestiger, anordninger til bomme, klavretove, 

klavrestænger, knækstiger, trapezer, ringe, barrer, reckstænger, placering af kak-

kelovnene mv. Efter beskrivelserne af gymnastiksalens faste redskaber følger ligeså 

detaljerede beskrivelser af skamler, bomsadler, springheste, plinte, heste, madrasser, 

kokosmåtter m.m.

Bomme, tove og ribber er stadig en del af de faste redskaber i skolernes gymnastiksale, 

men er i dag suppleret med bløde måtter og skumredskaber. 
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Min sal dengang i den jyske provins var i den nyetable-
rede fællesskole – andre skoler blev kaldt centralskole. 
Det var tiden med nedlægninger af landsbyskoler og 
etablering af centrale skoleenheder. Inden da havde 
mine første skoleår været i en toværelses landsbyskole 
uden gymnastikplads under tag.

Den nye sal var på samme tid et anneks og en central 
bestanddel af skolen. Det var jo her den egentlige ek-
sistentielle opdragelse fandt sted. på godt og ondt. 3-4 
enkeltimer om ugen og med omklædning i frikvarteret. 
piger for sig og drenge for sig. på grund af de mange 
enkelttimer blev gymnastiktimerne til et ritual. Min 
knag var over bænken til venstre næstsidst før slusen 
ind til salen med svaberkummen. Sammenlignet med 
nutidens sale var vores sal velholdt og ren. Ingen elev-
sutter blev tålt og efter ferierne var der nyferniseret og 

det brune betongulv i omklædningsrummet nymalet. 
Alt efter lærerens seminariebaggrund var udfoldel-
serne i indesæsonen varianter af formbestemt gym-
nastik. Salens indretning var stadig med erindringer 
om sejlskibs-æraen – master, bomme, tovværk, ribber, 
trapezer osv. 

Min skolegang sluttede nogle få år inde i 1960’erne, og 
de allersidste år kom et par antydninger af nye tider. 
I redskabsrummet stod kanalrullemadrassen stadig 
iklædt sejldug og med lædermavebælte foran kokos-
måtterne på væggen og springstøtterne med tilhøren-
de sisalreb med vægt-klunke af sand i læderposer. Men 
nu hang der også noget nyt! Net – til volleyball og bad-
minton! De allerførste varsler om en ny æra. gymnastik 
og legemsøvelser var på vej til at blive til idræt.29

Fra statens side tog man initiativ til at støtte opførelsen af gymnastiksale ved lan-

dets skoler ved, at sognene fra 1907 kunne få dækket op til halvdelen af omkost-

ningerne til opførelsen, uden at det dog medførte et byggeboom. I slutningen af 

1920’erne havde to tredjedele af skolerne på landet ingen gymnastiksal, mens næ-

sten alle byskoler havde adgang til en sal.30 Datidens lave prioritering af og holdning 

til gymnastikundervisning for børn kan ligeledes aflæses i problemerne med meget 

høje fraværsfrekvenser. Indtil 1919, hvor man indførte karakterer i gymnastik til 

studentereksamen, havde fraværet for drenge været på 22 % og 49 % for piger.31 En 

del af forklaringen på den ringe opbakning til gymnastikundervisningen skal for-

mentlig søges i, at gymnastikkommissionerne i slutningen af 1800-tallet ændrede 

gymnastikkens idégrundlag fra det humanistiske til det fysiologiske og sundheds-

orienterede og i den sammenhæng fjernede sig fra det lystmotiverede og glemte, 

at det var børn, de henvendte sig til.32 

I 1930’erne bredte den socialdemokratiske velfærdslogik sig, og det fokus, der kom 

på hygiejne og tagen varen på den enkelte borgers sundhed, kan bl.a. aflæses i Fol-

keskoleloven fra 1937: “§ 56 Stk. 1. Ved enhver Skole, der underviser Børn over 12 Aar, 

skal der inden 5 Aar efter denne Lovs Ikrafttræden være indrettet en Gymnastiksal 

med tilhørende Omklædningsværelser og Badeindretning…”.33 2. verdenskrig betød, 

at effekten af loven først kunne aflæses i 1950’erne, hvor der blev opført rigtig mange 

gymnastiksale i det, der kan betegnes som det andet boom i idrætsbyggeri. Det hidtil 

eneste, der har haft børn som dets primære brugergruppe. Opførelsen af gymnastik-

sale i 1940’erne og 1950’erne fulgte i store træk anbefalinger fra Haandbog i Gymnastik 

fra 1899, og indretningen var derfor stadig begrundet i fysiologi og sundhed og var 

tiltænkt et indhold, der var fjernt fra børns egen leg og bevægelseskultur. 

erindringsBillede fra 1950’ernes gymnastiksalsmiljø
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erindringsBillede fra 1970’erne i drengenes gymnastiksal på risskov skole

På trods af de mange nybyggede gymnastiksale fandt man det alligevel nødvendigt 

i Folkeskoleloven fra 1958 at indskærpe kravet om tidssvarende lokaler til idrætsun-

dervisningen. Udviklingen af idrætsaktiviteter og forøgelsen af skolernes størrelse 

var medvirkende til, at man i undervisningsvejledningen tilføjede, at den optimale 

løsning fremover var to gymnastiksale, en boldspilhal og en svømmehal.35 Et mål, 

der i dag 50 år senere mange steder stadig virker som en fjern fremtid. 

Idrætshallen
I efterkrigstiden er deltagelsen i fritidsidræt steget markant. Fra at have været 

en mindre kreds, der dyrkede idræt, blev en stadig bredere del af befolkningen 

idrætsaktiv. I 1950’erne var det stadig fortrinsvis unge mænd, der tegnede idræts-

billedet, men i løbet af 1960’erne og 1970’erne kom kvinderne for alvor på banen, 

ligesom først børn og senere ældre meldte sig ind i foreningerne. Foruden væksten 

i idrætsforeningerne opstod der i løbet af 1970’erne en ny bølge af selvorganiserede 

idrætsaktiviteter. I første omgang var det primært jogging, men senere blev ræk-

ken af selvorganiserede aktiviteter stærkt udvidet.36 Den stigende idrætsdeltagelse, 

øget velstand i samfundet, væksten i især nye boldspil, nye byggeteknikker og en 

ny lov om fritidsundervisning kom til at danne grundlag for det tredje byggeboom. 

Udviklingen blev igangsat af idrætsforeninger og idrætsinteresserede borgere, men 

blev allerede i 1968 understøttet af det offentlige, da man vedtog Lov om fritidsunder-

visning mv. Loven foreskrev nemlig, at kommunerne skulle “… anvise egnede lokaler 

og udendørs anlæg med fornødent udstyr til interessegrupper for børn og unge, 

til ungdomsklubber og til foreningsarbejde for børn og unge under 25 år”.37 Loven 

og forvaltningen af den har haft kolossal betydning for etableringen og driften af 

idrætsfaciliteter i Danmark. Kommunalreformen i 1970 satte yderligere skub i hal-

byggeriet, da mange af de tidligere sogneråd ville sikre sig, at lokalområdet fik sin 

egen hal, inden det blev del af en større kommune. Fra midten af 1960’erne til midt 

i 1980’erne blev der bygget omkring 1.000 idrætshaller.38 I Lokale- og Anlægsfondens 

opgørelse over idrætsfaciliteter i Danmark fra 2008 var der 1.624 idrætshaller på 

Siddende på den øverste ribbe og udtænke en rute lige 
for næsen af fangerne. Kan jeg nå hen ad bommen, få 
fat i tovet og svinge mig over på måtten – uden at blive 
fanget? timingen er afgørende. Der skal være fri bane, 
og det skal være lige ved, at jeg bliver fanget… gen-
nemsvedt, en bankende puls og knubsene. Forventnin-
ger begyndte flere uger før og den frydefulde fornem-
melse i kroppen kunne mærkes flere dage efter. 
I dag er det for farligt at lege sørøverleg! 34

I 39 uger om året var drengenes gymnastiksal en almin-
delig sal, der i det store hele fulgte gymnastikkommis-
sionens anbefalinger fra 1899. Vi spillede høvdingebold, 
stopbold, sprang over buk, spillede fodbold og legede 
fangelege. Sammen med drengene fra parallelklassen 
svedte og kæmpede vi på det kolde trægulv til lugten 
af sure kokosmåtter. En gang om året forvandlede 
gymnastiksalen sig dog på magisk vis. Den sidste uge 
inden jul blev alle redskaberne slæbt frem, støvet af 
og omdannede salen til et palads. Vi skulle lege Sø-
røVErLEg. 
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over 800 m2. Selvom Fritidsloven eksplicit er rettet mod børn og unge, er der dog et 

lille ‘men’, for ligesom det var tilfældet med etableringen af forsamlingshusene og 

gymnastiksalene, blev de mange idrætshaller bygget efter et overordentligt ensartet 

koncept, der ikke var rettet specielt mod børn. 

Hans Lyngsgaard har i Idrættens rum blandt andet analyseret idrætshallernes arki-

tektur og fremhæver fremkomsten af limtræsbuer som den teknologiske anledning 

til, at der opstod en slags typehal. Mens parcelhuse blev tilpasset kernefamilien, 

blev typehallen tilpasset de internationale standarder for banestørrelser i de store 

boldspil. “Gulvarealet blev hurtigt lagt fast omkring 22 x 44 m, hvilket tilgodeså de 

internationale mål på: 1 håndboldbane, 5 badmintonbaner, 1 tennisbane og 3 vol-

leyballbaner. Ved opsætning af bander kunne håndboldbanen bruges til indendørs 

fodbold. Typehallerne kunne leveres med tilskuerpladser. Ved en forøgelse af hal-

bredden til 28 m blev der plads til ca. 450 tilskuere”.39 

Masseproduktionen af den standardiserede typehal blev yderligere fremmet ved, at 

flere større entreprenørfirmaer begyndte at tilbyde færdige haller i totalleverance. 

Standardiseringen fjernede på sin vis hallernes arkitektoniske egenudtryk, men sik-

rede på samme tid en kolossal udbredelse af idrætshallen. Typehallen levede op til 

de funktionelle krav, som samtidens idrætsforeninger stillede, og var demokratisk i 

den forstand, at den i modsætning til prestigeprojekter blev tilgængelig for folket. 

Bavnehøjhallen
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Byggeboomet i idrætshaller resulterede i lige så ensartet byggeri, som gymnastik-

kommissionens monopol fra 1899 gav anledning til for gymnastiksalene. Den eneste 

forskel synes at være, at det i idrætshallernes byggeboom var masseproduktionens 

og sportens krav om standardisering, sammenlignelighed og regler, som svingede 

taktstokken. Det ligner et paradoks, at på samme tid, som man oplevede en mang-

foldighed i nye deltagergrupper og aktivitetsformer, blev der bygget så uopfindsomt 

og ensartet som aldrig før. De nye grupper af idrætsudøvere, motionister, kvinder 

og børn blev fortrængt til de gamle gymnastiksale, mens de unge, mændene og de 

sportificerede boldspil indtog de nye idrætshaller. Meget plads er en luksus, og det 

blev håndboldspillet, der som den mest pladskrævende disciplin kom til at bestem-

me dimensioneringen af de mange idrætshaller. De fleste idrætshaller blev opført 

i mindre lokalsamfund, hvor de blev opført som resultat af, at idrætsforeningerne 

netop forenede sig. I det lys giver det god mening, at man prioriterede opførelsen 

af haller, der kunne rumme alle slags aktiviteter. Er det et spørgsmål om at skabe 

rum, der bevæger børn, er det en anden sag. På trods af at de mange idrætshaller er 

dimensioneret efter, at voksne kan spille boldspil, viser en analyse fra Idrættens 

Analyseinstitut, at blot 16 % af den voksne befolkning benytter de almindelige 

idrætshaller til at dyrke sport eller motion. Heraf er det kun 2 %, der spiller håndbold 

og således er afhængig af 20 x 40 meter dimensioneringen. Til gengæld er det 51 % 

af børn i alderen 7-15 år, der jævnligt anvender idrætshallerne!40

Det jeg husker bedst fra mine drengeår i Idrætshallen, 
er farten, varmen og pulsen blandet med ønsket om 
bare at blive ved og ved. Den manglende fornemmelse 
for tiden og verden udenfor. hvis jeg lukker øjnene, kan 
jeg genkalde det hele: boldene, råbene, latteren – sågar 
lugten. Lyden af bolde, der bliver knaldet ned i gulvet. 
smældet når en helt ny fjerbold bliver ramt perfekt. 
Indædt kamp om hver en bold og hvert point. Braget 
når læderbolden rammer banden. Fornemmelsen af 
at al kraften fra vristen overføres til bolden eller be-
ruselsen, når sammenspillet lykkes, og netmaskerne 

hvisler. Når alt kommer til alt, er der et væld af indtryk 
plus noget mere, som der ikke rigtig kan sættes ord 
på. Men det er en følelse, der minder om nærvær og 
lykke. pokker skulle også stå i det med den uhyrlige 
mængde tid, der blev investeret i hallen. tænk engang 
hvor dygtig man kunne være blevet til at spille violin 
eller til matematik, hvis ikke det havde været for be-
sættelsen af træ og læder. Læder mod træ. Knæ mod 
knæ. gennemblødte trøjer, en dejlig kold vandhane i 
pauserne og det saliggørende varme bad, når festen 
var slut. hallen var en næsten fuldgod erstatning for 
græs, læder og lange sommeraftener, men det er en 
helt anden historie …41       

erindringsBillede fra idrætshallen på fanø i 1970’erne
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De nye rum
I midten af 1980’erne gik de kommunalt støttede byggerier af idrætshaller næsten 

i stå på grund af kommunernes stramme økonomi, et ændret idrætsmønster og en 

vigende interesse for traditionelle idrætsdiscipliner og anlæg.42 Omtrent samtidig 

med den kommunale afmatning skete der en opblomstring i private investorers 

interesse for idrætsbyggeri. Tennishaller, squashhaller, ridehaller, bowlingbaner, 

golfbaner, badelande og svømmeanlæg samt helse- og motionsanlæg er eksempler 

på idrætsbyggerier, der blev opført, fordi nogle investorer mente, de kunne give et 

kommercielt afkast.43 Der er næppe nogle af disse anlæg, hvor børn ikke er vel-

komne – selv motionscentrene har i de seneste år åbnet dørene for børn. Alligevel 

er en stor del af disse faciliteter kendetegnet ved den samme logik, som karakteri-

serer idrætshallerne. Nemlig, at de er formgivet efter kravene fra de internationale 

specialforbunds regler om banestørrelser m.m. Selvom børn i visse anlæg udgør en 

stor andel af brugerne, ser det mere ud til, at de er der på trods af den rumlige ind-

retning end på grund af, at de var tænkt ind i rumudformningen. Den overordnede 

tendens synes at være oprettelsen af flere specialhaller, der er målrettet en enkelt 

idrætsgren, og som derfor kan ses som en reaktion på de mange boldspilshaller til 

voksne, der blev opført fra midten af 1960’erne til midten af 1980’erne. 
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Prismen på Amager er et bud på, hvordan man arkitektonisk kan arbejde med en ‘indre 

byfælled’. Hallen indeholder både en mere traditionel flade til forskellige spil, forskellige 

åbne aktivitetsrum og grønne ‘skrænter’, der kan anes bagest på billedet. Idéen med den 

indre byfælled er at skabe et rum, der integrerer forskellige aktiviteter og aldersgrupper. 

