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ABSTRACT  
Children	and	their	perspectives	should	be	counted	 in	when	planning	spaces	that	are	part	of	

their	 everyday	 life,	 including	 the	 nature	 that	 surrounds	 them.	 The	 overarching	 aim	 of	 this	

thesis	is	to	further	an	understanding	of	how	to	support	children’s	place	appropriation	in	the	

planning	 of	 locale	 nature.	 The	 thesis	 is	 a	 result	 of	 cooperation	 with	 Brønshøj-Husum	

Lokaludvalg	about	their	co-creation	initiative	Naturbyen	that	seeks	to	include	local	children.	

Drawing	 on	 a	 phenomenological	 and	 critical	 utopian	 action	 research	 approach	 to	 planning,	

the	 thesis	 asks:	 which	 everyday	 experiences	 with	 the	 local	 outdoor	 spaces	 do	 the	 children	

present,	and	what	are	the	challenges	related	to	supporting	children’s	place	appropriation	in	the	

planning	 of	 the	 co-creation	 initiative	 Naturbyen?	 The	 question	 is	 answered	 through	

phenonomenological-ethnografic	 fieldwork	 among	 the	 children	 at	 an	 after-school	 youth	

center	 in	Tingbjerg	and	subsequently	a	 focus	group	 involving	grownups	with	an	 interest	 in	

Naturbyen	that	explores	the	challenges	related	to	counting	in	the	experiences,	critiques	and	

dreams	presented	by	the	children	in	the	planning	of	the	initiative.	The	thesis	concludes	that	

there	 are	 differences	 in	 the	 children’s	 place	 appropriation	 of	 respectively	 planned	 and	

unplanned	 spaces	 and	 that	 different	 negative	 and	 positive	 sensory	 and	 bodily	 experiences	

with	 the	 local	 outdoor	 spaces	 constitute	 both	 barriers	 for	 and	 openings	 towards	 place	

appropriation,	 respectively.	 The	 thesis	 further	 concludes	 that	 the	 challenges	 of	 supporting	

children’s	place	appropriation	in	the	planning	of	Naturbyen	are	related	to	issues	of	translating	

the	childrens’	wishes	and	dreams,	and	creating	a	space	for	active	participation	within	some	of	

the	 already	defined	 activities	 of	 initiatives	 in	Naturbyen.	 Finally,	 the	 thesis	 point	 to	 certain	

practical	 challenges	 related	 to	 safety,	 crime	 prevention	 measures,	 mobilization	 and	

ownership.	 Ultimately,	 the	 thesis	 concludes	 that	 the	 overall	 challenge	 when	 it	 comes	 to	

supporting	children’s	place	appropriation	in	Naturbyen	is	to	create	forms	of	planning	that,	on	

the	one	hand,	enables	the	creation	the	initiative	as	a	place	and,	on	the	other	hand,	at	the	same	

time	 makes	 room	 for	 children’s	 involvement	 through	 active	 participatory	 processes.	 In	

extension	of	this,	the	thesis	suggests	that	an	advocate	planner	representing	the	children	could	

help	making	sure	that	the	children’s	perspectives	are	heard	and	understood.			
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Kapitel 1 – Indledning  

KAPITEL 1
INDLEDNING  
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INDLEDNING 
Børn	 er	 borgere	 i	 byen	 og	 har	 også	 ønsker	 og	 drømme	 for	 de	 steder,	 de	 opholder	 sig	 og	

anvender.	De	bør	derfor	tages	med	på	råd,	når	vi	skal	udvikle	og	planlægge	nye	områder,	som	

er	en	del	af	deres	hverdagsliv	–	vi	skal	ikke	kun	planlægge	specifikke	områder	for	børn,	såsom	

legepladser,	men	tænke	børnene	ind	i	alle	de	aspekter	af	planlægningen,	der	har	en	betydning	

for	deres	hverdagsliv.	Det	gælder	også	når	det	kommer	til	planlægningen	af	den	natur,	som	

omgiver	dem.	Specialet	sigter	mod	at	skabe	en	større	forståelse	for,	hvordan	planlægningen	af	

naturområder	kan	understøtte	børns	stedstilegnelse.	
 

Jeg	 indgik	 derfor	 i	 et	 samarbejde	 med	 Brønshøj-Husum	 Lokaludvalg	 omkring	 deres	

samskabelsesinitiativ,	Naturbyen.	Lokaludvalget	har	et	ønske	om	at	inddrage	områdets	lokale	

børn	i	et	forløb,	der	skal	udvikle	initiativet:				

	

“Et	 forløb,	 hvor	 der	 gennem	 samskabelses-	 og	 læringsforløb	 for	 skoler	 og	 institutioner	 og	

byggeworkshops	 for	 byens	 borgere	 skal	 udarbejdes	 konkrete	 forslag	 til,	 hvordan	 Naturbyens	

faciliteter,	aktiviteter	og	partnerskaber	skal	udformes,	så	de	indfrier	ambitionen	om	at	udvikle	

Naturbyen	 som	 et	 centrum	 for	 læring	 og	 samskabelse	 i	 relation	 til	 opgaven	med	 at	 skabe	 en	

rigere	bynatur.”	(Brønshøj-Husum	Lokaludvalg	2018)	

	

Målsætningen	 for	Naturbyen	 er	 dels	 at	 forbedre	den	 lokale	 bynatur	 og	dels	 at	 skabe	bedre	

muligheder	for	friluftsaktivitet	i	området.	Naturbyen	eksisterer	ikke	i	sin	færdige	fysiske	form	

endnu,	men	der	er	allerede	 igangsat	 forskellige	aktiviteter,	både	af	Lokaludvalget	 selv	og	af	

områdets	forskellige	borgere	og	aktører.	Børnene	er	endnu	ikke	en	aktiv	del	af	projektet,	men	

der	 er	 et	 ønske	 om,	 at	 de	 skal	 inddrages	 i	 initiativet,	 både	 i	 forhold	 til	 lærings-	 og	

samskabelsesformål.	Således	taler	initiativet	sig	ind	i	en	samskabelsesdiskurs.		

	

Tidligere	undersøgelser	viser,	 at	 forvaltning	af	naturoplevelser	og	naturforvaltning	generelt	

bygger	 på	 voksnes	 ønsker	 og	 præmisser,	 og	 der	 tages	 således	mere	 hensyn	 til	 de	 voksnes	

behov	 end	 børnenes.	 Hvis	 der	 skal	 tages	 større	 hensyn	 til	 børnene,	 når	 vi	 udvikler	
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naturområder,	kræver	det	 et	 større	kendskab	 til,	 hvordan	børn	og	unge	 forstår	naturen,	og	

hvordan	de	bruger	den	i	deres	hverdagsliv,	i	umiddelbar	nærhed	af,	hvor	de	bor	(Tordsson	og	

Vale	 2013).	 Mens	 der	 allerede	 er	 foretaget	 kvantitative	 undersøgelse	 af	 børns	 naturbrug,	

mangler	 der	 ifølge	 Niels	 Ejbye-Ernst	 kvalitative	 undersøgelser,	 der	 retter	 fokus	mod	 børns	

vaner,	 barrierer	 og	 værdier	 i	 forhold	 til	 ophold	 i	 naturen	 (Ejbye-Ernst	 2013:	 8).	 Ligeledes	

påpeges	det,	 at	 børns	betragtninger,	 fortolkninger	og	oplevelser	 sjældent	bliver	 værdsat	og	

brugt	 som	 vidensgrundlag	 i	 beslutninger	 om	 for	 eksempel	 brug	 af	 arealer	 (Wold,	 Skår	 og	

Gundersen	2016:	29).	Hvis	vi	vender	blikket	mod	planlægningsfeltet	og	børns	inddragelse	i	et	

bredere	perspektiv,	har	inddragelse	af	børn	ofte	været	centreret	omkring	relativt	lukkede	og	

på	forhånd	definerede	rum,	såsom	legepladsen,	børnehaven	og	skolen.	Disse	lukkede	rum	er	

vigtige	i	børnenes	institutionaliserede	liv,	men	hvis	vi	ønsker	en	viden	om	børnenes	generelle	

brug	af	de	nære	uderum,	kræver	det	 ifølge	Kim	Rasmussen	en	fokusering	på	de	steder,	som	

børnene	relaterer	sig	til	og	derved	finder	meningsfulde	(Rasmussen	2006a).		

	

Med	udgangspunkt	i	ovenstående	ønsker	jeg	gennem	en	fænomenologisk	inspireret	tilgang	til	

børnenes	 egne	hverdagslige	 erfaringer	 samt	den	kritiske	utopiske	 aktionsforskning	 at	 åbne	

op	 for,	 hvordan	 de	 stedstilegner	 sig	 de	 nære	 uderum,	 de	 tilbydes	 i	 dag,	 og	 ligeledes	 deres	

forståelser	 af,	 hvordan	 de	 nære	 uderum	 kan	 blive	 mere	 meningsfulde	 for	 dem.	 Yderligere	

ønsker	 jeg	med	Naturbyen	 som	 eksempel	 at	 skabe	 en	 bedre	 forståelse	 af,	 	 hvordan	 vi	 kan	

udvikle	 planlægningsformer,	 der	muliggør	 børns	 aktive	 deltagelse	 og	 dermed	 understøtter	

deres	stedstilegnelse.	Specialets	problemstilling	lyder	således:	

	

Hvilke	 hverdagslige	 erfaringer	 med	 de	 nære	 uderum	 præsenterer	 børnene,	 og	 hvilke	

planlægningsmæssige	udfordringer	er	der	forbundet	med	at	understøtte	børns	stedstilegnelse	i	

samskabelsesinitiativet	Naturbyen?		

		

I	 det	 andet	 kapitel	 udfolder	 jeg	 baggrunden	 for	 specialet,	 dels	 i	 forhold	 til	 Naturbyen	 som	

konkret	initiativ	og	dets	geografiske	placering,	og	dels	i	forhold	til	forskningsfelterne	børn	og	

natur	 samt	 børneindflydelse	 i	 planprocesser.	 I	 tredje	 kapitel	 præsenterer	 jeg	 specialets	

videnskabsteoretiske	 udgangspunkt	 i	 fænomenologien	 og	 den	 kritiske	 utopiske	

aktionsforskning,	hvor	dybde	og	hverdagslivets	forandringsmuligheder	kombineres,	og	hertil	

kobles	fortolkning	som	analytisk	redskab.	I	fjerde	kapitel	gør	jeg	rede	for	specialets	teoretiske	
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ramme.	Her	 trækker	 jeg	dels	på	 fænomenologiske	perspektiver,	herunder	blandt	andet	Kim	

Rasmussens	 begreb	 om	 børns	 steder	 og	 steder	 til	 børn,	 og	 dels	 på	 et	 kritisk	 utopisk	

aktionsforskningsperspektiv	 repræsenteret	 ved	 Kurt	 Aagaard	 Nielsens	 og	 Birger	 Steen	

Nielsens	 tilgang	 til	 borgerindflydelsesprocesser.	 Endeligt	 inddrages	 Paul	 Davidoffs	

pluralistiske	 planforståelse.	 I	 femte	 kapitel	 udfolder	 jeg	 specialets	metodiske	 grundlag,	 der	

bygger	 på	 en	 metodetriangulering,	 hvor	 forskellige	 kvalitative	 metoder	 kombineres,	 og	

præsenterer	 metodedesignet,	 der	 inkluderer	 henholdsvis	 fænomenologisk-etnografisk	

feltarbejde	blandt	børn	 i	Tingbjerg	og	en	 fokusgruppe	med	deltagere,	der	har	en	 interesse	 i	

Naturbyen.	 I	 sjette	 kapitel	 præsenterer	 jeg	 specialets	 to	 delanalyser.	 Første	 delanalyse	

udfolder	børnenes	nuværende	erfaringer	og	ligeledes	deres	kritikker,	afsavn	og	drømme	for	

de	nære	uderum.	Anden	delanalyse	udfolder	hvilke	planlægningsmæssige	udfordringer,	der	

er	 forbundet	 med	 at	 understøtte	 børns	 stedstilegnelse	 i	 Naturbyen	 samt	 forskellige	

planlæggerrollers	 potentialer	 til	 at	 overkomme	 disse	 udfordringer.	 I	 syvende	 kapitel	

diskuterer	jeg	rækkevidden	af	specialets	fænomenologisk-etnografiske	tilgang,	både	i	forhold	

til	hvordan	den	kan	bidrage	 til	planlægningen	og	 i	 forhold	 til	dens	begrænsninger.	Endeligt	

afsluttes	specialet	med	en	konklusion.				
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Kapitel 2 - Baggrund 

KAPITEL 2
BAGGRUND     
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Naturbyen – et lokalt samskabelsesintiativ  
Som	beskrevet	 i	 indledningen	er	Naturbyen	et	 initiativ,	der	udspringer	af	Brønshøj-Husums	

Lokaludvalg.	Initiativet	blev	igangsat	i	2013	med	et	ønske	om	at	kombinere	et	bynaturcenter	

og	 en	 bynaturskole	 ved	 Energicenter	 Voldparken	 i	 Husum.	 Formålet	 med	 initiativet	 er	 at	

skabe	et	 centrum	 for	 læring	og	 samskabelse	med	udgangspunkt	 i	 en	vision	om	at	 skabe	en	

rigere	bynatur	og	bedre	muligheder	 for	 friluftsaktiviteter	 i	 området.	Der	er	et	ønske	om	en	

gradvis	udbygning,	hvor	både	etablering	af	faciliteter,	udvikling	af	aktiviteter	og	driftsdelen	er	

forhold,	der	 i	væsentlig	grad	skal	udvikles	 i	partnerskaber	mellem	borgere,	 forvaltninger	og	

interessenter.	Dette	skal	ske	igennem	samskabelses-	og	læringsforløb	med	henholdsvis	skoler	

og	institutioner	og	gennem	byggeworkshops	for	områdets	borgere:		

	

“Både	 arbejdet	 med	 at	 få	 Naturbyen	 til	 at	 vokse	 frem	 og	 kampagnen	 for	 en	 rigere	 bynatur	

handler	i	høj	grad	om	at	involvere	borgerne	og	de	lokale	foreninger	og	institutioner.”	(Brønshøj-

Husum	Lokaludvalg	2018)	

 

Selvom	 initiativet	 i	 sin	 fysiske	 form	 ikke	 eksisterer	 endnu,	 har	 der	 de	 forgange	 år	 været	

afholdt	 forskellige	 aktiviteter	 og	 arrangementer	 samt	 borgermøder	 under	 overskriften	

”Naturbyen”,	 og	 der	 er	 såedes	 allerede	 begyndt	 at	 opstå	 et	 netværk	 omkring	 initiativet.	

Lokaludvalget	 vil	 i	 den	 kommende	 tid	 arbejde	 for	 at	 udvikle	 dette	 samt	 involvere	 andre	

interesserede	i	arbejdet	med	at	udvikle	Naturbyen	(Brønshøj-Husum	Lokaludvalg	2018).	Det	

centrale	for	nærværende	speciale	er,	hvilken	rolle	børnene	vil	blive	tildelt	i	initiativet.		

	

Naturbyen	 er	 centreret	 omkring	 Energicenter	 Voldparken	 (EVC),	 et	moderne	 aktivitetshus,	

der	 er	 udviklet	 i	 partnerskaber	 mellem	 foreninger,	 ildsjæle,	 lokaludvalg	 og	 kommunale	

indsatser.	EVC	er	geografisk	placeret	ved	Vestvolden,	et	 tidligere	militæranlæg,	og	Utterslev	

Mose,	 der	 er	 det	 næststørste	 naturområde	 i	 København.	 Både	 Vestvolden	 og	Mosen	 udgør	

tilsammen	 en	 central	 del	 af	 Københavns	 ferskvandssystem	 (Brønshøj-Husum	 Lokaludvalg	

2018).	
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Kort	over	Naturbyens	geografiske	placering	

	

Desuden	 er	 EVC	 placeret	 mellem	 to	 udsatte	 boligområder,	 Tingbjerg	 og	 Husum.	 Specialet	

tager	 empirisk	 afsæt	 i	 en	 gruppe	 børn	 i	 alderen	 10-13	 år	 i	 Klubben	 i	 Tingbjerg.	 Jeg	 vil	

nedenfor	 kort	 redegøre	 for	 Tingbjerg	 som	 geografisk	 område,	 men	 først	 følger	 her	 en	

gennemgang	af	eksisterende	forskning	i	forholdet	mellem	børn	og	natur.		

		

Børn og natur  
Forskningsfeltet	 børn	 og	 natur	 er	 domineret	 af	 kvantitative	 undersøgelser,	 der	 belyser	

udfordringer	 i	 forhold	 til	børns	manglende	naturbrug	og	 ligeledes	de	positive	gevinster	ved	

ophold	i	naturen.	I	løbet	af	de	sidste	10	år	er	der	sket	et	generelt	fald	i	børn	og	unges	brug	af	

naturen	 i	 deres	 fritid.	 En	 gallupundersøgelse	 fra	 2009	 viser,	 at	 kun	 23	 procent	 af	 de	 5-12-

årige	 bruger	 eller	 leger	 i	 naturen	 dagligt.	 I	 modsætning	 hertil	 var	 59	 procent	 af	 børnenes	

bedsteforældre	 og	 42	 procent	 af	 forældrene	 i	 naturen	 hver	 dag,	 dengang	 de	 var	 børn.	 Lidt	
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over	 hvert	 tredje	 barn	 er	 kun	 i	 naturen	 et	 par	 gange	 om	 ugen,	 og	 dette	 er	 kun	 i	

sommerhalvåret	(TNS	Gallup	2009:	8).	Børnenes	manglende	tid	i	naturen	kan	have	negative	

konsekvenser	 for	 dem,	 da	 ophold	 i	 naturen	 blandt	 andet	 kædes	 sammen	 med	 både	

læringsmæssige	og	sundhedsmæssige	fordele.	Undersøgelser	viser,	at	mennesker,	der	bor	tæt	

på	 grønne	 områder,	 oplever	 en	 større	 livskvalitet	 og	 føler	 sig	 mindre	 stressede	 og	 syge	

(Ejbye-Ernst	 2013;	 Tordsson	 og	 Vale	 2013).	 Et	 nyt	 studie	 fra	 Roskilde	 Universitet	 af	

børnehavebørns	hverdag	viser,	at	selv	helt	små	børn	forbinder	buske,	træer	og	blomster	med	

at	 have	 det	 godt,	 ligesom	 også	 tidligere	 studier	 har	 vist,	 at	 skolebørn	 forbinder	 natur	med	

velvære	 (Frich	 2018).	 Ophold	 i	 naturen	 kædes	 desuden	 sammen	 med	 miljømæssige	

udfordringer:		

	

“Når	 den	 daglige	 kontakten	med	 naturen	mangler,	 fremstår	 «natur»	 som	 noe	 abstrakt,	 ikke-

sanselig,	 som	 et	 skoleemne	 som	 fremmedgjør	 snarere	 enn	 å	 vekke	 oppdagerglede	 og	 positivt	

engasjere.	 Derfor	 leder	 heller	 ikke	 bevissthetom	 de	 økologiske	 utfordringene	 til	 engasjerende	

handling,	men	til	lammelse	og	likegyldighet.”	(Tordsson	og	Vale	2013:	14).		

	

Børn	kan	 ikke	drage	omsorg	 for	naturen,	hvis	de	er	 fremmedgjort	over	 for	den,	og	dette	er	

stærkt	problematisk	i	en	tid	kendetegnet	af	økosystemisk	krise.			

	

I	både	danske	og	norske	studier	fremhæves	det,	hvordan	forskellige	kulturelle	forhold	gør	sig	

gældende	 i	 relation	 til	 manglende	 ophold	 ude.	 Her	 kan	 blandt	 andet	 nævnes:	 ændrede	

legevaner	 på	 baggrund	 af	 et	 øget	 medieforbrug;	 at	 børn	 lever	 steder,	 der	 i	 medierne	

italesættes	som	farlige	på	grund	af	trafik,	møder	med	fremmede,	kriminalitet	m.m.,	hvilket	får	

forældrene	 til	 at	 begrænse	 især	 mindre	 børns	 adgang	 til	 uderum;	 børns	 øgede	

institutionalisering,	altså	det	at	børn	 tilbringer	mere	 tid	uden	 for	hjemmet	end	 tidligere;	og	

endeligt	den	øgede	urbaniseringen,	da	byen	tilbyder	mange	andre	aktiviteter	og	adgangen	til	

naturen	 besværliggøres	 af	 transport	 (Ejbye-Ernst	 2013:	 18;	 Tordsson	 og	 Vale	 2013).	

Herudover	 påpeges	 også	 forskellige	 socioøkonomiske	 forhold,	 som	 kan	 forklare	 børns	

mindskede	naturbrug.	I	en	dansk	undersøgelse	fremhæves	det	blandt	andet,	at	personer	med	

en	kort	uddannelse,	ikke	vestlig	baggrund,	der	bor	mere	end	300	meter	fra	grønne	områder,	

er	 enlige	 og	 bor	 i	 lejlighed	 har	 en	 overvejende	 lavere	 sandsynlighed	 for	 at	 besøge	 grønne	

områder	(Ejbye-Ernst	2013:	19).	I	en	norsk	undersøgelse	fremhæves	det	omvendt,	at	børn	af	
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etnisk	norske	 forældre	med	en	høj	uddannelse,	der	bor	 i	 enfamilieshus	 tæt	på	naturen,	har	

mest	kontakt	med	naturen.	(Tordsson	og	Vale	2013).		

	

Mens	 der	 allerede	 er	 foretaget	 mange	 kvantitative	 undersøgelse	 af,	 hvorfor	 børn	 og	 unge	

opholder	 sig	 mindre	 i	 naturen,	 mangler	 der	 kvalitative	 undersøgelser,	 der	 fokuserer	 på	

børnenes	 egne	 forståelser	 af	 og	 erfaringer	 med	 naturen	 (Ejbye-Ernst	 2013:	 8).	 Hvordan	

oplever	børnene	naturen,	hvad	kan	de	 lide	ved	den,	og	hvad	savner	de?	 I	 forlængelse	heraf	

mangler	der	en	generel	viden	om,	hvordan	børn	og	unge	bruger	naturen	i	deres	hverdagsliv,	i	

umiddelbar	nærhed	af	hvor	de	bor	(Tordsson	og	Vale	2013).	Det	er	i	lyset	af	ovenstående,	at	

nærværende	speciale	gennem	en	fænomenologisk-etnografisk	tilgang	søger	svar	på,	hvordan	

børn	 tilegner	 sig	 de	 nære	 uderum,	 samt	 hvordan	 man	 inden	 for	 planlægningen	 kan	

understøtte	 dette.	 Jeg	 vil	 nu,	 som	 lovet,	 præsentere	 den	 geografiske	 kontekst	 børnene	 fra	

Tingbjerg	er	placeret	i.		

	

Tingbjerg  
Tingbjerg	 er	 et	 udsat	 boligområde,	 hvortil	 der	 knytter	 sig	 forskellige	 socioøkonomiske	

parametre,	blandt	andet	 at	 en	høj	 andel	 af	beboerne	 står	uden	 for	arbejdsmarkedet,	 et	 lavt	

uddannelsesniveau,	 en	 høj	 kriminalitetsrate,	 en	 lav	 indkomst	 med	 flere.	 Desuden	 kan	

Tingbjerg	siges	at	være	et	multikulturelt	område	med	mange	beboere	af	ikke-vestlig	herkomst	

(Transport-,	Bygnings-	og	Boligministeriet	2017).	Med	ovenfor	nævnte	undersøgelser	i	mente		

kan	man	have	en	bekymring	for,	om	børnene	i	Tingbjerg	opholder	sig	i	og	anvender	de	nære	

uderum	 og	 ser	 et	 potentiale	 for	 oplevelse	 i	 disse	 områder.	 Hertil	 kommer,	 at	 områdets	

arkitektoniske	 udformning	 med	 store	 åbne	 græsplæner,	 uden	 krat	 og	 gemmesteder,	 kun	

inviterer	 til	 én	bestemt	 slags	 brug,	 leg	 på	 legepladser,	 boldspil	 og	mulighed	 for	 at	 sidde	på	

bænke.	Krat	og	gennemsteder	er	i	modstrid	med	områdets	kriminalpræventive	indsatser,	som	

i	bedste	panoptikon-stil	bidrager	til	en	følelse	af	at	være	overvåget,	når	man	opholder	sig	ude.		

	

Alligevel	er	Tingbjerg	et	spændende	område	at	udforske	i	forhold	til	børns	brug	af	og	erfaring	

med	den	nære	natur.	Udsatte	områder	forbindes	ofte	med	urbane	steder,	hvor	der	ikke	er	let	

adgang	 til	 naturområder.	 I	modsætning	 hertil	 ligger	 Tingbjerg	 i	 en	 grøn	 lomme	 omgivet	 af	

Utterslev	 Mose,	 Vestvolden	 og	 Gyngemosen,	 og	 med	 let	 adgang	 til	 Høje	 Gladsaxes	 grønne	
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områder	 (Brønshøj-Husum	 Lokaludvalg	 2018).	 Således	 rummer	 området,	 trods	

socioøkonomiske	 faktorer,	 et	 særligt	 potentiale	 i	 forhold	 til	 at	 arbejde	 med	 børns	 brug	 af	

naturen.	Naturbyen	 lægger	netop	op	til	at	 inddrage	områdets	børn	 i	 initiativet,	og	give	dem	

mulighed	 for	at	være	med	til	at	definere,	hvad	Naturbyen	skal	være	 for	dem.	Således	er	det	

yderst	relevant	at	undersøge,	hvad	det	er	for	en	børnevirkelighed	Naturbyen	står	overfor.		

	

Børneinddragelse i et planperspektiv  
Igennem	det	20.	århundrede	er	der	sket	et	skift	i	vores	syn	på	børn,	fra	at	børn	historisk	blev	

betragtet	som	nogen,	der	ikke	havde	noget	at	skulle	have	sagt,	til	i	dag,	hvor	vi	både	lytter	til	

børn	og	inddrager	deres	perspektiver.	Den	samfundsmæssige	mentalitet	har	således	ændret	

sig,	 og	 i	 dag	 inddrager	 vi	 børn	 i	 problemstillinger	 relateret	 til	 både	 nutid	 og	 fremtid	

(Rasmussen	2004).		

	

Børn	har	ofte	en	stor	viden	om	de	områder,	der	er	en	del	af	deres	hverdagsliv.	De	opholder	sig	

i	deres	lokalområde	mange	timer	hver	dag,	året	rundt.	Dette	giver	børnene	en	stor	viden	om	

de	fysiske	rums	kvaliteter	og	mangler.	Derfor	bør	børns	perspektiver	i	højere	grad	ses	som	en	

ressource,	der	kan	give	planlæggere	et	 indblik	 i	barndommens	geografi	 –	et	 indblik	 i	børns	

oplevelse	af	sted	og	rum.	Dette	kan	give	planlæggere	bedre	mulighed	 for	at	planlægge	efter	

børnenes	behov	(Velfærdsministeriet:	2008;	Carstensen,	Trine	Agervig;	Hess,	A.	E.;	Jørgensen,	

Gertrud;	Rasmussen,	K.:	2004).	Det	fordrer	imidlertid,	at	man	i	højere	grad	involverer	børn	i	

lokalplanlægning	og	planlægning	af	børnenes	nærmiljø.	Børn	skal	 ikke	blot	 ses	som	små	og	

afhængige	medlemmer	af	 samfundet,	men	som	potentielle	aktive	samfundsborgere,	der	kan	

bidrage	 med	 ideer,	 indsigter	 og	 energi	 i	 udviklingen	 af	 deres	 fysiske	 omgivelser	 (Chawla	

2002:	 11f).	Da	 børns	mobilitet	 ofte	 er	 begrænset	 til	 deres	 nærområde,	 er	 deres	 viden	også	

begrænset	 hertil.	 Derfor	 er	 det	 særligt	 i	 lokalplanlægning,	 at	 involvering	 af	 børn	 bør	 finde	

sted.		

	

Der	findes	i	dag	en	viden	om	og	en	række	praksiseksempler	på,	hvordan	børn	kan	inddrages	

og	 er	 blevet	 inddraget	 i	 forskellige	 planpraksisser.	 Der	 er	 i	 løbet	 af	 de	 sidste	 par	 sket	 en	

udvikling	 i	 retning	 af,	 at	 det	 er	 blevet	mere	 almindeligt,	 at	 børn	 inddrages	 i	 udviklingen	 af	

områder,	der	har	en	direkte	sammenhæng	med	deres	hverdagsliv	og	nærmiljø.	De	inddrages	i	
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planlægningen	og	omdannelsen	af	de	miljøer,	de	færdes	 i	 til	dagligt,	deres	by,	kvarter,	skole	

m.v..	Mens	inddragelsen	af	børn	på	den	ene	side	kan	give	voksne	et	indblik	i	børns	oplevelser	

af	 steder,	 og	 derved	 give	 dem	 bedre	 mulighed	 for	 og	 redskaber	 til	 at	 skabe	 steder,	 der	

modsvarer	 børnenes	 behov,	 kan	 børnene	 på	 den	 anden	 side	 også	 lære	 noget	 af	

inddragelsesprocesserne.	 Børnene	 får	 styrket	 deres	 samarbejdskompetencer,	 får	 indsigt	 i	

demokratiske	 processer	 og	 en	 fornemmelse	 af	 tidsperspektiver	 fra	 ide	 til	 handling,	 samt	

ejerskab	 til	 projekterne	 (Velfærdsministeriet	 2008:	 8).	 Ligeledes	 lærer	 børnene	 at	 have	 en	

aktiv	og	ansvarlig	rolle	 i	udviklingen	og	planlægningen	af	deres	 lokalområde	(Chawla	2002:	

14).		

	

Nu	hvor	 jeg	har	præsenteret	Naturbyen	og	den	 forskningsmæssige	baggrund,	 som	specialet	

lægger	 sig	 op	 af,	 vil	 jeg	 i	 det	 følgende	 kapitel	 præsentere	 specialets	 videnskabsteoretiske	

fundament	samt	hvilke	metodiske	og	teoretiske	valg,	dette	fordrer.	
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VIDENSKABSTEORI  
	

Specialet	 trækker	 i	 sit	 videnskabsteoretiske	 udgangspunkt	 på	 fænomenologien,	 der	

kombineres	med	et	kritisk	utopisk	aktionsforskningsperspektiv.	I	det	følgende	redegør	jeg	for,	

hvordan	det	fokus	på	oplevelser,	erfaringer	og	forandring,	som	kendetegner	de	to	retninger,	

kan	 bidrage	 til	 at	 åbne	 op	 for	 børns	 forståelser	 af	 de	 nære	 uderum	 og	 de	

planlægningsmæssige	udfordringer	forbundet	med	at	understøtte	børns	stedstilegnelse.		

	

Fænomenologi 
Som	nævnt	mangler	der	inden	for	forskningen	i	børns	naturbrug	kvalitative	undersøgelser	af	

hvordan	 børn	 selv	 forstår	 den	 natur,	 der	 omgiver	 dem,	 samt	 hvilke	 vaner,	 barrierer	 og	

værdier,	der	knytter	sig	til	deres	ophold	i	naturen.	Sådanne	undersøgelser	må	nødvendigvis	

fordre	 en	 åben	 tilgang	 til	 feltet.	 Derfor	 lader	 jeg	 mig	 inspirere	 af	 fænomenologiens	

førsteordensprincip	om	at	gå	 til	 sagen	selv.	Her	er	det	 centrale,	 at	erkendelse	bygger	på	de	

involveredes	 subjektive	 oplevelser	 og	 erfaringer	 (Juul	 2012a:	 70).	 Fænomenologien	 tilsiger	

forskeren,	at	hun	forsøger	at	sætte	sig	i	den	andens	sted.	Det	vil	sige	at	forstå,	hvad	den	anden	

forstår,	og	 lære	den	 fremmedes	 livsverden	at	kende	(Juul	2012a:	74).	Mit	 fænomenologiske	

udgangspunkt	tjener	til	at	åbne	op	for	børnenes	egne	hverdagslige	erfaringer	med	den	natur	

og	de	nære	uderum,	som	er	en	del	af	deres	hverdagsliv	i	forsøget	på	at	forstå,	hvilke	uderum	

og	aktiviteter,	der	 ifølge	børnene	selv	er	meningsfulde	og	dermed	steder,	de	kan	tilegne	sig.	

Fænomenologien	 er	 også	 karakteriseret	 ved	 en	 forståelse	 af	 kroppen	 som	 erfaringsbærer.	

