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Bedre udnyttelse af legepladsen som 

pædagogisk rum 
I løbet af efteråret har kultursociolog Benny Schytte rejst rundt i landet og holdt oplæg om 
"Legepladsens pædagogik". Her fortæller han om, hvad han oplever, når han kommer ud i 
institutionerne. Hvad hans mål og visioner med legepladspædagogik er og om nogle af de 
erfaringer, han har gjort sig i sit arbejde med udvikling og planlægning af legepladser og 
udemiljøer af høj pædagogisk kvalitet. 
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Kedelige legepladser uden 
pædagogiske visioner 
"Det er den gode nyhed", indleder han 

med humor, "jeg har følt mig, som lidt af 

en rockstjerne, når jeg har touret rundt, 

for i den seneste tid er der virkelig kom

met en interesse for at bruge legepladsen 

og udemiljøet mere. Den dårlige er, at det 

går lidt trægt. Jeg er forundret over, at 

der stadig er mange steder, hvor man ikke 

har visioner for, hvad der skal ske derude 

og at legepladsen har så lav prioritet". 

Benny Schyttes interesse for legeplad

sen startede med, at han i slutningen af 

1980'erne begyndte at afholde kurser for 

pædagoger i børn og idræt, leg, gøgl, 
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akrobatik, friluftsliv og udeliv. "Vi kaldte 

det alt muligt den gang!", siger han. Men 

efter noget tid blev han optaget af, hvor

dan pædagogerne egentlig skulle omsæt

te alt det, han forsøgte at inspirere dem 

til. Hvordan var de fysiske rammer for det? 

Her var det tydeligt, at det ikke kunne 

foregå indendørs. Der var alt for mange 

børn på for lidt plads - borde og stole over 

det hele. Det måtte foregå udendørs, men 

legepladserne var ofte uinspirerede og 

halvkedelige. "Der var mange genkendeli

ge, fantasiløse legeredskaber, og de voks

ne vidste ikke så meget om, hvad de 

egentlig skulle på legepladsen." Det var 

her, Benny Schytte fandt ud af, at lege

pladsen var et område, som med stor for

del burde og kunne udvikles i retning af 

en mere gennemtænkt, struktureret og 

bevidst pædagogik. 

Legepladsen - luftning eller 
pædagogik 
Men hvor er vi så i dag, er der stadig bar

rierer for at bruge legepladsen? Hvad op

lever du, når du kommer ud i institutio

nerne? "En af barriererne ved at få brugt 

legepladsen", fortæller Benny Schytte, 

"er, at dagen traditionelt set, er opdelt i 

de her tre tidsrum. Der er formiddagen, 

hvor de pædagogiske aktiviteter foregår. 

Ofte indendørs og omkring et bord, alle 

børn er inde. Så er der middagen med fro

kost, nogle skal sove eller hvile, de voksne 

holder møder eller går til pauser. Her bli

ver medhjælperen ofte sendt ud for at gå 

lidt hvileløst rundt eller sparke til en bold. 

Børnene leger, og det er de jo langt hen af 

vejen gode til, så der er ikke så meget at 

gøre der. Så bliver det eftermiddag, og så 

er det tid til, at alle børn skal luftes, snart 