Rummet skal altså udforskes og bruges alt efter situationen. Ofte bruger børnene f.eks. 

skrænterne til at kure ned ad, og således får man indarbejdet nogle af udearealernes kvali-

teter i faciliteten. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter.
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Siden 1994, hvor Lokale- og Anlægsfonden blev oprettet, har Fonden desuden støt-

tet en række forskellige og nytænkende initiativer. Især har fleksible faciliteter og 

multifunktionelle anlæg haft Fondens opmærksomhed. Eksempler herpå er bl.a. 

DGI-byen i København, DGI-Huset i Århus og Lokale- og Anlægsfondens satsning 

på ‘den indre byfælled’. Lokale- og Anlægsfondens satsningsområder afspejler en 

kulturpolitisk kamp for at skabe en mangfoldighed af idræts- og kulturfaciliteter 

og dermed en modreaktion til specialhallerne. Endelig skal de mange store op-

visningsanlæg og arenabyggerier, som er skudt op i de senere år, nævnes som en 

tendens, der har haft høj prioritet i mange kommuner. Det samlede billede af ‘de 

nye rum’, der er skudt op siden 1980, er derfor en øget mangfoldighed i forhold til 

de tidligere faser. I forhold til børn er opførelsen af børnekulturhuse og gymnastik- 

og bevægelseslandskaber for børn tegn på, at børn er ved at blive betragtet som en 

specifik målgruppe med særlige behov.

Af ovennævnte nye rum skiller badelandene sig ud ved at være et eksempel på en 

nyskabelse i idrætsarkitekturen, hvor blandt andre børns særlige ønsker og behov 

synes at have været styrende for indhold og formgivning. Soppebassiner, vand-

temperatur, vandrutsjebaner, bølgesimulering, legeredskaber, boblebade, saunaer, 

kulisser i forskellige temaer, brusere og vandfald er eksempler på events, der er 

tilføjet de traditionelle svømmehallers 25 meter bassiner. Mange badelande nøjes 

ikke med at appellere til børnene, men er opbygget som totaloplevelser for hele 

familien. Rekreative strand- og ferieoplevelser trækkes indenfor. Grønne planter og 

installationer formet som klipper og grotter skaber en illusion af at være i naturen, 

og store glasfacader skaber udsyn og lys.44
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Aq-va-kul i Malmø. Badelandene adskiller sig fra den dominerende tendens ved at gøre op 

med sportens standardisering og ved primært at henvende sig til børn og deres forældre. 

Oplevelser, leg og fællesskab er værdier, der kendetegner badelandenes udnyttelse af det 

våde element.
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Badelandene er med stor succes – og i mange tilfælde uden offentlige midler – skudt 

op over hele landet gennem de sidste 20 år. Er det her, man skal finde inspirationen 

til rum, der kan bevæge børn? I de seneste ca. fem år er der – ligeledes på et kom-

mercielt grundlag – trådt en ny spiller ind på banen. I tilknytning til store indkøbs-

centre eller i nedlagte industrihaller i forstæderne er der kommet en række inden-

dørs legelande eller legepladser som små udgaver af sommerens forlystelsesparker. 

Er det her, vi skal hente inspiration til at skabe rum, der kan bevæge børn?

Bevægelse i børns kultur
Børns bevægelsesvaner kan som nævnt beskrives ud fra mindst tre forskellige 

perspektiver: et læringsperspektiv, et sundhedsperspektiv og et kulturelt perspek-

tiv. Historisk set har den frivillige idræt legitimeret sig som en kulturel aktivitet, 

mens skoleidrætten overvejende har orienteret sig mod lærings- og i særdeleshed 

sundhedsperspektivet. Den frivillige foreningsidræt refererer således til Kultur-

ministeriet. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har traditionelt fremhævet idrættens 

egenværdi, idet man ikke har villet reducere idrætten til et middel i en højere sags 

tjeneste, men har pointeret, at idrætten var målet i sig selv. I Danske Gymnastik- og 

Idrætsforeninger (DGI) har man argumenteret for, idrætten var en del af en folke-

lig oplysning. I denne sammenhæng er resultatet imidlertid det samme, idet det 

overordnede dannelsesmål for både DIF og DGI har været kulturelt. Spørgsmålet 

er imidlertid, om idrætsorganisationernes traditionelle prioritering af idrættens 

kulturelle værdier er truet, og ikke mindst hvad det er for en kulturel forståelse, der 

ligger indlejret i eksempelvis konkurrenceidrætten. I hvert fald kan det konstateres, 

at specielt DGI, men også i mindre grad DIF i de seneste år i stigende grad har rettet 

deres virksomhed mod (børne)idrættens sundhedsfremmende aktiviteter. 

Skoleidrætten har historisk set legitimeret sig forskelligt i skiftende perioder. Oplys-

ningstidens filantropiske menneskesyn i starten af 1800-tallet og den efterfølgende 

militaristiske orientering har allerede været nævnt. Senere var sundhedsdiskursen 

herskende; omkring år 1900 i et anatomisk lys og senere i 1930’erne med udgangs-

punkt i hygiejne og kulminerende med folkeskoleloven fra 1958, hvor såvel den 

legemlige som den mentale sundhed bliver fremhævet. Fra 1970’erne og frem til 

omkring årtusindskiftet har idrætsfaget oplevet en voldsom ekspansion i indholds-

områder, og elevernes helhedsudvikling er blevet fremhævet i formålsformuleringen 

af idrætsfaget.45 Idrættens personlige og sociale dannelsesmæssige potentiale blev 

i denne periode en dominerende faktor. Man kan sige, at fokus blev rettet mod 

personlige og sociale læringsmål. I de senere år er skoleidrætten, blandt andet for-

anlediget af den store opmærksomhed, der er rettet mod den øgede forekomst af 

overvægtige børn, igen begyndt at vende sig mod fagets sundhedsskabende poten-

tialer. Dog i en modificeret udgave, hvor fagets mål er at lære eleverne om sundhed 

og fagets ringe timetal taget i betragtning ikke at gøre dem sunde. Fokuseringen 

på sundhed er blevet yderligere skærpet på de gymnasiale uddannelser, efter at 

undervisningsminister Bertel Haarder inspireret af fitnessguruen Chris MacDonald 

har ændret på læreplanen i obligatorisk idræt for det almene gymnasium. Bertel 

Haarder mener, at idrætsundervisningen i gymnasiet i nogle tilfælde har været så 

teoretisk, at den fysiske aktivitet er gledet lidt i baggrunden og vil med indførelsen 

af den nye læreplan sikre sig, at eleverne får pulsen op i idrætstimerne. Læreplanen 
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foreskriver, at eleverne skal være fysisk udfordret i mindst 20 minutter i de fleste 

idrætstimer. Undervejs skal test og vejledning være med til at give eleverne en 

fornemmelse af, at de hele tiden udvikler sig og forbedrer deres fysik.46 Idræt som 

dannelses- og kulturfag er dermed bragt endnu mere under pres. Er idræt i gymna-

siet på vej mod at blive til fysisk træning? I Undervisningsministeriets signalement 

af idræt i folkeskolen bliver idrætstraditioner og -kulturer stadig fremhævet som et 

af de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Både skoleidrætten og forenings-

idrætten er således baseret på, at kulturel dannelse er et vigtigt perspektiv. I det 

følgende vil der imidlertid blive argumenteret for, at det overvejende er børnekul-

tur med øje for socialisering og i mindre grad børnekultur på børnenes præmisser 

– børns egenkultur, der har været i fokus. 

Kultur og børn?
Hvad menes der egentlig med kultur? Og med børn? Hvis børn, idræt og bevægelse 

skal ses i et kulturelt perspektiv, kan det være hensigtsmæssigt med en nærmere 

bestemmelse af disse begreber. Kultur er et komplekst begreb, der på den ene side 

kan forstås som et hverdagskulturelt kulturbegreb, der omfatter ‘the whole way 

of life’ – livet i sin helhed, og på den anden side som et æstetisk kulturbegreb, der 

omfatter kulturelt frembragte produkter.47 I den første betydning er kultur noget, 

man er, i den anden betydning er det noget, man har. 

Tidligere var det hverdagskulturelle kulturbegreb kendetegnet ved forestillingen 

om, at kultur er hævet over de enkelte individer, udspiller sig i naturligt afgrænsede 

enheder, og at den kan indsamles og beskrives gennem minutiøse kortlægninger.48 

I de seneste 30 år er dette kulturbegreb blevet udsat for kritik, og ikke mindst en-

gelske subkulturstudier i 1970’erne viste, at der herskede samtidige, konkurrerende 

kulturelle forestillinger. Det sammenhængende kulturbegreb med forestillingen 

om homogene samfund med fælles værdier og strukturer er altså på retur. I stedet 

mente man, at et samfund kunne beskrives gennem dets delkulturer. Eksemplerne 

herpå er mange. Ældrekultur, uddannelseskultur, rockerkultur, kropskultur, idræts-

kultur, ungdomskultur, børnekultur etc. Logikken er så at sige, at hvis vi beskriver 

alle delkulturerne, så giver summen af dem den danske kultur – som brikker, der 

skal samles til et puslespil. Hvis ‘den store kultur’ dissekreres i tilpas små dele, så 

genopstår ordenen, og delkulturerne vil fremstå som homogene enheder. Inden 

for de seneste årtier er der rejst kritik af denne kulturforståelse, idet den reducerer 

mennesket til passiv kulturbærer på bekostning af rollen som aktiv kulturskaber.49 

Det klassiske kulturbegreb gør det vanskeligt at forstå forandringer og den kultu-

relle mangfoldighed, som er åbenlys omkring os. Kultur opfattes derfor i stigende 

grad som det, der disponerer os til at handle i bestemte mønstre uden at bestemme 

konkrete handlinger.

Kultur er også æstetisk sanselighed og tager en bevidst og tilsigtet form, som rum-

mer en fortolkning af os selv og verden, og som kommunikerer fra, til og om følelser. 

Kultur er i den forståelse produkter, der skal bidrage til at give ethvert af livets øjeblikke 

mere skønhed, mere mening.50 Kultur ses her som en kamparena for selvudfoldelse og 

meningsdannelse. Man kan lytte til musik, se et teaterstykke, læse en bog eller nyde 

et kunstværk på et museum, men man kan også selv og i fællesskab med andre 

spille musik, lave teater og udtrykke sig kunstnerisk på andre måder – og man kan 

dyrke idræt. I Danmark har man valgt at placere idræt under Kulturministeriet, og 
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som sådan må man forvente, at idræt praktiseres efter de officielle kulturpolitiske 

principper om ytringsfrihed, kvalitet, demokrati og decentralisering og med henblik 

på at skabe mening og skønhed. Inden for den æstetiske kulturforståelse hersker 

der imidlertid også kampe om den rette forståelse. I 1980’erne og 1990’erne var 

kulturpolitikken i Danmark karakteriseret ved en høj prioritering af inddragelse og 

værdier om medborgerskab og demokrati, mens de senere år har vægtet et mere 

professionelt og kommercialiseret kulturmiljø, hvor begrebet kunstnerisk kvalitet 

er i centrum.
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Et vandhul, en kæp og nogle gode kammerater er gode rammer for leg og fysisk aktivitet 

på børnenes egne præmisser. 
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Børn som kulturel kategori
Forudsætningen for at det er meningsfuldt at interessere sig for rum, der bevæger 

børn i et kulturelt perspektiv, er, at der kulturelt set er noget, som får børn til at 

skille sig ud som en særlig kategori. Udgør børns kultur en sådan afgrænset og ho-

mogen sammenhæng? I et snævert biologisk perspektiv er børn som en universel 

kategori åbenlyst meningsfuld. Børn er ikke udvokset, deres muskelkraft er mindre, 

hovedet er relativt større end hos voksne osv. Tilsvarende kan man fra et udvik-

lingspsykologisk perspektiv identificere en række karakteristiske træk hos børn i 

forhold til fx kognitive kompetencer, emotionel udvikling, empati, begrebsudvikling 

og sprogdannelse. 