Kroppen	ses	som	et	sanseapparat,	som	oplevelser	og	indtryk	strømmer	igennem	(Juul	2012a:	

77).	Børnenes	forståelse	af	de	nære	uderum	kan	således	ikke	adskilles	fra	deres	kropslige	og	

sanselige	 erfaringer.	 Det	 er	 gennem	 interaktionen	 med	 de	 nære	 uderum,	 at	 de	 får	 en	

forståelse	 af	 og	 relation	 til	 steder,	 der	 er	 en	 del	 af	 deres	 hverdagsliv	 (Rasmussen	 2006:	

Fasting	 2015).	 Således	 må	 det	 kropslige	 og	 sanselige	 være	 i	 centrum,	 når	 vi	 skal	 forstå,	

hvordan	børn	tilegner	sig	deres	nære	uderum	på	en	meningsfuld	måde.	Jeg	vil	udfolde	dette	

yderligere	i	præsentationen	af	specialets	teoretiske	ramme.			
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Hverdagslige erfaringer i et forandringsperspektiv 
Specialet	spørger	med	sin	problemstilling	ind	til,	hvordan	børn	oplever	og	bruger	den	natur	

som	 omgiver	 dem,	 ud	 fra	 deres	 egne	 hverdagslige	 erfaringer.	 Udover	 at	 trække	 på	

fænomenologiens	 livsverdensorientering	mod	dybde,	 trækker	 jeg	yderligere	på	den	kritiske	

utopiske	 aktionsforsknings	 orientering	 mod	 hverdagslige	 erfaringer.	 Jeg	 lader	 mig	 både	

inspirere	af	aktionsforskningen	på	et	metodisk	plan,	idet	jeg	trækker	på	fremtidsværkstedets	

principper,	 og	 på	 et	 teoretisk	 plan,	 hvor	 aktionsforskningens	 sigte	 mod	 selvforvaltning	 og	

mynddiggørelse	udgør	et	 ideal	 for	planlægningen.	Det	sidste	udfolder	 jeg	yderligere	 i	næste	

kapitel.		

	

Hverken	 i	 fænomenologien	eller	aktionsforskningen	 forstås	hverdagslivet	som	uforanderligt	

Men	hvor	fænomenologien	forstår	det	foranderlige	i	en	historisk	og	kulturel	kontekst,	åbner	

aktionsforskningen	op	for,	at	 forskeren	i	samspil	med	borgerne	gennem	dannelsesprocesser	

udarbejder	fremtidsudkast	til	det	fælles,	almene	(Juul	2012a:	82		&	Nielsen	og	Nielsen	2009:	

74).	 	 Ud	 fra	 børnenes	 hverdagslige	 erfaringer	 åbner	 jeg	 op	 for,	 hvad	 der	 ifølge	 dem	 kunne	

være	 anderledes.	 Her	 lader	 jeg	 min	 inspirere	 af	 den	 kritiske	 utopiske	 aktionsforsknings	

fremtidsværkstedsprincipper	 om	 kritik	 og	 utopi.	 Ifølge	 aktionsforskningen	 må	 kritikker	

nødvendigvis	 være	 forankret	 i	 hverdagslige	 erfaringer,	 og	 det	 er	 ud	 fra	 disse	 kritikker,	 at	

drømme	 og	 forestillingen	 om	 et	 bedre	 liv	 eller	 samfund	 skal	 udspringe.	 Her	 bliver	

hverdagslige	 erfaringer	 grundlag	 for,	 at	 livssammenhænge	 kan	 indgå	 i	 planprocesser	 mod	

fælles,	almen	fremtidsudkast	(Nielsen	og	Nielsen	2009:	67).	Dette	forandringsperspektiv	skal	

således	 både	 forstås	 som	 et	 metodisk	 princip,	 men	 også	 som	 specialets	 teoretiske	 afsæt	 i,	

hvordan	 planlægningen	 kan	 understøtte	 børns	 stedstilegnelse,	 hvilket	 jeg	 vil	 uddybe	

nærmere	i	kapitlet	om	den	teoretiske	ramme	for	specialet.	

	

Fortolkning 
Selvom	 det	 er	 den	 enkeltes	 livsverden	 og	 erfaring,	 der	 er	 i	 centrum	 i	 et	 fænomenologisk	

perspektiv,	betyder	det	ikke,	at	det	er	tilstrækkeligt	blot	at	beskrive	dennes	virkelighed.	Der	

bør	 også	 foretages	 en	 refleksion	 over	 denne	 virkelighed,	 så	 der	 gennem	 forskerens	

fortolkning	skabes	en	viden	om	og	forståelse	af	virkeligheden.	Den	refleksive	forståelse	af	et	

fænomen	 opstår,	 når	 virkeligheden	 i	 samspil	 med	 forskerens	 erfaringer	 perspektiveres	
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gennem	en	teoretisering	(Damer	2012:	105).	Per	Damer	beskriver,	hvordan	fænomenologiske	

undersøgelse	 har	 to	 niveauer.	 Første	 niveau	 handler	 om	 at	 forstå	 aktørerne	 ud	 fra	 deres	

virkelighed	(Damer	2012:	106).	Det	er,	hvad	jeg	har	tilstræbt	i	mødet	med	børnene,	hvor	jeg	

således	 igennem	 en	 åben	 tilgang	 har	 forsøgt	 at	 opnå	 erkendelser	 om	 børnenes	 egne	

virkeligheder	 i	 forhold	 til	de	nære	uderum.	Det	andet	niveau	handler	om	at	 reflektere	over	

disse	forståelser	og	sætte	dem	i	perspektiv	(Damer	2012	:	106).	Herved	åbnes	der	op	for	en	

fortolkende	tilgang,	og	her	kan	der	bygges	bro	til	hermeneutikken.	Både	fænomenologien	og	

hermeneutikken	 tilhører	 fortolkningsvidenskaberne,	 og	 fra	 hermeneutikken	 trækker	 jeg	 på	

idéen	 om	 fortolkningen	 som	 præmis	 for	 erkendelse.	 Studier	 af	mennesker	 og	 samfund	må	

være	i	stand	til	at	indfange	intentionaliteten,	som	ligger	bagved	og	motiverer	mennesker	til	at	

handle	på	bestemte	måder.	Det	er	derfor	hermeneutikkens	opgave	at	tilstræbe	en	fortolkende	

forståelse	 af	 den	 mening,	 der	 ligger	 gemt	 i	 menneskelige	 livsytringer.	 I	 hermeneutikken	

forstås	 fortolkning	som	forskerens	evne	til	at	overskride	det,	der	umiddelbart	 foreligger,	og	

fortolke	den	bagvedliggende	mening.	Således	vil	erkendelsen	af	den	sociale	verden	altid	være	

usikker	 og	 åben	 for	 diskussion	 (Juul	 2012b:	 109f).	 Uden	 teori	 forbliver	 verden	 og	 de	

umiddelbare	oplevelser	et	øjebliksbillede	af	det,	der	undersøges,	som	det	er	svært	at	forholde	

sig	til	og	ligeledes	forandre.	Det	er	derfor	nødvendigt	at	træde	ud	af	hverdagslivet	og	gøre	det	

til	genstand	for	refleksion	og	fortolkning	(Rasmussen	2004:	28).	I	nærværende	speciale	drejer	

det	 sig	 om	 at	 åbne	 børnenes	 forståelser	 op	 gennem	 en	 teoretisk	 refleksion	 via	 begrebet	

stedstilegnelse	og	derved	opnå	en	forståelse	for,	hvad	børnenes	kritikker	og	ønsker	er	udtryk	

for.	 På	 samme	 måde	 er	 det	 gennem	 en	 fortolkningsprocess,	 at	 specialet	 vil	 åbne	 op	 for	

fokusgruppedeltagernes	 forståelser	 af	 barrierer	 og	 udfordringer	 i	 forhold	 til	 at	 understøtte	

børns	stedstilegnelse	i	planlægningen	af	Naturbyen.		
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TEORETISK RAMME  
	
I	dette	kapitel	præsenteres	specialets	 teoretiske	ramme.	Kapitlet	er	 inddelt	 i	 to	hovedafsnit,	

hvoraf	det	første	omhandler,	hvordan	børn	kan	tilegne	sig	deres	nære	uderum.	Her	trækker	

jeg	på	Kim	Rasmussens	begreber	om	henholdsvis	børns	steder	og	steder	til	børn,	som	kobles	til	

en	 mere	 overordnet	 forståelse	 af,	 hvordan	 leg	 i	 naturen	 og	 børns	 kropslige	 og	 sanselige	

erfaringer	har	betydning	for,	hvordan	de	kan	stedstilegne	sig	de	nære	uderum.	Anden	del	af	

kapitlet	omhandler	planstrategier	og	 spørgsmålet	om,	hvorvidt	det	er	muligt	at	 inddrage	et	

børne-	og	stedstilegnelsesperspektiv	 i	den	 fysiske	planlægning.	Her	er	 jeg	 inspireret	af	Kurt	

Aagaard	Nielsen	og	Steen	Birger	Nielsens	borgerindflydelsesperspektiv,	der	 skelner	mellem	

inddragelse	 og	 deltagelse.	 Ligeledes	 trækker	 jeg	 på	 Davidoffs	 begreb	 om	 en	 advokerende	

planlæggerrolle,	 som	 kobles	 til	 en	 forståelse	 af	 planlægning	 som	 et	 pluralistisk	 felt	 med	

mange	interesser.		

	

BØRNS STEDSTILEGNELSE  
I	 det	 følgende	 udfoldes	 teoretiske	 perspektiver	 på	 henholdsvis	 forholdet	 mellem	 steder	 til	

børn	 og	børns	 steder,	 kropslige	og	 sanselige	 erfaringer	 i	mødet	med	uderum	samt	naturens	

potentiale	for	fri	leg,	der	alle	knytter	sig	til	begrebet	om	børns	stedstilegnelse.		

	

Steder til børn og børns steder 
Fokus	i	dette	afsnit	vil	i	overvejende	grad	være	på	børns	steder,	da	det	netop	er	heri,	jeg	ser	en	

åbning	mod	 børns	 stedstilegnelse,	 og	 hvordan	 vi	 kan	 skabe	meningsfulde	 nære	 uderum	 til	

dem.	Begrebet	refererer	til	konkrete	fysiske	steder,	men	da	jeg	i	arbejdet	med	børnene	også	

arbejder	med	fremtidsudkast	og	deres	drømme	for	de	nære	uderum,	vil	 jeg	 i	analysen	både	

anvende	 begrebet	 om	 konkrete	 fysiske	 steder	 såvel	 som	 imaginære	 steder,	 som	 børnene	

relaterer	sig	til	og	finder	meningsfulde.	
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Ifølge	 Rasmussen	 er	 børns	 liv	 i	 dag	 på	 mange	 måder	 institutionaliseret,	 og	 børnenes	

hverdagsliv	udfolder	sig	i	det,	han	kalder	den	institutionaliseret	trekant.	Hjørnerne	udgøres	af	

henholdsvis	 hjemmet,	 skolen	 og	 børneinstitutionen,	 og	 benene	 mellem	 disse	 udgøres	 af	

forbindelsesvejene	mellem	disse	steder.	Især	skolen	og	institutionerne	er	steder,	der	særligt	

er	indrettet	til	børn.	Børn	opholder	sig	i	disse	institutionelle	rammer	mange	timer	hver	dag,	

og	 barndommen	 og	 børns	 udfoldelsesmuligheder	 kan	 således	 siges	 at	 være	 organiseret	 og	

indrettet	omkring	steder,	som	voksne	har	designet	til	børn,	altså	steder	til	børn.	Det	centrale	

spørgsmål	 for	 Rasmussen	 er	 her,	 om	 disse	 steder	 også	 efterlever	 børnenes	 behov?	 Kan	 de	

relatere	 sig	 til	 stederne	 og	 erobre	 dem	 og	 derved	 tage	 dem	 til	 sig	 på	 deres	 præmisser?	 Er	

stederne	 indrettet,	så	de	opfylder	børnenes	behov	for	at	skabe	og	være	kreative	samt	deres	

trang	til	at	opleve	og	erfare?	(Rasmussen	2006a).		

	

Hvor	steder	til	børn	refererer	til	steder,	der	specifikt	er	tiltænkt	børn,	refererer	børns	steder	til	

særlige	steder,	som	børnene	selv	relaterer	sig	 til.	 Ifølge	Rasmussen	vil	der	 indimellem	være	

sammenfald	mellem	 steder	 til	 børn	 og	 børns	 steder.	 Børn	 kan	 således	 godt	 i	 nogle	 tilfælde	

relatere	 sig	 til	og	 forstå	 steder,	der	er	planlagt	 til	børn	af	voksne.	Når	børn	 finder	steder	 til	

børn	 meningsfulde,	 indebærer	 det	 ifølge	 Rasmussen,	 at	 der	 hos	 børnene	 sker	 en	 kulturel	

reproduktion	 af	 de	 elementer,	 voksne	 forbinder	 med	 barndom,	 såsom	 sandkasser,	

rutsjebaner,	 legepladser	 m.m..	 Med	 begrebet	 børns	 steder	 menes	 der	 imidlertid	 først	 og	

fremmest	steder,	som	børn	i	deres	hverdagsliv	relaterer	sig	til	(Rasmussen	2006a:	16).	Steder	

bliver	 til	børns	 steder,	 når	børn	både	har	en	kropslig	erfaring	og	en	mental	 relation	 til	dem	

(Rasmussen	2006a:	21).	Det	er	således	kun	de	konkrete	fysiske	steder	børnene	fortæller	om,	

gør	 brug	 af	 og	 viser	 mig,	 der	 i	 Rasmussens	 perspektiv	 kan	 forstås	 som	 børns	 steder,	 da	

børnene	hverken	kan	have	en	kropslig	erfaring	eller	en	mental	 relation	 til	deres	 imaginære	

drømmesteder.	Børnenes	drømmesteder	kan	i	stedet	forstås	som	åbninger	mod	børns	steder,	

steder	de	finder	meningsfulde	og	kan	relatere	sig	til.		

	

Børns	steder	kan	ifølge	Rasmussen	opdeles	i	 fire	analytiske	kategorier,	1)	det	er	steder	børn	

omgås	kropsligt	(stedsbrug),	2)	steder,	børnene	har	gjort	sig	særlige	erfaringer	med	(indlejret	

som	 stedsviden),	 3)	 steder,	 der	 tilskrives	 en	 særlig	 betydning	 og	 4)	 steder,	 der	 fremkalder	

bestemte	 følelser	 (stedsfølelse).	 Kategorierne	 skal	 ikke	 ses	 som	 hinandens	 modsætninger	
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men	som	sammenhængende	og	 integrerede	(Rasmussen	2006a:	16).	Rasmussen	 fremhæver	

yderligere:		

	

”Om	børns	selvskabte	steder	kan	man	sige,	at	de	altid	opfylder	nogle	af	børnenes	behov	–	omend	

at	deres	varighed	kan	være	kortere	eller	længere.	Men	børns	steder	er	ofte	mindre	iøjefaldende	–	

og	 de	 opleves	 i	 et	 helt	 andet	 perspektiv	 af	 voksne	 (f.eks.	 som	 uorden,	 rod,	 ødelæggelse	 o.a.).”	

(Rasmussen:	2006a:	17).			

	

Dette	peger	på,	at	det	er	vigtigt	at	lade	børnene	åbne	deres	verden	og	erfaringer	med	de	nære	

uderum	 op	 for	 en,	 hvis	 man	 ønsker	 at	 få	 en	 forståelse	 for,	 hvordan	 børn	 bruger	 deres	

nærområder	 og	 tillægger	 bestemte	 steder	 mening	 og	 betydning.	 Børnene	 viser	 gennem	

brugen	af	børns	steder,	at	de	har	behov	for	steder,	der	ikke	er	planlagt	for	dem	af	voksne.	De	

viser	ofte	gennem	deres	kropslige	brug,	at	de	har	behov	for	at	bruge	steder	anderledes,	end	

det	er	tiltænkt.	Det	er	samtidig	vigtigt	at	have	sig	for	øje,	når	man	forsøger	at	forstå,	hvordan	

børn	oplever,	tolker	og	er	i	dialog	med	deres	steder,	at	børn	oplever	steder	forskelligt	(Fasting	

2015:	2).	Et	givent	sted	vil	således	fremstå	centralt	 i	ét	barns	forståelse	af	de	nære	uderum,	

mens	et	andet	ikke	tillægger	stedet	nogen	betydning.		

	

Rasmussen	 påpeger,	 hvordan	 begrebet	 børns	 steder,	 kan	 hjælpe	 forskeren	 med	 at	 forstå	

forholdet	mellem	de	steder	voksne	har	udtænkt,	designet	og	arrangeret	til	børn,	og	de	steder	

børn	selv	inddrager	og	tager	i	brug.	Hvor	det	er	let	at	lokalisere	steder	til	børn,	da	de	ofte	viser	

tegn	på	voksnes	forestillinger	om	børn	såsom	legeredskaber,	 indhegninger	m.m.,	er	det	ikke	

lige	 så	 let	 at	 lokalisere	 børns	 steder,	 da	 det	 kræver,	 at	man	 retter	 opmærksomheden	mod,	

hvad	børnene	selv	fortæller,	viser	og	gør.	Begrebet	børns	steder	rummer	en	forståelse	af	børn	

som	aktører	og	medskabere	af	eget	liv,	og	det	kan	hjælpe	med	at	skabe	respekt	omkring	den	

betydning,	 børn	 tillægger	 de	 steder,	 de	 udser	 sig,	 bruger	 og	 definerer	 (Rasmussen	 2006a:	

21f).	

	

De	steder,	børnene	 tillægger	betydning,	 findes	oftest,	hvor	de	enten	bor	eller	opholder	sig	 i	

hverdagen	 (Rasmussen	 2006a:	 16).	 Børn	 besidder	 ofte	 en	 stor	 viden	 om	 og	 indsigt	 i	 de	

miljøer,	 de	 færdes	 i	 til	 dagligt,	 og	 man	 kan	 derfor	 argumentere	 for,	 at	 de	 bør	 inddrages	 i	

planlægningen	 af	 deres	 egne	 nærmiljøer	 (Rasmussen	 2006a:	 17).	 Desuden	 påpeger	
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Rasmussen,	 at	 de	 steder,	 det	 er	 legitimt	 for	 børn	 at	 opholde	 sig,	 på	mange	måder	 synes	 at	

være	 standardiserende,	 overvågede,	 risikominimerende	 og	 udformet	 efter	 de	 herskende	

forestillinger	 voksne	 har	 om	 børn,	 og	 således	 fattige	 på	 refleksioner	 over	 børns	 behov	

(Rasmussen	2006b:	145).	Også	Matthews	og	Limb	fremhæver,	at	børns	arealbrug	ofte	er	helt	

anderledes	end	voksnes,	og	dette	sætter	de	i	relation	til,	at	opfattelsen	af	børn	og	barndom	er	

en	social	konstruktion	skabt	af	voksne.	Det	er	de	voksne,	der	i	høj	grad	definerer,	hvad	det	vil	

sige	at	være	barn,	og	derudfra	også	bestemmer,	hvilke	miljøer	de	har	behov	for,	hvilke	regler,	

der	er	brug	for,	og	hvad	børn	skal	gøre	bestemte	steder	(Wold,	Skår	og	Gundersen	2016:	29).		

	

Selvom	 de	 fysiske	 rammer	 kan	 anses	 for	 at	 være	 begrænsende	 i	 forhold	 til,	 hvordan	 børn	

bruger	rummet,	er	de	ifølge	Agervig	Jensen	og	Jørgensen	ikke	determinerende	for	børns	brug	

og	mobilitet:		

	

”Børn	er	ikke	passive	objekter,	der	formes	af	samfundet	og	voksne.	Indenfor	de	givne	rammer	i	

institutionen,	 i	 boligen,	 i	 byrummet,	 i	 fritids-	 og	 sportsklubber	 m.m.	 optræder	 børn	 som	

selvstændige	aktører,	der	aktivt	 skaber	deres	egne	 rum	og	 fortolker	virkeligheden	 i	 forhold	 til	

egne	 interesser.	Børn	opfinder	deres	egne	rum,	 imaginære	som	reelle,	 fx	hemmelige	 legesteder	

og	huler,	og	modsvarer	således	strategierne	i	de	fysiske	rammer	med	deres	egne	taktikker.	Der	

eksisterer	 derfor	 et	 dialektisk	 forhold	 mellem	 børn	 og	 bykvarterer:	 børn	 bliver	 på	 en	 gang	

formet	af	og	omformer	selv	bykvarteret”	(Agervig	Jensen	og	Jørgensen	2001:	80)	

	

Børn	tilegner	sig	altså	på	mange	måder	de	nære	uderum	på	ikke-tiltænkte	måder.	Så	selvom	

de	 uderum,	 vi	 tilbyder	 dem,	 ikke	 efterlever	 deres	 behov,	 betyder	 det	 ikke	 nødvendigvis,	 at	

børnene	ikke	kan	tilegne	sig	stederne	på	deres	egne	præmisser.		

	

I	udforskningen	af,	hvordan	børnene	 i	Tingbjerg	 tilegner	 sig	deres	nære	uderum,	 finder	 jeg	

det	relevant	at	anvende	både	begrebet	steder	til	børn	og	børns	steder.	Dels	for	at	belyse,	om	de	

steder	de	tilbydes,	altså	steder	til	børn,	er	meningsfulde	for	børnene	og	steder,	de	kan	relatere	

sig	 til,	 og	 dels	 for	 at	 åbne	 op	 for	 de	 fysiske	 steder,	 som	 børnene	 har	 en	 relation	 og	

følelsesmæssig	 forbindelse	 til	 i	 dag,	 og	 som	 derfor	 er	 meningsfulde	 for	 dem.	 Jeg	 vil	 i	 det	

følgende	komme	ind	på,	hvordan	både	 legen	og	de	sanselige	erfaringer,	kan	være	med	til	at	
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give	 en	 forståelse	 for,	 hvordan	 børnene	 tilegner	 de	 nære	 uderum	 og	 således,	 hvad	 de	

forbinder	med	meningsfulde	uderum.		

	

Kropslige og sanselige erfaringer i mødet med uderum 
I	forsøget	på	at	forstå	børns	interaktion	med	de	nære	uderum	trækker	jeg,	som	nævnt,	på	en	

fænomenologisk	forståelse	af,	at	vi	erfarer	gennem	vores	kroppe.	Børns	adfærd	er	et	resultat	

af	deres	fordybelse	i	og	forbindelse	til	den	verden,	de	selv	er	en	del	af.	Deres	forståelse	af	de	

nære	uderum	og	den	nære	natur	kan	således	 ikke	adskilles	 fra	deres	kropslige	og	sanselige	

erfaringer.	 Ifølge	 Casey	 er	 både	 naturlige	 og	 menneskeskabte	 steder	 forbundet	 med	

oplevelser,	minder,	kropslige	erfaringer	og	et	socialt	 liv.	Han	påpeger,	at	gentagelser,	det	vil	

sige,	det	at	komme	tilbage	til	det	samme	sted	flere	gange,	er	væsentligt	i	forhold	til	at	skabe	

relationer	 til	 steder.	Når	 vi	 kommer	 tilbage	 til	 det	 samme	 sted	 gentagne	 gange,	 lærer	 vi	 at	

orientere	os	på	stedet,	og	vi	begynder	således	at	føle	os	hjemme.	Gentagelsen	vil	på	sigt	skabe	

en	 dybere	 oplevelse	 af	 stedet,	 som	 enten	 kan	 lagres	 som	 en	 kropslig	 hukommelse	 (body	

memory)	 eller	 en	 stedshukommelse	 (place	 memory)	 (Fasting	 2015:	 3).	 Også	 Rasmussen	

fremhæver,	hvordan	både	kroppen	og	det	sanselige	er	i	spil,	når	børn	relaterer	sig	til	et	sted:	

	

”Man	kan	blive	helt	forført	af	et	sted.	Opslugt.	Gå	i	ét	med.	Interagere.	Tiden	kan	stå	helt	stille.	

Man	 kan	 glemme	 sig	 selv.	 Der	 er	 sansninger	 i	 spil	 –	 for	 steder	 kan	 ses,	 høres,	 føles,	 mærkes,	

lugtes,	ja	undertiden	smages.	(…)	Der	er	følelser,	fornemmelser,	stemninger	i	spil	–	for	steder	kan	

opleves	at	gøre	noget	ved	én,	akkurat	som	når	man	har	en	relation	til	et	andet	menneske,	et	dyr	

eller	andre	libidinøse	objekter”	(Rasmussen	2006b:	142).		

	

Rasmussen	 kobler	 således	 både	 sanselige	 og	 følelsesmæssige	 erfaringer	 til	 begrebet	 børns	

steder,	 men	 det	 kropslige	 og	 sanselige	 perspektiv	 kan	 også	 være	 med	 til	 at	 åbne	 op	 for,	

hvordan	børns	erfaringer,	der	ikke	knyttet	direkte	til	et	sted,	både	er	forbundet	med	barrierer	

og	potentialer	i	forhold	til	stedstilegnelse	af	de	nære	uderum.		
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Naturens åbning mod den frie leg  
Som	beskrevet	tidligere	bruger	børn	mindre	tid	i	naturen	end	tidligere	generationer,	og	en	af	

konsekvenserne	er,	at	børns	egne	selvopfundne	lege	har	ringere	vilkår	end	tidlige.	Netop	den	

nære	natur	og	nærmiljøet,	bliver	 i	 en	norsk	undersøgelse	 fremhævet	 som	et	mulighedsrum	

for	den	frie	leg	og	naturoplevelser	samt	som	et	sted	med	potentiale	til	afkobling	og	afslapning	

(Wold,	Skår	og	Gundersen	2016:	28f).		

	

I	dagens	samfund	er	meget	af	børns	tid	og	leg	organiseret	af	voksne,	for	eksempel	på	grund	af	

den	øgede	 institutionalisering.	Dette	kan	have	stor	betydning	 for	børns	egen	styrede	og	 frie	

leg	 i	 naturen.	 Wold,	 Skår	 og	 Grundersen	 fremhæver	 naturens	 potentiale	 til	 leg,	 da	 den	 i	

mindre	grad	er	påvirket	af	mennesker,	og	der	således	ikke	følger	en	brugsanvisning	med,	der	

foreskriver,	 hvordan	 den	 skal	 bruges	 og	 forstås.	 Naturen	 giver	 således	 uendelig	 mange	

muligheder	 for	 leg	 og	 ophold.	 Den	 rummer	 ikke	 på	 samme	 måde	 som	 legepladsen,	

idrætsanlægget,	skolegården	mm.,	en	materialiseret	forventning	om,	hvordan	børn	bør	og	kan	

handle	 og	 indbyder	 således	 til	 egeninitieret	 aktivitet	 og	 fri	 leg	 (Wold,	 Skår	 og	 Gundersen,	

2016:		29).	Det	kan	problematiseres,	i	relation	til	tidligere	undersøgelser	af	børns	manglende	

naturbrug,	om	naturens	potentiale	til	fri	leg	forbliver	uforløst,	hvis	børnene	ikke	har	erfaring	

med	at	opholde	sig	ude	og	i	naturen	og	dermed	ikke	ser	muligheder	for	oplevelser	i	naturen.	

Der	kan	således	synes	at	 forestå	en	opgave	med	at	åbne	naturen	op	 for	børn,	hvilket	 jeg	vil	

vende	tilbage	til	 i	anden	delanalyse	om	udfordringerne	ved	at	 inddrage	børneperspektiver	 i	

Naturbyen.		

	

SAMSKABELSE MELLEM INDDRAGELSE OG DELTAGELSE 
Jeg	vil	nu	gå	videre	med	den	del	af	specialets	teoretiske	ramme,	der	vedrører	planstrategier	

og	spørgsmålet	om,	hvorvidt	det	er	muligt	at	inddrage	et	børne-	og	stedstilegnelsesperspektiv	

i	den	fysiske	planlægning.	Her	trækker	jeg	på	en	planstrategierne	inddragelse	i	et	governance	

perspektiv	og	deltagelse	i	et	kritisk	utopisk	aktionsforskningsperspektiv.	Begge	strategier	har	

til	formål	at	facilitere	borgerindflydelse,	men	på	forskellig	vis.	Yderligere	bringer	jeg	Davidoffs	

begreb	om	den	advokerende	planlæggerrolle	i	spil.		
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Den kritiske utopiske aktionsforsknings placering  
Planlægningen	skal	varetage	det	almene.	Hvis	 ikke	samfundet	etablerer	planlægning,	vil	det	

dels	have	betydning	for,	hvorvidt	de	partikulære	interesser,	såsom	infrastruktur,	kan	fungere,	

og	 dels	 vil	 der	 mangle	 beskyttelse	 af	 almene	 værdier.	 Den	 historiske	 løsning	 af	

planlægningsopgaver	 har	 været	 centraliseret	 regulering,	 der	 gennem	 fortolkninger	 af	

aktørernes	 holdninger	 og	 behov	 har	 defineret	 almene	 interesser,	 men	 ifølge	 Kurt	 Aagaard	

Nielsen	og	Birger	Steen	Nielsen	har	der	snarere	været	tale	om	en	varetagelse	af	privilegeredes	

almene	interesser.	Dette	har	ført	til	en	legitimeringskrise	og	borgerne	har	følt,	at	der	er	blevet	

truffet	beslutninger	uden	forankring	i	deres	lokale	ønsker	og	holdninger.	Dette	har	betydet,	at	

borgerinddragende	strategier	i	stigende	grad	er	kommet	på	den	politiske	dagsorden	inden	for	

planpraksisser,	hvilket	dog	ikke	nødvendigvis	har	ført	til	en	demokratisering	af	disse.	Nielsen	

og	Nielsen	peger	gennem	et	aktionsforskningsperspektiv	på,	hvordan	borgerdeltagelse	eller	

varetagelsen	af	det	almene	kan	vokse	ud	af	demokratiske	processer	blandt	borgerne	selv.	De	

finder	det	nødvendigt	at	gøre	op	med,	og	 finde	alternativer	til,	det	demokratiske	underskud	

planlægningen	i	dag	er	præget	af	(Nielsen	og	Nielsen	2009:	64).		

	

Den	kritiske	utopiske	aktionsforskning	henter	sin	inspiration	fra	henholdsvis	kritisk	teori	og	

hermeneutikken.	 Qua	 inspirationen	 fra	 kritisk	 teori	 forstås	 forandrings-	 og	

dannelsesprocesser	 som	 præget	 af	 konflikt,	 i	 den	 forstand	 at	 myndiggørelse	 og	

demokratisering	 vanskeliggøres	 på	 grund	 af	 den	 samfundsmæssige	 realitetsmagt.	 Ifølge	

Nielsen	og	Nielsen	betyder	dette	at:		

	

”Den	nuværende	samfundsmæssige	virkelighed	 fremtræder	som	realiteten	slet	og	ret	 i	bestemt	

form	ental.	En	bestemt	historisk	 skabt	og	dermed	 foranderlig	 samfundsmæssig	virkelighed	 får	

karakter	af	en	’fakticitet’.”	(Nielsen	og	Nielsen	2009:	71).		

	

Det	 er	 denne	 realitetsmagt,	 der	 skal	 overskrides,	 hvis	 der	 skal	 ske	 en	 demokratisering	 af	

planpraksisser.	Dette	sker	 ifølge	Nielsen	og	Nielsen	gennem	deltagelsesprocesser,	der	åbner	

op	 for	 demokratiske	 dannelsesprocesser	 gennem	 social	 læring	 borgere	 og	 myndighed	 i	

mellem.	Det	er	dette	perspektiv,	jeg	i	det	følgende	vil	udfolde	i	forsøget	på	at	forstå,	hvordan	



	 30	

Naturbyen	 i	et	samskabelsesperspektiv,	kan	give	plads	 til	børneperspektiver	og	understøtte	

børns	stedstilegnelse.	

	

Borgerindflydelse mellem inddragelse og deltagelse  
Nielsen	og	Nielsen	begrebsliggør	i	deres	bog	Demokrati	og	Naturbeskyttelse	borgerindflydelse	

på	 to	 måder,	 borgerdeltagelse	 og	 borgerinddragelse.	 Borgerindflydelse	 anvendes	 som	

overordnet	begreb,	der	angiver,	 i	hvilken	grad	forvaltningen	er	påvirket	af	 interessegrupper	

eller	borgere,	der	ikke	på	forhånd	er	tilknyttet	forvaltningssystemet	(Nielsen	og	Nielsen	2007:	

13).		

