
10

gode udemiljøer gør 
børn fysisk aktive 

AF beNNy SCHytte

langt det meste af børns fysi-
ske aktivitet foregår som selv-
organiseret fysisk aktivitet i
skolegården, på fritidshjem-
met/SFo eller der, hvor børne-
ne bor – og med lige så høj
 intensitet som i fritids- og
 skoleidrætten. Det fremgår af
en  ph.d. afhandling: Children’s
Daily Physical Aktivity, som
idrætsforsker glen Nielsen for-
svarede i efteråret 2011 ved
institut for Sundhed og idræt,
Københavns Universitet. Den
tegner således et helt nyt og
temmelig overraskende billede
af de danske børns fysiske
 aktivitet.

”Der er et enormt potentiale i
frikvarterer og fritidshjem, hvis
der er nogle gode udendørs facili-
teter. Det ser ud til, at det kan
have en stor effekt, hvis man sør-
ger for, at der er gode rammer for
fysisk aktivitet,” siger glen
Niel sen.

organiseret idræt 
ikke vigtigst
Undersøgelsen er unik, fordi

det er første gang, man har
målt og undersøgt børnenes
bevægelser minutiøst. tidlige-
re har viden om børns aktivitet
hovedsagligt bygget på spørge-
skemaer eller kvalitative analy-
ser, og man har i høj grad foku-
seret på hvem og hvor mange,
der dyrkede idræt. men glen
Nielsens studie viser, at det
slet ikke er den organiserede
idræt, der er det vigtigste for
børnene.

Helt konkret viser glen
Nielsens undersøgelse, at den
fysiske aktivitet stiger med
8–9 procent for begge køn,
hvis der er mange og varierede
legefaciliteter i børnenes dag-
ligdag. Han nævner som ek-
sempler klatrestativer, mure,
buske og træer.

flere legefaciliteter
betyder meget
i det hele taget betyder lege -
faciliteterne meget. glen Niel-
sens studie viser, at jo flere le-
gefaciliteter, der er til rådighed
i skolegården eller på fritids-
hjemmet, jo mere bevæger bør-
nene sig. Hvis der mangler

plads og legemuligheder, er det
de bevægelsessvage, der først
afholder sig fra lege.

”Meget tyder på, at der sim-
pelthen er kamp om pladsen. 
Der er mange børn i forhold til de
legefaciliteter, der er, så det kan

Hvis børn skal bevæge sig mere, så skal de have mere plads
samt flere og mere varierede udendørs legemiljøer, viser et
forskningsprojekt, som har fulgt 500 danske børn.

fakta om undersøgelsen
Ph.d.-projekt: Children’s Daily Physical Aktivity af glen Nielsen,
idrætsforsker.

i undersøgelsen deltog 513 børn fra fritidshjem og SFo’er fra
ballerup og tårnby Kommune. børnene blev udstyret med et acce-
lerometer, som kan måle børnenes faktiske fysiske aktivitet. bør-
nenes aktivitetsniveau er målt både i 0.klasse og senere i 3.klasse.

Hvis pigerne skal være mere fysisk aktive, skal der skabes
 lege faciliteter til dem.

God plads og fri leg gør alle børn mere aktive. Hunderupskolen, Odense.
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være en begrænsende faktor, at
der simpelthen ikke er noget at
lege med, fordi der er nogle
 andre, der har taget det,” siger
han.

Der er derfor al mulig
grund til at være bekymret for
det, vi ser mange steder i dag.
Skolelukninger som medfører
endnu flere elever på de eksi-
sterende skoler samt opførelse
af nye skoler, hvor der kun kan
blive plads til en skolegård på
taget. Den udvikling stemmer
dårlig overens med alle de for-
maninger og intentioner om,
at børn og unge skal bevæge

sig mere. med glen Nielsens
forskning er der al mulig grund
til at (gen)starte en diskussion
om, hvor mange m2 udendørs
areal, der skal være pr. elev på
skolerne.

kønsmæssig forskel
ifølge glen Nielsens undersø-
gelse er der en markant forskel
på, hvor meget drenge og piger
deltager i fri leg. Der er en
kønsmæssig forskel, som ikke
findes i den organiserede
idræt.

i New Zealand, som han
sammenligner Danmark med i

afhandlingen, er der ikke sam-
me forskel på omfanget af
drenge og pigers uorganiserede
leg. Hans forklaring er, at det
sandsynligvis skyldes, at fod-
boldkulturen i Danmark er me-
get udbredt blandt drenge, og
at en stor del af drengenes uor-
ganiserede leg i skolegården og
fritidstilbuddet består i fod-
bold. og det får desværre
 betydning for pigernes fysiske
aktivitetsniveau.

Hvis derfor pigerne skal
blive mere aktive, så skal man i
skoler og fritidstilbud være me-
re opmærksomme på, at fod -
bold ikke bliver for domineren-
de, og at en udvidelse af lege -
faciliteterne skal tage afsæt i
pigernes ønsker til leg og fysisk
aktivitet. i et norsk studie om
skolegården som nærmiljø -
anlæg fra 2004 var konklusio-
nen den samme. Pigerne passi-
viseres, når fodbold dominerer
skolegården (Schmidt, 2004).

etnicitet og lav indkomst
tidligere har det vakt bekym-
ring, at børn fra indvandrer -
familier og familier med lav
indkomst dyrker mindre idræt
i idrætsforeninger end andre
børn. Specielt fordi man ud fra
det har konkluderet, at så er
disse børn også mindre fysisk
aktive andre steder, har usund
livsstil mv. men glen Nielsens
undersøgelse viser faktisk, at
børn fra indvandrerfamilier og
familier med lav indkomst ikke
er mindre aktive end andre
børn, når det gælder den frie
selvorganiserede leg. Faktisk

viste det sig, at de tværtimod
var lidt mere aktive.  

valg af legefaciliteter
Som tidligere nævnt peger
glen Nielsen på, at det vil være
en god idé med flere varierede
legemiljøer og legefaciliteter,
men at vi mangler at under -
søge, hvor meget de enkelte
 legemiljøer og faciliteter hver
især fremmer fysisk aktivitet.
og det er jo en meget relevant
viden, når man som skole/SFo
eller i en boligafdeling står for-
an at skulle vælge et nyt lege-
og aktivitetsmiljø.  Hvordan
kan vi få mest for pengene,
hvis vi ønsker at fremme bør-
nenes fysiske aktivitet? lad os
derfor håbe, at den forskning
snart bliver en realitet.

kilder: 
www.boernogunge.dk – søg nr.
22,2012.
www.videnskab.dk – søg på
glen Nielsen.
www.idan.dk  – søg nr.
9.12.2011.
Schmidt, lene (2004), Skole-
gården, jungel eller luftegård?,
Norsk institut for by- og re-
gionsforskning.

Benny
Schytte er
kultursociolog
med egen råd-
givningsvirk-
somhed inden
for udendørs
lege- og lærings miljøer. Se mere
på www.bennyschytte.dk

Børn bliver mere fysisk aktive, hvis der er god plads. 
Asgård Skole, Køge.

Fodbold har en tendens til at dominere i skolegårdene.  
Vestre Skole, Odense.
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