Er det muligt på tilsvarende vis at beskrive nogle kulturelle træk, der er fælles for alle 

børn? Eller man kan spørge, om det giver mening at betragte børns kultur isoleret 

fra voksnes kultur.51 Når man betragter børn som en særlig kategori, skal man være 

opmærksom på, at der er en risiko for, at man kun får øje på forskellene mellem 

børn og voksne og ikke lighederne. I børnekulturforskningen ligger en iboende risiko 

for, at der udføres eksotiske studier, hvor det konstant er forskellene, som betones. 

Et sådant fokus risikerer at ske på bekostning af de mange overleveringer mellem 

generationerne og en opmærksomhed rettet mod hverdagslivets betydning. 
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For ikke så mange år siden markerede konfirmationen i 13-14 års alderen over-

gangen fra barn til voksen. Siden hen har ungdomsbegrebet og teenagealderen 

kilet sig ind som væsentlige faser i livet. I de seneste år har “børns” forandrede 

kultur- og forbrugsvaner foretaget endnu et indhug i barndommens tid. Børn er 

ikke længere børn, indtil de bliver teenagere. Alderen mellem barndom og ungdom 

er blevet kaldt betweens og dækker almindeligvis over de 8-12årige, der udgør en 

ny kategori af børn (eller unge?) – et særligt segment med egne kulturelle mønstre 

og forbrugsvaner.52 

Hvis kultur forstås som muligheder og dispositioner og ikke som forudbestemte 

mønstre, kan børns kultur ikke længere forstås som passive tilegnelsesprocesser. 

Den socialvidenskabelige forskning i børn har i denne henseende gennemgået et 

paradigmeskifte i retning af, at børn opfattes som handlende og bevidste individer, 

der aktivt skaber og medskaber deres sociale og kulturelle virkelighed. Børns nye 

status har for børnekulturforskningen betydet, at man ikke blot interesserer sig 

for kultur produceret for børn, men også for kultur produceret med børn og kultur 

produceret af børn.53 Kultur for børn har traditionelt været domineret af det æste-

tiske kulturbegreb, hvor det børnekulturelle mål har været at formidle de voksnes 

kunstproduktioner for børn. Da man i begyndelsen af 1980’erne begyndte at tale 

om kultur af børn, var det både et udtryk for kulturbegrebets hverdagskulturelle 

drejning, men også et udtryk for en demokratisering af børnekulturen. Børn har 

også ret til at udtrykke sig kulturelt – og gør det. Kultur af børn har de seneste 20 

år ændret karakter med den informationsteknologiske udvikling, hvor børns me-

diekompetencer eksempelvis ofte overgår voksnes. Børn er i dag på en række felter 

kompetente kulturproducenter i en verden, som mange voksne dårligt kender og 

ikke forstår. I den forstand er betydningen af kultur med børn også blevet mind-

sket, idet børnene i det mindste på nogle felter ikke er afhængige af voksnes ofte 

pædagogiske mellemkomst. 

Spørgsmålet er i denne sammenhæng, om organiseringen af idrætsaktiviteter og 

indretning af idrættens rum har fulgt den almene børnekulturelle udvikling? Bliver 

børn inddraget som skabere og medskabere af idrætskultur og rum til bevægelse? 

Er der sket en demokratisering af børneidrætten, som svarer til den øvrige børne-

kultur og til børnenes hverdagsliv i almindelighed? Bliver idræt og idrættens rum 

udelukkende udviklet for børn, eller bliver de også udviklet med børn og af børn? 

En stor del af de idrætsfaciliteter, der bruges af børn, er skabt til idrætsdiscipliner, 

hvor konkurrencer, regler og turneringer er dominerende. Godt halvdelen af alle 

børn dyrker således idræt i almindelige idrætshaller, der er dimensioneret efter de 

internationale håndboldregler. Når børn melder sig ind i en idrætsforening, bliver de 

helt overvejende mødt af regelstyrede og voksenstyrede lege, der opdeler børnene 

efter køn, alder og præstationsevner. Den pædagogiske træner bærer muligvis over 

med barnet, der laver dobbeltdribling, hver gang han får bolden eller insisterer på at 

opfinde et nyt gymnastikspring, men det billiges ikke, for målet med bevægelserne 

er kendt og defineret på forhånd. Den medbestemmelse og aktive inddragelse, der 

har kendetegnet børnekulturens udvikling i de seneste årtier, ser ud til at have haft 

vanskeligt ved at slå igennem i idrætsforeningerne. 
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Idrætsforeningernes begrænsede tilpasning til den børnekulturelle udvikling i ret-

ning af større medbestemmelse og behov for større selvbestemmelse blandt børn 

og unge kan udover, hvad der fremgår af statikkerne, aflæses af de kropskulturer, 

der opstår udenfor foreningsregi. De mange forskellige streetkulturer, der ofte in-

deholder stærke kropslige elementer og et rigt mål af bevægelseskvalitet, kan ses 

som eksempel herpå. Skatere og traceurs (dem, der dyrker parkour eller urban tricking) 

er eksempler på unge, der gør modstand mod regler og søger udvikling, kreativitet 

og frem for alt med- eller selvbestemmelse. Idrætsforeninger er en organisatorisk 

ramme, der er fantastisk til at bringe børn og unge i bevægelse, men det er vigtigt, 

at der parallelt med rum til foreningsaktiviteter indrettes rum, der appellerer til 

andre organisationsformer og børn og unge med andre behov. 

Børn og unge i streetkulturen skaber selv rum til og indhold i deres bevægelsesaktiviteter. 

Med deres nyfortolkninger af de eksisterende rum tegner de byen på ny med en form for 

kropslig graffiti. 
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Flere børnekulturer
Voksne har noget for med børn. Vi opdrager og underviser dem. Hvad enten det er 

i daginstitutionerne, skolen, fritiden, i idrætsforeningen eller i hjemmet, så er en 

stor del af voksnes opmærksomhed mod børn styret af at lære dem noget. Børn er 

på vej og skal klædes på til at klare fremtiden. De lever imidlertid også i nuet og 

skal have lov til at være børn. I arbejdet med børns kultur kan man skelne mellem 

begreberne becoming og being.54 

Becoming BeIng

Læren Væren

Fremtiden Nuet

Skole (arbejde) Fritid

Voksenstyret Børnestyret

træning Leg

I praksis er det i reglen ikke sådan, at becoming og being optræder som modsætnin-

ger. Træning kan sagtens være en leg, og leg kan også være træning. Det er ikke så 

simpelt, at becoming er at yde og being at nyde. Der kan være stor nydelse forbundet 

med at være på vej, og det kan også vise sig som et hårdt (identitets)arbejde at være 

i nuet, forvalte fritiden og være selvstyrende. 

Begreberne dækker imidlertid over to forskellige børnekulturelle grundholdninger. 

På den ene side er der tale om et socialiseringsperspektiv, hvor kunst og kultur er 

redskaber for almen socialisation, dannelse og uddannelse. Kultur defineres, tilrette-

lægges og formidles af voksne på baggrund af sociale, pædagogiske og psykologiske 

logikker og vægter formelle kompetencer som læsefærdigheder og faktuel viden. På 

den anden side er der tale om et æstetisk sanseligt kulturparadigme, hvor kunst og 

kultur er redskaber til oplevelser, erkendelser, udforskning, leg og socialt samvær. 

Kultur forstås dermed som børns egenkultur, deres lege- og kammeratskabskultur, 

og ses i et æstetisk, narrativt og oplevelseskulturelt perspektiv, hvor det er infor-

melle kompetencer, processens egen betydningsskabelse og oplevelsens personlige 

værdi, der er i fokus.55 

Der er i de seneste årtier sket en stigende institutionalisering af børns fritid. Efter 

skoletid går de fleste børn i skolefritidsordning eller fritidsklub, og den øgede del-

tagelse i idrætsforeningernes aktiviteter for børn forstærker billedet af, at børn i 

dag har meget lidt tid uden voksenopsyn, hvor de helt selv kan organisere deres 

samvær. Denne udvikling forstærkes af, at fritidspædagogikken i skolefritidsord-

ningerne i disse år underlægges en politisk styret læringsdiskurs med indførelse af 

lektiehjælpscaféer og opstilling af læringsmål. På den baggrund vil det næppe være 

en overdrivelse at sige, at der er sket et skred fra being mod mere becoming. Sociali-

seringsparadigmet synes at være i færd med at kolonisere børnenes livsverden af 

leg og fritid på bekostning af kulturparadigmet. 

Samtidig med at man kan glæde sig over, at 90 % af alle børn fra 7-15 år i 2007 var 

aktive i en idrætsforening, er det værd at bemærke, at idrætsforeningernes suc-
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ces formentlig er sammenfaldende med, at børns bevægelsesaktivitet i stort set 

alle andre sammenhænge er faldende.56 Idrætsforeningerne indtager altså i dag 

en dominerende position i børns bevægelseskultur og i forhold til at danne børns 

bevægelsesvaner. Fra et sundhedsperspektiv har det mindre betydning, hvorledes 

børn bevæger sig, men ud fra en kulturel vinkel er der forskel på, om man spiller 

fodbold i en idrætsforening, mellem blokkene, på gaden eller i haven. I fodboldklub-

ben vil det i reglen være socialiseringsparadigmet, der dominerer fx ved, at trænin-

gen er styret af en voksen, og målet er at blive en bedre fodboldspiller indenfor et 

vist hierarki. Når man spiller fodbold under uorganiserede rammer, er det legen og 

den umiddelbare væren, der er drivende. Er det ikke længere sjovt i nuet, ophører 

spillet i sin eksisterende form. Holdene ændres, reglerne redefineres, eller legen 

ophører helt. 

I skolen er det børnekulturelle socialiseringsparadigme formentlig endnu tydeligere. 

Naturligvis skal børnene trives i skolen, men skolens legitimeringsgrundlag er først 

og fremmest, at børnene skal lære noget. Børn bliver til elever og behandles som 

becoming. Idrætsfaget er et fag som skolens andre fag med ambitiøse læreplaner, 

men samtidig betragtes det også som et rekreativt afbræk, et frikvartersfag eller et 

bevægelsesfag, hvor eleverne skal have det sjovt og få sved på panden.57 Når idræts-

lærerne fortolker idrætsfaget i retning af kulturparadigmet, er det imidlertid ikke 

god latin. Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af idræt i folkeskolen peger 

eksempelvis ensidigt på, at læring bør fremstå tydeligere som målet med faget.58

Det er ikke kun idrætsfaciliteter, der bevæger børn, men der bliver færre af ‘de andre rum’, 

som skaber bevægelse i børns hverdag. 

Fo
to

: S
t

Ig
 N

ø
r

h
A

LD



41

Best practice – inspiration fra 
eksisterende Byggeri

Idrætsforeninger er ikke de eneste, der bygger bevægelsesrum til børn, ligesom 

der inden for de etablerede idrætsforeninger er eksempler, som bryder med den 

dominerende konservative praksis. I det følgende vil en række eksempler på eks-

traordinære byggerier, der på forskellig vis har skabt nye muligheder for bevægelse 

blandt børn, blive præsenteret. Børnekulturhuse, legelande, daginstitutioner, skoler 

og idrætsforeninger udgør inspirationen, ligesom de nye informationsteknologiske 

muligheder for at skabe bevægelse tages op. Eksemplerne er fundet frem, fordi de 

er nytænkende. De konkrete rumlige og arkitektoniske løsninger er i sagens natur 

unikke. Når de forskellige rum alligevel præsenteres i kategorier, er det, fordi de i 

deres pædagogiske og ideologiske ophav er repræsentative. En skole, et offentligt 

børnekulturhus og et privatejet legeland har naturligvis forskellige forudsætninger 

og mål, som kan aflæses i de rumlige udformninger. 

Børnekulturhuse
Siden starten af 1980’erne, hvor børnekultur som et selvstændigt indsatsområde 

blev sat på dagsordenen, er der udviklet mange lokale modeller med henblik på 

at sikre opmærksomhed mod denne særlige målgruppe. Børnekultur har mange 

ligheder med andre kulturområder og kunstarter, men det har også sine særlige 

logikker, der betyder, at kultur for, med og af børn ikke altid trives optimalt inden 

for de traditionelle kulturinstitutioners rammer. I mange kommuner har man valgt, 

at kulturen skal komme ud til børnene, andre steder har de kommunale børnebi-

blioteker løftet en væsentlig del af opgaven. I de senere år er der dukket en række 

eksempler op på lokale børnekultursatsninger, der har fået deres eget hus, hvor 

rum og arkitektur er indrettet særligt med henblik på at stimulere børns sanser 

og nysgerrighed. På Amager er man tæt på at kunne realisere års arbejde med at 

skabe et børnekulturhus. Det tegner til at blive et spændende hus, hvor børnene 

tidligt i processen har været inddraget i udformningen heraf. I Kolding og i Berlin 

har man allerede realiseret drømmene om at skabe nogle unikke rammer om kultur 

for, med og af børn. 

I Kolding har man indrettet en gammel skole til børnekulturhuset Nicolai for børn. 

På de ca. 1.300 kvadratmeter er der indrettet aktivitetsrum, oplevelsesrum og san-

serum til de mindste børn og deres forældre. Huset fordeler sig på fire etager, hvor 

hvert rum har sin særlige tematik. En teatersal – Grotten – med scene og udklæd-

ningstøj, et værksted – under Skyen – hvor der kan produceres billeder og kreative 

installationer, et computerrum – Mellemrummet – hvor man kan lave film, en systue 

– Himmelrummet – hvor man kan sy og designe tøj og et bevægelsesrum – Junglen 

– hvor man kan lege og tumle. I de enkelte rum har man tilstræbt at samstemme 

indretning, tematik, aktivitet og farver, så de understøtter hinanden og skaber en 
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helhed i den sanselige oplevelse. Især tre af rummene appellerer til fysisk bevæ-

gelse.