	

Ifølge	Nielsen	og	Nielsen	dækker	borgerdeltagelse	over	aktiviteter,	der	opstår	af	og	udgår	fra	

borgerne	 selv,	 på	 deres	 initiativ,	 og	 som	 i	 vidt	 omfang	 forbliver	 i	 deres	 regi.	 Begrebet	

borgerinddragelse	 derimod,	 anvendes	 som	 betegnelse	 for	 myndighedernes	 strategier	 til	 at	

opnå	 dialog	 med	 borgerne	 om	 en	 konkret	 planlægningsproces.	 Således	 skal	 inddragelse	

forstås	 som	 et	 myndighedsbegreb	 og	 deltagelse	 som	 omvendt	 participation.	 Med	 begrebet	

omvendt	participation	forstås	borgerindflydelse	som	en	proces,	der	starter	for	neden,	hvilket	

står	 i	 modsætning	 til	 den	 gængse	 høringsmodel,	 hvor	 inddragelse	 starter	 oppefra,	 idet	

borgerne	 får	mulighed	 for	 at	 kommentere	 og	 kritisere	myndighedernes	 udkast	 og	 planer.	 I	

omvendt	 participation	 lægges	 der	 vægt	 på,	 at	 fremtidsudkast	 defineres	 af	 lokale	 aktører	 i	

samspil	med	myndighederne.	 Arbejdet	med	 forskellige	 initiativer	 og	 ideer	 udvikles	 således	

gennem	kooperation,	 i	nye	former	for	udvekslinger	mellem	borgere	og	eksperter.	Dette	skal	

ske	gennem	demokratiske	dannelsesprocesser	i	form	af	social	læring.	Deltagelse	er	således	en	

strategi,	 der	 åbner	 op	 for,	 at	 borgerne	 er	 medskabere	 i	 planprocessen	 fra	 begyndelsen	

(Nielsen	og	Nielsen	2007:	13ff).		

	

Social læring  
På	 samme	 måde	 som	 der	 skelnes	 mellem	 inddragelse	 og	 deltagelse,	 når	 det	 kommer	 til	

indflydelse,	 skelner	 Nielsen	 og	 Nielsen	 også	 mellem	 social	 læring	 i	 henholdsvis	 et	

inddragelsesperspektiv	og	i	et	aktionsforskningsperspektiv.	Forskellen	på	de	to	perspektiver	

består	 i,	 hvem	 der	 inddrages	 og	 hvorfor	 (Nielsen	 og	 Nielsen	 2007:	 13f).	 I	 et	
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inddragelsesperspektiv	 lægges	der	vægt	på	at	skabe	dialog	mellem	allerede	eksisterende	og	

formulerede	aktørgrupper	og	myndighederne.	I	modsætning	hertil	lægger	aktionsforskningen	

vægt	på,	at	der	dannes	nye	borgergrupper,	som	ikke	kun	repræsenterer	særinteresser,	men	

som	danner	sig	omkring	et	fælles	ansvar	for	almene	aspekter	(Nielsen	og	Nielsen	2007:	14).	I	

Naturbyen-regi	betyder	dette	dannelsen	af	nye	fællesskaber,	som	orienterer	sig	mod	et	fælles	

ansvar	 for	den	 lokale	bynatur,	 både	med	henblik	på	 en	 rigere	natur	 og	bedre	mulighed	 for	

friluftsliv.	Det	springende	punkt	er	her,	om	børnene	kan	indgå	i	sådanne	fællesskaber,	og	om	

deres	særinteresser	kan	få	plads	 i	det	almene,	hvilket	 jeg	kommer	 ind	på	 i	specialets	anden	

delanalyse.		

	

I	et	inddragelsesperspektiv	beskrives	social	læring	som	en	kundskabsudvikling,	hvor	dialoger	

mellem	 borgere	 og	 institutioner	 fører	 til	 modernisering	 af	 forvaltningen.	 Social	 læring	

indebærer	 i	 dette	 perspektiv	 en	 gensidig	 og	 pragmatisk	 dialog	 mellem	 myndighederne	 og	

borgerne,	 primært	 i	 form	 af	 interessegrupper.	 Her	 tilfører	 de	 to	 parter	 hinanden	 viden	 og	

holdninger,	 og	 derigennem	 udvikles	 nye	 diskurser.	 Den	 sociale	 læring	 er	 her	 først	 og	

fremmest	 et	 spørgsmål	 om	 at	 udvikle	 nye	 fælles	 forståelsesformer	 i	 forhold	 til	

forandringsmuligheder	 i	 en	 moderniserende	 retning.	 Nielsen	 og	 Nielsen	 stiller	 sig	 kritiske	

overfor	social	læring	i	et	sådant	perspektiv,	da	de	ikke	mener,	den	sociale	læring	er	i	stand	til	

at	overskride	adskillelsen	mellem	de	 forskellige	 samfundsmæssige	 forvaltninger	og	dermed	

heller	ikke	den	fremherskende	forvaltningslogik.	De	mener	ikke,	at	en	sådan	opdeling	mellem	

forvaltningerne	 har	 genklang	 i	 hverdagslige	 erfaringer.	 Således	 bringes	 borgernes	 samlede	

livssammenhænge	 ikke	 ind	 i	planprocesserne	 i	 tilstrækkelig	grad	 (Nielsen	og	Nielsen	2007:	

25).	Ifølge	Nielsen	og	Nielsen	er	svagheden	ved	sociale	læring	i	et	inddragelsesperspektiv,	at	

det	er	tvivlsomt,	om	borgerinddragelsen	tilfører	forvaltningen	en	grundlæggende	ny	kvalitet	

og	viden.	Ligeledes	finder	de	det	tvivlsomt,	om	borgernes	og	forvalterens	læreprocesser	fører	

til	 en	 egentlig	 dannelse.	 Denne	 form	 for	 social	 læring	 udgør	 derfor	 i	 praksis	 en	 skin-

demokratisk	 legitimering	 af	 den	 forvaltning,	 der	 allerede	 bliver	 ført,	 og	 borgerne	 forbliver	

således	i	en	grundlæggende	passiv	relation	til	 forvaltningen	(Nielsen	og	Nielsen	2007:	25).	I	

modsætning	 hertil	 er	 social	 læring	 i	 et	 aktionsforskningsperspektiv	mere	 end	 en	 diskursiv	

nyorientering.	Her	bliver	det	sociale	i	social	læring	helt	centralt.	Det	sociale	består	ikke	kun	i,	

at	 læreprocesser	orienterer	sig	mod	sociale	områder,	eller	at	 læreprocesser	altid	må	forstås	

som	 indlejret	 i	 sociale	 processer	 (Nielsen	 og	 Nielsen	 2007:	 33).	 Snarere	 peger	 Nielsen	 og	
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Nielsen	på,	 at	 social	 læring	 også	 indeholder	den	hverdagslige	 betydning	 af	 ordet,	 nemlig	 at	

være	social:		

	

”Socialitet	er	i	et	samfundsmæssigt	perspektiv	grundlaget	for	borgernes	ansvarliggørelse,	altså	

for	demokrati,	og	i	et	personligt	dannelsesperspektiv	er	det	grundlaget	for	en	alsidig	udvikling	af	

evner	og	relationer”	(Nielsen	og	Nielsen	2007:	33).		

	

Socialitet	kan	således,	ifølge	dem,	forstås	som	”sans	for	det	almene	i	den	personlige	livsførelse”	

(Nielsen	 og	 Nielsen	 2007:	 33)	 Det	 er	 gennem	 sociale	 læringsprocesser,	 hvor	 den	 enkelte	

forholder	 sig	 til	 det	 almene,	 at	 forandring	bliver	mulig.	 Særinteresserne	kan	 stadig	have	en	

plads	 i	 deltagelsesprocesser,	 men	 hverken	 som	 det	 bærende	 eller	 konstituerende.	

Ansvarliggørelse	med	udgangspunkt	i	et	fælles,	alment	perspektiv	er	således	det	centrale	i	en	

myndiggørelsen	 af	 borgerne	 og	 udgør	 den	 særlige	 kvalitet,	 der	 kendetegner	 den	 form	 for	

social	læring,	der	finder	sted	i	demokratiske	dannelsesprocesser.	I	modsætning	hertil,	handler	

den	 form	 for	 social	 læring,	 der	 kendetegner	 inddragelsesstrategier,	 om	 hvorvidt	

forhandlingen	mellem	interessegrupper	og	myndighed	er	vellykket	og	afstemt	i	forhold	til	de	

forskellige	 interesser.	 Ifølge	 Nielsen	 og	 Nielsen	 mangler	 disse	 strategier	 således	 et	

dannelseselement.	 Inddragelsesstrategier	 er	 således	 udtryk	 for	 en	 interesse	 i	 at	 inddrage	

borgernes	 viden,	 og	 så	 vidt	muligt	 sikre	 deres	 opbakning	 til	 den	 givne	 sag,	men	den	 åbner	

ifølge	Nielsen	og	Nielsen	ikke	op	for	en	egentlig	myndiggørelse		(Nielsen	og	Nielsen	2007:	14).	

Mynddiggørelse	 knytter	 sig	 således	 til	 deltagelsesperspektiver,	 hvilket	 jeg	 vil	 udfolde	 i	 det	

følgende.		

	

Myndiggørelse og selvforvaltning 
Myndiggørelse	forstås	som	et	samfundsmæssigt	projekt,	en	dannelsesproces,	der	er	bundet	til	

menneskers	 konkrete	 livssammenhæng,	 og	 ikke	 til	 samfundet	 som	 sådan.	Det	 er	 orienteret	

mod	 det	 potentielle,	 og	 fokus	 er	 på	 deltagernes	 livsvilkår	 og	 fremtidsmuligheder	 som	 et	

fælles,	 alment	 anliggende,	 frem	 for	 på	 særinteresser.	Det	 almene	 er	 således	 noget,	 der	 skal	

skabes	 ud	 af	 det	 lokale	 og	 partikulære	 selv.	 Dette	 fordrer	 en	 opfordringsstruktur,	 der	

konkretiserer	orienteringen	mod	det	almene	i	det	særlige	(Nielsen	og	Nielsen	2009:	65-72).	

Husted	og	Lind	beskriver	opfordringsstrukturen	som	en	demokratisk	proces,	der	går	nede	fra	
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og	op.	Her	skal	demokrati	ikke	blot	ses	som	en	styreform,	men	må,	ifølge	dem,	udvikles	som	

en	livsform.	Denne	livsform	bør	tilstræbe	menneskers	gentagende	deltagelse	i	udformningen	

af	egne	livssammenhænge	og	derigennem	samfundet:		

Evnen	til	refleksiv	og	myndig	deltagelse	i	demokratiske	processer	dannes,	 læres	og	opretholdes	

gennem	 konkret	 deltagelse	 i	 konkrete	 demokratiske	 processer	 knyttet	 til	 eget	 liv	 (Husted	 og	

Lind	2016:		50).			

	

Disse	processer	kan	faciliteres	via	aktionsforskningens	værksted,	og	særligt	realiseringsfasen,	

der	 ikke	 skal	 forstås	 som	 en	 enkeltbegivenhed,	men	 som	 en	 fortløbende	 proces.	Husted	 og	

Lind	 præsenterer	 her	 en	 sondring	 mellem	 børn	 og	 voksnes	 mulighedsbetingelser	 for	

mynddiggørelse	relateret	 til	 fremtidsværkstedet.	Værkstedet	henvendt	 til	voksne	orienterer	

sig	mod	metoder	 inden	 for	 hvilke,	 det	 bliver	muligt	 at	 tage	magt	 og	myndighed	 over	 egen	

fremtid	 tilbage.	 Her	 argumentere	 de	 for,	 at	 børn	 ikke	 egenhændigt	 kan	 tage	 magt	 og	

myndighed	over	egen	fremtid,	idet	de	er	underlagt	voksnes	velvilje	til	at	inddrage	dem.	Dette	

må	således	betyde,	at	værkstedet	og	metoderne	i	stedet	må	orientere	sig	mod	at	gøre	børnene	

til	 myndige	 og	 aktive	 deltagere	 i	 udformningen	 af	 deres	 nære	 og	 umiddelbare	 fremtid.	

Herigennem	ville	en	demokratisk	dannelse	muliggøres	(Husted	og	Lind	2016:	51).		

	

I	relation	til	dette	fremhæver	Nielsen	og	Nielsen	selvforvaltning,	hvor	det	almene	vokser	ud	af	

demokratiske	processer	blandt	borgerne	selv.	Udviklingen	af	en	demokratisk	selvforvaltning	

foreskriver,	at	særinteresser,	der	ofte	er	forbundet	med	privilegeredes	positioner	brydes,	så	

der	 åbnes	 op	 for	 det	 almene,	 fælles	 fra	 borgernes	 livssammenhæng	 og	 derved	 deres	

hverdagslige	 erfaringer.	 Omvendt	må	 det	 fælles,	 almene	 også	 kunne	 stilles	 til	 demokratisk	

diskussion	 og	 således	 ikke	 etableres	 som	 en	 instans	 oven	 over	 de	 konkrete	

livssammenhænges	orienteringer	og	interesser.	Aktionsforskningen	sigter	mod	at	nærme	sig	

en	varetagelse	af	det	almene	fra	neden	med	udgangspunkt	i,	hvad	borgerne	selv	ser	som	det	

almene	i	lokale	og	partikulære	(Nielsen	og	Nielsen	2006:	154;	Nielsen	og	Nielsen	2009:	64).		

	

I	 forhold	 til	 ovenstående	 bliver	 det	 interessante	 i	 konteksten	 af	 nærværende	 speciale	

forholdet	mellem	på	den	ene	side,	hensynet	til	børn	og	deres	(sær)interesser,	og	på	den	anden	

side	hensynet	 til	det	 fælles,	almene.	Det	almene	må	her	både	 forstås	som	noget,	der	gør	sig	

gældende	børnene	imellem,	så	der	ikke	planlægges	ud	fra	enkelte	børns	særinteresse,	men	ud	
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fra	det	fælles	almene	i	et	børneperspektiv,	og	som	noget,	der	gør	sig	gældende	imellem	børn	

og	andre	borgergrupper.	Dette	kommer	jeg	nærmere	ind	på	i	specialets	anden	delanalyse.	

		

Børn i et deltagelsesperspektiv  
I	 artiklen	 Fremtidsværksted	 som	 demokratiserende	 metode	 –	 Aktionsforskning	 med	

børnehavebørn	 præsenterer	 Husted	 og	 Lind	 forskellige	 udfordringer	 forbundet	 med	 børns	

deltagelse	 i	 et	 aktionsforskningsperspektiv.	 Børns	 deltagelse	 og	 indflydelse	 udfolder	 sig	 i	

samspillet	mellem	voksne	og	børn.	Børn	har	 forskellig	adgang	til	at	gøre	deres	perspektiver	

gældende	i	dette	samspil.	Desuden	vil	børns	deltagelse	i	de	fleste	tilfælde	være	rammesat	af	

voksne,	 den	 institutionelle	 orden	 og	 ligeledes	 de	 herskende	 politiske	 og	 pædagogiske	

dagsordner	 (Husted	 og	 Lind	 2016:	 	 54).	 Dette	 knytter	 sig	 som	 beskrevet	 tidligere	 også	 til	

opfordringsstrukturen	og	 således	børnenes	mulighed	 for	mynddiggørelse.	Desuden	påpeger	

de	væsentligheden	af	at	sondre	mellem	børns	perspektiver	og	børneperspektiver,	der	på	sin	vis	

kan	 sammenlignes	 med	 Rasmussens	 forståelse	 af	 børns	 steder	 og	 steder	 til	 børn.	 Hvor	

børneperspektiver	betegner	voksnes	forsøg	på	at	forstå	børns	udsagn,	følelser	og	handlinger,	

beskriver	 børns	 perspektiver,	 børns	 egne	 tanker,	 opfattelser	 og	 følelser.	 Med	 denne	 vigtige	

skelnen	 minder	 Husted	 og	 Lind	 om,	 at	 vi	 bør	 anerkende	 børn	 som	 subjekter	 med	 egne	

fortolkningsmuligheder	 af	 deres	 oplevelser	 og	 med	 en	 viden	 om	 deres	 eget	 hverdagsliv	

(Husted	og	Lind	2016).		

	

SAMSKABELSE  
Idet	 Naturbyen	 skriver	 sig	 ind	 i	 en	 samskabelsesdiskurs,	 finder	 jeg	 det	 relevant	 kort	 at	

redegøre	 for,	 hvordan	 samskabelse	 i	 specialet	 skal	 forstås.	 	 Samskabelse	 kan	 overordnet	

forstås	som	samarbejdsformer	mellem	civilsamfundet	og	det	offentlige.	Begrebet	har	først	og	

fremmest	 manifesteret	 sig	 som	 en	 politisk	 dagsorden,	 som	 mange	 forskellige	

interessegrupper	 forsøger	 at	 definere	 indholdet	 af,	 men	 det	 fremstår	 ikke	 klart,	 hverken	 i	

praksis	 eller	 teoretisk,	 hvad	 samskabelse	 mere	 specifikt	 indebærer	 (Tortzen	 2017:	 3-7).	

Bovaird	og	Löffler	har	defineret	samskabelse	således:	
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”Offentlige	aktører	og	borgere	samarbejder	om	at	udnytte	alle	parters	aktiver,	ressourcer	og	

bidrag	bedre	for	at	opnå	empowerment,	større	effektivitet	eller	bedre	resultater.”	(Tortzen	

2017:	8).		

	

Denne	 definition	 understreger	 en	 relationel	 dimension	 i	 samskabelse,	 der	 forudsætter	 et	

aktivt	samarbejde	borgere	og	offentlige	aktører	 imellem	og	 ligeledes	 lægges	der	vægt	på,	at	

der	opstår	en	form	for	synergi	mellem	parternes	bidrag	til	samskabelsen	(Tortzen	2017:	8).	

	

	I	 specialets	 kontekst	 skal	 samskabelse	 forstås	 som	 noget,	 der	 foregår	 gennem	

deltagelsesprocesser.	 Det	 er	 herigennem,	 at	 det	 relationelle	 mellem	 civilsamfund	 og	

myndighed	 udfolder	 sig,	 hvormed	 forandring	 muliggøres.	 Skabelsen	 af	 Naturbyen	 må	

nødvendigvis	 finde	sted	 inden	 for	nogle	overordnede	rammer,	men	 inden	 for	disse	rammer	

kan	 borgerne	 tildeles	 indflydelse	 gennem	 deltagelsesprocesser.	 I	 relation	 til	 børnene	

indebærer	dette,	at	de	involveres	som	medskabere	i	udformningen	af	stedet	og	får	mulighed	

for	at	bidrage	med	deres	hverdagslige	erfaringen	i	et	samspil	med	myndighed.		

	

DEN ADVOKERENDE PLANLÆGGERROLLE  
Planlæggeren	vil	indtage	forskellige	planlæggerroller,	alt	efter	om	det	almene	udspringer	fra	

myndighedernes	side	(inddragelse)	eller	defineres	gennem	demokratiske	dannelsesprocesser	

i	 nyopståede	 borgergrupper	 (deltagelse).	 Børn	 kan	 anses	 for	 at	 være	 en	 underprivilegeret	

gruppe,	idet	de	er	underlagt	voksnes	velvilje	til	at	inddrage	dem,	og	det	kan	derfor	diskuteres,	

på	hvilke	vilkår	de	kan	indgå	i	inddragelses-	og	deltagelsesprocesser.	Her	er	det	interessant	at	

se	på	Paul	Davidoffs	begreb	om	en	advokerende	planlægger,	der	kan	repræsentere	børnene	i	

disse	processer.		

	

Den	 advokerende	 planlægning	 udspringer	 som	 kritisk	 opposition	 til	 et	 øget	 socialt	

modsætningsforhold	 i	 storbyer	 rundt	 omkring,	 herunder	 diskrimination	 af	 farvede	 og	

utilfredshed	med	byfornyelsesprojekter,	hvor	mindrebemidlede	bydele	bliver	nedrevet	frem	

for	 renoveret.	 Davidhoff	 taler	 for,	 at	 det	 ikke	 kun	 bør	 være	 det	 etablerede	 plansystem	 og	

således	 myndighederne,	 der	 fremlægger	 planer	 (Davidoff	 2016:	 428).	 Han	 kritiserer	 den	

nuværende	 borgerinddragelse	 for	 kun	 at	 give	 borgerne	 mulighed	 for	 at	 kommentere	 på	
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udkast	 fra	myndighederne,	og	han	efterlyser	bedre	mulighed	for,	at	borgerne	selv	kan	være	

med	til	at	definere	planlægningen	(Davidoff		2016:	431).	Han	præsenterer	derfor	en	vision	om	

et	 pluralistisk	 planlægningssystem,	 hvor	 interessegrupper	 uden	 for	 det	 offentlige	 system	

advokerer	for	alternative	planer.	Han	understreger,	at	en	central	planlægningsinstans	stadig	

har	 en	 vigtig	 rolle	 at	 spille	 i	 sådan	 et	 planlægningssystem,	 men	 påpeger	 fordelene	 ved,	 at	

denne	instans	ikke	er	alene	om	at	fremsætte	planer.	For	det	første	vil	offentligheden	få	bedre	

kendskab	 til	 alternative	 planer,	 som	 vil	 blive	 præsenteret	 med	 større	 overbevisning	 af	

interessegrupper.	 For	 det	 andet	 kan	 konkurrencen	 fra	 andre	 aktører	 tvinge	 det	 offentlige	

planlægningsagentur	 til	 at	 forbedre	 sit	 arbejde	 for	at	 vinde	politisk	opbakning	 til	dets	egne	

planer.	For	det	tredje	vil	kritikere	af	de	offentlige	planer	blive	tvunget	til	selv	at	byde	ind	med	

alternativer	 frem	 for	 blot	 at	 kritisere	 (Davidoff	 	 2016:	 429).	 I	 et	 pluralistisk	

planlægningssystem	som	dette,	er	planlæggerens	rolle	at	gøre	sig	 til	 fortaler	 for	en	bestemt	

gruppe.	 En	 advokerende	 planlæggerrolle	 fordrer,	 at	 planlæggeren	 tager	 et	 værdimæssigt	

standpunkt.	 Ligeledes	 må	 planlæggeren	 nødvendigvis	 være	 lydhør	 overfor	

befolkningsgruppen	hun	repræsenterer,	da	det	er	herigennem	planlæggeren	opnår	en	viden	

om,	hvad	der	er	–	og	ikke	er	–	i	gruppens	interesse.	Herved	kan	planlæggeren	sikre	sig,	at	hun	

indgår	 kompromisser,	 som	 gruppen	 kan	 tilslutte	 sig	 (Davidoff	 2016:	 430).	 I	 den	 ideelle	

verden,	bør	alle	samfundets	grupper	tildeles	en	advokerende	planlægger,	men	det	er	særligt	

de	 underprivilegerede	 grupper,	 der	 har	 behov	 for	 en	 (Davidoff	 	 2016:	 431).	 Jeg	 vil	 i	 anden	

delanalyse	 vende	 tilbage	 til	 spørgsmålet	 om,	 hvilken	 rolle	 en	 advokerende	 planlægger	 kan	

spille	i	forhold	til	at	understøtte	børns	stedstilegnelse	i	Naturbyen.		
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METODE 
I	 dette	 afsnit	 vil	 jeg	 præsentere	 undersøgelsens	 metodologiske	 tilgang,	 inspireret	 af	

henholdsvis	 et	 fænomenologisk-etnografisk	 perspektiv	 og	 den	 kritiske	 utopiske	

aktionsforsknings	 fremtidsværksted.	 Det	 er	 igennem	 disse	 at	 jeg	 åbner	 op	 for	 børnenes	

hverdagslige	erfaringer	med	de	nære	uderum.	Ligeledes	 fokusgruppedeltagernes	 forståelser	

af	udfordringer	i	arbejdet	med	børneperspektiver	i	planpraksisser.		

	

METODISK ARBEJDE MED BØRN  
I	det	følgende	vil	jeg	præsentere	nogle	overordnede	udfordringer,	der	knytter	sig	til	metodisk	

arbejde	 med	 børn.	 Børn	 forstår	 og	 oplever	 på	 en	 anden	 måde	 end	 voksne.	 Derfor	 kan	

forskellige	kvalitative	metoder	ikke	oversættes	direkte	til	metodisk	arbejde	med	børn.	Børns	

oplevelser	 og	 opfattelser	 af	 steder	 er	 ikke	 identiske	med	 voksnes,	 og	 arbejde	med	 børn	 og	

børneinvolvering	 fordrer	 derfor,	 i	 tråd	 med	 fænomenologien,	 en	 åben	 tilgang,	 der	 ofte	 vil	

bygge	 på	 utraditionelle	 kvalitative	metoder	 (Baker	 &	Weller	 2003:	 208).	 Børne-centrerede	

metoder,	der	er	innovative	og	inkluderende,	er	at	foretrække.		

	

Det	 er	 vigtigt	 at	 have	 børnenes	 alder	 og	 udvikling	 i	 mente,	 når	 metoder	 udvælges.	 Et	

børnehavebarn	vil	 ikke	have	de	samme	forudsætninger	for	at	udtrykke	sig	som	et	barn,	der	

går	i	7.	Klasse.	Børn	er	ikke	en	homogen	gruppe,	og	ligesom	der	skal	tages	højde	for	det	store	

aldersspænd,	der	er	i	kategorien	barndom,	0-18	år,	er	det	vigtigt	at	forholde	sig	til	parametre	

som	køn,	etnicitet	og	socioøkonomiske	faktorer	(Barker	&	Weller	2003:	209;	Agervig	Jensen	&	

Jørgensen	2001).	På	samme	måde	som	børn	har	forskellige	opvækstbetingelser,	er	børn	også	

forskellige	på	et	individuelt	plan.	De	oplever,	erfarer	og	udtrykker	sig	forskelligt.	Nogle	børn	

er	bedst	til	at	udtrykke	sig	gennem	kreative	metoder,	såsom	tegning,	mens	andre	er	bedre	til	

at	formidle	deres	viden	verbalt.	Derfor	fordrer	inddragelse	af	børn	en	bred	vifte	af	forskellige	

metoder,	 så	børnene	 får	 forskellige	måder	 at	 udtrykke	 sig	på	 (Agervig	 Jensen	og	 Jørgensen	

2001:	82ff).	Et	eksempel	på	en	metode	er,	at	lade	børnene	guide	én	rundt	i	deres	lokalområde	

og	fortælle	om,	hvordan	de	bruger	området.	 Jeg	har	undervejs	 i	 forløbet	anvendt	forskellige	
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metoder	og	justeret	dem,	i	takt	med	at	jeg	har	opnået	nye	erkendelser	i	mødet	med	børnene,	

hvilket	jeg	vil	uddybe	senere.		

	

Børn	har	en	anden	erfaringshorisont	end	voksne,	og	de	har	svært	ved	at	 foretage	abstrakte	

sammenligninger.	Børn	forholder	sig	ofte	til	kvarteret	ud	fra	enkeltdele	og	fortæller	ikke	om	

det	 som	 en	 helhed.	 Det	 er	 således	 svært	 at	 få	 børn	 til	 at	 udtrykke	 en	 generel	 holdning	 og	

komme	 med	 vurderende	 udsagn	 om	 deres	 fysiske	 omgivelser,	 og	 spørger	 man	 direkte	 til	

deres	 holdninger,	 refererer	 de	 ofte	 til	 noget,	 de	 har	 hørt	 voksne	 sige.	Hermed	 ikke	 sagt,	 at	

børn	 ikke	 forholder	 sig	enten	positivt	 eller	negativt	 til	deres	omgivelser.	Deres	vurderinger	

retter	 sig	 blot	 i	 højere	 grad	 mod	 konkrete	 eksempler,	 såsom	 at	 klatrestativet	 ikke	 er	

udfordrende	 nok,	 end	 til	 helheden	 	 (Agervig	 Jensen	 og	 Jørgensen	 2001:	 85f).	 Det	 er	 derfor	

vigtigt	 ikke	 at	 arbejde	med	kategorier	 som	godt	 og	dårligt,	men	 i	 stedet	 indfange	børnenes	

forståelser	gennem	en	mere	generel	undersøgelse	af	stedet	og	deres	forståelse	heraf.	Desuden	

er	 børnenes	 forståelser	 og	 anvendelse	 af	 henholdsvis	 steder	 til	 børn	 og	 børns	 steder	 ikke	

statiske	 men	 dynamiske	 og	 foranderlige	 (Agervig	 Jensen	 og	 Jørgensen	 2001:	 86).	 For	

eksempel	kan	en	hule	eller	et	gemmested,	der	for	fjorten	dage	siden	var	det	vigtigste	i	et	barns	

stedforståelse,	være	forsvundet	fra	barnets	bevidsthed,	da	det	har	opdaget	nye	steder.	

	

Børns	 mobilitetsmuligheder	 vil	 i	 vidt	 omfang	 være	 begrænsede	 og	 indsnævrede	 til	

lokalområdet,	da	det	ofte	vil	være	forældrene	eller	de	institutionelle	rammer,	der	afgrænser	

og	 definerer	 børnenes	 bevægelsesmuligheder.	 Ligeledes	 har	 børnenes	 sociale	 liv	 betydning	

for	deres	mobilitet,	da	meget	af	den	tid,	børnene	opholder	sig	i	deres	nærområde,	tilbringes	

med	venner.	Dermed	vil	den	umiddelbare	opmærksomhed	også	være	rettet	mod	noget	socialt.	

Områder	barnet	 ikke	 før	kendte	 til	kan	på	ganske	kort	 tid	blive	en	del	af	deres	hverdagsliv,	

hvis	de	får	venner	i	nye	områder.	Dette	betyder	at	den	viden	man	opnår	ved	at	inddrage	børn	

ofte	 vil	 repræsentere	 et	 øjebliksbillede	 af	 deres	 stedsforståelse	 på	 det	 givne	 tidspunkt	

undersøgelsen	blev	foretaget	(Agervig	Jensen	og	Jørgensen	2001:	86).		

	

I	feltarbejde	med	børn,	og	derefter	i	fortolkningen	af	børnenes	udsagn,	er	det	vigtigt	at	have	

sig	 den	 dobbelthermeneutiske	 problematik	 for	 øje,	 da	 man	 kan	 ikke	 vide	 sig	 sikker	 på,	 at	

børnene	kender	til	eller	forstår	de	begreber,	man	anvender.	Eksempler	på	dette	kan	være,	at	

børn	ikke	kender	til	begrebet	’kvarter’,	men	i	stedet	anvender	begreber	som	’mit	område’	og	
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lignende.	Dette	betyder	 ikke	at	kvarteret	 ikke	spiller	en	rolle	 i	deres	bevidsthed,	men	at	det	

optræder	 under	 andre	 begreber.	 Det	 sammen	 kan	 gøre	 sig	 gældende,	 når	 det	 kommer	 til	

børns	forhold	til	kategorierne	 ’natur’	og	 ’det	grønne’,	hvor	de	ofte	vil	kæde	natur	til	dyr.	 	På	

samme	måde	som	børnene	ikke	har	de	samme	forståelser	af	begreber	som	forskeren,	knytter	

der	sig	en	oversættelsesproblematik	til	forskerens	fortolkning	af	børnenes	udtalelser	(Agervig	

Jensen	og	Jørgensen	2001:	83).		

	

De	 forståelser,	 børnene	 præsenterer	 for	 mig,	 er	 et	 øjebliksbillede	 af	 deres	 hverdagsliv.		

Børnene	 er	 eksperter	 i	 deres	 eget	 hverdagsliv,	 fordi	 det	 er	 dem,	 der	 har	 en	 hverdagslig	

erfaring	med	de	nære	uderum	og	dermed	den	natur,	som	omgiver	dem.	Hermed	ikke	sagt,	at	

børnenes	 erfaringer,	 oplevelser	 og	 forståelser	 skal	 ses	 som	 objektive	 sandheder	 (Agervig	

Jensen	og	Jørgensen	2001:	84).	

	

METODEDESIGN  
Jeg	 vil	 i	 det	 følgende	 præsentere	 undersøgelsens	 metodedesign.	 I	 mødet	 med	 børnene	

trækker	 jeg,	 som	 nævnt,	 på	 et	 fænomenologisk-etnografisk	 perspektiv	 i	 samspil	 med	

aktionsforskningens	fremtidsværkssted.	I	mødet	med	fokusgruppedeltagerne	er	jeg	inspireret	

af	Halkiers	 fokusgruppe,	og	det	er	herigennem,	 jeg	vil	 åbne	op	 for,	hvilke	udfordringer,	der	

efter	deres	opfattelse	knytter	sig	til	at	understøtte	børns	stedstilegnelse	i	praksis.			

	

I	tråd	med	specialets	fænomenologiske	orientering,	har	 jeg	haft	en	åben	metodisk	tilgang	til	

feltet,	 der	 kan	 indfange	 hverdagslige	 erfaringer.	 Både	 fænomenologien	 og	 den	 kritiske	

utopiske	aktionsforskning	tilsiger	forskeren	at	gå	til	sagen	selv	og	lade	dem,	det	handler	om,	

åbne	 deres	 hverdagslige	 erfaringer	 op	 for	 en.	 Jeg	 har	 derfor	 i	 min	 metodiske	 tilgang	 til	

indsamling	 af	 empiri	 været	 inspireret	 af	 etnografiske	 metoder.	 Etnografien	 sigter	 efter	 at	

forstå	og	opnå	erkendelse	af	specifikke	sociale	praksisser	og	konkrete	steder.	Viden	omkring	

byen	og	dens	bevægelse	opnås	in	situ,	i	dens	naturlige	omgivelser	og	ligeledes	ved	at	deltage	i	

den	 (Larsen	 og	 Meged	 2012:	 303).	 Etnografien	 er	 således	 optaget	 af	 at	 erfare,	 observere,	

forstå,	 beskrive,	 analysere	 og	 kommunikere	 om	 mennesker	 i	 konkrete	 situationer	 på	

bestemte	steder.	Jeg	vil	i	min	undersøgelse	åbne	op	for,	hvordan	børnene	oplever	og	erfarer	
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de	nære	uderum,	 der	 er	 en	del	 af	 deres	 hverdagsliv.	Det	 er	 gennem	børnenes	hverdagslige	

erfaringer,	at	 jeg	kan	 få	en	 forståelse	 for,	hvordan	de	kan	 tilegne	de	nære	uderum	på	deres	

præmisser,	så	de	fremstår	meningsfulde	for	børnene.		

	

Jeg	 har	 i	 mødet	 med	 børnene	 anvendt	 en	 række	 forskellige	 kvalitative	 metoder,	 herunder	

walk-along,	 inspirationsture	 og	 semi-strukturerede	 enkelt-	 og	 gruppeinterviews.	 I	 første	

omgang	var	 jeg	 interesseret	 i	gennem	børnenes	egne	erfaringer	at	åbne	op	 for,	hvilke	nære	

uderum	de	relaterede	sig	til	og	omvendt,	hvilke	de	ikke	gjorde.	Udover	de	førnævnte	metoder,	

lod	 jeg	 mig	 også	 inspirere	 af	 fremtidsværkstedets	 fokus	 på	 kritik	 og	 utopi,	 hvorigennem	

børnene	 frit	 kan	 formulerer	 fremtidsudkast.	 Her	 er	 ideer	 og	 ønsker	 bragt	 ind	 i	 et	

hverdagsperspektiv,	der	skal	sikre,	at	ideerne	og	ønskerne	udspringer	fra	konkrete	livsudkast	

frem	 for	 abstraktioner	 (Nielsen	 og	 Nielsen	 2009:	 67).	 Jeg	 har	 ikke	 afholdt	 et	 egentligt	

værksted,	 men	 har	 i	 den	 indledende	 fase	 forsøgt	 at	 åbne	 op	 for	 børnenes	 kritikker	 og	

drømme.	 Efterfølgende	 afholdt	 jeg	 en	 workshop,	 hvor	 netop	 utopi	 og	 drømme	 var	

udgangspunktet.		

	

Etnografien	ser	det	ikke	som	sin	opgave	at	være	kritisk	eller	skabe	forandring,	men	derimod	

at	opnå	forståelse,	der	kan	gøre	os	klogere	på	kulturer	eller	steder	(Larsen	og	Meged	2012:	

304).	Det	er	således	ikke	specialets	hensigt	at	stille	sig	kritisk	overfor	børnenes	perspektiver	

og	stedsforståelser,	men	derimod	at	forsøge	at	åbne	op	for	børnenes	erfaringer	og	oplevelser	

af	natur	og	de	udendørs	arealer,	som	er	en	del	af	deres	hverdagsliv.	Under	mine	første	møder	

med	 børnene	 rettede	 jeg	 fokus	mod	 at	 forstå	 området	 gennem	 børnene.	 Derefter	ændrede	

omdrejningspunktet	 for	 det	 metodiske	 arbejde	 med	 børnene	 sig	 og	 blev	 mere	

handlingsorienteret	i	forsøget	på	at	opnå	erkendelser	om	børnenes	drømme	og	ønsker	for	de	

nære	uderum,	knyttet	til	deres	forståelser,	afsavn	og	kritikker.		

	

Børnenes	drømme	for	de	nære	uderum,	var	efterfølgende	genstand	for	en	fokusgruppe	med	

deltagere,	 der	 har	 en	 relation	 til	 Naturbyen.	 Igennem	 forskellige	 spørgsmål	 og	 øvelser,	

forsøgte	jeg,	at	få	deltagerne	til	at	åbne	op	for	deres	forståelser	af,	hvilke	udfordringer,	der	er	i	

deres	optik	knyttet	sig	til	at	understøtte	børns	stedstilegnelse.		
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Mit	metodiske	arbejde	kan	således	betegnes	som	en	metode	triangulering,	hvor	jeg	inddrager	

og	 kombinerer	 forskellige	 metoder,	 der	 alle	 bidrager	 til	 at	 åbne	 nye	 perspektiver	 op.	

Trianguleringen	er	kommet	i	spil	på	flere	måder	 i	mit	metodiske	arbejde.	Dels	 i	mit	arbejde	

med	 børnene,	 hvor	 de	 forskellige	 kvalitative	 metoder	 har	 givet	 børnene	 mulighed	 for	 at	

udtrykke	 sig	 på	 forskellige	 måder.	 Og	 dels	 i	 det	 overordnede	 arbejde,	 hvor	 børnenes	

perspektiver	danner	baggrund	for	en	efterfølgende	fokusgruppe.			

	

Feltnoter	udgør	et	dominerende	element	i	specialets	empiriske	grundlag.	Disse	rummer	mine	

observationer	i	felten,	forskellige	kortere	samtaler	med	børnene	og	ligeledes	refleksive	noter	

over	 min	 egne	 rolle	 og	 dilemmaer	 undervejs	 i	 mødet	 med	 børnene.	 Ligeledes	 vil	

transskriptioner	af		forskellige	former	for	interviews	også	indgå.		

	

METODEDESIGN I PRAKSIS 
I	det	følgende	afsnit	vil	jeg	præsentere	min	metodiske	proces	i	praksis	og	de	udfordringer	og	

overvejelser,	 jeg	 har	 gjort	 mig	 undervejs.	 Afsnittet	 er	 opdelt	 i	 fire	 faser,	 henholdsvis	

mobilisering	af	børn,	etnografisk	åbning	af	børns	hverdagslige	erfaringer,	børnenes	drømme	

for	 de	 nære	 uderum	 og	 endeligt	 fokusgruppe	 om	 planlægningsmæssige	 udfordringer.	 Men	

først	følger	her	en	præsentation	af	de	involverede	børn.		

	

Præsentation af de involverede børn 
Jeg	har	 igennem	forløbet	 talt	med	mange	børn	på	Klubben	og	 forsøgt	at	mobilisere	en	bred	

gruppe	 af	 børn.	 Både	 i	 forhold	 til	 deres	 hverdagslige	 erfaringer	med	 ophold	 uden	 for,	men	

også	 i	 forhold	 til	alder.	 Især	de	 lidt	ældre	børn	var	svære	at	 få	 i	 tale,	og	de	ønskede	 ikke	at	

deltage	hverken	på	gåture,	hvilket	de	 fandt	koldt	og	klamt,	eller	 i	 interviews	De	ældre	børn	

syntes	 ikke	 at	 fatte	 interesse	 for	 temaet	 om	 ophold	 ude.	 Mit	 empiriske	 materiale	 bygger	

derfor	overvejende	på	børn	fra	fjerde	klasse.	Desuden	blev	det	tydeligt,	hvordan	mobilisering	

af	børn	enten	spredte	ringe	i	vandet	eller	omvendt	hvordan	et	enkelt	barns	nej,	betød	at	deres	

venner	ikke	ville	deltage.	Desuden	blev	det	tydeligt,	hvordan	det	relationelle	arbejde	spillede	

en	væsentlig	rolle,	da	gentagne	møder	skabte	en	 interesse	og	 lyst	 til	videre	deltagelse.	Hvor	

nogle	 af	 børnene	 kun	 deltog	 sporadisk,	 var	 der	 en	 anden	 gruppe,	 der	 deltog	 kontinuerligt	
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gennem	hele	forløbet.	Mine	empiriske	fund	bygger	i	særlig	grad	på	de	børn,	der	har	deltaget	

kontinuerligt,	da	det	er	her,	at	jeg	har	fået	en	dybereliggende	erkendelse	af	deres	forståelser	

af	de	nære	uderum,	og	hvor	jeg	ser	en	sammenhæng	mellem	deres	kritikker	og	afsavn	på	den	

ene	side	og	deres	drømme	på	den	anden.	

	

Jeg	 har	 af	 hensyn	 til	 børnene	 valgt	 at	 anonymisere	 dem,	 men	 jeg	 er	 i	 besiddelse	 af	 deres	

rigtige	navne.		

	

Fase 1 - Mobilisering af børnene  
Det	 første	 spørgsmål,	 der	 meldte	 sin	 ankomst	 var,	 hvilke	 børn	 der	 skulle	 inddrages,	 hvor	

mange,	og	hvilken	alder	de	skulle	have.	Da	jeg	ikke	tidligere	har	arbejdet	med	børn	og	deres	

perspektiver,	kunne	jeg	ikke	trække	på	tidligere	erfaringer.	 Jeg	forhørte	mig	derfor	omkring	

blandt	personer,	der	tidligere	havde	arbejdet	eller	arbejder	med	børn,	hvilket	litteraturen	om	

børneinddragelse	tilråder	(Velfærdsministeriet	2008).	Jeg	blev	anbefalet	at	arbejde	med	børn	

i	alderen	10-12	år	med	den	begrundelse,	at	børn	i	denne	alder	er	i	stand	til	at	reflektere	over	

deres	brug	af	steder.	Jeg	havde	desuden	flere	refleksioner	omkring,	hvilken	gruppe	børn	det	

ville	 være	 interessant	 at	 inddrage,	 da	 området	 omkring	 Utterslev	 Mose	 er	 et	 sammensat	

område,	 både	hvad	 angår	bebyggelse	og	beboersammensætning.	De	børneperspektiver,	 der	

udledes	af	specialet,	repræsenterer	kun	de	involverede	børn	i	Tingbjergs	ønsker	og	behov,	og	

disse	 kan	 ikke	nødvendigvis	 forstås	 som	et	 generelt	 billede	på	 alle	 områdets	 børns	brug	 af	

samt	ønsker	for	de	nære	uderum.	De	ikke-involverede	børn	i	Tingbjerg	og	børnene	i	Husum	

og	i	Brønshøj	har	ikke	nødvendigvis	samme	hverdagslige	erfaringer	som	de	involverede	børn,	

blandt	 andet	 på	 grund	 af	 socialøkonomiske	 forskelle.	 Yderligere	 er	 børnegruppen	 ikke	

homogen,	når	det	kommer	til	parametre	som	eksempelvis	alder	og	køn.	Derfor	må	der	åbnes	

op	for	en	bredere	involvering,	hvis	Naturbyen	ønsker	at	understøtte	børns	stedstilegnelse	på	

et	mere	alment	niveau.			

	

I	 litteraturen	om	børneinddragelse	påpeges	også	vigtigheden	af	at	samarbejde	med	og	være	

lydhør	overfor	personer,	der	har	deres	daglige	gang	blandt,	samt	kendskab	til,	de	børn,	man	

ønsker	at	inddrage.	Disse	personer	besidder	en	stor	viden,	som	det	for	planlæggeren	er	enorm	

vigtigt	 at	 få	 adgang	 til,	 hvis	 man	 skal	 sikre	 en	 god	 proces,	 der	 skaber	 en	 brugbar	 viden	
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(Velfærdsministeriet	2008).	Igennem	min	kontakt	i	Brønshøj-Husum	Lokaludvalg	blev	jeg	sat	

i	 forbindelse	med	lederen	af	Klubben	i	Tingbjerg.	Klubben	er	et	fritidstilbud	til	børn	mellem	

fjerde	og	sjette	klasse.	Lederen	 fandt	projektet	 interessant,	men	påpegede,	at	 jeg	selv	skulle	

stå	for	mobiliseringen	af	børnene	til	undersøgelsen.	Han	ville	gerne	stille	en	medarbejder	til	

rådighed,	som	kunne	rådgive	og	vejlede	mig	undervejs.		

	

Møde	med	børnefaglige	medarbejdere			

Før	jeg	mødte	børnene,	holdt	jeg	et	indledende	møde	med	medarbejderen	fra	Klubben	og	fire	

medarbejdere	fra	Tingbjergs	gadeplansteam.	Her	ville	jeg	sikre	mig,	at	undersøgelsens	fokus	

på	 de	 nære	 uderum	 ifølge	 dem	 var	 meningsfuldt	 for	 børnene	 samt	 få	 råd	 og	 vejledning	 i	

forhold	til	mobilisering	af	børnene.	Jeg	blev	gjort	opmærksom	på	flere	problemstillinger.	For	

det	første	kræver	mobilisering	af	børn	tid.	Relationsarbejde	og	det,	at	børnene	ved	hvem	jeg	

er,	er	altafgørende	i	forhold	til	at	sikre	deltagelse.	For	det	andet	blev	jeg	gjort	opmærksom	på,	

at	 børn	 er	 en	 udfordrende	 gruppe	 at	 arbejde	med,	 og	 at	 jeg	 derfor	 ikke	 nødvendigvis	 ville	

kunne	få	en	et	kontinuerligt	forløb	med	den	samme	gruppe	børn.	For	det	tredje	påpegede	de	

flere	gange,	at	børnene	godt	kunne	forholde	sig	til	det	der	er,	men	at	de	ville	have	svært	ved	at	

formulere	 ønsker	 og	 fantasier,	med	 andre	 ord,	 at	 tingene	 kunne	 være	 anderledes.	 Endeligt	

påpegede	 de	 vigtigheden	 af,	 at	 jeg	 var	 meget	 konkret	 i	 min	 kommunikation	 med	 børnene	

(Bilag	 2:	 feltnoter).	 Hvordan	 jeg	 har	 forholdt	mig	 til	 de	 disse	 udfordringer,	 vil	 jeg	 løbende	

udfolde	i	afsnittet.			

		

Første	møde	med	børnene	

I	forsøget	på	at	mobilisere	børnene	afholdt	jeg	i	samarbejde	med	medarbejdere	fra	Klubben	et	

bål-	og	snobrødsarrangement	i	Klubben.	Ved	hjælp	af	 illustrative	plancher	præsenterede	jeg	

dem	 for	 mit	 projekt	 og	 de	 forskellige	 workshops,	 jeg	 ville	 afholde.	 Jeg	 anvendte	

visualiseringer	 af	 forløbet	 for	 at	 sikre	 mig,	 at	 børnene	 forstod	 det	 videre	 forløb,	 og	 for	 at	

konkretisere	undersøgelsen	for	børnene,	som	jeg	var	blevet	anbefalet.		

	

Børnene	skulle	herefter	tilmelde	sig	frivilligt,	og	jeg	var	derfor	afhængig	af,	at	børnene	fandt	

min	undersøgelse	relevant	og	spændende.	Jeg	havde	forestillet	mig,	at	rummet	omkring	bålet	

ville	være	et	godt	sted	at	tale	med	børnene,	men	da	børnene	gik	til	og	fra	bålet,	var	det	svært	

at	foretage	en	samlet	præsentation.	Jeg	endte	derfor	med	at	snakke	med	dem	enkeltvis.	Nogle	
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fandt	projektet	 spændende,	mens	andre,	 især	drengene,	 ikke	gad	at	være	med.	 Jeg	blev	her	

bevidst	 om,	 at	 relationen	mellem	mig	 og	 børnene	 var	 altafgørende	 for	 en	mobilisering,	 og	

mødet	 kan	 således	 ses	 som	 en	 introduktion	 af	 mig	 til	 børnene,	 i	 stedet	 for	 en	 egentlig	

mobilisering	 til	 projektet.	 Således	 har	 mobilisering	 og	 relationsarbejdet	 været	 en	 løbende	

udfordring	gennem	hele	forløbet.		

	

Fase 2 - Etnografisk åbning af børns hverdagslige erfaringer  
Jeg	vil	 i	det	følgende	præsentere,	hvordan	mit	metodiske	arbejde	i	praksis	har	udfoldet	sig	i	

løbet	 af	 mit	 halvanden	 måned	 lange	 ophold	 i	 Klubben,	 herunder	 hvilke	 udfordringer	 og	

dilemmaer,	jeg	er	stødt	på.		

	

Ture	i	nærområdet	med	børnene	

For	at	få	en	forståelse	for	børnenes	hverdagslige	erfaringer	med	de	nære	uderum,	foretog	jeg	

en	walk-along,	 som	 er	 en	 form	 for	 observerende	 deltagelse.	 Formålet	med	metoden	 er	 “at	

observere	(…)	informanters	rumlige	praksisser	in	situ	samtidig	med	at	man	får	adgang	til	deres	

oplevelser	 og	 fortolkninger”	 (Kusenbach	 2003:	 463,	 egen	 oversættelse).	 Walk-along	 er	 en	

kvalitativ	geografisk-etnografisk	metode,	og	formålet	er	at	få	folk	til	at	forholde	sig	til	det	sted	

og	de	omgivelser,	de	befinder	sig	 i.	Det	var	således	en	måde	at	 få	børnene	 til	at	åbne	deres	

nære	uderum	op	for	mig	og	fortælle	om	de	steder,	de	godt	kan	 lide	at	være,	og	 ligeledes	de	

steder,	de	ikke	lide	at	være.	Jeg	tog	undervejs	billeder	af	de	ting,	børnene	udpegede	og	fortalte	

om.	Formålet	var	at	være	sammen	med	børnene	i	deres	fysiske	omgivelser	og	de	områder,	jeg	

gerne	ville	have	en	viden	omkring,	da	kendskab	til	og	indlevelse	i	børnenes	fysiske	omgivelser	

er	 en	 forudsætning	 for	 at	 kunne	 forstå	 og	 fortolke	børnenes	beskrivelser.	Det	 var	 ligeledes	

også	 et	 forsøg	 på	 at	 åbne	 op	 for	 børnenes	 kropslige	 brug	 af	 rummet	 (Agervig	 Jensen	 og	

Jørgensen	2001:	81).	Turens	rute	var	ikke	forudbestemt.	I	stedet	var	det	børnene,	der	guidede	

mig	rundt	og	bestemte,	hvilke	ting	de	ville	vise,	og	dermed	også	den	rute	vi	gik.		

	

	Både	fordi	jeg	var	afhængig	af,	at	medarbejderen	havde	tid	til	at	gå	med	mig	rundt	i	området,	

og	 fordi	 jeg	 oplevede	 udfordringer	 ved	 at	 mobilisere	 børnene	 endte	 jeg	 med	 kun	 med	 at	

afholde	én	decideret	walk-long	med	tre	børn.	 Jeg	har	 imidlertid	også	på	andre	gåture	været	

inspireret	af	metoden.		
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Temaet	 for	 turen	var	 ’de	uderum	som,	du	bruger	 i	din	hverdag’.	 Jeg	blev	her	præsenteret	 for	

områdets	 legepladser,	 og	 de	 fremhævede	 de	 ting,	 de	 godt	 kunne	 lide	 og	 dermed	 fandt	

meningsfulde,	og	omvendt	de	steder,	de	ikke	kunne	lide.	Disse	børn	var	især	orienteret	mod	

det	planlagte	 rum	og	særligt	de	 rum,	der	var	planlagt	 til	dem.	 Jeg	 forsøgte	 flere	gange	at	 få	

dem	 til	 at	 forholde	 sig	 til	mere	 uplanlagte	 rum,	 såsom	 krat,	men	 disse	 fandt	 børnene	 ikke	

meningsfulde.	Efterfølgende	reflekterede	jeg	over	min	egen	rolle	i	mødet	med	børnene:			

	

”Jeg	kan	godt	være	lidt	bekymret	for,	at	samtalerne	hurtigt	bliver	afsporet	og	kommer	til	at	

handle	om	alle	mulige	andre	ting	end	uderummene.	Børnene	skal	selvfølgelig	også	have	lov	til,	at	

brede	min	og	deres	horisont	ud	–	hvad	er	det	der	betyder	noget	for	dem	i	uderummene.”	(Bilag	2:	

feltnoter)		

	

I	 denne	 overvejelse	 forholder	 jeg	 mig	 altså	 til	 balancen	 mellem	 på	 den	 ene	 side	 at	 lade	

børnene	åbne	deres	hverdagslige	erfaringer	op	for	mig	og,	på	den	anden	side,	mit	ønske	om	at	

definere	et	overordnet	tema.	Det	var	 første	gang	 i	mødet	med	børnene,	at	 jeg	stødte	på	den	

dobbelthermeneutiske	problematik,	hvor	børnenes	fokus	ikke	stemte	overens	med	mine	egne	

forforståelser.	Dette	har	været	en	løbende	frustration,	og	jeg	er	gradvist	blevet	mere	bevidst	

om	min	egen	rolle.	Ønsket	om	en	åben	proces	er	således	trådt	mere	og	mere	frem,	i	takt	med	

at	 jeg	 har	 accepteret,	 at	 hvis	 jeg	 ønsker	 at	 forstå	 de	 nære	 uderum	 ud	 fra	 børnenes	 egne	

hverdagslige	erfaringer,	er	det	nødvendigt	at	lade	dem	vise	mig,	hvad	de	finder	meningsfuldt.		

	

Jeg	 arrangerede	 i	 samarbejde	 med	 en	 af	 gadeplansmedarbejderne	 en	 tur	 i	 Tingbjergs	

beboerhave.	 Turen	 havde	 karakter	 af	 et	 inspirationsoplæg,	 hvor	 medarbejderen	 viste	 os	

rundt.	Jeg	arrangerede	turen	for	at	give	børnene	et	indblik	i	den	natur,	der	omgiver	dem,	så	

deres	drømme	og	ideer	kunne	knyttes	til	den.	Tre	børn	deltog	på	turen,	hvor	medarbejderen	

fortalte	om	havens	forskellige	funktioner,	og	børnene	spurgte	ind	til	haven	og	kom	med	input	

hertil.	Jeg	oplevede	at	børnene	var	meget	interesserede	i	haven	og	gerne	ville	lære	om	den	og	

ligeledes	fortælle	om,	hvad	de	vidste.	Medarbejderen	snakkede	flere	gange	om	huler,	hvilket	

resulterede	i,	at	to	af	børnene	gerne	ville	vise	det	sted,	de	om	sommeren	havde	en	hule.	Turen	

åbnede	således	op	for	børnenes	egne	hverdagslige	erfaringer	og	brug	af	de	nære	uderum	og	

fik	 herefter	 karakter	 af	 en	 walk-along.	 Disse	 børns	 hverdagslige	 erfaringer	 med	 de	 nære	
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uderum,	 var	 anderledes	 end	 den	 første	 gruppe	 børn,	 jeg	 havde	 med	 ud	 i	 området.	 De	

relaterede	sig	til	uderummene	på	en	anden	måde	end	den	første	gruppe	børn	og	fortalte	om,	

hvordan	 de	 godt	 kunne	 lide	 at	 være	 i	 naturen,	 og	 deres	 drømme	 var	 også	 koblet	 til	 haver,	

huler	og	naturstier.		

	

Jeg	deltog	også	i	flere	aktiviteter	i	stalden	tilknyttet	Klubben,	hvor	omkring	15	piger	har	deres	

daglige	gang,	hvor	de	passer	dyrene	og	rider	på	gårdens	heste.	Jeg	var	ude	at	ride	en	tur	med	

dem	en	enkelt	gang	og	på	en	længere	gåtur	med	dem	og	staldens	hunde.	Disse	møder,	særligt	

gåturen	med	hundene,	har	givet	mig	et	indblik	i	børns	forskellighed.	Hvor	andre	børn	i	særlig	

grad	var	orienteret	mod	legepladser,	havde	disse	piger	en	anden	kropslig	erfaring	med	nære	

uderum,	og	var	tydeligvis	vant	til	at	færdes	i	mere	uplanlagte	rum.	Turen	havde	karakter	af	en	

walk-along,	 idet	 jeg,	 selvom	 pigerne	 ikke	 bestemte	 ruten	 selv,	 fik	 indblik	 i,	 hvordan	 de	

kropsligt	interagerer	med	de	nære	uderum.		

	

Løst	strukturerede	interview	på	Klubben	

Da	 flere	af	børnene	 ikke	 fandt	det	attraktivt	at	 skulle	med	på	 tur,	 eller	 ifølge	dem	selv	 ikke	

måtte	 for	deres	 forældre	(Bilag	2:	 feltnoter)	og	 fordi,	 jeg	var	afhængig	af,	at	medarbejderen	

kunne	gå	med	mig	 samt	 aktivere	 folk	udefra,	 valgte	 jeg	 i	 stedet	 at	 foretage	 interviews	med	

børnene	på	Klubben.	Ud	over	at	interviewe	børn,	jeg	ikke	havde	talt	med	tidligere,	valgte	jeg	

også	at	 foretage	 interviews	med	nogle	af	de	børn,	der	havde	deltaget	 i	 turene,	da	dette	ville	

kunne	give	med	en	dybere	forståelse	for	deres	hverdagslige	erfaringer.			

	

Samspillet	mellem	 rum	og	 børn	 indfanges	 bedst	 gennem	 løst	 strukturerede	 interviews,	 der	

mest	 af	 alt	 har	 karakter	 af	 en	 samtale.	 Børns	 erfaringer	med	 et	 område	 er	 ofte	 bundet	 til	

oplevelser,	 og	 derfor	 kan	 et	 brugbart	 redskab	 være,	 at	 få	 børnene	 til	 at	 fortælle	 historier	

knyttet	 til	 de	 steder,	de	udvælger	 (Agervig	 Jensen	og	 Jørgensen	2001:	81).	 Jeg	udarbejdede	

derfor	 en	 række	 åbne	 spørgsmål,	 som	 skulle	 hjælpe	 mig	 med	 at	 åbne	 op	 for	 børnenes	

hverdagslige	erfaringer	med	de	nære	uderum.	 Jeg	spurgte	her	 ind	til,	hvordan	de	bruger	de	

nære	uderum,	hvad	de	føler,	når	de	er	ude,	hvem	de	opholder	sig	ude	med,	og	om	de	har	nogle	

steder,	 som	 de	 forbinder	 med	 noget	 særligt.	 Jeg	 oplevede,	 at	 det	 var	 lettere	 at	 mobilisere	

børnene	 til	 deltagelse	 i	 interviews,	 da	 det	 var	 nemmere	 for	 dem	 at	 forstå	 og	 ikke	 ligeså	

tidskrævende.	Nogle	 af	 dem	 synes	 ligefrem,	 at	 det	 var	 sjovt	 at	 deltage,	 især	 fordi	 jeg	 optog	
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samtalerne.	Jeg	lavede	i	alt	fire	interviews	med	en	lige	kønsfordeling,	fire	piger	og	fire	drenge.	

Jeg	 oplevede,	 at	 især	 pigerne	 havde	 en	 masse	 at	 fortælle,	 hvorimod	 det	 var	 sværere	 at	 få	

drengene	til	at	forholde	sig	dybdegående	til	deres	nære	omgivelser.	Interviewene	havde	både	

karakter	af	enkeltinterviews	og	gruppeinterviews.	Især	det	ene	interview	med	tre	piger	endte	

mere	 som	 en	 samtale	mellem	 dem,	 hvor	 de	 forholdt	 sig	 reflekterende	 til	 det,	 de	 hver	 især	

sagde.	Min	 opgave	 blev	 således	 at	 åbne	 op	 for	 forskellige	 temaer	 og	 ligeledes	 få	 dem	 til	 at	

uddybe	 de	 ting,	 de	 forholdt	 sig	 til.	 Under	 interviewet	 åbnede	 de	 op	 for,	 at	 de	 på	 Klubbens	

legeplads	havde	en	hemmelig	hule:	”Der	er	lidt	uenighed	om,	hvorvidt	de	skal	fortælle	mig	om	

den,	men	de	ender	med	at	vise	mig	hulen.”	(Bilag	7:	feltnoter).	Ligeledes	fortalte	de	”	at	der	kun	

er	 to	 andre	 voksne,	 der	 kender	 til	 deres	 hule.”	 (Bilag	 7:	 feltnoter).	 Både	 dette	 eksempel	 og	

eksemplet	med	de	to	drenge,	der	viste	mig	deres	hule,	vidner	om	vigtigheden	af	en	relation	og	

det	at	tage	sig	tid	i	forhold	til	at	få	børnene	til	at	åbne	deres	steder,	som	de	har	en	erfaring	og	

relation	til,	op	for	en.		

	

Fase 3 - Børnenes drømme for de nære uderum  
Selvom	jeg	laver	en	opdeling	mellem	børnenes	forståelser	og	de	nære	uderum	i	henholdsvis	

deres	 hverdagsliv	 og	 deres	 ønsker	 og	 drømme,	 har	 denne	 opdeling	 i	 praksis	 ikke	 været	 så	

skarp.	 Jeg	 har	 under	 både	 interviewene	 og	 gåturene	 talt	med	 børnene	 om	 deres	 afsavn	 og	

ønsker	for	området.	Når	jeg	alligevel	holder	fast	i	denne	opdeling,	er	det	fordi,	jeg	har	afholdt	

en	drømmeworkshop,	hvor	jeg	eksplicit	spurgte	ind	til	deres	drømme	for	de	nære	uderum.		

	

Overskriften	 for	workshoppen	 blev	 ’et	 sjovt	 og	 rart	 sted	 udenfor,	 der	 er	 dit	 –	 hvad	 skal	 det	

indeholde?’.	 Formålet	 med	 workshoppen	 var	 således	 at	 få	 børnene	 til	 at	 udarbejde	

fremtidsudkast,	 der	 tog	 udgangspunkt	 i	 deres	 kritikker	 og	 afsavn,	 der	 knytter	 sig	 til	 de	

uderum,	de	 tilbydes	 i	dag.	Workshoppen	var	en	byggeworkshop,	hvor	 jeg	med	hjælp	 fra	en	

kreativ	facilitator,	som	var	hyret	gennem	Lokaludvalget,	ville	have	børnene	til	at	bygge	fysiske	

modeller	af	deres	drømme	i	genbrugsmaterialer.		

	

Jeg	havde	afsat	to	dage	til	workshoppen,	men	idet	børnene	ikke	var	færdige,	udvidede	jeg	den	

gradvist,	og	børnene	endte	med	at	bruge	fem	dage	på	at	bygge	modellerne.	13	børn	deltog	i	

alt,	og	der	blev	bygget	11	modeller	(Bilag	16:	præsentation	af	modeller).	Børnene	arbejdede	
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enten	individuelt	eller	i	grupper,	alt	efter	hvad	de	selv	foretrak.	Den	kreative	facilitator	havde	

til	opgave	at	hjælpe	børnene	med	de	 forskellige	materialer,	mens	min	egen	var	at	 skabe	de	

overordnede	rammer	og	få	børnene	til	at	forholde	sig	til	workshoppens	tema.	Min	egen	rolle	

kommer	 jeg	mere	 ind	på	senere.	Ligeledes	deltog	også	en	medarbejder	 fra	Klubben,	der	var	

ansvarlig	for	stedets	krea-rum,	hvor	workshoppen	blev	afholdt.		