Grotten er en teatersal, hvor børn og voksne kan iagttage skuespillernes præstationer 

eller selv indtage de skrå brædder. Jordfarver understøtter oplevelsen af fordybelse, 

indlevelse, og at man her træder ned i tempo. De mange trappetrin fører ned til 

scenen, hvor udklædningstøj og rekvisitter venter på at blive besjælet og indgå i 

fantasifulde fortællinger. Rummet trækker børnene ned i rampelyset, hvor de kan 

optræde og spille komedie. Trappen er nu forvandlet til tilskuerpladser, og scenen 

er sat til et rum, hvor alt kan ske. 

Junglen er fyldt med lianer, der strækker sig fra jorden og helt op under trækroner-

nes himmel. Forestil dig et rum så grønt! Et blødt gulv og lange grønne tykke tove 

fra loft til gulv. Automatisk følger øjnene de lange linjer opad. Øverst oppe – eller 

måske kun halvvejs – overraskes blikket af et spejlloft, som forstørrer og forlænger 

hele rummet. Rundt om tovene er der god plads og kasser, man kan kravle på, flytte 

med og balancere på.
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Børnekulturhuset ‘Nicolai for børn’ i Kolding.



43

Skyen er ikke en helt almindelig sky. Den er firkantet og lavet af glas, men kan 

holde til to elefanter! Alligevel kræver det lidt mod at kravle ned i Skyen. Man får 

et andet perspektiv på verden, når man kan ligge på maven og se på aktiviteterne i 

værkstedet nedenunder lidt fra oven. For nogle børn appellerer de mange bolde til 

høj aktivitet og kampe med boldene, mens andre fordyber sig i de forbipasserende 

skyer uden for vinduet.  

I udkanten af Berlin har man indrettet et børnemuseum i en nedlagt kirke. De ca. 

1.200 kvadratmeter i den ombyggede Elias kirke er fordelt på bl.a. udstillingsom-

råde, legeområde, scene og tilskuerpladser, café, kirkeorgel og trykkeri. Machmit 

– Museum für Kinder bygger på et børnekulturelt syn, hvor det – som det fremgår 

af navnet – er en vigtig pointe at inddrage børnene, så de bliver aktivt deltagende. I 

modsætning til tidligere museumsforståelser, hvor man ensidigt satsede på at infor-

mere et passivt publikum gennem visuelle og i mindre grad auditive installationer, 

inddrages børnene aktivt ved, at de skal gå på opdagelse, udforske problemstillinger 

og gennemføre små eksperimenter. Ved at være tæt på og deltage i de kunstneriske 

processer og håndværksmæssige aktiviteter er det målet at skærpe børnenes opfat-

telsesevne i dagligdagen. Kroppen inddrages aktivt som en ressource. Børn har lyst 

til både at lege og at lære, og hvis man kan finde den rette balance herimellem, kan 

man få nogle både glade og motiverede børn som museumsgæster. 

Fo
to

: pA
LLE p

E
t

E
r

 S
K

o
V

Børnekulturhuset ‘Nicolai for børn’ i Kolding.
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Det høje kirkerums muligheder er udnyttet ved at indbygge klatremuligheder. 

Klatremøblet er stilfuldt tilpasset det klassiske rum, og med sine overraskende og 

uforudsigelige ruminddelinger appellerer det til udforskning og fysisk aktivitet. Når 

man bevæger sig rundt i den tredimensionelle labyrint, kommer man hele tiden til 

nye udkigsposter, hvor man kan se rummet fra en ny vinkel eller se ud over byen 

gennem et af de gamle bevarede vinduer. 

Machmit – Museum für Kinder, Elias kirken, Berlin. Arkitekt: Klaus Block.
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Det skrånende legeområde på taget af daginstitutionen på Krausesvej i København udfor-

drer børnenes motorik. Det er ikke blot motorisk udfordrende at kæmpe sig op ad “bjerget” 

eller at løbe nedad, det udfordrer også børnenes lege. Måske bliver opholdet mere flygtigt, 

måske appellerer det til at sidde eller ligge understøttet af de grønne puder? 

Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter. 
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Legelande
Legelande henter deres indholdsmæssige inspiration i legepladser. I Danmark har 

legepladser tradition for at være åbne for alle. I reglen er de placeret udendørs i det 

offentlige rum ved skoler, i parker, i boligkvarterer eller ved åbne pladser i byrum-

met. Tanken om gratis tilgængelige legepladser til alle børn har været en naturlig 

del af forestillingen om et godt børneliv og er som sådan i tråd med logikken i den 

danske velfærdsstat. Hvis blikket vendes mod indendørs legepladser, er mønsteret 

imidlertid noget anderledes. Bortset fra nogle få kommunale og pædagogisk styrede 

indendørs legetilbud er det relativt nyt, at man indretter indendørs rum som lege-

pladser. Det er naturligvis dyrt at bygge meget pladskrævende legepladser under 

tag, og dernæst er der en indgroet forestilling om, at det er godt for børn at komme 

ud i den friske luft. 

Kommercialiseringen af leg har i tivoliseret form en lang historie, og fra midten af 

1970’erne får kommercielt drevne forlystelsesparker yderligere et udtryk med frem-

komsten af diverse sommerlande. Sommerlandene er karakteriseret ved at appellere 

til familier, overvejende være baseret på udendørs aktiviteter og – naturligvis – ligge 

i sommerlandet. Kriteriet for aktiviteterne synes primært at være underholdning, og 

selvom en række elektriske og motoriserede forlystelser kalder på inaktivitet, er en 

dag i et sommerland i reglen det samme som en dag med meget bevægelse, hvad 

enten det er i havetrampoliner, på klatrestativer eller i badelandsfaciliteter. 

I de sidste 10 år har et nyt legelandskoncept set dagens lys bl.a. inspireret af lege-

lande i England og Holland. I forbindelse med større byer, ofte placeret i indkøbs-

centre eller i betonhaller i industrikvarterer, indrettes legepladser primært for børn, 

men også med appel til unge og voksne. Legelandene er ofte bygget op om meget 

pladskrævende oppustede hoppeborge og store farvestrålende klatremiljøer. Le-

gelandene placeres i reglen i haller, der er bygget til et andet formål. Gulve, vægge 

og lofter er ofte af beton og uden vinduer, som giver naturligt lys eller kan skabe 

kontakt til omverdenen. Der er sjældent samspil mellem rummet og de legered-

skaber, der er attraktionen. Informationer fra personalet bliver kunstigt medieret 

af højtaleranlæg, lugten fra friture er umiskendelig, og store områder er indrettet 

til cafeteria. Når man først er inde i et legeland, er det umuligt at sige, om man 

er i Herning eller Holland, Fields eller Fyn. På egne præmisser ser det ud til, at 

legelandene er underlagt en McDonaldisering, der ikke er ulig den ensretning, der 

karakteriserer idrætshallerne. 

De oppustelige borge, rutsjebaner, forhindringsbaner og lignende har med deres 

fjedrende og bløde egenskaber stor appel til fysisk leg og bevægelse blandt børn. 

Børnene kan hoppe højere og lave lidt vildere krumspring samtidig med, at sprin-

gene får en uforudsigelig og tilfældig karakter som resultat af de andre børns bevæ-

gelser. Klatremiljøerne er opbygget som labyrintiske tårne, hvor man kan bevæge 

sig sikkert rundt, mens man møder nye oplevelser og udfordringer i de forskellige 

rum, man kommer til. Det er spændende at gå på opdagelse, og de indendørs klat-

restativer egner sig godt til fangelege og andre aktiviteter med høj puls. Ligesom 

for de udendørs kommercielle forlystelsescentre er nøgleordet for aktiviteterne 

underholdning, og foruden de aktiviteter, der appellerer til bevægelse, er der des-

uden ofte en række spillemaskiner og lignende. 
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Enhver observation af aktiviteterne i et sommerland eller et legeland vil hurtigt kon-

statere, at her er der skabt rum, der bevæger børn. Kinderne er røde og håret klistrer 

svedigt ind til hovedet. Indretningen med klatrestativer og oppustelige redskaber 

skaber spontan leg og bevægelse uden voksnes indblanding og uden instruktioner 

eller regler. Redskaberne inviterer til at gå på opdagelse, inspirerer til bevægelse 

og igangsætter børnenes nysgerrighed og fantasi. Ligesom badelandene fylder de 

tomme svømmebassiner ud med kunstige bølger, rutsjebaner og bobler, så fylder 

hoppeborgene og klatrestativerne de tomme haller med aktivitet for børn. 

Hoppeborgen fra Legeland.dk i Århus er placeret i en stor tidligere industrihal. Den fysiske 

aktivitet er høj, men installationerne er ikke tilpasset rammerne. Hoppeborge og klatresta-

tiver udgør de bevægelsesappellerende hovedattraktioner.
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Løvens hule har siden 1999 eksisteret som et legeland for børn i Odense. Aktivitetsområdet er et 

stort klatrestativ i stærke signalfarver, hvor man kan rutsje, gynge og klatre i tre etager. Materialet 

er et stålskelet, beklædt med skumgummi og sikkerhedsnet, og overfladen består af presenninger 

og plastik. Desuden indeholder legelandet et cafeteria og mindre rum til fødselsdagsselskaber og 

lignende. Løvens Hule er i modsætning til mange andre legelande placeret i en smuk ældre bygning 

med masser af dagslys. Desværre integrerer klatrestativet ikke bygningens muligheder, så vinduerne 

eksempelvis kunne være naturlige mål for udforskningen og skabe et anderledes udkig over byen. 
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Erfaringerne fra udendørs legepladser viser imidlertid, at traditionelle legepladser 

har svært ved at fastholde børns interesse, og at de mister interessen i en tidligere 

og tidligere alder. Legelande med hoppeborge og klatrestativer er gode til at skabe 

bevægelse på kort sigt, men der er intet, der tyder på, at de kan fastholde børnene 

i bevægelse. Det er kendetegnende for både sommerlande og legelande, at det er 

udflugtsmål og på den vis aktiviteter, der er løsrevet fra hverdagslivet. Hoppeborge 

er gode til byfester eller “hoppe-loppe-dag” én gang om året. Tilfældighederne og 

uforudsigeligheden skaber latter og tumlen og overskrider til en vis grad aldersfor-

skelle. Det er legen og børnenes egenkultur, der sætter rammerne for aktiviteten. 

Hoppeborgen tilhører festens univers – man “går ikke til hoppeborg” en gang om 

ugen! Bemærk forskellen! Når hoppeborge gøres til en del af idrætten og hver-

dagens aktiviteter, så rettes uregelmæssighederne på overfladen ud, tumlen og 

tilfældigheder fra andres bevægelser elimineres, og krumspringene rationaliseres 

til springgymnastik. 

Legelande kan skabe spontan bevægelse og give farverige oplevelser, mens mulig-

hederne for progression og fordybelse er begrænset. 

Daginstitutioner
I Danmark er der tradition for, at både kvinder og mænd er erhvervsaktive. Erhvervs-

frekvensen blandt danske kvinder er blandt de højeste i verden. For at det er muligt, 

har vi opbygget en række pasningstilbud til børn og unge. Institutionaliseringen 

er så udbredt, at mange danske børn lever størstedelen af deres vågne timer i 

institutioner – vuggestuer, dagplejer, børnehaver, skoler, SFO’er, klubber og ung-

domsklubber. Den massive institutionaliseringsgrad har stor betydning for børns 

almene udvikling og trivsel, og institutionernes fysiske omgivelser og holdningen 

til, hvordan de må benyttes, er derfor et afgørende element i børns mulighed for 

bevægelse i hverdagen. 

Historisk set har bevægelse i skoler og institutioner haft ringe kår. Få voksne og 

mange børn på lidt plads har været medvirkende til en disciplineringskultur, hvor 

stille børn var gode børn. I takt med reformpædagogikkens skiftende bølger har 

forståelsen af bevægelse som en naturlig del af børns hverdagsliv vundet stigende 

indpas. Indførelsen af pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne, hvor krop og 

bevægelse har en fremtrædende plads, er et konkret eksempel herpå. Skolernes 

aktuelle fokus på læringsstile er tilsvarende udtryk for en accept af, at læring kan 

foregå på forskellig vis, og at bevægelse for nogle børn er en vigtig kilde til at fremme 

erkendelse. 

Undersøgelser fra daginstitutioner viser, at når det samlede areal kommer under 

3 m2 pr. barn stiger støj- og konfliktniveauet.59 Der er en tendens til, at de voksne 

i institutioner med lidt plads kommer til at optræde som politibetjente i stedet 

for pædagoger, hvor deres vigtigste funktion er at regulere den tætte trafik. Det er 

imidlertid langt fra alle daginstitutioner, der er begunstiget med 3 m2 pr. barn. I det 

nedenstående fremhæves nogle enkelte eksempler på, hvordan daginstitutioner 

med god plads har udnyttet disse muligheder, men især er der fokus på eksempler, 

hvor rum og bevægelse er sammentænkt i en kreativ cocktail med henblik på at 

skabe oplevelseskvalitet blandt børnene. En væsentlig inspirationskilde til ander-

ledes rumlige løsninger kommer fra Reggio Emilia i Italien, hvor rummet er blevet 
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fremhævet som ‘den tredje pædagog’. Grundholdningen er her, at rum i daginsti-

tutioner skal åbne muligheder, perspektiver og kvaliteter, der kan berige børnenes 

leg – fx ved at arbejde med overraskende og uforudsigelige former og løsninger. Et 

eksempel herpå er i højere grad at integrere alle tre dimensioner i rummet aktivt. Alt 

for ofte bliver rum kun tænkt i bredde og dybde uden blik for mulighederne i højden. 

Rum med trapper, indskudte etager, trin og niveauspring pirrer nysgerrigheden og 

udfordrer motorikken. I Reggio Emilia-pædagogikken taler man ofte om at lade 

børnenes 100 sprog blomstre ud fra en betragtning om, at børn er aktive subjekter, 

der lærer mest gennem aktiviteter, hvor de får lov at være aktive og medskabende. 