	

	
Billede	fra	byggeworkshop	

	

De	 fleste	 af	 børnene,	 der	 deltog	 i	workshoppen,	 havde	 tidligere	 deltaget	 enten	 i	 interviews	

eller	gåture,	og	således	var	der	en	sammenhæng	i	forholdet	mellem	kritik	på	den	ene	side	og	

drømmene	 på	 den	 anden.	 Der	 deltog	 imidlertid	 også	 børn,	 som	 ikke	 tidligere	 havde	 været	

med	i	forløbet,	men	de	indgik	i	de	fleste	tilfælde	i	grupper	med	nogle	af	de	børn,	der	tidligere	

havde	 deltaget.	 Enkelte	 byggede	 selv	 modeller	 uden	 at	 have	 deltaget	 før.	 Igennem	 hele	

forløbet,	er	jeg,	som	nævnt,	stødt	på	udfordringer	i	forhold	til	mobilisering	og	fastholdelse	af	

børnene.	Derfor	planlagde	jeg,	at	første	del	af	drømmeworkshoppen	skulle	bruges	på	at	åbne	

op	for	kritik.	Igen	oplevede	jeg,	at	børnene	kom	dryssende,	og	således	blev	det	ikke	muligt	at	
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skabe	et	samlet	rum	for	kritik	og	refleksion,	og	derved	udeblev	en	egentlig	kritikfase.	Således	

måtte	jeg	endnu	engang	ændre	fokus,	mens	jeg	stod	i	felten,	og	i	stedet	forsøge	løbende	at	tale	

med	børnene	undervejs	 i	workshoppen.	Dette	var	 særligt	 relevant	 i	 forhold	 til	de	børn,	der	

ikke	tidligere	havde	deltaget,	mens	de,	der	havde,	allerede	havde	åbnet	op	for	deres	kritikker.	

Deres	modeller	var	således	fint	koblet	til	deres	hverdagslige	erfaringer	og	kritikker.	Det	er	en	

helt	afgørende	pointe	i	forhold	til	børnenes	modeller,	at	hvis	der	ikke	åbnes	op	for	børnenes	

egne	 refleksioner	 omkring	 deres	 ønsker,	 forbliver	modellerne	 blot	 et	 symbol	 på	 drømmen,	

hvor	jeg	kun	kunne	gætte	mig	til,	hvad	der	lå	til	grund	for,	at	de	netop	byggede	denne.		

	

	
Billede	fra	byggeworkshop	

	

Jeg	havde	forinden	reflekteret	over	min	egen	rolle	i	workshoppen,	hvor	jeg	både	skulle	være	

facilitator	 af	 workshoppen	 og	 samtidig	 sikre	 mig	 at	 få	 en	 viden	 om	 børnenes	 modeller.	

Workshoppen	 løb	over	 fem	dage,	hvor	nogle	 af	børnene	var	 til	 stede	hver	dag,	nogle	 for	 at	

færdiggøre	deres	modeller,	andre	for	at	bygge	flere,	og	til	sidst	kom	der	også	 løbende	nogle	

nye	 til,	 der	 også	 gerne	 ville	 deltage	 i	 processen.	 Især	på	 førstedagen	gik	det	meste	 af	 tiden	
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med	 at	 få	 skabt	 kontakt	 til	 de	 børn,	 der	 tidligere	 havde	 deltaget	 og	 mindet	 dem	 om	

workshoppen.	Således	udeblev	de	reflekterende	samtaler,	og	det	var	først	hen	mod	de	sidste	

par	dage,	at	jeg	fik	mulighed	for	at	snakke	med	børnene.		

	

Jeg	oplevede,	at	især	den	kreative	facilitator	påvirkede	børnene	og	deres	ideer.	Blandt	andet	

blev	en	græsplæne	med	liggestole	og	parasol	pludselig	til	en	tagterrasse	(Bilag	11:	feltnoter).	

Ligeledes	blev	mange	af	detaljerne	på	de	forskellige	modeller	påvirket	af	facilitatoren	gennem	

inspirationsspørgsmål	frem	for	åbne	spørgsmål,	der	kunne	underbygge	børnenes	egne	ideer.		

	

Nogle	 af	 børnene	 glemte	 undervejs	 i	 forløbet	 det	 overordnede	 tema	 og	 spørgsmål	 for	

workshoppen.	 En	 af	 pigerne	 havde	 forinden	 fortalt,	 at	 hun	 synes,	 der	 manglede	 træer	 i	

området.	 Desuden	 var	 hun	 også	 fokuseret	 på	 huler,	 og	 hun	 byggede	 derfor	 en	 hule	 oppe	 i	

nogle	 træer.	 Undervejs	 oplevede	 jeg,	 at	 det	 hun	 betegnede	 som	 Mariam	 og	 Aidas	 hule	 i	

træerne,	gradvist	ændrede	karakter	og	blev	transformeret	til	et	’abeland’	i	stedet,	et	sted	hun	

ikke	længere	selv	var	en	del	af.	Denne	transformation	var	på	mange	måder	påvirket	af	både	de	

materialer,	der	var	til	rådighed,	den	kreative	facilitators	opmuntring	til	inddragelse	af	dyr	og	

workshoppens	længde.	Det	var	tydeligt,	at	nogle	af	børnene	ikke	kunne	slippe	deres	modeller	

igen.	 Endeligt	 påvirkede	 og	 inspirerede	 børnene	 også	 hinanden.	 Således	 blev	 eksempelvis	

blomster	et	gennemgående	tema	på	alle	modellerne.	Ovenstående	observationer	vidner	om,	

hvor	 letpåvirkelige	børn	er,	og	hvor	vigtigt	det	er	som	voksen	ikke	at	overtage	processerne.	

Voksnes	rolle	bør	i	stedet	være	at	hjælpe	og	støtte	børnene	i	deres	egne	ideer	og	åbne	op	for	

deres	 kreativitet	 og	 drømme	 igennem	 åbne	 spørgsmål,	 der	 kan	 åbne	 op	 for	 deres	 egne	

fremtidsudkast	 i	 relation	 til	 deres	 egne	 hverdagslige	 erfaringer	 i	 stedet	 for	 voksnes	 egne	

forestillinger	om,	hvad	børn	har	behov	for.		
	

Fase 4 – Fokusgruppe om planlægningsmæssige udfordringer  
For	 at	 åbne	 op	 for	 hvilke	 planlægningsmæssige	 udfordringer,	 der	 er	 forbundet	 med	 at	

understøtte	børns	stedstilegnelse,	afholdt	jeg	en	fokusgruppe.	Formålet	hermed	var	både	at	få	

et	 indblik	 i,	 hvordan	deltagerne	 så	børnenes	 rolle	 i	Naturbyen,	 få	dem	 til	 at	 reflektere	over	

børnenes	 drømme	 i	 relation	 til	 initiativet	 og	 i	 forlængelse	 heraf	 få	 en	 forståelse	 af	 de	

udfordringer,	de	 forbandt	med	at	 involvere	børn.	 	 Jeg	optog	 fokusgruppen	på	 lyd,	og	det	er	
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således	 en	 transskription	 af	 denne,	 der	 danner	 empirisk	 grundlag	 for	 specialets	 anden	

delanalyse.		

	

Idet	 jeg	 ikke	 havde	 kendskab	 til	 de	 voksne,	 der	 på	 nuværende	 tidspunkt	 er	 involveret	 i	

Naturbyen,	 fik	 jeg	miljømedarbejderen	til	at	sende	 invitationer	ud	til	relevante	personer,	og	

det	 var	 således	 op	 til	 folk	 selv	 at	 tilmelde	 sig.	 Ifølge	Halkier	må	 udvælgelsen	 af	 deltagere	 i	

kvalitativt	metodisk	arbejde	 ikke	være	tilfældig	(Halkier	2010:	124).	Selvom	udvælgelsen	af	

deltagere	 til	 fokusgruppen	 på	 sin	 vis	 var	 tilfældig,	 er	 det	 væsentlige,	 at	 invitationen	 blev	

kanaliseret	ud	til	personer,	der	burde	have	en	eller	anden	form	for	relation	til	Naturbyen.	Tre	

deltagere,	 der	 alle	 havde	 en	 særlig	 interesse	 for	 Naturbyen,	 meldte	 sig	 til	 fokusgruppen,	

hvoraf	én	havde	direkte	tilknytning.	De	to	andre	deltagere	var	henholdsvis	et	nyvalgt	medlem	

af	Lokaludvalget	og	en	aktiv	borger,	der	blandt	andet	er	ansvarlig	for	Facebook-siden,	Jeg	bor	i	

Husum.	De	to	borgere	havde	 ikke	som	sådan	et	kendskab	 til	Naturbyen	på	 forhånd,	men	en	

interesse	i	initiativet	og	en	interesse	i	børn	og	natur.	Miljømedarbejderen,	der	er	ansvarlig	for	

initiativet,	indtog	et	planlægningsmæssigt	udgangspunkt	og	var	den	eneste	af	deltagerne	der	

havde	en	egentlig	relation	til	Naturbyen.	Udover	at	deltage	blev	miljømedarbejderens	opgave	

således	 også	 at	 præsentere	 initiativet	 for	 de	 andre	 deltagere.	 Den	 aktive	 borger	 havde	 en	

generel	 interesse	 for	 børn	 og	 natur,	 og	 hun	 blogger	 selv	 om	 at	 have	 børn	 med	 i	 haven.	

Desuden	havde	hun	en	bekymring	for,	at	initiativet	rettede	sig	for	meget	mod	Tingbjerg.	Den	

sidste	deltager,	et	nyvalgt	lokaludvalgsmedlem	fandt	også	initiativet	interessant	og	ville	gerne	

bidrage	til	initiativet.	Desuden	havde	hun	en	interesse	for	kultur.		

	

I	forhold	til	deltagerne	kan	det	problematiseres	at	de,	med	undtagelse	af	miljømedarbejderen,	

ikke	 talte	ud	 fra	et	planfagligt	perspektiv.	Når	det	så	er	sagt	åbnede	henholdsvis	den	aktive	

borger	 og	 lokaludvalgsmedlemmet	 op	 for	 undrende	 spørgsmål	 i	 forhold	 til	 på	 forhånd	

definerede	aktiviteter	og	 initiativer,	 hvilket	 ikke	nødvendigvis	 var	 sket,	 hvis	 alle	deltagerne	

havde	været	direkte	koblet	til	initiativet,	og	dette	skabte	således	et	kritisk	refleksivt	rum.			

	

Et	 vigtigt	 emne	 at	 forholde	 sig	 til	 er	 struktureringen	 af	 fokusgruppen	 og	 niveauet	 for	

moderatorens	 involvering,	 og	 disse	 er	 uløseligt	 forbundet.	 Der	 skelnes	 mellem	 forskellige	

modeller,	henholdsvis	en	åben,	en	stram	eller	den	blandede	tragt-model	(Halkier	2010:	126).	

Jeg	 anvendte	 sidstnævnte,	 hvor	 jeg	 vekslede	 mellem	 åbne	 spørgsmål	 og	 mere	 styrende	
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spørgsmål.	 Herigennem	 ville	 jeg	 have	 dem	 til	 både	 at	 forholde	 sig	 til	 børnenes	 konkrete	

fremtidsudkast	 gennem	modellerne,	 og	 desuden	 få	 dem	 til	 at	 reflektere	 over	 børns	 rolle	 i	

planprocesser	på	et	mere	generelt	niveau	 i	relation	til	Naturbeyn	(Bilag	17:	 interviewguide,	

fokusgruppe).	 Hensigten	 med	 denne	 struktur	 var	 at	 åbne	 op	 for	 kompleksiteten	 i	

betydningsdannelser	og	sociale	praksisser	(Halkier	2010:	123).	Spørgsmålene	var	især	koblet	

til	 førstnævnte	 i	 et	 forsøg	 på	 at	 åbne	 op	 for	 Naturbyen	 som	 indlejret	 i	 et	 komplekst	

plansystem.		

	

Fokusgruppen	var	inddelt	i	fem	spørgsmål	og	opgaver,	der	på	ene	eller	anden	måde	alle	var	

koblet	 til	 Naturbyen.	 I	 starten	 havde	 spørgsmålene	 fokus	 på	 børnenes	 modeller	 og	 egne	

drømme,	og	hvordan	Naturbyen	kunne	understøtte	disse,	og	dernæst	åbnede	jeg	op	for,	at	de	

skulle	 forholde	 sig	 til	 udfordringer	 på	 et	 mere	 generelt	 niveau	 (Bilag	 21:	 interviewguide,	

fokusgruppe).	Jeg	var	i	særlig	grad	interesseret	i	at	få	en	forståelse	for	deres		egne	erfaringer,	

oplevelser	og	fortællinger	og	ikke	bare	deres	holdninger	(Halkier	2010:	131)	

	

Min	egen	rolle	som	moderator	bestod,	i	tråd	med	Halkiers	anvisninger,	først	og	fremmest	i	”at	

muliggøre	den	sociale	interaktion	i	fokusgruppen	–	ikke	at	kontrollere	den”	(Halkier	2010:	127).	

Derfor	 opsatte	 jeg	 de	 overordnede	 rammer,	men	 forsøgte	 så	 vidt	muligt	 at	 lade	 deltagerne	

interagere	uden	indblanding.		

	

Jeg	 vil	 nu	 bevæge	 mig	 videre	 til	 specialets	 første	 delanalyse	 af	 børnenes	 hverdagslige	

erfaringer	med	de	nære	uderum,	herunder	deres	drømme,	som	fokusgruppens	diskussioner	

blandt	andet	tog	udgangspunkt	i.		
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DELANALYSE 1 - MELLEM STEDER TIL BØRN OG 

BØRNS STEDER  
	
Analysen	vil	gennem	en	hermeneutisk	fortolkning	af	børnenes	egne	fortællinger,	drømme	og	

kropslige	 erfaringer	 med	 de	 nære	 uderum,	 i	 samspil	 med	 teori,	 søge	 at	 belyse,	 hvordan	

børnene	 stedstilegner	 sig	 de	 nære	 uderum.	 Analysen	 tager	 udgangspunkt	 i	 børnenes	

hverdagsliv,	da	jeg	herigennem	kan	åbne	op	for	et	erfaringsbaseret	perspektiv,	som	beskrevet	

tidligere.	 Jeg	 vil	 løbende	 gennem	 analysen	 rette	 blikket	 mod,	 hvordan	 de	 stedstilegner	 sig	

visse	dele	af	de	nære	uderum	i	dag,	og	hvorfor	de	ikke	kan	tilegne	sig	andre	dele.		Ligeledes	vil	

jeg	løbende	i	relation	til	det	sidste	udfolde	de	kritikker	og	afsavn,	børnene	giver	udtryk	for,	og	

endeligt	 hvilke	 drømme	 og	 ønsker	 de	 har	 for	 de	 nære	 uderum.	 Analysen	 er	 opdelt	 i	 tre	

overordnede	 temaer.	De	 første	 to,	børns	 steder	 inden	 for	 det	 planlagte	 rum	og	 børns	 steder	

uden	 for	 det	planlagte	 rum,	 knytter	 sig	 til	konkrete	 fysiske	steder	og	 imaginære	steder.	Det	

tredje	tema,	sanselig	stedstilegnelse,	knytter	sig	 ikke	som	sådan	til	konkrete	steder,	men	har	

alligevel	betydning	for	børns	stedstilegnelse	og	brug	af	de	nære	uderum.			

		

Børns steder inden for det planlagte rum 
Nogle	af	børnene	forholdt	sig	kun	til	de	steder,	der	er	planlagt	til	dem,	altså	steder	til	børn.	De	

havde	 ikke	 erfaring	 med	 at	 bruge	 de	 nære	 uderum	 på	 en	 ikke-tiltænkt	 måde,	 og	 de	 kan	

således	i	høj	grad	siges	at	være	orienteret	mod	steder	til	børn.		

	

Legepladser  
I	mit	møde	med	 børnene	 viste	 flere	 af	 dem	 deres	 legepladser,	 da	 jeg	 spurgte	 ind	 til	 deres	

ophold	 i	 og	 anvendelse	 af	 de	 nære	 uderum.	 Legepladser	 fremstår	 således	 centrale	 både	 i	

forhold	 til	 børnenes	 nuværende	 brug	 af	 og	 erfaring	 med	 de	 nære	 uderum	 og	 i	 forhold	 til	

børnenes	drømme	for	de	nære	uderum.	 Jeg	vil	 først	rette	blikket	mod	deres	erfaringer	med	

områdets	legepladser	og	kritikker	heraf	og	dernæst	åbner	op	for	deres	drømme.			
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Flere	 af	 børnene	 kritiserede	 områdets	 legepladser	 for	 at	 være	 ”kedelige,	 henvendt	 til	 yngre	

børn	og	slidt”	(Bilag	2:	feltnoter).	På	de	legepladser	de	viste	mig,	var	der	ofte	ikke	andet	end	et	

gyngestativ	 og	 en	 lille	 rutsjebane.	 På	 en	 gåtur	 rundt	 i	 området	 stoppede	 vi	 op	 foran	 en	

legeplads	og	børnene	beklagede	sig	over,	at	den	var	i	dårlig	stand,	og	at	der	var	fuglelort	over	

det	hele	(Bilag	2:	feltnoter).	Yasmin,	en	af	pigerne,	der	deltog	i	byggeworkshoppen	fortæller	

”at	 legepladserne	er	normale,	og	at	der	mangler	sjove	 legepladser”	(Bilag	16:	Præsentation	af	

modeller).	I	børnenes	kritikker	ligger	der	en	forståelse	af,	at	de	steder	der	er	planlagt	til	dem	

af	voksne,	er	steder	som	børnene	ikke	kan	se	sig	selv	i,	og	som	de	finder	uattraktive.	Børnene	

giver	udtryk	for,	at	de	ønsker	en	anden	form	for	uderum	end	dem,	der	tilbydes.	Legepladserne	

efterlever	ikke	deres	behov	og	er	ikke,	i	deres	nuværende	form,	steder	de	kan	tilegne	sig	eller	

finder	 meningsfulde	 at	 opholde	 sig.	 Stederne	 kan	 således	 anses	 for	 at	 være	 fattige	 på	

refleksion	 over	 børns	 behov.	 Set	 igennem	 børnenes	 forståelser	 fremstår	 de	 som	

standardiserede	og	udformet	efter	voksnes	forestillinger	om	børns	behov.		

	

Som	modsvar	til	deres	kritikker	af	områdets	legepladser	drømmer	de	om	andre	legepladser,	

der	 matcher	 deres	 behov,	 og	 de	 kommer	 med	 mange	 ideer	 til,	 hvad	 sådanne	 steder	 skal	

indeholde.	På	min	første	gåtur	rundt	i	området	fortæller	Yasmin	og	Mohammed	flere	gange,	at	

de	gerne	vil	have,	at	legepladserne	var	større	og	med	flere	legeredskaber	såsom	trampoliner,	

svævebaner	samt	områder	med	god	belægning	 til	 at	 stå	på	 rulleskøjter	 (Bilag	2:	Feltnoter).	

For	Mohammed	er	en	rulleskøjtebane	helt	central,	og	den	bliver	således	også	en	del	af	hans	

drømmested	i	naturen	”Jeg	har	(…)	bygget	min	egen	legeplads,	der	er	sjov.	Jeg	vil	gerne	have	en	

legeplads	med	et	legehus	og	en	rulleskøjtebane”	(Bilag	16:	præsentation	af	modeller).	Yasmin	

har	 sammen	 med	 to	 andre	 piger	 bygget	 en	 blomsterlegeplads	 ”jeg	 har	 bygget	 en	

blomsterlegeplads	men	mange	forskellige	blomster.	Alle	børn	kan	godt	lide	blomster”	(Bilag	16:	

Præsentation	 af	modeller).	 	 I	 deres	modsvar	 ligger	 der	 således	 en	 åbning	mod,	 hvordan	 vi	

ifølge	 børnene	 selv	 kan	 skabe	 meningsfulde	 uderum,	 som	 de	 kan	 tilegne	 sig	 på	 deres	

præmisser.		
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1:	Blomsterlegeplads	-Bygget	af	Amina,	Yasmin	og	Amira		

2:	Legehus	+	Rulleskøjtebane	-	Bygget	af	Mohammed	og	Iiyas		
	
	

De	legepladser,	der	tilbydes	dem	i	dag,	er	steder	de	ikke	kropsligt	kan	relatere	sig	til.	Det	er	

steder,	 de	 har	 negative	 erfaringer	 med,	 de	 tilskriver	 dem	 ikke	 nogen	 betydning,	 og	 de	

fremkalder	ikke	positive	følelser.	Selvom	der	i	børnenes	drømme	ligger	en	åbning	mod	børns	

steder	 –	 da	 både	 rulleskøjtebanen	 og	 legehuset	 kan	 ses	 som	 et	 eksempel	 på,	 hvordan	

Mohammed	 forstår	 ophold	 ude	 som	meningsfyldt	 –	 kan	 de	 i	 Rasmussens	 perspektiv	 både	

anses	 for	 steder	 til	 børn	 og	 børns	 steder.	 I	 deres	 drømme	 ses	 ligeledes	 en	 kulturel	

reproduktion	af	steder,	som	voksne	normalt	planlægger	til	og	for	børn,	som	for	eksempelvis	

legehuset	og	rulleskøjtebanen.	For	både	Mohammed	og	Yasmin	 fremstår	steder	 til	børn	helt	

centralt	 i	 forhold	 til,	 hvordan	 de	 kan	 stedstilegne	 sig	 de	 nære	 uderum,	 og	 det	 er	 således	

indenfor	 det	 planlagte	 rum,	 at	 åbninger	 mod	 børns	 steder	 kan	 udspringe.	 Ifølge	 Agervig	

Jensen	 og	 Jørgensen,	 vil	 børn,	 der	 ikke	 finder	 de	 steder,	 de	 tilbydes	 i	 deres	 hverdagsliv,	

meningsfulde,	 ikke	 i	 deres	 aktiviteter	 være	 determinerede	 af	 disse	 steder,	 men	 i	 stedet	

opstræde	 som	 selvstændige	 aktører,	 der	 aktivt	 skaber	 rum	 og	 fortolker	 virkeligheden	 i	

relation	 til	 egne	 interesser.	 Både	 Yasmin	 og	 Mohammed	 har	 ideer	 og	 forslag	 til,	 hvordan	

stederne	kan	blive	meningsfulde,	men	der	er	ikke	tegn	på,	at	de	indtager	rummene	på	deres	

egne	præmisser	–	deres	drømme	kan	således	siges	at	tage	udgangspunkt	i	en	forventning	om,	

at	det	er	voksne,	der	skal	skabe	de	meningsfulde	opholdsrum	til	dem.		
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De	børn,	der	orienterer	 sig	mod	områdets	 legepladser,	 er	på	mange	områder	 fremmedgjort	

over	for	at	færdes	uden	for	det	planlagte	rum.	På	en	af	turene	rundt	i	området	bevæger	vi	os	

op	på	en	 lille	bakke.	 I	den	ene	side	står	der	et	brombærkrat,	og	Mohammed	er	ved	at	 få	en	

brombærgren	 med	 torne	 i	 øjet.	 Han	 bliver	 tydeligvis	 sur	 og	 irriteret.	 Yasmin	 fortæller,	 at	

tornene	 altid	 sidder	 fast	 og	 ødelægger	 hendes	 tøj,	 og	 det	 kan	 Mohammed	 godt	 nikke	

genkendende	til.	De	bliver	begge	enige	om,	at	de	gerne	vil	have	brombærkrattet	fjernet	(Bilag	

2:	Feltnoter).	Børnene	oplever	her	naturen	på	egen	krop,	og	hvordan	den	forsvarer	sig.	De	kan	

ikke	lide	det,	og	deres	kropslige	erfaring	gør,	at	de	ikke	ønsker	brombærbuske	i	området.	En	

ubehagelig	oplevelse	bliver	her	til	en	erfaringsbaseret	holdning	til	deres	fysiske	omgivelser.	Et	

andet	 eksempel	på	dette	 er,	 at	Yasmin	 ikke	kan	 lide	 træer,	 og	 gerne	vil	 have	 alle	 træerne	 i	

området	fældet.	Da	jeg	spørger	ind	til	hvorfor,	fortæller	hun	om,	at	hun	engang	faldt	ned	fra	et	

træ	og	slog	sig	(Bilag	2:	Feltnoter).	Deres	negative	kropslige	erfaringer	med	de	nære	uderum	

kan	 således	 forstås	 som	 et	 udtryk	 for	 en	manglende	 erfaring	med	 at	 anvende	 og	 bruge	 de	

nære	 uderum	 uden	 for	 de	 planlagte	 rum.	 Børnene,	 der	 orienterer	 sig	 mod	 områdets	

legepladser,	er	således	børn,	der	på	sin	vis	kan	siges	at	have	blinde	pletter	i	 forhold	til	at	se	

potentialer	i	områder,	der	ikke	er	planlagt	for	dem.	Både	Mohammed	og	Yasmin	leger	inden	

for	de	rammer,	der	er	skabt	til	dem,	hvilket	nedenstående	uddrag	fra	min	feltfelter	tegner	et	

billede	af:		

	

”Jeg	stopper	op	foran	et	stort	krat	og	spørge	Mohammed,	om	han	nogen	sinde	leger	derinde.	Han	

ligner	et	stort	spørgsmålstegn	og	kigger	forundret	på	mig,	som	om	jeg	er	helt	tosset,	og	svarer	

mig	–	hvad	skulle	han	dog	lave	der.”	(Bilag	2:	Feltnoter).		

	

Wold,	Skar	og	Gundersen	beskriver	i	deres	undersøgelse,	at	den	øgede	institutionalisering	kan	

have	betydning	for	børns	egenstyrede	og	frie	 leg	 i	naturen.	Rasmussen	fremhæver	også	den	

øgede	institutionalisering	som	årsag	til,	at	børn	i	højere	grad	opholder	sig	inden	for	planlagte	

rum.	Mohammed	har	ikke	for	vane	at	opholde	sig	steder,	der	ikke	er	planlagt	til	ham,	og	han	

opfatter	således	ikke	nærområdets	mange	krat	som	steder	med	mulighed	for	leg	og	oplevelse	

i	 hverdagen.	 Potentialet	 i	 naturen	 og	 de	 uplanlagte	 dele	 af	 de	 nære	 uderum	 udebliver	 i	

Yasmins	og	Mohammeds	forståelser,	da	de	ingen	meningsfulde	oplevelsesmæssige	erfaringer	

har	 med	 disse	 steder,	 og	 derved	 kan	 de	 heller	 ikke	 relatere	 sig	 til	 dem.	 Deres	 manglende	
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erfaring	 og	 brug	 af	 uderum	 kan	 således	 ses	 som	 en	 udfordring	 i	 forhold	 til	 at	 skabe	

meningsfulde	rum	udenfor	det	planlagte	rum	for	denne	gruppe	børn.		

	

Gåtur med familie  
En	stor	gruppe	af	de	involverede	børn	fortæller	om,	hvordan	de	går	tur	med	deres	familier	i	

Mosen.	 Selvom	 mosen	 som	 nært	 uderum	 ikke	 kan	 defineres	 som	 et	 eksempel	 på	 det,	

Rasmussen	kalder	steder	til	børn,	da	det	ikke	specifikt	er	planlagt	til	børn,	anser	jeg	det	stadig	

for	at	være	et	planlagt	rum,	der	 inviterer	 til	en	bestemt	slags	ophold	og	adfærd.	Mosen	kan	

således	 i	 kraft	 af	 familiernes	 brug	 tilskrives	 en	materialiseret	 forventning,	 da	 der	 er	 anlagt	

stier	til	at	gå	på.			

	

Carl	og	Emir	fortæller	”vi	går	tur	med	vores	forældre,	her	fortæller	vi	dem	om	naturen.	De	ved	

ikke	så	meget,	de	arbejder	mere.	Det	er	os,	der	går	i	skole	og	kender	til	det”	(Bilag	14:	interview	

Carl	 og	Emir).	Mariam,	Aida	og	 Salma	 fortæller	 også,	 at	 de	ofte	 går	 tur	 sammen	med	deres	

familier.	Mariam	fortæller:	”Min	mor	fortæller	meget.	Se	der	er	en	mælkebøtte,	og	så	fortsætter	

hun	 bare”	 (Bilag	 13:	 interview	Aida,	Mariam	 og	 Salma).	 For	 Aisha	 er	 gåturen	med	 familien	

også	central	”sidste	gang	var	vi	nede	ved	søen	og	kigge	på	forskellige	fugle	og	insekter.	(…)	især	

min	mor	kan	godt	 lide	naturen.	 Jeg	har	 fortalt	hende	nogle	 ting,	og	hun	har	 fortalt	mig	nogle	

ting”	 (Bilag	 12:	 interview	 Aisha).	 Hun	 fortæller	 videre	 om,	 hvordan	 hun	 tager	 billeder	 af	

blomster	og	insekter	sammen	med	hendes	mor	og	lillebror	(Bilag	12:	interview	Aisha).		

	

Gåturen	 i	 mosen	 er	 her	 forbundet	 med	 en	 familiær	 aktivitet,	 hvor	 børnene	 og/eller	

forældrene	 fortæller	 om	 naturen.	 Selvom	 jeg	 tidligere	 har	 været	 inde	 på,	 at	 familier	 fra	

udsatte	områder	med	ikke	vestlig	baggrund	opholder	sig	mindre	i	naturen	end	andre,	tegner	

der	sig	et	billede	af,	at	der	i	disse	børns	familier	er	kultur	for	at	opholde	sig	ude,	i	hvert	fald	i	

det	 planlagte	 uderum.	 Dette	 kan	 muligvis	 forklares	 med	 Tingbjergs	 geografiske	 placering,	

hvor	der	er	let	adgang	til	naturområder.	I	samme	undersøgelse,	som	jeg	tidligere	har	refereret	

til,	påpeges	det	samtidig,	at	når	personer	med	ikke-vestlig	baggrund	først	er	ude,	opholder	de	

sig	gerne	i	større	grupper	i	længere	tid	(Ejsby-Ernst	2013:	19).		
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Gåturene	med	 familien	 i	de	nære	uderum,	kan	således	 forstås	 som	en	meningsfuld	måde	at	

anvende	de	nære	uderum.	Familien	og	det	 sociale	bliver	her	 centralt	 i	mødet	med	de	nære	

uderum.		

	

Et	andet	barns	drømme	er	også	forbundet	med	det	planlagte	rum.	Salma	ønsker	sig	en	park,	

da	 der,	 som	hun	 forklarer,	 ingen	 parker	 er	 i	 Tingbjerg.	 Parken	 skal	 ifølge	 hende	 indeholde	

forskellige	elementer,	der	hver	især	har	en	funktion.	Hun	fortæller:	”Jeg	vil	gerne	have	en	sø,	

hvor	man	om	sommeren	kan	bade	og	om	vinteren	kan	stå	på	skøjter”.	Videre	fortæller	hun,	at	

der	også	skal	være	”en	legeplads	med	trampoliner.”	Endeligt	er	parken	også	et	sted,	hvor	man	

kan	holde	picnic	 (Bilag	16:	præsentation	af	modeller).	Dette	vidner	om,	at	Salma	på	samme	

måde	som	de	børn,	der	ønskede	sig	bedre	legepladser,	finder	det	planlagte	rum	meningsfuldt	i	

forhold	til	at	ophold	sig	i	de	nære	uderum.	I	modsætning	til	gåturen	i	mosen,	kan	drømmen	

om	en	park	ses	som	et	eksempel	på,	at	planlagte	steder	til	børn,	 i	visse	tilfælde	samtidig	kan	

være	børns	steder.	På	samme	måde	som	med	legepladsen,	ses	der	igen	i	børnenes	ønsker	en	

kulturel	 reproduktion	 af	 ting	 voksne	 ofte	 forbinder	 med	 børneaktiviteter,	 henholdsvis	

legepladsen	og	trampolinerne.			

	

	
Parken			

Bygget	af	Salma		
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Børns steder uden for det planlagte rum  
Modsat	de	børn,	der	 relaterer	 sig	 til	 steder,	 der	 er	planlagt	 for	dem,	 er	der	også	en	gruppe	

børn	der	relaterer	sig	til	steder,	der	ikke	falder	i	kategorien	steder	til	børn,	men	som	nærmere	

kan	 betegnes	 som	 børns	 steder.	 Afsnittet	 her	 er	 opdelt	 i	 tre	 undertemaer;	 huler,	 krat	 og	

opdagelse	og	fantasi.			

	

Huler  
Flere	 af	 børnene	præsenterede	mig	 for	huler,	 de	havde	bygget,	 og	mange	 gav	udtryk	 for	 et	

ønske	 om	muligheder	 for	 etablering	 af	 huler.	 Afsnittet	 her	 skelner	 således	mellem	 allerede	

eksisterende	huler	og	drømme	om	huler.	

	

Eksisterende	huler	

Jeg	har	set	flere	eksempler	på,	hvordan	børnene	tilegner	sig	uderummene	på	en	ikke	tiltænkt	

måde.	Hvordan	de	bruger	naturens	og	de	nære	uderums	mange	muligheder	for	leg	og	ophold.	

Flere	af	de	yngre	børn	har	fortalt	mig	om	og	vist	mig	deres	huler	samt	delt	deres	drømme	om	

fremtidige	huler.	Her	optræder	børnene	som	selvstændige	og	aktive	aktører,	der	opfinder	og	

skaber	 deres	 egne	 rum.	 De	 modsvarer	 de	 fysiske	 rammer	 med	 deres	 egne	 taktikker	 og	

indtager	 stederne	 på	 deres	 egne	 præmisser.	 Nedenstående	 uddrag	 fra	mine	 feltnoter	 er	 et	

eksempel	på	sådanne	steder:		

	

”Malik	fortæller,	at	han	og	Yousef	har	en	hule	om	sommeren,	der	hvor	de	bor.	Jeg	spørger,	om	de	

vil	vise	os	den,	og	det	vil	de	gerne.	(…)	De	viser	os,	hvor	de	om	sommeren	bygger	huler,	på	en	

skråning	inde	i	et	krat.	Krattet	er	ikke	særlig	højt	om	vinteren,	så	det	er	lidt	svært	at	forestille	

sig.”(Bilag	5:	feltnoter)			

	

I	dette	uddrag	fra	mine	feltnoter	bliver	det	tydeligt,	at	børns	steder	ikke	altid	er	iøjefaldende.	

Steder,	der	opfylder	børnenes	behov	kan	opleves	i	et	helt	andet	perspektiv	af	voksne	end	af	

børnene	selv.	Ifølge	Rasmussen	har	voksne	ikke	nogen	direkte	og	privilegeret	adgang	til	børns	

steder.	Forholdet	mellem	barn	og	sted	kan	kun	begribes	i	formidlet	form,	igennem	det,	barnet	

fortæller,	viser	og	gør.	Hvis	man	vil	tæt	på,	er	det	derfor	nødvendigt	at	skærpe	sine	sanser,	og	

åbne	sine	øjne	og	øre	(Rasmussen	2006b:	142).		
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Tre	piger,	Mariam,	Aida	og	Salma,	fortæller	mig	under	et	interview	om	deres	hule	på	Klubbens	

legeplads.	Som	beskrevet	tidligere	er	de	i	tvivl,	om	de	vil	vise	mig	den.	De	fortæller,	at	det	kun	

er	 mig	 og	 to	 andre	 voksne,	 der	 kender	 til	 den.	 De	 fortæller	 videre	 om,	 hvordan	 de	 har	

indrettet	den,	og	at	de	har	opdelt	den	i	forskellige	rum,	der	har	hver	deres	funktion.	Der	er	et	

sted	til	at	slappe	af,	et	opholdsrum	med	en	sofa	og	en	scene,	hvor	de	optræder	og	synger.	De	

vil	også	gerne	have	en	hemmelig	kasse,	hvor	de	kan	gemme	slik	(Bilag	7:	 feltnote;	bilag	13:	

interview	Aida,	Mariam	og	Salma).		

	

	
Mariam,	Salma	og	Aidas	eksisterende	hule		

	

I	 forhold	 til	 pigernes	 hule	 er	 det	 igennem	 deres	 formidling,	 at	 jeg	 får	 adgang	 til	 de	

betydninger,	 de	 tillægger	 stedet	 og	 dets	 forskellige	 funktioner.	 Som	voksen	 ville	 jeg	 næppe	

opfatte	en	træstub	som	en	scene	eller	en	palle	smidt	i	mellem	nogle	buske	som	et	sted,	hvor	

man	kan	slappe	af.	Det	er	således	gennem	deres	fortællinger,	at	stedet	fremtræder	i	børnenes	

forståelser,	og	jeg	får	en	forståelse	af	deres	relation	til	stedet.		

	

Især	de	tre	piger	forbinder	deres	hule	med	forskellige	følelser.	Mariam	fortæller,	at	hulen	er	et	

sted,	 hvor	 ”Man	kan	hygge	 sig,	 gå	 tilbage	 i	 tiden,	 så	 vi	 lidt	 glemmer	 telefoner	 og	 iPad	 og	 alt	

muligt”	(Bilag	13:	interview	Aida,	Mariam	og	Salma).	Stedet	er	altså	for	Mariam	er	forbundet	

med	bestemte	 følelser,	 fornemmelser	og	 stemninger	–	hun	oplever,	 at	 stedet	 gør	noget	 ved	

hende.	Når	hun	er	i	hulen	glemmer	hun	nutiden.	Både	det	at	bygge	hulen	og	opholde	sig	i	den	

relateres	 også	 til	 årstidernes	 omskiftelighed.	 For	 eksempel	 fortæller	 de,	 at	 ”	 når	 det	 bliver	

sommer	bliver	det	smukkere”	(Bilag	13:	interview	Aida,	Mariam	og	Salma).	Her	referere	de	til,	

at	der	vil	blive	mere	grønt,	når	der	kommer	blade	på	buske	og	træer.	
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I	den	tid	jeg	opholdt	mig	i	Klubben,	var	de	stort	set	i	hulen	hver	dag,	og	jeg	blev	også	inviteret	

derned	flere	gange.	De	glædede	sig	til,	at	det	blev	forår,	så	hulen	ville	blive	omkredset	af	blade	

(Bilag	7:	feltnoter	og	Bilag	13:	interview	Aida,	Mariam	og	Salma).	De	tre	piger	har	således	en	

forståelse	af,	at	stedet	ændrer	karakter	i	løbet	af	året.	Da	jeg	spørger,	om	de	godt	kan	lide	at	

være	udenfor,	svarer	de	”Ja,	men	at	det	er	ret	koldt,	lige	nu.	(…)	Jeg	elsker	sommer,	fordi	der	er	

mange	 træer…”	samt	”Bedre	når	det	er	 sommer,	 så	kommer	der	mange	blade”.	De	glæder	sig	

også	til,	at	det	bliver	sommer,	fordi	”Vi	har	et	hyggerum	med	en	seng.	Når	det	bliver	sommer,	

kan	vi	se	op	i	træerne	og	høre	fuglene.”	(Bilag	13:	interview	Aida,	Mariam	og	Salma).	Selvom	de	

om	vinteren	opholder	sig	i	hulen	hver	dag,	har	de	stadig	en	forståelse	af,	at	det	er	sjovere	at	

være	ude,	når	det	er	sommer.	Her	kan	man	stille	sig	selv	det	undrende	spørgsmål,	hvorfor	de	

er	 ude	 om	 vinteren,	 hvis	 de	 forbinder	 det	 med	 noget	 negativt.	 Svaret	 må	 her	 ligge	 i	 at	

relationen	og	det	meningsfulde	ved	at	opholde	sig	på	stedet	er	stærkere	end	deres	negative	

erfaring	med	vinteren.	De	gentagne	møder	med	stedet	kan	således	kobles	 til	Caseys	begreb	

om	place	memory.		

	

Hulerne	 er	 således	 fysiske	 steder,	 som	 børnene	 har	 tilegnet	 sig.	 Begge	 huler	 kan	

karakteriseres	som	værende	børns	steder.	Det	er	steder,	de	omgås	kropsligt	og	har	en	kropslig	

erfaring	med.	Det	er	steder,	som	de	tilskriver	en	særlig	betydning	og	steder,	der	fremkalder	

bestemte	 følelser	 hos	 dem.	 Det	 er	 steder,	 de	 finder	meningsfulde,	 og	 som	 efterlever	 deres	

behov	for	at	skabe	og	tilegne	sig	steder.	Især	den	første	hule,	kan	for	voksne	være	svær	at	få	

øje	på,	men	det	er	tydeligt,	at	det	for	de	to	brødre	er	et	vigtigt	sted	for	dem	om	sommeren.	

	

Drømme	om	huler		

Selvom	både	Malik	og	Yousef	samt	Mariam,	Aida	og	Salma	allerede	har	fysiske	huler	som	de	

anvender	 og	 bruger,	 er	 huler	 for	 dem	 også	 centrale,	 når	 det	 kommer	 til	 at	 bygge	 deres	

drømmesteder.	For	andre	af	børnene	er	hulen	også	central	i	forhold	til	deres	drømmesteder	

og	ønsker	generelt.	Yasmin	og	Aisha	ønsker	sig	også	huler,	og	som	Aisha	udtrykker	det:	”Jeg	

vil	gerne	have	en	sammen	med	mine	lillesøster,	der	er	mange	træer	og	buske	og	veje	man	kan	gå	

i,	og	der	kan	man	godt	bygge	nogle	huler”	(Bilag	12:	interview	Aisha).	Her	refererer	Aisha	til	

området,	hvor	hun	bor.	
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1:	Hemmelig	hule	-	Bygget	af	Malik	og	Yousef	
2:	Mariam	og	Aidas	hule	i	abeland	-	Bygget	af	Aida.		

	
Noget	 de	 fleste	 fremhæver	 som	 essentielt	 for	 deres	 huler	 er,	 at	 det	 skal	 være	 steder	 uden	

voksne	 og	 kun	 for	 børn.	 Flere	 af	 dem	betegnes	 som	hemmelige	 huler.	Mariam	 fortæller,	 at	

”Stedet	 skal	 være	 forbudt	 for	 voksne	 og	 forældre.”	 (Bilag	 16:	 præsentation	 af	modeller).	 Det	

samme	 gør	 sig	 gældende	 for	Malik	 og	 Yousefs	 hemmelige	 hule,	 idet	 de	 forklarer:	 ”Det	 skal	

være	et	 sted,	hvor	vi	kan	være	alene	helt	uden	voksne.”	 (Bilag	16:	præsentation	af	modeller).	

Hulerne	er	således	for	børnene	forbundet	med	steder,	hvor	voksne	ikke	er	velkomne.	Børnene	

har	et	behov	 for	og	ønske	om	at	 lege	uden	voksnes	 indblanding	og	overvågning.	De	kan	ses	

som	et	modsvar	til	steder	til	børn,	steder	der	er	indrettet	efter	voksnes	forestillinger	om	børn,	

steder	 der	 ofte	 er	 indhegnet,	 overvåget	 og	 risiko-vurderet.	 I	 børnenes	 forståelser	 af	 huler,	

bliver	 disse	 først	 meningsfulde	 for	 dem,	 hvis	 det	 er	 steder,	 de	 kan	 skabe	 og	 efterfølgende	

opholde	sig	uden	voksnes	indblanding.	
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1:	Mariams	hule	-	Bygget	af	Mariam	
2:	Hule	i	træerne	-	Bygget	af	Yasmin	

		

Hulerne	 er	 udtryk	 for	 børnenes	 stedstilegnelse	 og	 steder,	 hvor	 de	 kan	 lege	 uforstyrret	

sammen	med	enten	deres	venner	eller	 søskende.	Nogle	af	hulerne	er	kun	 for	de	 inviterede,	

hvorimod	andre	af	dem	er	åbne	og	henvender	sig	til	områdets	store	og	små	børn	(Bilag	16:	

præsentation	 af	 modeller).	 Stederne	 er	 således	 forbundet	 med	 socialt	 samvær.	 Både	 de	

eksisterende	huler	og	de	imaginære	huler,	børnene	drømmer	om,	forbindes	med	steder,	hvor	

de	 er	 sammen	 med	 andre.	 Som	 Agervin	 Jensen	 tidligere	 har	 kunne	 observere	 i	 en	

undersøgelse	af	Børn	i	bykvarteret	er,	”Hemmelige	huler	(…)	mest	spændende	hvis	man	har	dem	

med	 andre”	 (Agervig	 Jensen	 og	 Jørgensen	 2001:	 86f).	 Ligeledes	 fremhæver	 hun,	 hvordan	

”Meget	af	den	tid	børn	er	i	kvarteret	tilbringes	i	samvær	med	kammerater,	og	kvarteret	erfares	

således	 mest	 i	 en	 social	 sammenhæng,	 hvor	 den	 umiddelbare	 opmærksomhed	 er	 rettet	 mod	

noget	socialt”	(Agervig	Jensen	og	Jørgensen	2001:	86).	Rasmussen	fremhæver	også,	hvordan	

steder,	 børn	 orienterer	 sig	 omkring	 og	 relaterer	 sig	 til,	 er	 forbundet	 med	 socialt	 samvær	

(Rasmussen	2006b:	141).	Steder	kan	ifølge	ham	anses	for	sociale	i	samspillet	mellem	et	enkelt	

barn	og	et	sted,	eller	i	samspillet	mellem	flere	børn	og	et	sted.		

	

Krat 
Ligesom	børnene	relaterer	sig	til	og	anser	huler	for	meningsfulde	i	forhold	til	at	opholde	sig	

ude,	har	børnene	også	fortalt	om	andre	måder,	hvorpå	de	bruger	og	indtager	det	uplanlagte	

rum.			
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Som	beskrevet	i	metodekapitlet	er	pigerne	fra	stalden	vant	til	at	opholde	sig	ude	og	bruge	de	

nære	uplanlagte	uderum,	som	nedenstående	uddrag	fra	mine	feltnoter	viser:			

	

”Under	hele	turen	er	det	meget	tydeligt,	at	pigerne	er	vant	til	at	opholde	sig	udenfor.	Det	virker	

til,	at	naturen	er	en	stor	legeplads.	Som	tidligere	beskrevet	leger	de	røvere	og	politi	i	et	krat,	de	

springer	over	grøftekanter,	kaster	sig	ned	i	græsset	og	kigger	op	i	himmelen	samt	lægger	sig	ned	

for	at	rulle	ned	ad	en	bakke.	De	er	ikke	bange	for	at	bruge	deres	kroppe	eller	bange	for	at	blive	

beskidte.”	(Bilag	9:	feltnoter).	

	

Denne	 gruppe	 børn	 er	 vant	 til	 at	 færdes	 i	 ujævnt	 terræn.	 På	 min	 tur	 med	

gadeplansmedarbejderen	tager	han	os	med	ind	i	et	krat	og	fortæller	om,	hvordan	dette	er	det	

perfekte	sted	for	en	hule:	

	

”Vi	tager	den	off	road	ud	af	krattet	og	det	er	tydeligt,	at	brødrene,	Malik	og	Yousef,	er	vant	til	at	

færdes	i	krat	på	skråninger.	I	modsætning	hertil,	er	det	tydeligt,	hvordan	Aisha	ikke	er	vant	til	at	

færdes	 i	 krat	 og	 på	 ujævnt	 terræn,	 og	 hun	 må	 derfor	 have	 hjælpende	 hånd	 ud”	 (Bilag	 5:	

feltnoter).		

	

Erfaringen	med	at	 færdes	uplanlagte	steder	har	betydning	 for,	hvordan	børnene	oplever	de	

nære	uderum.	Her	er	det	igen	legen,	der	fremstår	centralt.	Krattet	bliver	her	et	meningsfuldt	

sted,	da	det	er	et	 sted	med	muligheder	 for	 leg.	Når	det	kommer	 til	pigerne	 i	 stalden,	er	det	

tydeligt,	 at	 de	 har	 erfaring	med	 at	 færdes	 ude.	 Krattet,	 grøftekanten	 og	 bakken	 er	 således	

steder,	pigerne	fra	stalden	kan	relatere	sig	til.	I	deres	kropslige	brug	af	disse	steder,	fremstår	

stederne	 således	 som	 nogle,	 de	 kan	 relatere	 sig	 til,	 og	 som	 de	 har	 en	 fysisk	 erfaring	med.	

Krattet	 som	 forbindes	med	 en	 bestemt	 form	 for	 leg,	 kan	 således	 kobles	 til	 begrebet	 børns	

steder,	hvor	de	andre	elementer,	bakken,	græsset	og	grøftekanten	ikke	kobles	til	en	bestemt	

form,	men	er	steder,	de	med	deres	kroppe	viser,	at	de	har	en	erfaring	med.	Det	er	steder,	de	

vender	 tilbage	 til	 gentagne	 gange,	 og	 deres	 kropslige	 brug	 af	 og	 erfaring	med	 stederne	har	

karakter	 af	 en	 kropslige	 hukommelse	 (body	 memory).	 Omvendt	 vidner	 Aishas	 og	

Mohammeds	 manglende	 erfaring	 med	 det	 uplanlagte	 rum	 om,	 at	 børnene	 både	 oplever	

stederne	 forskelligt	 og	 ligeledes	 har	 forskellige	 erfaring	 i	 forhold	 til	 stedsbrug.	 Aisha	 viser	
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med	egen	krop,	at	hun	ikke	er	vant	til	at	færdes	på	skranter	og	i	krat,	og	hun	har	svært	ved	at	

aflæse,	hvordan	hun	kropslig	skal	begå	sig	i	krattet.	Derved	fremstår	stedet	ikke,	som	et	sted	

hun	kan	relatere	sig	til.	I	denne	sondring	mellem	de	børn,	der	normalt	færdes	i	krat,	og	de	der	

ikke	gør,	ligger	en	forståelse	af,	at	hvor	visse	steder	fremstår	centrale	i	nogle	børns	stedsbrug,	

tilskrives	de	af	andre	ingen	betydning.	Derved	vil	nogle	børn	kunne	stedstilegne	sig	de	nære	

uderums	 krat	 og	 tillægge	 disse	 steder	 betydning,	 hvorimod	 andre	 ikke	 kan	 relatere	 sig	 til	

dem,	og	derved	ikke	stedstilegne	sig	krattene.				

	

Opdagelse og fantasi  
Legen	 fremstår	 central	 i	 forhold	 til,	 hvordan	 mange	 af	 børnene	 relaterer	 sig	 til	 og	

stedstilegner	sig	de	nære	uderum,	men	et	enkelt	barn	skiller	sig	ud,	idet	hun	forbinder	ophold	

i	de	nære	uderum	med	en	anden	form	for	aktivitet.	For	hende	er	de	nære	uderum	et	sted,	man	

kan	gå	på	opdagelse.	Aisha	fortæller:		

	

”Jeg	er	mest	nede	ved	søen,	fordi	der	kan	man	finde	interessante	ting	og	dyr.	Så	er	jeg	ved	min	

legeplads,	fordi	der	er	mange	træer	og	buske.	Engang	fandt	jeg	en	larve,	og	jeg	passede	på	den,	

indtil	 den	 blev	 til	 en	 sommerfugl.	 Og	 så	 fløj	 den	 væk	 (…)	 Man	 kalder	 det	 en	 blå	 Morfo	

sommerfugl”		(…)	(Bilag	12:	interview	Aisha).				

	

Videre	fortæller	hun:	”Der	hvor	svanerne	er,	der	er	også	en	stor	bro,	der	kan	man	gå	op	og	kigge	

ned	i	vandet,	så	kan	man	tegne	noget	af	naturen”	(Bilag	12:	interview	Aisha).		

	

For	Aisha	er	de	nære	uderum	på	mange	måder	 forbundet	med	noget	andet	end	 leg.	Hun	er	

interesseret	i	træer,	buske,	blomster	og	insekter,	og	i	modsætning	til	nogle	af	de	andre	børn	

leger	hun	ikke	på	 legepladsen,	men	referer	til	den	på	en	anden	måde.	 I	stedet	 for	at	 lege	på	

den,	går	hun	på	opdagelse	 i	de	buske	og	 træer,	der	omkredser	den,	 for	at	 finde	og	kigge	på	

forskellige	planter	og	insekter.	Hun	fortæller	videre,	at	”Man	kan	finde	på	noget	fantasifuldt	og	

koble	det	til	naturen	og	lave	sin	egen	historie”	(Bilag	12:	 interview	Aisha).	Erfaringen	med	at	

skabe	 sine	 egne	 historier	 med	 naturen	 som	 ramme	 er	 helt	 i	 tråd	 med	 Wold,	 Skår	 og	

Grundersens	 forståelse	 af,	 at	 naturen	 ikke	 indeholder	 en	materialiseret	 forventning,	 men	 i	

stedet	inviterer	til	egeninitieret	aktivitet	og	fri	leg.		
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Aisha	er	det	barn,	der	har	den	størst	viden	om	og	interesse	for	naturen,	hvilket	også	afspejler	

sig	 i	 flere	af	hendes	ønsker.	”Jeg	kunne	godt	tænke	mig	en	have,	så	 jeg	kunne	dyrke	blomster,	

træer	og	buske.	Træer,	der	har	 lyserøde	blomster	på,	 så	kunne	 jeg	dyrke	buske	med	blomster,	

roser	og	tulipaner	og	normale	blomster.”	(Bilag	12:	interview	Aisha).	Hun	fortæller	også	om	en	

tidligere	oplevelse,	hun	har	haft	sammen	med	sin	familie	et	sted	på	Nørrebro:	”jeg	har	været	

der	med	min	familie,	det	var	træer	og	buske	–	det	var	virkelig	flot	–	og	blomster.	Det	var	en	sti	

man	kunne	følge”	(Bilag	12:	interview	Aisha).		

	

Aishas	brug	af	og	ønsker	for	de	nære	uderum	åbner	igen	op	for	perspektivet	om,	at	børn	er	

forskellige	og	derved	 tillægger	steder	 forskellig	betydning.	Selvom	hun	 ikke	har	en	kropslig	

erfaring	 med	 at	 begå	 sig	 i	 krat,	 anvender	 hun	 stadig	 de	 uplanlagte	 rum	 og	 tillægger	 dem	

betydning.	 For	hende	er	naturen	og	de	nære	uderum	 forbundet	med	at	 gå	på	opdagelse	og	

blive	klogere	på	de	planter,	dyr	og	insekter,	hun	finder.	Ligeledes	åbner	hun	op	for	de	nære	

uderums	potentiale	til	at	relatere	sig	til	egne	og	selvvalgte	steder,	børns	steder.	

	

Sanselig stedstilegnelse  
Børnenes	 brug	 af	 samt	 holdninger	 til	 de	 nære	 uderum	 er	 på	 mange	 måder	 kropsligt	 og	

sanseligt	 erfaringsbaseret.	 Selvom	 jeg	 allerede	 har	 fremhævet	 forskellige	 sanselige	 og	

kropslige	 erfaringer	 i	 ovenstående	 afsnit,	 finder	 jeg	 det	 alligevel	 relevant	 at	 uddybe	

perspektivet,	da	nogle	af	de	sanselige	erfaringer,	de	fremhæver,	er	frakoblet	konkrete	fysiske	

steder.	 Disse	 har	 karakter	 af	 mere	 generelle	 sanselige	 og	 kropslige	 erfaringer,	 som	 de	

involverede	børn	har	præsenteret	mig	for.	I	børnenes	kropslige	og	sanselige	erfaringer	ser	jeg	

en	dobbelthed,	idet	nogle	af	erfaringerne	kan	anses	for	barrierer	i	forhold	til	en	meningsfuld	

stedstilegnelse,	mens	andre	kan	ses	som	åbninger	mod	stedstilegnelse	af	de	nære	uderum.		

	

Sanselige barrierer for stedstilegnelse  
I	 mine	møder	med	 børnene	 er	 jeg	 blevet	 opmærksom	 på	 en	 række	 kropslige	 og	 sanselige	

erfaringer,	der	kan	være	en	barriere	for	børnenes	stedstilegnelser	af	de	nære	uderum.	Flere	af	

børnene	fortæller	om	forskellige	ting,	de	ikke	kan	lide,	når	de	opholder	sig	udenfor;	
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”Der	er	rigtig	meget	mudder.	Jeg	kan	ikke	lide	det,	så	jeg	tænkte,	jeg	hellere	vil	have	noget…	sten	

eller	græs,	så	der	ikke	kommer	mudder	på	vores	sko,	da	det	er	rigtig	irriterende”.	De	viser	mig	

deres	meget	mudrede	sko,	og	en	af	pigerne	siger	”mange	siger,	at	mudder	er	ormenes	lort”.	De	

andre	 siger	 anerkende	 ja.	 ”Orme	 er	 så	 klamme	 at	 røre	 ved”,	 og	 ”Skovsnegle	 –	 brdv.	 De	 er	 så	

klamme,	de	er	slimede	–	brdv.”	(Bilag	13:	interview	Aida,	Mariam	og	Salma).		

	

På	 min	 tur	 med	 Aisha,	 Malik	 og	 Yousef	 fortæller	 Aisha	 og	 Yousef,	 at	 de	 ikke	 kan	 lide	

edderkopper	(Bilag	5:	feltnoter).	Ligeledes	fortæller	Aida,	”at	hun	er	bange	for	mange	ting	og	

spørger,	om	jeg	har	tid	til	at	høre	dem	alle.	Hun	er	bange	for	insekter,	bier,	slanger,	dyr….”	(Bilag	

4:	feltnoter)	

	

En	anden	pige	fortæller	mig:	”Jeg	kan	godt	lide	at	være	i	naturen,	hvis	den	er	ren”.	Jeg	spørger	

ind	til,	hvad	hun	mener	med	ren,	hvortil	hun	svare,	”Når	der	ikke	er	insekter,	snegle.”	(Bilag	4:	

feltnoter).		

	

Her	er	der	altså	tale	om	forskellige	negative	sanselige	og	kropslige	erfaringer,	der	fremkalder	

bestemte	negative	følelser.	Det	er	især	mudder	og	insekter,	der	forbindes	med	noget	negativt,	

og	som	sidste	citat	indfanger,	så	skal	de	nære	uderum	helst	være	rene	og	forudsigelige.		

	

Årstidernes	 vekslen	 genkalder	 også	 sanselige	 erfaringer	 hos	 de	 fleste	 af	 børnene	 og	 har	

betydning	 for,	hvornår	og	hvordan	børnene	opholder	sig	udenfor.	Vinteren	 forbindes	 for	de	

fleste	med	negative	kropslige	erfaringer	og	med	noget,	der	ikke	er	rart.			

	

Flere	af	 især	de	 lidt	ældre	børn	 fra	Klubben	opholder	sig	 sjældent	udenfor	om	vinteren.	To	

drenge	formulerer	det	meget	kort	og	præcist.	De	opholder	sig	sjældent	ude,	da	det	er	”Koldt	

og	bliver	hurtigt	mørkt”	(Bilag	15:	interview	Mustafa	og	Karim).	En	gruppe	piger	fra	femte	og	

sjette	klasse,	er	alle	enige	om,	at	”naturen	er	kold	og	klam	om	vinteren”	(Bilag	7:	feltnoter),	og	

derfor	 er	 de	 heller	 ikke	 ude,	 når	 det	 er	 vinter,	men	 opholder	 sig	 inde.	 Senere	 samme	 dag,	

falder	 jeg	 i	 snak	 med	 en	 af	 pigerne	 og	 spørger	 ind	 til,	 hvorfor	 hun	 ikke	 er	 udenfor.	 Hun	

kommer	med	samme	forklaring	om,	at	det	er	koldt	og	klamt,	og	at	hun	ikke	kan	lide	at	være	

udenfor	 (Bilag	7:	 feltnoter).	 En	 anden	pige	 fra	 femte	klasse	 svarer	på	 spørgsmålet,	 om	hun	

nogle	gange	er	udenfor,	at	”naturen	er	klam	om	vinteren,	fordi	der	er	en	masse	mudder”	(Bilag	
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4:	feltnoter).	En	tredje	pige,	der	kommer	i	stalden,	fortæller,	at	hun	aldrig	rigtig	er	i	naturen	

med	mindre	hun	 rider.	Hun	 fortæller,	 at	 det	 ofte	 er	 halvdårligt	 vejr,	 og	 at	 det	 ofte	 regner	 i	

Danmark.	Vi	kigger	lidt	på	træerne	omkring	os,	og	hun	påpeger,	at	de	er	grå,	kedelige	og	uden	

blade	(Bilag	3:	feltnoter).		

	

Vinteren	 kan	 her	 forstås	 som	 en	 barriere	 for	 ophold	 ude,	 da	 børnene	 forbinder	 den	 med	

negative	 kropslige	 og	 sanselige	 erfaringer.	Rasmussen	 fremhæver	 også	 vejret	 og	 årstiderne	

som	 betydningsfuldt	 i	 forhold	 til	 stedstilegnelse,	 men	 han	 udfolder	 ikke	 dette	 perspektiv	

yderligere	(Rasmussen	2006a:	22).	Barriererne	for	ophold	er	alle	fysiske	elementer,	der	er	en	

del	af	de	nære	uderum,	og	som	børnene	 ikke	kan	skånes	 for.	En	åbning	mod	at	overkomme	

disse	barrierer	kunne,	i	tråd	med	Tordsson	og	Vales	opfattelse,	være,	at	en	daglig	kontakt	med	

naturen	kunne	give	børnene	en	større	erfaring	med	naturen	og	den	vil	således	 ikke	fremstå	

som	noget	fremmed.		

	

Sanselige åbninger mod stedstilegnelse  
Afsnittet	her	skal	ses	som	et	forsøg	på	at	åbne	op	for,	hvilke	sanselige	og	kropslige	elementer	

børnene	 relaterer	 sig	 til	 mere	 generelt	 og	 derved	 finder	 meningsfulde	 i	 mødet	 med	 deres	

nære	uderum.		

	

Børnene	 forbinder	 det	 at	 være	 i	 naturen	med	 en	 lang	 række	 forskellige	 positive	 sanselige	

erfaringer	og	oplevelser.	Flere	af	børnene	har	fremhævet	naturen	som	et	sted,	der	giver	dem	

ro	og	et	sted,	de	kan	slappe	af.	En	af	pigerne	fra	stalden,	Malak,	fortæller,	at	hun	godt	kan	lide	

at	komme	i	Høje	Gladsaxe,	da	der	er	pænere	og	større	vidder	end	i	mosen.	Hun	kan	”godt	lide	

at	ride	derovre,	men	også	selv	at	gå	en	tur,	da	det	giver	hende	en	ro	at	være	i	naturen”	(Bilag	3:	

feltnoter).	Malaks	eksempel	fortæller	noget	om,	at	bare	det	at	være	udenfor	i	naturen	er	rart	

og	afslappende.	Det	er	ikke	kun	Malak,	der	fremhæver	naturen	som	et	sted,	der	giver	hende	

ro.	Også	to	drenge	fortæller,	at	de	godt	kan	lide	at	komme	i	naturen,	”fordi	der	er	frisk	luft	og	

grønt.	Det	er	et	dejligt	 sted,	der	gør	en	rolig”	og	senere	 fortæller	de,	at	de	 forbinder	naturen	

med	”fred	-		fredsfyldt,	sidder	tit	ned	og	slapper	af”	(Bilag	14:	interview	Carl	og	Emir).		
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Også	 vand,	 og	 især	 lyden	 af	 vand,	 tillægges	 betydning	 af	 børnene.	 Mange	 af	 børnene	

fremhæver	vand	i	relation	til	deres	drømme.	Aisha	fortæller	om	hendes	ønskested	i	naturen:	

”Vi	har	placeret	en	bænk	tæt	på	vandfaldet,	så	vi	kan	sidde	dér	og	slappe	af	til	lyden.	Vandfald	er	

flotte,	 og	 de	 larmer	 lidt,	 men	 det	 er	 også	 et	 sted,	 hvor	 vi	 samtidig	 kan	 slappe	 af”	 (Bilag	 16:	

præsentation	 af	 modeller).	 En	 anden	 pige,	 Mariam,	 fortæller	 om	 hendes	 drømmested,	

hvordan	vand	har	en	positiv	indvirkning	på	hende:	”Vand	får	mig	til	at	slappe	af	og	glemme	de	

ting,	jeg	er	presset	over	–	hvis	jeg	for	eksempel	er	uvenner	med	nogen.”	(Bilag	16:	præsentation	

af	modeller).		

1
1:	Vandfald	-	Bygget	af	Aisha	og	Zara		

2:	Eksempel	på	blomster.		
	