Børn opfattes som kompetente og læringsvillige subjekter. De voksnes rolle er at 

se og lytte til børnene og på baggrund heraf skabe rum, der udfordrer. Der er ingen 

grund til, at voksne lærer børn noget, de godt selv kan lære!
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I Børnehuset på Trøjborg i Århus har man med stor kreativitet, enkle midler og sans for 

det æstetiske skabt rum, der bevæger børn. Børnene finder uophørligt nye veje fra rib-

berne og klatregrebene op i de to stænger under loftet. Klatre, springe, gribe, svinge, fire, 

slippe, lande og forfra igen.
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I Fuji-børnehaven i udkanten af Tokyo har man forsøgt at forene bevægelse, pædagogik og arkitektur. 

Inspireret af Reggio Emilia-pædagogikken er børnehaven opbygget med henblik på at skabe et miljø, 

hvor arkitekturen understøtter børns evne til selv at lære og til selv at ville lære. De voksnes rolle be-

står i at stimulere processer og aktiviteter, der gør børnene til selvstændige individer uafhængige  

af voksne. Børnehaven er opbygget som en oval cirkel, hvor taget indgår som en integreret del af lege-

pladsen. Ved at udnytte tagfladen opnås der et niveauspring med trapper, rutsjebaner og udsigtsposter. 

Tagets cirkulære form skaber desuden en fantastisk løbebane, hvor det er en smittende og populær  

aktivitet at løbe rundt i flok – ikke fordi børnene blive bedt om det, men fordi det er muligt.60
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I Børnehaven Prinsen i Viborg har man sammen med Kulturprinsen arbejdet med at 

skabe ‘den levende fortællings rum’.61 Rummet er indrettet i et samarbejde mellem 

en scenograf, en kunstner og de ældste børn i børnehaven. Gennem tingfinderture, 

fortællinger og lege udvikles en fælles mytologi, der danner afsæt til at indrette 

et rum med udgangspunkt i børnenes oplevelsesverden. Børnenes fælles fortæl-

linger inddrages i en medskabende proces. Rummet overdrages til børnene, som 

tager det i besiddelse og udvikler nye lege og fortællinger i scenografien. Når man 

skal ind i ‘den levende fortællings rum’, går man ikke blot igennem en dør. Først 

skal man sige den hemmelige kode. Derefter kommer man ind i et magisk spejl-

kabinet, der virker som en sluse. Rummet er ikke så stort, og man kan ikke lave så 

meget, men det er ikke rigtig til at komme videre, for man bliver mødt af et væld af 

sanseindtryk. Lys og lyde er som ingen andre steder, og lugtene fra strandskaller, 

sand og tang bringer tankerne hen på sommer og tingfinderturen til Limfjorden. 

Efter spejlkabinettet kommer man ind et større rum, hvor der er indbygget en halv 

etage i den ene side. I den fjerneste ende kan man gå op ad en gammel trappe og 

langs en balkon komme hen til et brandmandsrør, der forbinder de to etager. Efter 

nogen tids overvindelse tør alle børnene lade sig fire ned, og for de mest adrætte 

består udfordringen i at arbejde sig opad mod tyngdekraften. Når man firer sig 

ned ad brandmandsrøret, forsvinder man ikke bare ned i et lignende rum med 

sikkerhedsbelagt faldunderlag. Man opsluges af en silkeblød mund, eller måske 

forsvinder man ind i et mørkt, uopdaget land, der ikke har fået navn endnu. Sce-

nografien forstærker oplevelsen og øger legeværdien for børnene. Rummet skaber 

bevægelse, hvor væren i nuet og kvalitet i meningsfuld bevægelse er i centrum frem 

for bevægelse, opgjort i kalorieforbrug. 

Børnehaven Prinsen i Viborg har indrettet et rum, der inviterer børn til anderledes fortæl-

linger og bevægelser. Scenografi: Thomas Kruse og Sara Topsøe-Jensen.
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Hvis fantasi i arkitektur og rumlig udformning skaber bevægelse hos børn, er Fri-

edensreich Hundertwassers børnehave i Frankfurt am Main ikke til at komme uden 

om. Børnehavens mure og tagflader flyder sammen med de omgivende arealer, og 

hele udformningen med tårne og kupler er som hentet ud af en fantasiverden, hvor 

alt er muligt. Kakler i murene, gesimser og kringelkroge, søjler og udkigspunkter, 

glasmosaik og farver er nogle få af de elementer, der karakteriserer børnehaven. 

Mens gynger og vipper er monofunktionelle og dikterende i deres lege- og bevæ-

gelsesmuligheder, er Hundertwassers arkitektur åben og motorisk udfordrende i 

dens irregularitet af skrå planer og naturlige udfordringer. Der er ingen rigtige el-

ler forkerte måder at bruge rummene – i stedet skal børnene selv fylde dem med 

mening. Tårnet med kuplen af guld gemmer på en masse historier og fortællinger, 

som bare skal leges. Der er derfor god grund til at bevæge sig op på taget, og det er 

morsomt at trille ned igen. 

Den levende fortællings rum og Hundertwassers børnehave er unikke eksempler på 

indretning af rum og udformning af byggerier, der tager udgangspunkt i et legende, 

kreativt og æstetisk perspektiv. Eksemplerne repræsenterer dermed en kulturfor-

ståelse, hvor oplevelser, udforskning, leg og socialt samvær har værdi i sig selv. 

Bevægelseskulturen er ikke værdifuld, fordi den fremmer sundheden, et læringsmål 

eller nogle motoriske idrætslige færdigheder. Bevægelse er værdifuld, fordi den er 

kultur, og fordi den i processen opleves værdifuld. 

Hundertwasser foran sin spektakulære børnehave i Frankfurt am Main. 

Arkitekt: Friedensreich Hundertwasser.
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Skoler i bevægelse
I Gentofte Kommune har man igennem en cirka 10-årig periode arbejdet med et 

ambitiøst skoleudbygningsprojekt (SKUB). De enkelte skoler har grebet det forskel-

ligt an i forhold til, hvilke pædagogiske visioner de ønskede bygningerne skulle 

understøtte. Det mest radikale og profilerede skoleprojekt har været Hellerup Skole, 

der har formet sig som et spændende bud på morgendagens skole, som også har 

stor betydning for den kropslige tilstedeværelse og fysiske aktivitet blandt børnene.62 

Skolen er et opgør med den traditionelle skolestruktur, der har domineret i det 20. 

århundrede, hvor en lærer underviser en klasse i et klasselokale i en time i et fag 

og med en lærebog. I stedet for klasselokaler og skoleskemaer er hverdagen løsere 

struktureret med ‘hjemområder’, der deles af storgrupper, og hvor tiden planlægges 

af mindre lærerteams. Udgangspunktet har været at skabe en mere fleksibel skole, 

baseret på en progressiv pædagogik, hvor projektarbejde i vid udstrækning er nøglen 

til at skabe sammenhæng og mening i det faglige stof og øge elevernes inddragelse 

og medbestemmelse. Den fleksible skole har også haft som målsætning i større 

udstrækning at tage hensyn til børns forskellige behov og forudsætninger. I den 

bestræbelse er Howard Gardners mange intelligenser og Rita Dunns koncept om, at 

børn har forskellige læringsstile, blevet udbredt. Fælles for projektarbejde, de mange 

intelligenser og læringsstile er et forøget fokus på kroppens betydning for læring, og 

at læring ofte fremmes ved at gøre noget frem for blot at lytte eller tale om det. 

De tomme spøgelsesgange fra sidste århundredes centralskoler er afløst af aktive og åbne 

arealer, hvor mobile reoler, nicher og afskærmninger skaber anderledes læringsmiljøer. 
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Københavns Kommune besluttede for få år siden at iværksætte et treårigt profil-

skoleprojekt på Bellahøj Skole. Bellahøj Skole er nu en idrætsskole. I stedet for de 

almindelige to ugentlige idrætstimer har alle eleverne fem idrætstimer ugentlig, 

ligesom der er oprettet en Team Danmark klasse, hvor eliteidrætsudøvere i 7. til 

9. klasse modtager ekstra træning i deres specifikke idrætsdiscipliner. Profilsko-

leprojektet har imidlertid et bredere sigte end blot elitesport og flere idrætstimer. 

Kropslighed og bevægelse tænkes ind i alle skolens rutiner, så forbud mod at løbe 

på gangene er blevet ophævet, lejrskolen har fået et mere kropsligt indhold, og 

også undervisningen i de boglige fag har skiftet karakter. Der, hvor det er muligt, 

indarbejdes kroppen som en læringsstil. Det indebærer, at det er legalt, at eleverne 

rejser sig op og fx går ud på gangen og gør noget. Skolen har indkøbt undervis-

ningsmateriale, der appellerer til en mere kropslig læringsstil (terninger, kegler, 

ærteposer), som står i skabe ude ved alle klasseværelserne, og gangarealerne og 

aulaen er blevet inddraget i undervisningen. For skolen har det handlet om at flytte 

en skolekultur, og at lærerne og skolen skulle opgive nogle restriktioner og forestil-

linger om, at hvis man ikke holder opsyn, eller hvis eleverne løber på gangene, så 

er det roden til alt ondt. 

Måske skulle vi slet ikke kalde os en “Idrætsskole”! 
Idræt sender jo nogle meget bestemte signaler – idræt 
foregår nede i gymnastiksalen og varetages af idræts-
lærere. Initiativerne rækker langt ud over et traditionelt 
idrætsbegreb, så en mere præcis betegnelse ville må-
ske være “En skole i bevægelse” eller “En bevægende 
skole”.63

I bestræbelsen på at skabe en ny – mere bevægelig – skolekultur og for at løse den 

konkrete udfordring med at skabe plads til fem skemalagte timer om ugen i en 

idrætsfacilitet til samtlige klasser på skolen har det været nødvendigt at foretage 

en række rumlige ændringer. I samarbejde med Keinicke & Overgaard Arkitekter 

valgte skolen at satse på både æstetiske signalværdier og funktionelle løsninger, 

hvor rum, der ikke tidligere var beregnet til bevægelse, blev inddraget hertil. 

Indgangspartiet (eller rettere indløbspartiet) til Bellahøj Skole lader ingen tvivl til-

bage. Man går ikke i skole på Bellahøj Skole – man løber i skole! Den traditionelle sti 

op til skolen med vægge, der tidligere var plaget af graffitimalere, er i dag omdan-

net til en scenografi, der fortæller, at man er på vej ind i en skole, hvor bevægelse 

og sport er en vigtig del af hverdagen. Scenografien er en symbolsk og æstetisk 

iscenesættelse af skolens værdisæt. Når eleverne kommer løbende op ad løbeba-

nen – og det gør de, for de kan slet ikke sidde invitationen til bevægelse overhørig 

– bliver de ikke mødt af en ringeklokke, men af højttalere, der byder dem velkomne 

med klapsalver. Klapsalver, der hylder børns naturlige og aktive kropslighed i ste-

det for at aflære dem bevægelighed. Skolens medarbejdere har i samarbejdet med 

arkitekterne hele tiden haft fokus på det økonomiske og praktiske. Holdbarheden 

og funktionaliteten skulle være i top, alt skulle være hærværkssikret og holdbart. 

Indgangspartiet er et af de elementer, hvor skolen lod sig overbevise af arkitekter-

nes blik for det æstetiske og i dag indrømmer, at de dengang talte ‘mod uendeligt 
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meget bedre vidende’. Hvis man vil ændre en skolekultur, en idrætskultur eller en 

bevægelseskultur, skal man foruden de funktionelle forhold også arbejde med de 

følelsesmæssige og tankemæssige konstruktioner. Det formår scenografien, man 

møder, når man løber i skole i Bellahøj. 

 

Indtil for få år siden blev styrketræning for børn og unge anset for fysisk skadelig, 

hvis den foregik i fitnessmaskiner, og fitnesstræning var definitivt i modstrid med 

folkeskolens dannelsesidealer. På begge felter har viden og holdninger ændret sig 

drastisk. Fitnesstræningen med styrketræningsmaskiner, løbebånd og motions-

cykler appellerer i høj grad til udskolingseleverne i 7. til 9. klasse. Netop eleverne 

i udskolingen er ifølge undersøgelser den gruppe af elever, der er vanskeligst at 

motivere til at bevæge sig.64 Det lyse lokale, indrettet med spejle og moderne fitness-

faciliteter, er blevet et populært undervisningslokale og personalegode. 

Indgangsparti, fitnessfaciliteter og gymnastiksal, Bellahøj Skole. 

Keinicke & Overgaard Arkitekter.
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Under renoveringen af idrætsfaciliteterne på Bellahøj Skole valgte man at satse på 

traditionelle løsninger i de eksisterende idrætsfaciliteter. Gymnastiksalene ‘kan’ 

således ikke noget nyt, som gymnastiksale ikke har kunnet i 100 år. I stedet for at 

opfinde nye funktionaliteter har man satset på en æstetisk revitalisering, hvor det 

vigtigste er, at det skal være et rart sted at komme. Nyt, flot, fedt gulv. Lys og far-

ver, maling på væggene og vinduer, der ikke går i stykker, hvis man rammer dem. 

Devisen har været: Der skal være ordentligt og pænt – det påvirker også børn, hvis 

omgivelserne er indbydende, ligesom det påvirker voksne. 
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Den lange gang har fået maling og nyt liv. Det har ikke været nogen bekostelig affære 

at motivere til bevægelse på gangen. For hver meter er der tegnet en tværgående 

streg, og med fem meters mellemrum er den samlede distance markeret. Hvor 

mange steder har man en 60 meter indendørs løbebane? Den største udfordring 

har været at overvinde de mentale barrierer. Skolen har ændret regelsættet for den 

indendørs adfærd, og man er begyndt at se mulighederne for bevægelse frem for 

mulighederne for forbud. Foruden kapløb på tid bliver gangen brugt til at øge forstå-

elsen for afstande, i matematikundervisningen øves tretabellen ved at sætte kegler 

for hver tredje streg, og i fysik bruges gangen, når der arbejdes med acceleration.

Bellahøj Skoles aula er placeret som hjertet i en organisme. Det er skolens centrale 

rum, hvor alle elever og lærere kommer igennem flere gange daglig. Som blodet 

bliver pumpet rundt gennem vener og arterier til muskler og organer, fordeler ele-

ver og lærere sig i klasselokaler og på kontorer. Bortset fra at blive brugt som gen-

nemgangsrum blev aulaen tidligere kun benyttet til morgensang mandag morgen 

og til nogle få, større arrangementer. Det var et rum fra en svunden tid, et rum, 

der blev forbundet med en masse restriktioner og negativ kontakt til eleverne. Det 

var ikke meningen, at man skulle opholde sig i rummet. Løb og leg var forbudt, da 

det forstyrrede undervisningen i de omkringliggende undervisningslokaler. Den 

primære effekt af forbuddene var konflikter, og eleverne udviklede lege, hvor ger-

ningsmanden ikke kunne pågribes – fx at spytte eller kaste tomater fra balkonen 

på de forbipasserende nedenunder. I forhold til den mentale proces med at ændre 

aulaen til et rum, hvor man godt må bevæge sig, har de rumlige indgreb været 

begrænset – og måske lidt overraskende. Ved at lydisolere dørene til de omkringlig-

gende klasselokaler har man gjort det mere tåleligt og legalt, at der foregår støjende 

aktiviteter, og ved at anlægge et sportsgulv og indrette rummet med bordtennis-

borde, air hockey og Nintendo Wii spillekonsoller har man skabt et bevægelsesrum, 
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60 meter indendørs løbebane, Bellahøj Skole.
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Maleri af Kandinsky og skitse af aulaens gulvstreger inspireret af Kandinskys maleri. 

Design: Keinicke & Overggaard Arkitekter. Nederst: Aula, Bellahøj Skole.
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som i høj grad appellerer til målgruppen. Stregerne på sportsgulvet er endnu et 

eksempel på, at man med scenografiske virkemidler har ønsket at påvirke elever og 

læreres mentale opfattelse af rummet. Stregerne er ikke defineret af nogen kendt 

idrætsdisciplin, men de ligner. I stedet for håndboldstreger eller opstregninger til 

basketball er stregerne inspireret af et maleri af Kandinsky. Formålet med aulaen 

er ikke at skabe en sportshal, men at signalere, at det er et aktivitetsrum, hvor man 

godt må bevæge sig.
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It, krop og bevægelse
Den informationsteknologiske udvikling er ofte blevet udråbt som fjende nummer 

et i bestræbelsen på at skabe rammer for et sundt og aktivt børneliv. Fjernsyn, com-

puterspil, spillekonsoller og lignende har unægtelig skabt inaktivitet og ofte asociale 

lege eller passiv tidsfordriv, der i bedste fald er harmløs. Børn og unge bruger i dag 

mange timer ugentlig på it-aktiviteter, ligesom fremkomsten af informationstek-

nologisk underholdning til børn er sammenfaldende med en voldsom stigning i 

forekomsten af overvægtige børn og unge. Det har derfor været nærliggende og 

sikkert heller ikke helt urimeligt at udråbe it til syndebuk. 

Teknologisk udvikling har historisk set handlet om at gøre hverdagen nemmere ved 

at lette byrden og modstanden i nødvendige gøremål som at lave mad, vaske tøj, 

transportere sig og så videre. I den vestlige verden er det ikke længere et mål i sig 

selv. Tværtimod ses en række initiativer og kulturelle strømninger, der stræber imod 

at skabe mere modstand. Vi får at vide, at vi skal tage trappen i stedet for elevatoren 

eller lade bilen stå og cykle til bageren. Motionisme er blevet en folkebevægelse. 

I de seneste år har udviklingen af digitale medier taget en ny drejning i retning af 

øget interaktivitet og inddragelse af fysiske bevægelser. En række nyskabende spil 

og legeredskaber betyder, at det ikke længere er den teknologiske udviklings skyld, 

at børn er inaktive – det er (forkert) anvendelse af de teknologiske muligheder, som 

medfører inaktivitet. Mest udbredt er spillekonsoller, der med forskellig teknologi 

registrerer de legendes bevægelser, tvinger dem ud på gulvet og ofte kræver en stor 

fysisk indsats. Sonys playstation var først med at introducere et lille kamera, der 

optager de legendes bevægelser og omsætter dem til præstationer på skærmen. 

Kroppen bliver så at sige til “mus” i computerspillet. I 2006 introducerede Nintendo 

en spillekonsol – Wii – hvor en interaktiv controller med et indbygget accellerometer 

holdes i hånden og gør det muligt meget realistisk at simulere sportsbevægelser 

som fx tennis eller baseball. I forhold til tidligere digitale muligheder er der meget 

bevægelse forbundet med disse spil – der rapporteres endog om overbelastnings-

skader, der ellers har været forbeholdt idrætsudøvere! Som konsekvens af de nye 

muligheder for at skabe bevægelse har Nintendo Wii udviklet et fitnessspil, hvor 

bevægelse er det primære på bekostning af legen. 

Vidensbrønden på Møllevangsskolen.
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På Møllevangsskolen i Århus har kommunen og forskere fra Århus Universitet ud-

viklet en vidensbrønd, der integrerer it, vidensdeling, bevægelse og læring. I vi-

densbrønden er skærmen og tastaturet skiftet ud med en stor horisontal glasplade, 

som aktiveres, når eleverne bevæger sig på den. Den store digitale flade lægger op 

til samarbejde og fysisk aktivitet og indgår således som en del af skolens arbejde 

med læringsstile. Erfaringerne med vidensbrønden er, at især drenge og fagligt 

svage elever kan fastholdes længere og eksempelvis viser mindre modstand mod 

at læse højt end i klasselokalet. Vidensbrønden appellerer i særdeleshed til de børn, 

der motiveres af konkurrence og lærer bedst gennem praktiske erfaringer. Endelig 

giver brønden gode muligheder for at arbejde med undervisningsdifferentiering, 

idet de dygtigste elever kan konstruere spil og spørgsmål til de elever, der lærer 

bedst gennem bevægelse. 

Producenter af legepladser og legetøj har i den seneste årrække måttet sande, at det 

bliver stadig vanskeligere at motivere børn til at lege på traditionelle legepladser og 

med traditionelt legetøj. Vippehøner fra Kompan eller klodser fra Lego bliver ikke 

ved med at være interessante så længe som tidligere. Legeværdien – forstået som 

den tid legetøjet er interessant at lege med – har været faldende. I stedet for at be-

græde udviklingen er en række af disse producenter begyndt at skabe intelligente 

legeredskaber, der integrerer digitale spil i udendørs lege- og klatreinstallationer. 

Udviklingen af mikrocomputere og sensorer har skabt nye muligheder for udvikling 

af interaktive legeredskaber og stativer. PlayAlive er et eksempel på en ny producent 

på markedet, der satser på at inddrage teknologi i deres udendørs legestativer med 

henblik på at forlænge legetiden. Deres flagskib er et klatrestativ, der formmæs-

Spider. Interaktivt klatrestativ med mikrocomputere og sensorer skaber nye former for leg 

og bevægelse. Design: PlayAlive.
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sigt er inspireret af en edderkop. 18 computer-satellitter med indbygget lys, lyd 

og berøringssensor giver mulighed for at lege eller spille aktiviteter med vægt på 

samarbejde, action eller strategi. Erfaringen viser, at hvis man integrerer computer-

spilslignende teknologi, kan man motivere børnene til at lege i længere tid og der-

med bevæge sig mere. Tanken er, at et traditionelt klatrestativ kan tiltrække børns 

opmærksomhed et begrænset antal gange, men hvis de skal blive ved med at finde 

det attraktivt, skal der være noget mere at komme efter. De interaktive spil, der er 

integreret i klatrestativet, indeholder spilkvaliteter, som børnene kender fra den vir-

tuelle verden, eksempelvis er konkurrenceelementet en central motivationsfaktor. 

Dernæst viser erfaringen, at legepladser, der integrerer teknologi, også appellerer 

til ældre børn. Endelig håber man, at andre typer af børn, der ellers ofte fravælger 

fysiske lege, vil blive tiltrukket af de computerspilsinspirerede legemuligheder. 

gymnastik- og bevægelseslandskaber for børn
De ovenstående eksempler viser, at der er grøde i udviklingen af nye typer bevæ-

gelsesrum til børn. Der er imidlertid også tegn på, at der i idrættens egne kredse er 

begyndt at blæse nye vinde. I projekteringen af nye gymnastikcentre i både Gladsaxe 

og Svendborg arbejdes der med idéer om særlige områder og faciliteter for børn, 

ligesom Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger arbejder på at fremme udviklin-

gen af gymnastikfaciliteter til børn. Længst fremme i realiseringen er Vejlby Idræts 

Klub med opførelsen af Århus Gymnastik- og Motorikhal. Den følgende beskrivelse 

af Århus Gymnastik- og Motorikhal kan således læses som svar på en række af 

de rejste problemstillinger og deres pragmatiske møde med virkeligheden. At nye 

tendenser ikke kommer alene, kan renoveringen af Nørrebrohallen i København 

indledningsvis være et eksempel på.

Nørrebrohallen er en gammel sporvognsremise, der, som konsekvens af at spor-

vognene blev udskiftet med busser i 1973, blev omdannet til et idrætscenter, som i 

dag rummer 14 forskellige idrætsgrene og danner ramme om forskellige kulturelle 

arrangementer. Hallen er imidlertid nedslidt og står overfor en større ombygning. 

I den forbindelse ønsker man at tiltrække nye brugergrupper blandt andet ved at 

opføre et nyt indgangsparti, der skal fungere som ikon for hallen og åbne den mod 

det øvrige byliv. Idéen er at skabe et rum, der også kan rumme den uorganiserede 

idræt. Et sted, hvor man kan mødes, strække ud efter løbeturen eller snakke, mens 

børnene leger i junglen.

I den visionære rumbeskrivelse skriver Keinicke & Overgaard Arkitekter:

“Forestil dig en jungle eller skov. Et stort virvar af træer, grene, lianer og klipper, 

som man kan kravle i, hænge i og sidde på. Midt i alle træerne, højt oppe, er 

en lille hule, et sted, hvor man kan trække sig ind og slappe af og høre musik. 

Når man ser op, ser man den blå himmel med hvide skyer mellem træernes 

grene. Med det billede på nethinden skal indgangspartiets junglelandskab ud-

formes. Junglen er stedet, hvor leg, motorik, udfordring og oplevelse kobles til 

en helhed. Den lægger op til fysisk udfoldelse og fri leg, den er udfordrende og 

et anderledes legetøj. Elementerne i junglen skal stimulere balance-, reakti-

ons- og koordinationsevner og udfordre motorikken og fantasien. Både børn 
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og voksne med trang til at røre sig vil automatisk tiltrækkes af dette sted, hvor 

de kan kravle, klatre, udforske og opleve. Junglen kan bestå af plateauer, torve, 

rebstiger, pinde, elastikker, klatrevægge, skum, rør osv.”

Nørrebrohallens indgangsparti er stadig kun på tegnebrættet, men er her fremhævet 

som eksempel på, hvordan man i ombygningen af eksisterende nedslidte idrætsfa-

ciliteter kan integrere en målgruppe, som hidtil har været overset. I ombygningen af 

mange idrætshaller er lokalsamfundet optaget af at indrette et fitnesscenter, som 

kan tilgodese den forøgede efterspørgsel på dette område. I stedet for at bygge mere 

til voksne kunne man også inddrage børnenes perspektiv og indrette et område 

helt på deres præmisser. 

Billedcollage udarbejdet af Keinicke & Overgaard Arkitekter. Collagen er et forslag til 

et nyt indgangsparti til Nørrebrohallen, hvor aktivitetsmulighederne er målrettet børn 

og uorganiserede idrætsudøvere. I baggrunden ses klatrestativet eller legemiljøet i flere 

etager. De motoriske udfordringer og sanselige oplevelser tilbyder sig som en pause i 

hverdagens trummerum eller som målet for børnene, mens deres forældre motionerer. 

Med sit transparente udtryk åbner legemiljøet sig mod resten af rummet og giver forældre 

og børn mulighed for at være sammen, mens de er optaget af forskellige lege, aktiviteter 

og træning.
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Detalje fra Prismen i Holmbladsgade. Her ses den smukke sammenhæng mellem trappe 

og tilstødende “bakkeskråninger”, som er inspireret af den udendørs ‘byfælled’. Trappen er 

for den voksne et funktionelt element til transport. For barnet bliver det tillige et rum for 

afprøvning og leg. Se også side 31. Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter. 
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I Århus Gymnastik- og Motorikhal har målet fra begyndelsen været at bygge en hel 

hal i børnehøjde. Bestræbelsen på at skabe et unikt bevægelseslandskab for børn i 

alderen 3-10 år skal naturligvis ses i lyset af, at der i forvejen findes en gymnastik-

hal, der lever op til de unges og voksnes behov. Visionen har ikke været at skabe 

faciliteter til konkurrencegymnastik, fysioterapeutisk træning eller et nyt Bonbon-

land. Ambitionen er at stå på tre ben. Henning Eichberg har beskrevet, at idrætsud-

øvelse grundlæggende kan være motiveret af tre forhold, præstationsoptimering 

som i sporten, sundhed som blandt motionister og kropserfaring som i spirituel og 

oplevelsesorienteret kropsudøvelse.65 Disse tre ben er i relation til Gymnastik- og 

Motorikhallen blevet oversat til gymnastik, motorik og oplevelse og leg. 