Her	 tillægges	 vand	 i	 begge	 tilfælde	 sanselige	 og	 følelsesmæssige	 betydninger.	 I	 begge	

eksempler	 tillægges	 vand	en	beroligende	effekt.	Hvor	det	 første	 relaterer	 sig	 til	 en	 sanselig	

oplevelse	 af	 ro,	 er	 det	 især	 en	 følelsesmæssige	 forbindelse,	 der	 kobler	 sig	 til	 det	 andet	

eksempel,	og	vandet	forbindes	af	Mariam	som	et	sted,	der	gør	noget	ved	hende	–	som	et	sted,	

hvor	man	kan	glemme	sig	selv.		
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Børnene	 fremhæver	 også	 andre	 sanselige	 elementer	 som	 betydningsfulde	 i	 deres	 relation	

med	de	nære	uderum.	Blomster	er	for	mange	af	børnene	essentielle,	både	i	deres	fortælling	af,	

hvad	 de	 godt	 lide,	 når	 de	 opholder	 sig	 i	 de	 nære	 uderum,	 og	 i	 deres	 drømme	 for	 de	 nære	

uderum.	Aisha	og	Zara	fortæller:	”Vi	vil	gerne	have	blomster,	for	de	er	flotte,	smukke,	dufter,	og	

nogle	kan	man	også	spise”	(Bilag	16:	præsentation	af	modeller).	Aisha	har	tidligere	fortalt,	at	

hun	ønsker	sig	en	have,	og	at	der	skal	være	mange	blomster.	”Hun	begynder	at	 forestille	sig,	

hvordan	hendes	have	skal	se	ud	og	fortæller:	”der	skal	være	et	lille	vandhul	med	rindende	vand	

og	 blomster	 rundt	 omkring”.	 Hun	 fortæller	 videre,	 at	 hendes	 kusine	 har	 sådan	 en	 have	 i	

Tyskland,	og	sådan	en	vil	hun	også	gerne	have”	(Bilag	4:	feltnoter).	Carl	og	Emir	fortæller,	at	de	

godt	 kan	 lide	 blomster	 ”roser,	 blomster,	 solsikker”	 og	 at	 ”blomster	 ser	 godt	 ud,	 og	 de	 dufter	

godt”	(Bilag	14:	interview	Carl	og	Emir).	Blomster	bliver	her	forbundet	med	både	noget,	der	er	

rart	at	se	på,	og	noget	der	dufter	godt.	Blomster	er	for	mange	af	børnene	noget,	de	forbinder	

med	noget	rart,	og	noget	alle	børn	godt	kan	lide.	Det	er	 ikke	kun	i	de	sagte	ord,	at	blomster	

fremhæves	som	noget	rart.	På	flere	af	børnenes	modeller	af	deres	drømmesteder	i	naturen	er	

blomster	også	et	væsentligt	element	og	går	igen	på	de	fleste	modeller.		

	

For	mange	af	børnene	forbindes	det	at	være	udenfor	med	frisk	luft,	og	at	det	er	nemmere	at	

trække	vejret.	De	fremhæver	især	vigtigheden	af	træer,	med	henvisning	til,	at	de	sikrer,	at	vi	

kan	trække	vejret.	Carl	og	Emir	fortæller:	”Mere	luft,	jo	flere	blomster,	jo	mere	ilt	til	os”	(Bilag	

14:	interview	Carl	og	Emir).	Og	Salma	fortæller:	”Nogle	gange,	når	jeg	er	hjemme,	kan	jeg	ikke	

få	 vejret,	 og	 så	 tænker	 jeg,	 er	 der	 ikke	 flere	 træer?”	 	 (Bilag	 13:	 interview	 Aida,	 Mariam	 og	

Salma).	 Ligeledes	 fortæller	 Mohammed,	 da	 jeg	 er	 på	 tur	 med	 ham,	 Yasmin	 og	 Amina,	 at	

træerne	er	vigtige,	da	vi	ellers	ikke	kan	få	luft	(Bilag	2:	feltnoter).		

	

De	 ting	 børnene	 fremhæver	 som	 positive	 ved	 naturen,	 blomster,	 der	 både	 ser	 godt	 ud	 og	

dufter	 godt,	 solen,	 der	 varmer	dem,	 blade	på	 træerne,	 er	 alle	 årstidsbestemte	og	på	mange	

måde	kædet	til	forår	og	sommer.		

	



	 73	

Delkonklusion  
Som	Fasting	påpeger	i	sin	artikel,	er	børn	forskellige,	og	derfor	finder	de	også	forskellige	ting	

meningsfulde.	I	analysen	har	jeg	udfoldet	en	overordnet	todeling	i	børnenes	brug	af	og	ønsker	

for	 de	 nære	 uderum.	 På	 den	 ene	 side,	 er	 der	 en	 gruppe	 børn,	 der	 orienterer	 sig	 mod	 det	

planlagte	 rum,	 og	 på	 den	 anden	 side	 er	 der	 en	 gruppe	 børn,	 der	 orienterer	 sig	 mod	 det	

uplanlagte	rum.	Legen	er	for	begge	grupper	essentiel	i	forhold	til,	hvordan	de	i	dag	tilegner	sig	

de	nære	uderum,	men	også	i	forhold	til	deres	drømme	og	ønsker	for	de	nære	uderum.		

	

Inden	for	det	planlagte	rum	kan	legepladserne	defineres	som	steder	til	børn.	Børnene	kan	ikke	

relatere	 sig	 til	 de	 konkrete	 fysiske	 legepladser	 i	 området,	 og	 de	 finder	 dem	 derfor	 ikke	

meningsfulde.	De	 kan	 således	 ikke	 stedstilegne	dem.	Børnenes	drømme	kobler	 sig	 til	 deres	

kritikker	 af	 legepladserne,	 og	 i	 drømmene	 ses	 en	 transformation	 af	 legepladserne,	 hvor	 de	

overgår	 til	 også	 at	 være	 børns	 steder,	 altså	 steder,	 som	 de	 godt	 kan	 stedstilegne	 sig.	

Drømmene	om	legepladser	kan	desuden	ses	som	en	kulturel	reproduktion	af	elementer,	der	

er	knyttet	til	voksnes	forestillinger	om	børns	behov.	I	modsætning	til	legepladserne	er	mosen,	

i	 kraft	 af	 de	 for	 børnene	 meningsfulde	 aktiviteter,	 den	 lægger	 op	 til,	 et	 sted,	 de	 godt	 kan	

stedstilegne	sig	i	dets	nuværende	udformning.			

	

Inden	for	det	uplanlagte	rum	fremstår	hulerne	som	konkrete	fysiske	steder,	børnene	både	har	

en	kropslig	erfaring	med	og	følelsesmæssige	tilknytning	til.	Både	i	forhold	til	de	eksisterende	

huler	 og	 drømmehuler,	 udtrykker	 børnene,	 at	 de	 har	 et	 behov	 for	 og	 ønske	 om,	 at	 det	 er	

steder,	de	selv	kan	skabe	uden	voksnes	indblanding.	Hvis	dette	efterleves,	kan	hulerne	således	

forstås	 som	 steder,	 de	 kan	 stedstilegne	 sig.	 Desuden	 fremstår	 områdets	 krat	 som	

meningsfulde	 steder,	 der	 åbner	 op	 for	 egeninitieret	 leg.	 For	 et	 enkelt	 barn	 forbindes	 de	

uplanlagte	rum	med	fantasi	og	det	at	gå	på	opdagelse,	hvilket	er	meningsfuldt	for	hende.		

	

Endelig	præsenterer	børnene	også	forskellige	kropslige	og	sanselige	oplevelser	og	erfaringer,	

der	 kan	 ses	 som	 barrierer	 for	 og	 åbninger	 mod	 stedstilegnelse.	 Barriererne	 er	 koblet	 til	

mudder,	insekter,	vinterens	kolde	vejr	og	åbningerne	til	vand,	blomster,	træer.	
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Både	i	forhold	til	opdelingen	mellem	det	planlagte	og	uplanlagte	rum	og	ligeledes	i	forhold	til	

de	sanselige	erfaringers	betydning	for	stedstilegnelse	er	der	en	dobbelthed	i	forhold	børnenes	

brug	og	erfaringer	med	uderummene.	Nogle	af	børnene	kan	tilegne	sig	ikke-planlagte	steder,	

hvorimod	 disse	 steder	 skal	 åbnes	 op	 for	 den	 gruppe	 børn,	 der	 orienterer	 sig	 mod	 det	

planlagte	 rum,	 hvis	 de	 nære	 uderums	 potentiale	 for	 fri	 leg	 skal	 indfries.	 Alt	 dette	 danner	

tilsammen	et	billede	af	den	børnevirkelighed	Naturbyen	står	overfor.	
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DELANALYSE 2 – BØRNEINDFLYDELSE I NATURBYEN  
	
Jeg	 vil	 nu	 bevæge	 mig	 videre	 til	 andet	 led	 af	 specialets	 problemstilling,	 hvilke	

planlægningsmæssige	udfordringer	er	der	forbundet	med	at	understøtte	børns	stedstilegnelse	i	

samskabelsesinitiativet	 Naturbyen?	 Udfordringerne	 vil	 være	 udledt	 af	 de	 problematikker	

fokusgruppedeltagerne	 identificerer.	 Nogle	 af	 udfordringerne	 opstår	 i	 relation	 til	 børnenes	

drømme,	mens	andre	relaterer	sig	til	plansystemet	i	mere	generel	forstand.	Jeg	har	foretaget	

en	analytisk	opdeling	af	de	forskellige	udfordringer,	der	knytter	sig	til	børnenes	perspektiver.	

Disse	skal	ikke	ses	som	uafhængige	af	hinanden,	men	indgår	snarere	i	et	samspil,	hvilket	også	

vidner	om	planlægningsfeltets	kompleksitet.	Der	vil	derfor	være	henvisninger	og	referencer	

på	 tværs	 af	 de	 forskellige	 afsnit.	 Analysen	 er	 opdelt	 i	 fire	 temaer:	 ’genkendelighed	 i	

oversættelsen	af	børns	 ideer,	 ’på	 forhånd	definerede	aktiviteter’,	 ’praktiske	udfordringer’	og	

endeligt	 ’planlæggerroller	 i	 et	 børneperspektiv’.	Hvor	 de	 tre	 første	 er	 baseret	 på	 empiriske	

fund	 fra	 fokusgruppen,	 er	 det	 sidste	 tema	 om	 planlæggerroller	 et	 forsøg	 på	 at	 fremhæve	

måder,	hvorpå	planlægningen	kan	overkomme	udfordringerne.		

	

Genkendelighed i oversættelsen af børns ideer  
Jeg	 vil	 i	 det	 følgende	 præsentere	 forskellige	 udfordringer,	 der	 har	 at	 gøre	 med	 forholdet	

mellem	børnenes	drømme	og	planlæggerens	oversættelse	heraf.	For	 fokusgruppedeltagerne	

er	 genkendelighed	 et	 ideal,	 planlægningen	bør	 efterstræbe,	 så	 børnene	 vil	 kunne	 genkende	

deres	egne	drømme	i	en	eventuel	realisering	af	deres	ideer.	Lokaludvalgsmedlemmet	udtaler:	

	

”Når	man	inddrager	nogen	i	noget	ideudvikling,	så	skal	de	også	gerne	kunne	se	resultatet	på	en	

eller	anden	måde.	Det	er	meget	demotiverende	at	lægge	et	stykke	arbejde,	også	selvom	man	er	

barn,	ligesom	man	er	med	i	noget,	og	så	kan	man	slet	ikke	genkende	det,	der	kommer	ud	af	det.”	

(Bilag	18:	fokusgruppe)			

	

Planlæggere	 har	 ifølge	 lokaludvalgsmedlemmet	 således	 et	 ansvar	 over	 for	 børnene:	

”Tovholdere	–	den	voksne	–	skal	passe	på,	at	de	ikke	går	ud	af	en	eller	anden	tangent.	Men	hele	

tiden	gå	tilbage	til	ideen”	(Bilag	18:	Fokusgruppe).		
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Det	 er	 ifølge	 hende	 afgørende,	 at	 når	 planlæggere	 vælger	 at	 inddrage	 børn	 og	 deres	

perspektiver,	så	skal	børnene	kunne	se	sig	selv	og	deres	ideer	i	realiseringen.	Ellers	kan	det	

føre	til,	at	børnene	oplever	det	som	demotiverende	at	deltage	i	planprocesser.	Bekymringen	

vedrørende	 oversættelse	 relaterer	 sig	 til	 den	 dobbelthermeneutiske	 problematik,	 som	

fremhæves	 af	 Agervig	 Jensen	 og	 Jørgensen.	 De	 påpeger,	 hvordan	 en	 fortolknings-	 og	

oversættelsesproblematik	er	endnu	mere	aktuel,	når	man	arbejder	med	børn	(Agervig	Jensen	

og	Jørgensen	2001:	83).	Når	børn	involveres	i	planpraksisser,	er	det	vigtigt	på	den	ene	side	at	

have	 sig	 for	 øje,	 at	 de	 involverede	børn	 forstår	de	begreber,	 de	præsenteres	 for,	 og	på	den	

anden	side,	at	der	netop	er	fokus	på,	at	børnenes	ideer	og	drømme	fortolkes,	så	børnene	kan	

genkende	 sig	 selv	 heri.	 Der	 ligger	 således	 et	 ansvar	 hos	 planlæggerne	 for,	 at	 børnene	 både	

forstår	 det	 projekt,	 de	 inddrages	 i,	 og	 ligeledes,	 at	 oversættelsen	 af	 deres	 input	 er	 tro	mod	

børnenes	egne	forståelser.	Der	er	altså	indlejret	et	fortolkende	element	i	planlæggerens	rolle,	

hvilket	jeg	vender	jeg	tilbage	til	senere.			

	

Oversættelse i praksis  
I	løbet	af	fokusgruppen	spørger	jeg	både	ind	til,	hvilke	af	børnenes	drømme,	deltagerne	synes,	

kan	 inddrages	 i	Naturbyen	 samt	hvorfor,	 og	hvilke	drømme,	de	 ikke	 synes,	 kan	 inddrages	 i	

Naturbyen	samt	hvorfor	(Bilag	17:	interviewguide	fokusgruppe).	Disse	spørgsmål	knytter	sig	

til	fokusgruppens	første	øvelse,	hvor	jeg	bad	deltagerne	tematisere	børnenes	drømme	(Bilag	

17:	interviewguide	fokusgruppe):	

	

”Umiddelbart	tænker	jeg,	at	de	passer	rigtig	godt,	fordi	det	netop	er	meget	legepladsagtigt	–	så	

kan	man	jo	bygge	det	–	det	er	jo	bare	at	gøre	det,	tænker	jeg.	Det	er	måske	selvfølgelig	svært	at	

lave	et	vandfald,	men	ellers	så…”	(Bilag	18:	fokusgruppe).		

	

I	 lokaludvalgsmedlemmets	 forståelse	 kan	 børnenes	 drømme	 umiddelbart	 godt	 kan	

oversættes,	men	hun	anerkender	samtidig,	at	der	kan	være	udfordringer	forbundet	hermed.	

Borgeren	indskyder,	”Jeg	tænker	da	umiddelbart	godt	man	kan	lave	en	sø,		grave	et	hul	og	fylde	

noget	 vand	 i.”	 (Bilag	 18:	 fokusgruppe).	Her	 tilføjer	miljømedarbejderen,	 at	 vand	 allerede	 er	

tænkt	ind	som	et	element	i	Naturbyen	”Det	er	noget	af	det,	vi	har	tænkt	på,	vi	skal	have	noget	
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vand	ned	 fra	 tagene	og	ned	 i	 en	kanal.”	 (Bilag	18:	 fokusgruppe),	hvortil	 borgeren	 svarer	 ”Ja	

lave	noget	afvanding”	(Bilag	18:	fokusgruppe).	Endeligt	afrunder	miljømedarbejderen:	

	
”Ja,	 en	 blanding	 af	 nogle	 damme,	 hvor	man	 kan	 fiske.	 Så	 får	 vi	 nogle	 fisk	 over	 fra	mosen	 og	

slipper	dem	ud	der.	Og	også	noget	vandrensning,	 	af	de	ting	vi	nu	får	gang	i,	hvis	der	er	nogle	

vaske	så	kan	vi	få	lavet	nogle	rodzone	anlæg.”		(Bilag	18:	fokusgruppe).		

	

Denne	oversættelse	fra	vandfald	til	damme	med	fisk,	afvanding	og	vandrensning	vidner	om	en	

helt	 central	 problematik.	Deltagerne	har	her	 svært	 ved	 at	 fravige	de	på	 forhånd	definerede	

aktiviteter	 og	 initiativer	 samt	 deres	 egne	 forforståelser	 og	 kommer	 således	 til	 at	 sætte	

lighedstegn	 mellem	 børnenes	 drømme	 og	 deres	 egne	 forståelser.	 Jeg	 forsøger	 i	 løbet	 af	

fokusgruppen	flere	gange,	at	 få	dem	til	at	 forholde	sig	mere	aktivt	til	børnenes	drømme.	Jeg	

spørger	blandt	andet	mere	specifikt	ind	til,	hvordan	eksempelvis	legepladserne	kan	overføres,	

hvortil	miljømedarbejderen	svare:	

		

”Begrebet	naturlegepladser	er	jo	for	længst	etableret,	vi	har	endda	en	her	på	stedet.	Og	vi	ved	at	

de	store	af	dem	trækker	folk	fra	hele	København,	den	ude	i	Valby,	der	er	mange	der	rejser…	folk	

fra	Tingbjerg	tager	derud.”	(Bilag	18:	Fokusgruppe).		

	

I	denne	oversættelse	af	for	eksempel	rulleskøjtebane	til	naturlegeplads,	vil	jeg	have	svært	ved	

at	forestille	mig,	at	Mohammed	vil	kunne	genkende	sin	egen	ide.	Ligesom	Aishas	drøm	om	et	

vandfald	kan	være	 svær	 at	 få	 øje	på	 i	 fokusgruppedeltagernes	oversættelse	 til	 damme	med	

fisk	og	afvanding.	Dette	vidner	om,	at	det	kan	være	vigtigt	at	have	børnene	med	igennem	hele	

processen,	fra	ide	til	realisering,	hvis	planlæggere	vil	sikre	en	genkendelighed	for	børnene	og	

derved	understøtte	deres	 stedstilegnelse.	Når	det	 så	 er	 sagt,	 kan	man	 stille	 spørgsmålstegn	

ved,	hvorvidt	børns	ønsker	og	drømme	skal	oversættes	direkte,	og	svaret	må	være,	at	det	skal	

de	ikke	nødvendigvis,	da	både	inddragelse	og	deltagelse	kan	ses	som	planstrategier,	der	sigter	

efter	det	fælles,	almene	i	det	særlige.	Det	centrale	bliver	således,	at	planlæggeren	må	foretage	

en	 fortolkning	 af	 børnenes	 ideer	 og	 forsøge	 at	 forstå	 hvad	drømmene	 er	 udtryk	 for.	Denne	

fortolkning	må	nødvendigvis	bygge	på	en	forståelse	af	børnenes	egne	refleksioner	over	deres	

drømme,	og	ikke	kun	på	planlæggerens	egne	forståelser	og	forestillinger.	Udfordringen	med	

oversættelse	 kan	 også	 forstås	 i	 lyset	 af	 Husted	 og	 Linds	 begreber	 om	 børns	 perspektiver	
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kontra	 børneperspektiver.	 Hvis	 reel	 indflydelse	 og	 det	 demokratiske	 potentiale	 ønskes	

realiseret,	er	det	vigtigt	at	være	sig	bevidst	om,	at	man	som	planlægger	 ikke	kan	sætte	sig	 i	

barnets	 sted	 og	 derudfra	 formulere,	 hvad	 der	 er	 til	 barnets	 bedste.	 Hvis	man	 vil	 inddrage	

børns	perspektiver	–	og	 ikke	bare	børneperspektiver	–	må	man	lytte	til	børnene.	På	samme	

måde	peger	Rasmussens	teori	om	steder	til	børn	og	børns	steder	også	på,	at	voksnes	adgang	til	

børns	steder,	kun	kan	ske	i	formidlet	form	af	børnene	selv,	idet	de	fortæller	og	viser.	

	

På forhånd definerede aktiviteter og initiativer  
En	 central	 forståelse	 af	 børnenes	 rolle	 i	 Naturbyen	 er,	 at	 de	 skal	 indgå	 og	 inddrages	 i	

læringsforløb.	 Dette	 bliver	 tydeligt	 i	 forbindelse	 med	 fokusgruppen,	 men	 fremstår	 også	

centralt	 i	 de	 officielle	 beskrivelser	 af	 initiativet,	 hvor	 samskabelses-	 og	 læringsforløb	 med	

skoler	 og	 institutioner	 sammenkædes	 (Brønshøj-Husum	 Lokaludvalg	 2018).	 Ligeledes	

fremhæves	det	af	medarbejderen,	at	kongstanken	bag	børneinddragelsen	er:		

	

”(…)	at	få	børnene	med,	give	dem	ansvar	og	også	være	med	i	processen.	Men	samtidig	også	det,	

at	de	måske	lærer	noget	undervejs.”	(Bilag	18:	fokusgruppe)	

	

Jeg	vil	i	det	følgende	præsentere	nogle	grundlæggende	udfordringer,	der	er	forbundet	med	på	

forhånd	definerede	aktiviteter	og	initiativer,	i	forhold	til	at	understøtte	børns	stedstilegnelse.	

På	forhånd	definerede	aktiviteter	og	initiativer	er	ikke	i	sig	selv	problematiske,	da	et	initiativ	

som	 Naturbyen	 nødvendigvis	 må	 definere	 nogle	 overordnede	 rammer,	 inden	 for	 hvilke	

henholdsvis	inddragelse	og	deltagelse	bliver	mulig.	Det	centrale	bliver	her,	hvordan	der	inden	

for	læringsforløb	og	på	forhånd	definerede	aktiviteter	og	initiativer	kan	skabes	åbninger	mod	

aktiv	deltagelse	hvorigennem	stedstilegnelse	bliver	mulig.		

	

Vand og natur  
Vand	og	natur	er	begge	temaer,	der	fremstår	som	centrale	elementer	i	Naturbyen	og	temaer,	

som	 børnene	 skal	 inddrages	 i	 og	 lære	 om.	 Følgende	 to	 afsnit	 præsenterer	 visionerne	 om	

henholdsvis	en	naturskole		og	naturvejledning	i	Naturbyen.	
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Naturskole		

Helt	konkret	er	der	en	forståelse	hos	miljømedarbejderen	af,	at	Naturbyen	skal	indeholde	en	

form	for	naturskole:		

	

”Det	 er	 en	 ide	 om	 at	 udvikle	 naturskolekonceptet	 til	 noget	 bynaturskole	 som	 er	 lidt	 mindre	

pileflet	og	udstoppet	egern,	lidt	mindre	klassisk.	Men	lidt	mere	en	dome	med	insekter,	spisning,	

og	robotter	der	planter”	(Bilag	18:	fokusgruppe)		

	

Bynaturskolens	 særlige	 kendetegn	 vil	 være	 vand,	 og	 dette	 kommer	 især	 i	 spil	 i	 dialogen	

mellem	 Afdeling	 for	 Bærdygtig	 Udvikling	 i	 Københavns	 Kommune,	 Lokaludvalget	 og	

Naturbyens	 styregruppe	 om	muligheden	 for	 at	 etablere	 en	 af	 Copenhagen	 Globale	 Domes’	

bynaturskoledomer	i	Naturbyregi	(Brønshøj-Husum	Lokaludvalg	2018).			

	

	”Vi	vil	meget	gerne	have,	at	det	bliver	en	aquapolis	dome.	(…)	Fordi	vi	tror,	at	fisk	og	vand,	det	

er	det,	der	skal	være	kendetegnet	for	det	her	sted,	i	forhold	til	andre	naturskoler.	Der	er	Øresund	

naturskole,	den	er	jo	saltvand,	det	her	er	ferskvand,	vi	er	midt	centrum	for	ferskvandssystemet	i	

København”	(Bilag	18:	fokusgruppe)		

	

Her	 fremhæver	 miljømedarbejderen	 Naturbyens	 geografiske	 placering	 ved	 Utterslev	 Mose	

som	central	i	forhold	til	temaet	for	naturskolen,	og	uddyber:		

	

”I	virkeligheden	på	det	lange	løb,	få	noget	forurenet,	lidt	mere	snavset	vand	ind	fra	mosen,	og	så	

rense	 det	 heroppe	 og	 så	 sende	 det	 retur	 og	 lave	 sådan	 et	 regenererings	 sted.”	 (Bilag	 18:	

fokusgruppe)	

	

Ifølge	miljømedarbejderen	vil	vand	således	være	en	central	del	af	de	initiativer	børnene	skal	

indgå	i.	Men	hvor	vand	i	børnenes	egne	drømme	er	associeret	med	ro	og	afslapning,	er	det	i	

initiativet	Naturbyen	forbundet	med	 læring.	Således	er	der	et	modstridende	forhold	mellem	

Lokaludvalgets	 forståelse	 af	 vand	 og	 børnenes.	 Fra	 Naturbyens	 side	må	man	 nødvendigvis	

skelne	 mellem	 børnenes	 forskellige	 mulige	 roller,	 alt	 efter	 om	 ambitionen	 er	 læring,	

inddragelse	 eller	 deltagelse.	 I	 en	 bynaturskole	 kan	 børnene	 indgå	 i	 læringsforløb,	 men	 de	

tildeles	ikke	en	medskaberrolle,	hvor	deltagelse	muliggøres.	
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Naturvejledning			

For	 fokusgruppedeltagerne	 er	 læringsforløb	 om	 natur	 centralt	 i	 forhold	 til	 inddragelse	 af	

børn.	Læring	om	natur	er	ligeledes	indlejret	i	forståelsen	af	formålet	med	Naturbyen,	i	ønsket	

om	en	rigere	bynatur.	Borgeren	udtaler,	at	børn	skal	inddrages:	”For	at	lære	om	naturen	(…)	

og	 for	 at	 få	 frisk	 luft	 og	 udendørs	 fritidsinteresser.”	 (Bilag	 18:	 fokusgruppe).	

Miljømedarbejderen	 påpeger	 desuden:	 ”hvordan	 voksnes	 naturforarmelse	 påvirker	 børnenes	

naturbrug”,	 (Bilag	 20:	 fokusgruppe)	 i	 en	 negativ	 retning.	 Hvis	 børnene	 er	 naturfremmede,	

som	 ovenstående	 citatet	 lægger	 op	 til,	 kan	 dette	 anses	 for	 en	 udfordring	 i	 forhold	 til	 at	

inddrage	 børnenes	 hverdagslige	 erfaringer	med	 de	 nære	 uderum,	 da	 de	 ikke	 nødvendigvis	

forholder	sig	til	naturelementer,	hvilket	jeg	også	udledte	i	første	delanalyse.	Læring	om	natur	

kan	således	i	Ejbye-Ernst	&	Tordsson	og	Vales	perspektiv	ses	som	en	måde,	hvorpå	Naturbyen	

kan	sikre	sig,	at	børnene	forholder	sig	til	områdets	natur	og	de	udfordringer,	der	er	forbundet	

hermed	 i	 et	 miljømæssigt	 perspektiv.	 Som	 en	 måde,	 hvorpå	 læring	 kan	 blive	 en	 del	 af	

Naturbyen,	 fremhæver	 miljømedarbejderen	 ønsket	 om,	 at	 naturvejledere	 bliver	 en	 del	 af	

initiativet:		

	

”Og	det	er	jo	også	sådan	nogen,	vi	skal	have	med,	sådan	nogen	som	kan,	altså	sådan	nogen	som	

virkelig	kan	formidle	om	små	dyr,	hele	året,	og	som	ikke	går	træt	i	det”	(Bilag	18:	fokusgruppe).	

	

Læring	 kan	 forstås	 som	 en	 aktivitet,	 der	 skaber	 en	 fælles	 forståelseshorisont	 omkring	

Naturbyens	naturbegreb,	en	læringsproces,	hvor	myndigheden	lærer	børn	om	natur.	Men	der	

åbnes	ikke	op	for,	at	børnene	kan	bidrage	til	denne	proces	med	egne	hverdagslige	erfaringer.	

Børnene	har	således	ikke	indflydelse,	hverken	i	et	inddragelses-	eller	deltagelsesperspektiv.	

	

At bygge 
På	 samme	 måde	 som	 læring	 om	 naturen	 indgår	 i	 de	 officielle	 beskrivelser	 af	 Naturbyen	

fremstår	 det	 at	 bygge	 også	 som	 noget	 helt	 centralt	 i	 initiativet,	 idet	 det	 står	 beskrevet,	 at	

borgerne	 skal	 være	 med	 til	 at	 bygge	 Naturbyen	 (Brønshøj-Husum	 Lokaludvalg	 2018).	

Igennem	 fokusgruppen	 er	 deltagerne	 ligeledes	 orienteret	 mod	 temaet	 at	 bygge.	 At	 bygge	

knytter	 sig	 også	 til	 et	 læringsperspektiv,	 i	 den	 forstand,	 at	 børnene	 skal	 lære	 om	
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planprocesser	og	konstruktionsforløb.	Hertil	knytter	sig	konkrete	initiativer,	men	det	at	bygge	

kan	også	ses	som	et	overordnet	tema.		

	

Konkrete	initiativer	

Et	 konkret	 initiativ	 er	 ideen	 om	 at	 bygge	 en	 bro	 over	 Vestvolden,	 som	 skriver	 sig	 ind	 i	 en	

konkret	planpraksis:		

	

”Der	 ligger	en	gammel	bro,	der	 skal	genopføres.	 (…)	Der	er	16	meter	henover,	det	er	en	af	de	

ting,	 som	 jeg	 synes,	 der	 kunne	 være	 rigtig	 sjovt.	 Så	 laver	 vi	 en	 konkurrence	 om	 at	 lave	 et	

broprojekt.	Så	skal	de	have	et	tema	på	enten	Husum	skole	eller	Tingbjerg	skole	om	broer,	der	er	

masser	af	historie	og	udregning	 i	det.	 Så	 skulle	de	være	med	 til	at	designe	en	bro.”	 (Bilag	18:	

fokusgruppe)		

	

Her	 lægger	miljømedarbejderen	 op	 til,	 at	 børnene	 er	medskabere	 i	 en	 på	 forhold	 defineret	

aktivitet.	 Det	 centrale	 er	 her	 at	 aktiviteten	 ikke	 flugter	 med	 børnenes	 egne	 ideer	 til	 eller	

drømme	 for	 steder,	de	kan	 tilegne	 sig,	da	byggeprojektet	 ikke	knytter	 sig	 til	børnenes	egne	

hverdagslige	 erfaringer.	 Alligevel	 forekommer	 det	 plausibelt	 at	 aktiviteten	 kan	 understøtte	

børns	stedstilegnelse	i	Naturbyen,	fordi	der	er	tale	om	en	deltagelsesproces,	hvor	børnene	er	

med	 fra	 begyndelsen.	 Der	 åbnes	 således	 op	 for	 et	 indflydelsesperspektiv,	 hvor	 børnene	 er	

medskabere	inden	for	en	defineret	ramme.		

	

Ovenstående	 er	 et	 eksempel	 på,	 at	 det	 at	 bygge	 fremstår	 som	 noget	 helt	 centralt,	 for	

miljømedarbejderen,	 i	 forhold	 til	 børnenes	 rolle	 i	 Naturbyen:	 ”fordi	 børn	 skal	 have	 erfaring	

med,	 at	 bygge	 –	 konkret,	men	 også	 bygge	 byen”	 (Bilag	 18:	 fokusgruppe).	 Heri	 ligger	 der	 en	

normativ	forståelse	af,	at	planlæggeren	har	et	ansvar	for	at	lære	børnene	at	bygge	i	praksis	og	

at	 bygge	byen.	 I	 deres	 forståelse	 af	 at	 bygge	 er	der	 en	 sondring	mellem	på	den	 ene	 side	 at	

slippe	børnene	fri	og	lade	dem	bygge	huler,	steder,	de	finder	meningsfulde	og	kan	stedstilegne	

sig,	og	på	den	anden	side,	 at	voksne	skal	være	med	 i	processen,	hvormed	byggeri	bliver	en	

voksenstyret	aktivitet	(Bilag	18:	fokusgruppe).	Det	er	især	til	sidstnævnte	at	læringen	kobler	

sig,	som	borgeren	udfolder:			
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”Det	kræver	en	eller	anden	pædagogtype,	der	kan	få	skubbet	dem	af	sted.	Bemanding	på	en	eller	

anden	 måde.	 En	 der	 ikke	 overtager.	 Ikke	 en	 der	 er	 en	 lærer,	 for	 lærere	 de	 styrer	 jo	 efter	

læringsmålene.	Men	sådan	en	der	siger,	jamen	det	kan	du	godt,	men	så	tror	jeg	du	skal	have	fire	

pæle	først,	for	ellers	får	du	ikke	det	der	tag	op	at	stå…	sådan	en	der	lige	får	sagt	husk	lige,	som	

har	noget	erfaring”	(Bilag	18:	Foksugruppe).		

	

Miljømedarbejderen	fremhæver:	

	

”der	skal	også	være	nogen	steder,	hvor	de	voksne	kan	være	med	til	at	oversætte	det	og	ligesom	

have	noget	ud	af,	at	man	bygger	noget	 lidt	mere	blivende	og	bestandigt	og	robust.”	(Bilag	18:	

fokusgruppe).		