På den ene side er traditionelle gymnastikforeninger gode til at lave kontinuerlige 

forløb med indbygget progression. Meget gymnastiktræning tilrettelægges med hen-

blik på, at børn skal lære nye færdigheder, og at de skal opleve tilfredsstillelsen ved 

gennem målrettet træning at mestre nye spring. På den anden side er legepladser og 

legelande gode til at skabe kreative rum med spontan appel til fysisk aktivitet. Her er 

legene uden ydre mål, men blot en glæde i sig selv. Mens gymnastik i foreningsregi 

har en tendens til at være meget voksenstyret, er aktiviteterne på legepladser og 

i legelande i reglen domineret af børns egen frie leg. Indretningen af hallen sigter 

mod at bygge bro mellem den traditionelle foreningsidræt og den legende tilgang 

til bevægelse, som kendes fra legepladser og legelande. Herved skal flere børn mo-

tiveres til mere kropslig udfoldelse. Hallen skal være til både hverdag og fest.

Mere fysisk aktivitet er i sig selv sundhedsfremmende. Ved at betone motorik stræ-

bes der i særdeleshed mod at øge kvaliteten af børnenes bevægelse. Hypotesen er, 

at hvis børn har gode koordinationsevner, vil deres bevægelsesglæde øges. Hvis de 

positive oplevelser med at bruge kroppen rodfæstes, vil man også i andre sammen-

hænge være mere fysisk aktiv. Det er imidlertid vigtigt, at den motoriske træning 

tager udgangspunkt i børnenes egenkultur og ikke i en fejlfindingskultur, hvor børn 

udpeges som motorisk svage og ordineres et træningsprogram. Derfor indrettes 

hallen, så den med dens arkitektur inspirerer børnene til at gå på opdagelse rundt i 

alle krogene. Undervejs mødes de af forhindringer og udfordringer, der kan passeres 

på forskellig vis, og som tilsammen fører børnene gennem de grundmotoriske fær-

digheder såsom at krybe, kravle, gå, løbe, hoppe og svinge. I stedet for at igangsætte 
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børnene med veldefinerede bevægelser og et antal foreskrevne gentagelser skal de 

støttes i lege, hvor de sammen med andre børn fremmer deres motorik. 

Den primære målgruppe i Gymnastik- og Motorikhallen er 3-10-årige. Med henblik 

på at skabe de mest optimale og udfordrende rammer for børnenes motoriske og 

gymnastiske udvikling skelnes der imellem to målgrupper: Førskolegruppen fra 

3-6-årige skal primært stimuleres i forhold til at udvikle grundmotoriske færdighe-

der. For at motivere den gruppe mest muligt tænkes aktiviteterne ind i en fortæl-

ling, hvor man som Tarzan eller Jane kan bevæge sig ind i junglen til abeland eller 

hoppe i kænguruland. Udover stillingssansen, labyrintsansen og følesansen, som 

er de primære sanser under bevægelse, stimuleres høre- og synssansen ved lyd- 

og lyseffekter. Indskolingsgruppen fra 7-10-årige har behov for aktiviteter, der kan 

videreudvikle de ovenstående motoriske grundfærdigheder til mere komplekse og 

færdige gymnastikelementer såsom ruller, vægt på armene, afsæt og rotationer. 

Som i Reggio Emilia-pædagogikken skal rummet være den tredje pædagog. Hallen 

skal være et bevægelseslandskab, hvor læring af motoriske og gymnastiske grund-

færdigheder går hånd i hånd med leg og oplevelser. Rummet skal fremme, at leg 

bliver til træning, og træning bliver til leg.

konkylien
Den skulpturelle rumindretning danner et dragende og overraskende centrum i 

hallen. Konkylien folder og strækker sig i hallens højde og bredde og er indrettet, 

så både undersiden og oversiden udgør funktionelle delelementer, der appellerer til 

udforskning, pirrer nysgerrigheden og ophæver den traditionelle, to-dimensionelle 

rumindretning. I sløjfer, der tager alle rummets tre dimensioner i anvendelse, kan 
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børnene klatre helt op under loftet i otte meters højde, rutsje ned til andre niveauer, 

kravle op igen og kigge ud over Århusbugten. Konkylien indeholder forskellige for-

mer for motoriske udfordringer, der er programmeret i forhold til forskellige alders-

trin og sværhedsgrader. På Konkyliens sider monteres der klatrenet, som udover 

sikkerhed samtidig giver mulighed for klatreaktivitet. Konkylien tiltrækker spontant 

børn med dens unikke form og størrelse, men den appellerer også til gentagelse og 

fordybelse, fordi man, efterhånden som man bliver ældre, stærkere og mere sikker, 

kan finde nye stier. Der vil utvivlsomt blive leget fangelege, gemmelege og sørøver-

leg, hvor den adrætte forcering af forhindringerne ustandselig kan forfines. 

musetrappe og kænguruland
I anden sals højde løber der en gangbro i hele hallens længde. I gavlen møder man 

en musetrappe, der skaber forbindelse ned til gulvet næsten seks meter længere 

nede. For de allermindste bliver det en stor sejr den dag, de klarer turen på egen 

hånd. For de større børn er musetrappen en smutvej, der lynhurtigt passeres, hvis 

ikke man stopper undervejs for at skabe sig et overblik over hele hallen. Ved at 

kravle, krybe og klatre kan man komme op og ned. Inde i musetrappen er man fuldt 

synlig for resten af hallen, men skjult for de øvrige “mus”. Hvis katten slipper ind, 

må man snige sig rundt med både snarrådighed og fart.

I kænguruland kan man springe, hoppe, hinke, snurre rundt, løbe, sprinte, skrue, 

lande, trille, svæve… Store trampoliner, små trampoliner, trampolin-track, springred-

skaber og springgrave er indrettet til et sandt hoppelandskab. Tyngdeloven testes i 

et utal af springkombinationer, hvor det bløde skum kan angribes fra alle vinkler. 

Foruden de faste redskaber er der fra det aktive loft og langs hallens sider mulighed 

for at supplere med mobile opstillinger og redskaber.
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Bjerget	og	sletten
Bjerget er til ophold, leg og gennemgang. Målet har været at skabe et skulpturelt 

og multifunktionelt møbel, der kan kæde de to etager sammen. Inspirationen er 

hentet fra de antikke amfiscener. Det er her, børnehaven samles til en fælles besked 

og mandtal, inden børnene slippes løs. Det er også her, mor og far må opholde sig, 

læse avis og snakke med de andre forældre, mens foreningsholdene træner. Herfra 

er der godt udsyn, og de mindste kan se deres forældre, indtil de er helt trygge ved 

situationen. Med de varierende trinstørrelser er Bjerget også en udfordrende trappe 

på vej op mod første sals niveau. De indgroede motoriske vaner bliver udfordret, 

når trinnenes højde og længde urytmisk skifter. Hvad der kommer til at ske, når 

der er fri leg, ved vi ikke. Måske opstår der nye lege, og måske er det verdens første 

tredimensionelle hinkerude. 

Foran Bjerget ligger Sletten, som er et stort areal med fjedrende underlag. Inden 

fangelegen kan begynde, står fangeren og tæller til fem på det øverste trin på Bjer-

get. Efter de opvarmende fælleslege forandrer sletten sig. Snige, krybe, balancere… 

Ude på sletten ved man aldrig helt, hvad der venter! En dag er der åbent og plads 

til gazellernes hurtige spring på det indbydende gulv. Den næste dag er der bygget 

udfordrende tovbroer og en rebstige hjælper én den sidste svære vej over den farlige 

flod. Måske kan man selv bygge en hule af de mange skumklodser. 
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next	pRactIce	

En fortsat udvikling af bevægelsesrum til børn forudsætter en bevidst prioritering 

og erkendelse af, at børn har nogle særlige ønsker og behov – netop fordi de er børn. 

Mens de foregående kapitler har orienteret sig mod at skabe overblik over de domi-

nerende tendenser i idræts- og bevægelsesfaciliteter til børn og beskrive eksempler 

på best practice i kanten af det traditionelle, er det nu tid til at se fremad. Hvordan 

kan vi skabe en god next practice med afsæt i et børnekulturelt værdisæt?

Som beskrevet har synet på børn ændret sig historisk. Middelalderens syn på børn 

som ufuldkomne mennesker med den laveste status i samfundet er heldigvis foræl-

det. En række af oplysningstidens progressive opdragelsesidealer, klarest repræsen-

teret ved Rousseau, er imidlertid endnu et stykke fra at være realiseret. Eksempelvis 

er Rousseaus idéer om det, han kaldte for ‘negativ opdragelse’, ikke uden ligheder 

med det, som vi i dag forstår ved børns egenkultur. For at skabe en arkitektur, der 

giver plads til børns egenkultur, må der udvikles nogle innovative dyder som sensi-

Volmers plads i Vejle. Legeunderlaget har indbygget interaktive computerspil, hvor man 

skal træde på de felter, der lyser. Design: PlayAlive.
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tivitet, risikovillighed og kendskab til praksisfeltet. Der må udvikles nogle metoder, 

der tager udgangspunkt i børn og unges egne kulturelle oplevelser af verden, deres 

egne værdier og drømme om fremtiden, som kan pege fremad mod konkrete ini-

tiativer. Århus Kommune har i 2008 udgivet en interessant rapport om Fremtidens 

børnebyggeri, hvori nogle eksperter kommer med en række principper, scenarier og 

anbefalinger.66 Rapporten samler en masse nyttig viden og får sat fokus på en række 

af børns særlige behov, men er ekspertudsagnene den rette vej til at skabe byggeri 

i børnehøjde – byggeri på børnenes præmisser?

Umiddelbart kan det lyde simpelt. Hvis man gerne vil bygge til børn – så spørg dem 

dog, hvad de vil have! De senere år er der høstet megen erfaring i pædagogisk og 

antropologisk forskning med at bruge børn som informanter. Hvis børn opfattes 

som kompetente individer, der på en række felter er eksperter på deres eget liv, er 

det også magtpåliggende at videreudvikle metoder, der inddrager deres oplevelse 

af verden. Helt simpelt er det nemlig ikke. Gennem årene er der gjort forskellige 

konkrete erfaringer med at inddrage børn i udformningen af arkitektur. I 2001 blev 

der i Ebeltoft gennemført et større udviklingsprojekt om Arkitektur i børnehøjde.67 For 

at børns idéer og forestillinger kan omsættes til konkrete funktionelle bygninger, 

må de medieres af voksne. Men hvordan sætter vi voksne parenteser om vores 

forforståelser, så vi forstår børnene og deres idéer på deres egne præmisser? 

Omvendt er det også på sin plads at forholde sig til, om vi overhovedet skal spørge 

børn om, hvilke rum de vil have at bevæge sig i. Det er naturligvis en væsentlig 

værdi, at arbejdet med børn og unge bygger på demokrati og medinddragelse, men 

der er i sagens natur forskel på børn, unge og voksnes roller. Udtrykt mere direkte, 

så er det de voksne, der sidder på definitionsmagten fx om, hvornår børn kan få 

medbestemmelse. Hvad enten det handler om at efterleve serviceloven, folkesko-

leloven eller være tro over for sin personlige integritet, så har voksne noget for med 

børn. Det kan hævdes, at det blot er at foregøgle en form for pseudodemokrati, at 

lade som om børn kan inddrages i alle beslutningsprocesser. Voksne skal opdrage 

og undervise børn, og vi ved bedre om nogle forhold, fordi vi er voksne, og fordi 

børnene er på vej til at blive voksne. Det er det, man i børnekulturforskningen 

kalder for børn som becoming. Holdninger til børn og opdragelse er også et vilkår for 

udviklingen af fysiske rammer til børn. 

Herved nærmer vi os et kulturradikalt synspunkt. Ligeså vel som man kan sætte 

spørgsmålstegn ved, om børn altid ved, hvad der er bedst for dem, kan man også 

spørge, om voksne altid ved, hvad der er bedst? Hvis man virkelig ønsker at skabe 

udvikling, skal man så give folk det, de ved, de vil have? Eller skal man forsøge at 

skabe noget, der endnu ikke eksisterer, bygge nogle rum, som man ikke helt ved, 

hvordan skal bruges. Hvis målet er at skabe mere bevægelse, er det ikke sikkert, 

at vi skal bygge idrætsfaciliteter. Stagnationen i antallet af deltagere i idræt kunne 

indikere, at et mætningspunkt er nået. Hvis det er tilfældet, skal man måske slet 

ikke bygge rum med en bestemt funktion med henblik på at opfylde veldefinerede 

behov. En anden vej, som både kan være mere udviklende og mere på børns præ-

misser, er at bygge rum, hvis funktion ikke er givet på forhånd. Vipper og gynger 

er motorisk udviklende, men også monofunktionelle og dikterende i deres form og 

funktion. Håndboldbaner og springbaner er ligeledes monofunktionelle og kultur-

bekræftende. Det fortællende rum og Hundertwassers børnehave er eksempler på 

rum, der kan skabe nye bevægelsesformer og appellere til bevægelsesformer, der 
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ikke kunne defineres på forhånd. “Musetrappen” og “Konkylien” er andre eksempler 

på nyskabende rumligheder, der er skabt til lege og bevægelsesformer, vi endnu ikke 

kender. Måske skal der laves scenografier, der skaber mentale billeder, eller ændres 

på holdninger og regler, som gør det legalt at bevæge sig. Kunsten og kropskulturen 

indeholder progressive og grænseoverskridende potentialer. Kunst og kropskultur 

bygger på irrationalitet og handling uden mål og ligner i den forstand børns leg. I 

stedet for at spørge børn kan det være, at man skal give dem muligheder, lade dem 

gøre noget, lade dem lege og udvikle nye rum gennem observation og eksperimenter, 

hvor det er børn, der er styrende. Hvis man lader det barnlige princip råde, ophæves 

1:1-forholdet, hvor hver ting har en funktion. En stol er for en voksen en invitation 

til at sætte sig ned, mens stolen for et barn indeholder et væld af muligheder: et 

klatrestativ, en forhindring, et dyr ...

En måde at lade børns egenkultur komme til udtryk kunne være at skabe voksenfri 

rum. Hvis man kan skabe rum, der gør træneren, instruktøren og den traditionelle 

deduktive lærerrolle overflødig, vil de helt sikkert appellere til nye former for be-

vægelse og til børn, der ikke motiveres til bevægelse i de traditionelle idrætsfaci-

liteter, der er bygget til voksne. Kan man forestille sig rum, der appellerer til en 
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mere induktiv og aktiv involvering af børnene, hvor de selv stiller dagsordenen og 

(lærings)målene for deres aktiviteter? Foregår det meste idrætsundervisning og 

træning ikke som den traditionelle klasserumsundervisning, hvor læreren er både 

igangsætter og styrer form og indhold? Tendensen inden for skolebyggeri har i de 

seneste år været at bygge, så man også tilgodeser gruppebaseret projektundervis-

ning og individuelle træningsøvelser. I projektarbejdsformen anskues eleverne som 

studerende, der selv er med til at definere problemstillinger og metoder, der kan 

bringe dem frem til løsninger på spørgsmålene. I disse rum og undervisningsformer 

får læreren en mere konsulterende og støttende funktion. Måske er tiden moden 

til at skabe rum til børnestyrede bevægelsesaktiviteter. Rum, hvor der er plads til 

leg og bevægelse på børns præmisser. Rum, der bevæger børn. 

BøRneInddRagelse

Borgerinddragelse spiller en væsentlig rolle i mange 
kommunale anlægsopgaver og byudviklingsprojekter, 
og i de senere år er der også kommet et forøget fokus 
på at inddrage børn og unge i disse processer på lige 
fod med voksne. Det er imidlertid en proces, der mange 
steder er både ny og vanskelig. Velfærdsministeriet har 
i 2008 samlet en række gode eksempler på konkrete 
tilfælde, hvor børn og unges viden og ønsker er blevet 
inddraget. Ingen af eksemplerne dér omhandler imid-
lertid idrætsanlæg – er det symptomatisk? til gengæld 
er der masser af eksempler på børn, der tænker bevæ-
gelse og fysisk aktivitet ind i rum, som almindeligvis er 
forbeholdt stillesiddende aktiviteter. I processen om 
hvad et nyt multimediehus i århus skal indeholde, ud-
talte en af de deltagende piger: “Det er kedeligt bare 
at gå rundt og kigge på kedelige bøger, men jeg synes, 
der skal være noget, så man kan bruge sin krop. hvis 
der var nogle højere reoler, så man kunne klatre i dem, 
så ville det være en sjov aktivitet”.

på Amager er man ved at udvikle et børnekulturhus, 
der skal skabe rum om legens logik. I stedet for tradi-
tionelle brugerundersøgelser eller lange møder valgte 
man at igangsætte en skabende proces under ledelse 
af billedkunstneren Kerstin Bergendal. I en del af pro-
cessen indgik voksne eksperter fra daginstitutioner, 
kunstnermiljøer, kommunale embedsmænd og forsk-
ningsinstitutioner. I andre dele af processen blev en 
gruppe børn inddraget som ekspertgruppe. Både børn 
og voksne blev bedt om at tegne og udforme modeller 
af drømmearkitektur, som kan skabe rammer om et 

dynamisk børnekulturhus, og dernæst blev deltagerne 
interviewet. Efterfølgende blev de mange input ekstra-
heret af billedkunstneren til en række hovedprincipper, 
som arkitekten fik overdraget. et succeskriterium for 
børneinddragelsen kan naturligvis være, at børnenes 
idéer og ønsker konkretiserer sig i nye rumindretninger. 
En af de pudsige sidegevinster, der oplevedes ved at 
inddrage børnene, var, at børnene satte gang i de voks-
nes erindringer om, hvad de selv opfattede som spæn-
dende og udfordrende, da de var børn. Fremkaldelsen 
af erindringer fra egen barndom virkede i sig selv moti-
verende og kreativitetsfremmende på de voksne. 

projekter med børneinddragelse viser, at der er me-
get forskellige erfaringer med at få børn til at tænke 
nyt.68 Nogle projektledere betegner børns idéer som 
værende mere kreative og vildere end voksnes, mens 
andre giver udtryk for, at børn er tilbøjelige til at ville 
have mere af det, de kender i forvejen. Beder man 
børn om at komme med idéer til en legeplads, tænker 
de på gynger og vipper, og efterspørger man idéer til 
idrætsfaciliteter, er svaret ofte håndboldbaner. Sam-
menfattende ser det ud til, at den proces, der etableres 
om børneinddragelsen, er helt afgørende for udbyttet. 
Børns fantasi skal udfordres, og deres idéer skal måske 
medieres gennem en kunstnerisk proces som i eksem-
plet fra Amager børnekulturhus. 

Er børn nogen sinde blevet inddraget i udformningen 
af idrætsfaciliteter? hvad bliver resultatet, hvis man 
inddrager børn? 
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Junglen. Børnekulturhuset ‘Nicolai for børn’, Kolding.
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Ambitionen med denne bog har været at tage børnenes perspektiv. Hvordan kan 

rum bevæge børn? Spørgsmålet kan besvares på mange måder. Med udgangspunkt 

i en sundhedslogik, en læringslogik eller som her en børnekulturel logik. Og sikkert 

med flere andre relevante perspektiver. Der kan imidlertid være god grund til at 

være skeptisk overfor, om et børnekulturelt perspektiv sikrer, at der skabes rum på 

børns præmisser. 

Man kan med en vis ret hævde, at leg er børns udtryksform per excellence. Det er 

her børns egenkultur kommer mest til sin ret. Børns leg har derfor også udfyldt en 

væsentlig del af børnekulturforskningen og bidraget til centrale erkendelser. En 

pointe er som nævnt, at vi ikke kun skal skabe kultur for børn, men også sammen 

med børn og endelig også give rum til børnenes egen kultur, kultur af børn. Ikke 

mindst med hensyn til det sidste kommer de gode viljer ofte til kort. I vores iver 

efter at ville børn det godt, har vi veluddannede og velmenende voksne ofte travlt på 

børnenes vegne. Rousseaus begreb om negativ opdragelse forstået som, at man intet 

skal foretage sig på børnenes vegne, men lade dem gøre deres naturlige erfaringer 

i det tempo de får brug for dem, kan i den forbindelse stadig mane til eftertanke. 

Epilog om byggeri i børnehøjde
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Det er i disse år ikke mindst i pædagogiske sammenhænge populært at kombinere 

begreberne leg og læring. Begge begreber opfatter vi som positive, og i den forstand 

er det fristende at kombinere dem. Hvis vi kan systematisere legens værdier, kan 

vi måske få læringen til at gå som en leg? Problemet med at funktionalisere legen 

er dog, at vi risikerer, at legen ophører med at være en leg. Er et af de centrale 

kendetegn ved leg ikke netop, at legen indeholder en værdi i sig selv? Leg er en 

dyrkelse og hyldest af oplevelsen og fællesskabet. Når voksne vil noget med en leg 

på børns vegne, risikerer vi, at magien forsvinder. Det betyder imidlertid ikke, at 

voksne pædagoger, lærere og frivillige i foreningerne skal stoppe med at lege med 

børn. Men det betyder, at den fristende og tilsyneladende simple kobling af leg og 

læring er lige så kompliceret, som den er konstruktiv.

Når vi skaber rum, er der konstruktionsmæssige, sikkerhedsmæssige, miljømæs-

sige og mange andre forhold, der betyder, at børn aldrig kan få lov at bestemme 

– alt. Skabelse og indretning af rum er ikke neutrale handlinger, men noget som 

har væsentlig betydning for den måde mennesker, der skal leve i rummene, kan 

agere og være. Formålet med at betragte rum, der bevæger børn i et børnekulturelt 

perspektiv bygger ikke på en forestilling om, at de magtrelationer, der findes i rum 

og i processerne med at skabe rum, kan ophæves. Tværtimod er rum en aktiv del 

af de institutionelle rammer, der tildeler brugerne bestemte roller. Banale foran-

staltninger som musik- eller boldskabe, der skal låses op eller betjenes af voksne, 

fastholder definitionsmagten af de aktiviteter, der skal foregå, hos de voksne. Rum 

er fyldt med ‘usynlige’ og symbolske magtinstallationer, der disciplinerer og socia-

liserer til en specifik institutionel orden. 

Hvis det med bogen er lykkedes at synliggøre nogle af de mekanismer, der ofte 

virker bag om ryggen på os, når vi indretter faciliteter til børn og bevægelse, er der 

taget et første skridt i retning af at inddrage børn og skabe rum på børns præmis-

ser. Magtforholdet mellem børn og voksne skal være asymmetrisk, og de voksne 

skal påtage sig ansvaret – og dermed magten – overfor børn. Alternativet er ikke til 

at holde ud at tænke på. Hvis voksne ikke tager ansvar for børn, ved vi godt, hvad 

der sker. Der opstår ikke magtfrie rum, men rum hvor de stærkestes lov gælder. I 

stedet for at opfatte magt som noget farligt eller negativt er det muligt at anlægge 

et perspektiv, hvor magt er produktiv. Magtens produktive karakter kommer eksem-

pelvis til udtryk, når en autoritet fremdisciplinerer en bestemt adfærd hos andre. 

Disciplineringen er produktiv, hvis den, uden at opleves som et overgreb, udvider 

individets fremtidige handlemuligheder. Udøvelse af produktiv magt er forbundet 

med en etisk fordring, som i opdragelse eller læringssituationer, hvor den magtud-

øvende ønsker det bedste for den anden. Den stærkestes lov kan også være særdeles 

produktiv, ligesom de voksnes magt vel i reglen er produktiv. Magtens produktive 

potentiale stiger imidlertid, hvis den synliggøres. Først når magten er synlig for os, 

kan vi forholde os bevidst handlende i forhold til den. Det betyder, at voksne har 

behov for at holde et spejl op foran sig og blive bevidst om, hvornår vi vælger for 

og handler på vegne af børn med et voksenperspektiv. Når vi i momenter overla-

der magten til børn – giver dem stemme – gør de faktisk tingene anderledes. Når 

vi indretter rum anderledes, betyder det faktisk, at vi handler anderledes i dem. 

Bogens ambition om at ville forskyde magten fra voksne i retning af rum og børn 

kan illustreres således:
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Er projektet så lykkedes? Er det lykkedes at forskyde magtbalancen fra voksne i 

retning mod børn og rum? Kan de præsenterede eksempler på rum, der bevæger 

børn leve op til disse forventninger? Når der i afsnittet om gymnastik- og bevægel-

seslandskaber for børn tages udgangspunkt i børns motorik, er logikken, at hvis børn 

tilegner sig en række motoriske færdigheder, vil deres motivation til bevægelse øges, 

men er det i virkeligheden ikke udtryk for en voksen læringslogik? Måske vil børn 

foretrække rum, der fremmer oplevelsen af fællesskaber. Når skoler i bevægelse 

bruges som eksempel, er der naturligvis også tale om rum, hvor de voksne sætte 

dagsordenen, for eleverne skal jo lære noget i skolen! Eksemplerne på voksenper-

spektivet er mange, og det er derfor på sin plads afslutningsvist at vende tilbage til 

den radikale kritik af den voksendominerede idræt og sundhedsdyrkelse, der blev 

rejst i indledningen. Der er faktisk børn, der synes, det er sjovt at træne i et fitness-

center, og der er faktisk børn, der mener, at idrætshallen med dens dimensioner 

defineret af voksne til voksne er verdens bedste legeplads. Instruktører, trænere, 

pædagoger, lærere og forældre gør et fantastisk arbejde for, at børn skal bevæge sig 

hver dag. Mange steder foregår indsatsen imidlertid som en kamp på trods af de 

fysiske rammer. Hvis man i indretningen af bevægelsesrum til børn tør eksperimen-

tere lidt mere, er det muligt at synliggøre den magt, de traditionelle rum udøver bag 

om ryggen på os. Også nye og alternativt indrettede rum vil udøve magt gennem de 

muligheder og begrænsninger, de giver. Men hvis vi lader os inspirere af børnenes 

lege, bevægelseslyst og evne til at fortolke og anvende ting på mangfoldige måder, 

er det muligt at forskyde magten. 

Voksne skal ville noget med børn, men noget af det skal være at lytte til dem og 

inddrage dem aktivt. Voksne skal turde slippe magten, fordi det skaber konstruktive 

bevægelser. Børn skal være, men de skal også lære. Børn skal leve i nuet, men også 

med blik for fremtiden. Børn skal have fri tid, men de skal også forpligtes. Børn 

skal træne, men de skal også lege. Voksne skal ikke afholde sig fra at igangsætte 

lege for børn, fordi der er risiko for, at ikke alle legens værdier bevares. Med andre 

ord: voksne skal ikke afholde sig fra at inddrage børn og et børnekulturelt blik i 

udformningen af bevægelsesfaciliteter til børn, selvom vi af gode grunde ikke kan 

overlade udformningen af rum til børn alene. 

I videre forstand kan man sige, at verden er indrettet til voksne. Dette afspejler 

måske, at vi stadig tænker børn som ufærdige mennesker i stedet for at anerkende 

barndom som en selvstændig og ligeværdig livsfase på linje med ungdom, ‘vok-

sendom’ og alderdom (voksen er det eneste, man ikke er dømt til!). Den italienske 

pædagog Loris Malaguzzi fra Reggio Emilia har udtrykt det sådan, at børn fødes med 

’hundrede sprog’ – anlæg for at udtrykke sig i ord, billede, musik, dans, drama – men 

frarøves de 99.69  Vi kan støtte børns anlæg ved at bygge anlæg til børn!

voksne

rum
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ø

R
nmagt
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