	

Der	ligger	heri	en	forståelse	af,	at	børnene	godt	kan	bygge,	men	hvis	det	skal	kunne	holde	og	

være	 robust,	 skal	 voksne	 være	 med	 i	 processen,	 og	 her	 bliver	 læringen	 central.	 Det	

interessante	 er	her,	 hvordan	det	 at	 bygge	kan	kobles	 til	 initiativer,	 som	understøtter	børns	

stedstilegnelse.	Ingen	af	de	to	ovenstående	citater	kobler	det	at	bygge	til	konkrete	initiativer	

eller	 temaer,	 men	 lægger	 op	 til	 voksenstyrede	 aktiviteter,	 som	 børnene	 kan	 indgå	 i.	 Hvis	

Naturbyen	ønsker	at	understøtte	børnenes	stedstilegnelse	og	prioritere	børneindflydelse	med	

fokus	på	deltagelse,	bør	temaerne	udspringe	i	et	samspil	mellem	myndighed	(Lokaludvalg)	og	

børnene,	hvor	børnene	ud	fra	deres	hverdagslige	erfaringer	bringer	deres	livssammenhænge	

ind	i	processen.	Indtil	videre	mangler	der	svar	på	spørgsmålet	om,	hvilke	rolle	børnene	skal	

tildeles	 i	 sådanne	 initiativer.	 Dette	 kan	 anses	 for	 en	 udfordring	 i	 forhold	 til	 egentligt	 at	

understøtte	 børns	 stedstilegnelse.	 Der	 ses	 enkelte	 åbninger	 mod	 at	 børnene	 indenfor	 de	

voksenstyrede	aktiviteter	tildeles	en	medskaberrolle,	som	brobygningen	er	et	eksempel	på.	Et	

andet	eksempel	er	denne	idé,	der	udfoldes	af	miljømedarbejderen:	

	

”Kunne	man	lave	nogle	former	for	naturrum	–	på	stien	op	gennem	Tingbjerg	–	hvor	børnene	(…)	

inviteres	ind	og	tegne	deres	vilde	fantasier,	og	så	er	der	en	eller	anden	form	for	proces,	hvor	man	

sammen,	også	med	voksne	ligesom	får	stemt	sig	frem	til,	hvad	er	det	vi	skal	have	lavet.”	(Bilag	

18:	fokusgruppe)		
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Hvis	børnene,	som	miljømedarbejderen	her	synes	at	 lægge	op	til,	 får	mulighed	for	at	bringe	

deres	 hverdagslige	 erfaringer	 med	 ind	 i	 initiativet,	 kan	 der	 være	 tale	 om	 åbning	 mod	 en	

demokratisk	dannelsesproces,	som	kan	danne	rammen	om	social	læring	børn	og	myndighed	

imellem.	Her	er	det	så	vigtigt,	at	der	sigtes	mod	det	fælles,	almene	i	det	særlige.	Det	vil	sige,	at	

man	 børn	 og	 myndighed	 imellem	 udarbejder	 fremtidsudkast,	 der	 ikke	 tilgodeser	 enkelte	

børns	særinteresser,	men	at	ideerne	er	åbne	for	diskussion,	og	at	realiseringen	sigter	mod	et	

alment	anliggende.	Det	er	igennem	en	sådan	demokratisk	dannelsesproces,	at	myndiggørelse	

kan	finde	sted.	Både	naturrummet	og	broen	kan	ses	som	eksempler	på	deltagelsesprocesser,	

hvor	 børnene	 inden	 for	 på	 forhånd	 definerede	 rammer	 får	 mulighed	 for	 i	 fællesskab	 at	

definere	det	fælles,	almene.		

	

Som	beskrevet	i	metodeafsnittet,	kan	børn	ikke	forstås	som	en	homogen	gruppe.	Selvom	jeg	i	

specialet	opererer	med	’børn’	som	analytisk	kategori,	og	de	fremstår	som	en	samlet	kategori	i	

fokusgruppen,	 fremgår	 det,	 hvordan	 det,	 efter	 deltagernes	 opfattelse,	 er	 vigtigt	 i	

indflydelsesprocesserne	 at	 være	 bevidst	 om,	 hvordan	 børn	 har	 forskellige	 erfarings-	 og	

interessemæssige	 horisonter.	 Miljømedarbejderen	 udfolder	 dette	 med	 henvisning	 til	 en	

skoleemneuge	i	Charlotteager	i	Hedehusene:			

	

”Der	var	også	nogle,	der	skulle	lave	film	om	det	hele,	og	der	var	nogle	som	skulle	lave	mad,	og	

der	 var	 nogle	 som	 ligesom	 skulle	 lave	 presse	 og	 invitere	 borgmesteren.	 Der	 var	 rigtig	mange	

roller	og	man	havde	ligesom	sådan	nogle	teams,	som	arbejdede	sammen	om	det	samme	projekt	

(…)	 Ja,	plads	 til	 forskellighed,	men	at	man	alligevel	arbejder	på	noget,	 som	man	 ligesom	også	

kan	se	et	resultat	af.	(…)	flere	funktioner,	ikke	alle	børn	vil	bygge.”	(Bilag	18:	Fokusgruppe)	

	

Her	 åbnes	 der	 for,	 at	 initiativet	 kan	 rumme	 børnenes	 forskelligheder	 i	 form	 af	 forskellige	

opgaver.	Børnene	arbejder	sammen	om	det	samme	projekt,	der	kan	forstås	som	noget	fælles,	

alment	i	praksis.	Her	bringes	børnenes	forskellige	hverdagslige	erfaringer	i	spil,	og	der	åbnes	

således	op	for	et	at	børnene	på	forskellig	vis	kan	bidrage.		

		

Selvom	børnene	indgår	som	medskabere,	er	børnenes	deltagelse	i	Husted	og	Linds	perspektiv	

stadig	rammesat	af	en	myndighed	og	præget	af	herskende	politiske	dagsordner.	Det	er	 ikke	

nødvendigvis	et	problem,	så	længe	der	foretages	en	forventningsafstemning,	så	børnene	ved,	
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hvad	deres	 rolle	 er.	Men	hvis	det	 at	bygge	 skal	understøtte	børnenes	 stedstilegnelse	 er	det	

afgørende,	at	de	inden	for	den	definerede	ramme	får	medansvar	og	at	aktiviteten	organiseres	

på	en	måde	der	er	kontinuerlig,	så	børnene	løbende	er	med	til	at	skabe	og	opretholde	stedet,	

inden	for	Naturbyen.	Sådanne	processer	kunne	muliggøres	gennem	for	eksempelvis	at	udtage	

et	 område,	 som	 børnene	 løbende	 kunne	 være	 med	 til	 at	 omforme.	 Dette	 er	 i	 tråd	 med	

forståelsen	af,	at	stedstilegnelse	ikke	er	statisk,	men	en	fortløbende	proces.	Yderligere	er	det	

vigtigt	at	have	i	mente,	at	ikke	alle	børn	nødvendigvis	finder	det	at	bygge	meningsfuldt,	og	det	

ville	 således	 være	 nødvendigt	med	 andre	 aktiviteter,	 så	 processerne	 kan	 rumme	 områdets	

forskellige	 børn.	 Dette	 kan	 således	 ses	 som	 et	 eksempel	 på,	 hvordan	Naturbyen	 kan	 skabe	

rum	 i	 det	 samlede	 initiativ,	 der	 muliggør	 børnedeltagelse	 og	 stedstilegnelse	 i	 selve	

udformningen.		

	

Konstruktionsprocesser	i	planlægning		

Ligesom	 det	 at	 bygge	 fremstår	 centralt	 giver	 fokusgruppedeltagerne	 også	 udtryk	 for,	 at	

børnene	 skal	 indgå	 i	 læringsforløb	 om	 konstruktion	 og	 udførelse	 af	 planpraksisser.	

Miljømedarbejderen	udtaler:	”Jeg	tænker,	at	børnene	kunne	jo	være	med	til	at	grave	tingene	ud,	

altså	ville	det	ikke	være	sjovt	at	være	med	til	sådan	noget?”	(Bilag	18:	fokusgruppe).	Borgeren	

tilføjer:		

	

	”Ja	anlægget	af	det,	men	måske	mere	det	med,	at	være	med	ude	og	måle	op.	Så	graver	vi	her,	så	

kommer	der	en	gravko,	og	næste	gang	vi	kommer,	så	er	det	første	spor	ligesom	gravet.”	(Bilag	

18:	fokusgruppe).		

	

Både	byggeri	og	konstruktionsforløb	sammenkædes	med	læring	i	skolesammenhænge	og	som	

en	måde	at	rykke	undervisningen	fra	klasselokalet	ud	i	praksis.	Miljømedarbejderen	uddyber:		

	

”Det	er	 jo	også	vigtigt	at	 involvere	børnene	i	planlægningen,	der	er	mange	ting	man	skal	vide,	

der	er	sådan	noget	med,	at	så	skal	man	få	tilladelse,	og	så	er	der	noget	økonomi	i	det	her,	og	så	

kommer	 der	 nogle	maskiner,	 og	 de	 tager	 det	 store	 læs,	 og	 så	 finder	man	 ud	 af,	 at	 der	 er	 en	

boplads	nedenunder,	og	så	forsinker	det	processen.	Hvad	gør	man	så	med	alt	det	jord	man	har	

gravet	væk,	og	kan	man	bruge	det	til	noget	andet	eller...”	(Bilag	18:	fokusgruppe).		
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Tanken	er	altså,	at	børnene	inviteres	indenfor	i	en	konkret	planproces	og	på	den	måde	lærer	

om	 planlægningens	 tidslighed.	 Således	 bliver	 det,	 Husted	 og	 Lind	 betegner	 som	 myndig	

deltagelse,	muligt.	Selvom	børnenes	egne	 livssammenhænge	udelades,	kan	dette	ses	som	en	

måde,	 hvorpå	 initiativet	 åbner	 op	 for	 deltagelse	 i	 demokratiske	 planprocesser	 (Husted	 og	

Lind	2016:	50).		

	

At åbne de nære uderum op  
I	 fokusgruppedeltagernes	 forståelse	 relateres	 problematikken	 omkring	 naturforarmelse	 sig	

ikke	 kun	 til	 ambitionen	 om,	 at	 børn	 skal	 lære	 om	 naturen,	 men	 italesættes	 også	 som	 en	

hindring	i	forhold	til	børns	naturbrug.	Hertil	knytter	sig	en	forståelse	af,	hvordan	den	lokale	

arkitektur	 og	 landskabsarkitektur	 har	 betydning	 for	 børnenes	 brug	 af	 de	 nære	 uderum	 og	

miljømedarbejderen	fremhæver,	hvordan:		

	

”Arkitekturen	 og	 landskabsarkitekturen	 i	 de	 sociale	 boligområder	 er	 fremmedgørende,	 det	 er	

steder,	man	tør	ikke	noget	andet	end	måske	at	spille	bold	på	plæner,	det	er	ikke	noget,	du	rykker	

ikke	 ud	 og	 laver	 noget	 andet.	 Det	 samme	 gælder	 lidt	 nede	 i	 Vestvolden	 (…)”	 (Bilag	 18:	

Fokusgruppe).		

	

Som	modsvar	hertil	fremhæver	miljømedarbejderen,	at	planlægningen	har	et	ansvar	over	for	

børnene	 i	 forhold	 til	 at	 åbne	 de	 nære	 uderum	 op:	 ”Men	 den	 der	 med	 at	 vise	 børnene,	 give	

børnene	 en	 mulighed	 for	 at	 se,	 hvad	 der	 kan	 lade	 sig	 gøre	 og	 inspirere	 dem”	 (Bilag	 18:	

Fokusgruppe).	 Her	 bringes	 ideen	 om	 at	 lave	 en	 kulturfestival	 i	 Vestvolden	 på	 banen	 som	

konkret	initiativ:		

	

”Vi	 burde	 lave	 sådan	 en,	 faktisk	 en	 natur-kultur	 festival	 langs	 med	 Vestvolden	 som	 bandt	

Tingbjerg	 og	 Husum-børnene	 sammen.	 Og	 som	 måske	 også	 kunne	 være	 noget	 med	 store	

malerier,	der	hang	hen	over	Vestvolden,	som	man	 lyste	på,	altså	man	kunne	 lave	rigtig	meget,	

som	ikke	bare	var,	friluftsliv,	sejle	i	kano	i	Vestvolden.	I	virkeligheden,	lave	alle	mulige	ting,	fordi	

man	har	fået	dispensation	til	en	dag,	men,	hvor	børn	kan	gribe	ideen	og	så	bare	gøre	det.”	(Bilag	

18:	Fokusgruppe)	
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Gennem	definerede	aktiviteter,	 skal	børnene	hjælpes	 til	 at	 få	oplevelser	ude	og	 ligeledes	er	

det	planlæggerens	opgave	at	vise	dem,	hvordan	de	kan	bruge	deres	nære	uderum.	Der	ligger	

heri	 en	 forståelse	 af,	 at	 børns	 brug	 af	 de	 nære	 uderum	 er	 determineret	 af	 de	 fysiske	

omgivelser.	Vi	har	planlagt	en	by,	der	inviterer	til	på	forhånd	defineret	leg	og	ophold,	og	det	er	

vores	ansvar	 som	voksne	at	 vise	børnene,	hvordan	de	kan	 tage	de	nære	uderum	 tilbage	og	

vise	dem	de	oplevelsesmæssige	muligheder,	de	nære	uderum	tilbyder	dem.	Hertil	knytter	sig	

igen	 en	 sondring	 mellem	 børnenes	 relation	 til	 det	 planlagte	 og	 det	 uplanlagte	 rum,	 og	

åbningen	 af	 de	 nære	 rums	 oplevelsesmæssige	muligheder	 er	 især	 relevant	 i	 relation	 til	 de	

børn,	 der	 ikke	 formår	 at	 tilegne	 sig	 det	 uplanlagte	 rum.	 På	 samme	 måde	 som	 de	 andre	

læringsperspektiver	kan	det	at	åbne	de	næreuderum	op	forstås	som	rammesat	af	de	voksne	

ud	fra	deres	egne	forståelser,	hvor	børnene	indgår	som	deltagere.	Omvendt	kan	åbningen	af	

de	 nære	 uderum	 også	 forstås	 som	 en	 form	 for	 læring,	 hvorigennem	 børnene	 får	 bedre	

mulighed	 for	 at	 tilegne	 sig	 de	 nære	 uderum	på	 en	meningsfuld	måde,	 på	 deres	 præmisser.	

Ligeledes	 ligger	 der	 i	 miljømedarbejderens	 forståelse	 et	 ønske	 om	 at	 åbne	 børns	

stedstilegnelse	 op	 og	 derved	 udvide	 børnenes	 horisont	 i	 forhold	 til	 lokalområdets	

oplevelsesmuligheder.		

	

Nødvendigheden af at inddrage børns hverdagslige erfaringer 
Selvom	jeg	ovenfor	har	fremhævet,	hvordan	mange	af	Naturbyens	aktiviteter	og	initiativer	er	

defineret	 på	 forhånd,	 åbner	 deltagerne	 i	 fokusgruppen	 også	 op	 for,	 at	 det	 er	 nødvendigt	 at	

være	 lydhøre	over	 for	børnene,	hvis	vi	 skal	 skabe	meningsfulde	uderum	til	dem.	Her	åbnes	

der	 i	 deltagernes	 forståelser	 af	 børn	 og	 barndom	 op	 for	 en	 anerkendelse	 af	 børnene	 som	

demokratiske	borgere,	der	kan	 tilføre	planlægningen	og	 initiativet	ny	og	vigtig	viden.	 Ifølge	

lokaludvalgsmedlemmet	skal	børnene	inddrages,	fordi:	

	

”Det	 er	 børnene,	 der	 kan	 tænke	 nyt,	 altså	 vi	 voksne	 tænker	 meget	 i,	 hvordan	 ting	 jo	 er,	 og	

hvordan	man	jo	gør.	Det	er	ungerne,	der	ikke	har	den	der	viden	endnu	om,	hvordan	ting	er,	så	

det	er	dem,	der	kan	komme	med	nye	ideer	og	tænke	på	det,	vi	andre	ikke	kan	finde	på”		

(Bilag	18:	fokusgruppe)	
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Hun	anerkender	børnenes	hverdagslige	erfaringer	både	 i	 forhold	 til	udfoldelse	af	nye	 ideer,	

men	også	som	erfaringer	-	eller	mangel	på	samme	-	der	kan	udfordre	voksnes	forståelser,	da	

de	ikke	er	indlejret	i	fastlåste	forestillinger	om,	hvordan	verden	er.	 	Som	tidligere	beskrevet,	

skal	børn,	ifølge	Chawla,	ikke	blot	ses	som	små	og	afhængige	medlemmer	af	samfundet,	men	

som	 aktive	 samfundsborgere,	 der	 kan	 bidrage	med	 nye	 ideer	 og	 indsigter	 i	 udviklingen	 af	

deres	 nære	 omgivelser,	 hvilket	 deltagerens	 forståelse	 kan	 ses	 som	 udtryk	 for.	

Lokaludvalgsmedlemmet	fremhæver	yderligere:	

	

”Vi	har	brug	for	at	vide,	hvad	det	er,	der	er	brug	for,	altså	os	voksne,	for	det	ved	vi	ikke,	altså	ikke	

sådan	helt.”	(…)	”det	er	dem,	der	ved,	hvad	der	er	sjovt	og	motiverende	for	dem,	hvis	vi	gerne	vil	

have,	de	skal	bruge	det	aktivt,	så	skal	det	også	være	noget,	de	kan	se	sig	selv	i	og	synes,	det	er	på	

deres	præmisser”	(Bilag	18:	Fokusgruppe).		

	

Børnenes	 hverdagslige	 erfaringer	 anerkendes	 altså	 som	væsentlige	 i	 forhold	 til,	 hvordan	 vi	

skaber	 meningsfulde	 uderum,	 som	 børnene	 kan	 tilegne	 sig.	 Deres	 hverdagslige	 erfaringer	

bringes	 i	 samspil	 med	 voksne	 og	 myndighed,	 og	 heri	 er	 der	 en	 åbning	 mod	 social	 læring.	

Mynddiggørelsen	 vil	 her	 opstå,	 hvis	 børnenes	 livsvilkår	 og	 fremtidsmuligheder	 sættes	 i	 et	

fælles,	alment	perspektiv.	Det	er	således	vigtigt	at	formidle	til	børnene,	at	det	er	orienteringen	

mod	det	almene,	fælles	der	er	centralt	i	initiativet.		

	

Praktiske udfordringer  
De	to	første	temaer	har	i	høj	grad	knyttet	sig	til	spørgsmålet	om	børnenes	rolle	i	Naturbyen.	

Jeg	 vil	 i	 det	 følgende	 præsentere	 en	 række	 udfordringer,	 der	 knytter	 sig	 til	

lovgivningsmæssige	 og	 fysiske	 problematikker.	 Afsnittet	 er	 opdelt	 i	 fire	 undertemaer,	

henholdsvis	sikkerhed,	kriminalpræventive	indsatser,	mobilisering	og	ejerskab.	Sikkerhed	og	

mobilisering	relaterer	sig	til	børneperspektiverne,	hvorimod	kriminalpræventive	indsatser	og	

ejerskab	knytter	 sig	mere	 overordnet	 til	Naturbyen	 som	 initiativ.	Disse	 er	 imidlertid	 stadig	

væsentlige	 i	 forhold	 til	 realiseringen	 af	 børnenes	 ideer,	 og	 planlægningens	mulighed	 for	 at	

understøtte	børns	stedstilegnelse	til	de	nære	uderum.		
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Sikkerhed 
Sikkerhed	blev	af	deltagerne	fremhævet	som	en	udfordring	i	forhold	til	at	realisere	børnenes	

drømme	 på	 deres	 præmisser.	 Børnene	 ønsker	 sig	 huler	 i	 træerne,	 og	 de	 har	 også	 et	

grundlæggende	 ønske	 om	 vand.	Miljømedarbejderen	 pointerer,	 hvordan	 dette	 er	 forbundet	

med	sikkerhedsmæssige	udfordringer:		

	

”Og	 så	 kommer	 der	 nogle	 andre	 ind	 over	 og	 siger	 arh…	 hvis	 vi	 skal	 overholde	 noget	 med	

sikkerhed.	Vi	sørger	stadig	for,	at	det	er	børnenes	projekt,	men	det	er	forsvarligt	(…)	ikke	desto	

mindre,	 ligeså	snart	du	er	en	 institution,	 så	er	der	nogle	overordnede	regler,	men	det	må	man	

kunne	finde	ud	af.”	(Bilag	18:	Fokusgruppe)	

	

Generelt	 anser	 fokusgruppedeltagerne	 sikkerhed	 for	 en	 barriere	 for	 at	 udføre	 nogle	 af	

børnenes	 ideer.	 For	 eksempel	 kan	 man	 ikke	 rigtig	 realisere	 ønsket	 om	 hemmelige	 huler	 i	

træerne,	 eftersom	 etableringen	 af	 faldunder	 under	 hulerne	 nødvendigvis	 må	 betyde,	 at	

hulerne	 ikke	 forbliver	 hemmelige.	 Spørgsmålet	 om	 sikkerhed	 som	 en	 barriere	 for	

realiseringen	 af	 børnenes	 drømme,	 kan	 også	 kobles	 til	 Rasmussens	 pointe	 om,	 at	 steder	 til	

børn	 i	høj	grad	er	risikovurderet.	 I	 fokusgruppedeltagernes	forståelse,	vil	børnenes	drømme	

om	børns	steder	på	deres	præmisser	blive	svære	at	realisere	i	et	sikkerhedsperspektiv.				

	

Der	er	et		ret	interessant	og	helt	grundlæggende	forhold	mellem	”natur”	og	planlægning,	som	

kommer	 til	 udtryk	 her.	 Natur,	 selv	 i	 en	 urban	 kontekst,	 kan	 ses	 som	 kendetegnet	 ved	 det	

uregulerede,	et	særligt	 frit	 rum,	hvor	 fantasien	kan	udfolde	sig.	Men	det	er	begrænset,	hvor	

meget	 man	 fra	 planlæggerens	 side	 kan	 slippe	 børnene	 fri,	 fordi	 der	 i	 planlægning	 indgår	

aspekter	som	sikkerhed.	Hvis	man	tager	børn	med	ud	i	’den	fri	natur’	eksempelvis	en	skov,	er	

der	ikke	noget	faldunderlag,	og	man	kan	stille	spørgsmålstegn	ved,	hvorfor	en	lige	så	fri	natur	

ikke	etableres	 i	byen.	Det	oplagte	svar	er,	at	myndighederne	pådrager	sig	et	 formelt	ansvar,	

når	et	område	planlægges	til	børn.	Ikke	desto	mindre	kan	man	stille	sig	kritisk	over	for,	hvad	

forholdet	mellem	sikkerhed	på	den	ene	side	og	muligheder	for	selvstændig	leg	i	stimulerende	

og	udfordrende	miljøer	på	den	anden	side	bør	være.	Skar,	Gundersen	og	O’brien	påpeger,	at	

børns	 mulighed	 for	 leg	 ikke	 kun	 skal	 være	 determineret	 af	 voksnes	 bekymring	 og	

risikovurdering	 (Skår,	 Gundersen	 og	 O’brien	 2016:	 528).	 Dette	 er	 i	 tråd	 med	 Rasmussens	

forståelse	af,	 at	 steder	 til	børn	ofte	er	 risikovurderet	og	blandt	andet	derfor	 ikke	 tilgodeser	
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børns	 behov.	 Afvejningen	 af	 hensynet	 til	 børnenes	 drømme	 på	 den	 ene	 side	 og	 deres	

sikkerhed	på	den	anden	er	således	en	klar	udfordring	for	planlægningen.		

	

Kriminalpræventive indsatser 
Et	andet	emne,	deltagerne	kredser	omkring,	er	udfordringer	knyttet	til	de	kriminalpræventive	

indsatser,	der	er	i	lokalområdet.	Som	tidligere	beskrevet	inviterer	landskabsarkitekturen	i	de	

udsatte	 boligområder	 ikke	 til	 ophold	 og	 leg,	 og	 dette	 kan	 blandt	 andet	 tilskrives	 de	

kriminalpræventive	indsatser,	hvor	krat	og	buske	fjernes	til	fordel	for	store	åbne	græsplæner.	

Der	ligger	i	deltagernes	forståelse	en	bekymring	for,	at	fremtidige	steder	i	Naturbyen	vil	blive	

brugt	 på	 en	 uhensigtsmæssig	 måde.	 Borgeren	 fremhæver,	 hvordan:	 ”Krat	 kan	 være	

problematiske,	og	halvtag	-	det	er	nemmere	at	sælge	stoffer	under	et	halvtag	end	ude	i	regnen.	

Jeg	ved	ikke,	om	det	er	sådan,	at	sådan	er	det	bare	–	hvis	vi	vil	have	det	ene,	må	vi	tage	den	andet	

med”	(Bilag	18:	fokusgruppe).	

	

Også	selve	bekymringen	i	sig	selv	anser	lokaludvalgsmedlemmet	for	at	være	en	udfordring:		

	

”Det	er	også	en	udfordring,	at	vi	har	de	tanker	om	barriererne.	Det	er	mangel	på	tillid.	Det	kan	

også	godt	være,	at	vi	nogen	gange,	at	vi	stopper	os	selv	nogen	gange…	Vi	et	inde	i	en	udvikling,	

hvor	 jo	 flere	 aktiviteter	 der	 er,	 det	 er	 det	 vi	 skal	 have	 kommunikeret	 ud	 –	 at	 der	 er	 en	 fest	

herover,	der	er	liv	og	glade	dage	–	borgerne	tager	ejerskabet	tilbage”	(Bilag	18:	foksugruppe).		

	

Der	ligger	i	deltagernes	forståelse	en	dobbelthed,	hvor	planlæggere	på	den	ene	side	skal	have	

sig	udfordringen	med	kriminalitet	for	øje,	men	samtidig	skal	det	ikke	være	en	hindring	for	en	

udvikling	i	området,	hvilket	miljømedarbejderen	understreger:		

	

”Passe	på	med,	at	gå	ind	i	den	der,	hvad	skal	vi	være	bange	for.	Jeg	tror	bare,	man	skal	være	obs.	

på,	 at	 der	 findes	 et	 tema	 der,	 og	 så	må	man	 løse	 det,	 hvis	 det	 er.	Man	 kan	 for	 eksempel	 lave	

hulerne	 så	 lave,	 at	 en	 pusher	 der	 er	 1.70	 ikke	 synes	 det	 er	 sjovt	 at	 sidde	 derinde.”	 (Bilag	 18:	

fokusgruppe)	
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Planlæggerne	kan	således	 i	de	konkrete	 fysiske	 forslag	arbejde	med	skala,	så	de	på	den	ene	

side	 giver	 mening	 for	 børnene	 og	 på	 den	 anden	 side	 ikke	 indbyder	 til	 uhensigtsmæssig	

anvendelse.	

	

Mobilisering  
En	 anden	 udfordring,	 deltagerne	 peger	 på	 i	 relation	 til	 Naturbyen,	 er	 spørgsmålet	 om	

mobilisering	 af	 områdets	 skoler	 og	 lokale	 aktører.	Her	 er	 det	 særligt	 et	 tidsperspektiv,	 der	

fremhæves,	 eksempelvis	 her	 af	miljømedarbejderen:	 ”Udfordringen	med	 lærerne	 er,	 at	man	

bare	 skal	 være	 i	 god	 tid	 –	 når	 de	 planlægger	 næste	 år.”	 (Bilag	 18:	 fokusgruppe).	 Det	 får	

borgeren	til	at	foreslå:		

	

”Få	skolerne	med	–	få	dem	med	nu.	Ligeså	snart	der	sker	noget	–	er	der	nogle	børn	med.	At	man	

får	nogle	klasser	med,	både	så	det	er	de	samme	børn,	men	også	at	få	nogle	lærere	med,	der	kan	

se	ideen	i	det”	(Bilag	18:	fokusgruppe)	

	

Heri	 ses	 en	 generel	 forståelse	 af,	 at	 det	 er	 vigtigt,	 at	mobiliseringsfasen	 starter	 tidligt,	 også	

gerne	 før	projektet	 som	sådan	er	påbegyndt,	da	 skolernes	planlægning	af	næste	år	allerede	

foregår	året	før.	Desuden	understreges	vigtigheden	af,	at	den	enkelte	lærer	kan	se	sig	selv	og	

sin	undervisning	i	projektet	i	forhold	til	at	sikre	en	kontinuerlig	inddragelse	af	børn.	Fordelen	

ved	at	skabe	kontinuerlige	forløb	er,	at	børnene	gradvist	får	et	større	indblik	i	processen	og	

derved	opnår	ny	viden.	Det	kan	også	ses	som	en	måde	at	sikre	sig,	at	børnenes	fremtidsudkast	

forbliver	 i	 deres	 regi.	 Det	 væsentligste	 er	 her,	 at	 børneindflydelsen	 ikke	 kun	 foregår	 i	 et	

læringsøjemed,	men,	at	der	også	åbnes	op	for	en	deltagelsesproces.		

	

Ligeledes	 kan	 mobilisering	 af	 skoler	 ses	 som	 en	 måde,	 hvorpå	 Naturbyen	 kommer	 til	 at	

fremstå	 som	et	meningsfuldt	 sted.	 Stedstilegnelse	 sker	over	 tid	gennem	det	Casey	betegner	

kropslig	 og	 stedslig	 hukommelse.	 Hvis	 børnene	 skal	 stedstilegne	 sig	 Naturbyen,	 må	 der	

skabes	fortløbende	processer,	hvor	børnene	indgår	i	kontinuerlige	forløb,	og	dette	kan	opnås	

gennem	mobilisering	af	 skoler.	 I	 kraft	 af	Naturbyens	 fokus	på	 læring	burde	 initiativet	 være	

meningsfuldt	for	skoler	at	være	en	del	af,	men	spørgsmålet	er	om	det	samme	gør	sig	gældende	

for	børnene.	



	 91	

	

Ejerskab  
Naturbyens	geografiske	udformning	bliver	af	lokaludvalgets	miljømedarbejder	beskrevet	som	

en	blæksprutte,	med	centrum	omkring	Energicenter	Voldparken	og	med	arme	ud	i	områdets	

forskellige	kvarterer.	For	fokusgruppedeltagerne	er	placeringen	på	Energicenter	Voldparken	

forbundet	med	en	nærhedsudfordring,	og	det	bliver	ifølge	miljømedarbejderen	”en	læreproces	

at	komme	her	over”	(Bilag	18:	fokusgruppe).	Ifølge	dem	er	det	noget,	der	aktivt	skal	arbejdets	

med.	De	fremhæver	især	udfordringer	med	at	få	folk	fra	henholdsvis	Husum	og	Tingbjerg	til	at	

anvende	og	blive	en	del	af	stedet.	En	måde	at	skabe	synlighed	på	og	tiltrække	folk	til	projektet	

kan,	ifølge	miljømedarbejderen,	blandt	andet	være	at	afholde:	”gode	stærke	events,	hvor	der	er	

mad	som	kan	lokke	folk	over”	(Bilag	18:	fokusgruppe).	Jeg	ser	i	denne	forståelse	et	ønske	om	at	

skabe	en	mere	synlig	stedsidentitet	til	henholdsvis	Naturbyen	og	Energicenter	Voldparken.		

	

En	 anden	 bekymring,	 der	 luftes,	 er	 om	 initiativet	 henvender	 sig	 for	 meget	 til	 borgerne	 i	

Tingbjerg.	Borgeren	 fremhæver,	at	det	er	vigtigt	at	 få	 inviteret	bredt	ud	og	også	 få	 inviteret	

børnene	 fra	henholdsvis	Brønshøj	og	Husum.	Flere	gange	under	 fokusgruppen	bliver	denne	

problematik	 fremhævet,	 også	 i	 forhold	 til,	 at	 der	 i	 specialets	 undersøgelse	 kun	 har	 indgået	

børn	 fra	 Tingbjerg	 (Bilag	 18:	 fokusgruppe).	 Bekymringen	 kan	 ses	 i	 relation	 til	 forholdet	

mellem	 det	 fælles,	 almene	 og	 det	 særlige,	 hvor	 borgeren	 fremhæver	 Tingbjerg,	 som	 det	

særlige.	 Hvis	 initiativet	 sigter	 mod	 det	 fælles,	 almene,	 skal	 fremtidsudkast	 og	 konkrete	

initiativer	også	udspringe	 fra	en	bred	borgergruppe,	hvori	det	 fælles,	almene	kan	defineres.	

Dette	 er	 også	 en	 sondring,	 der	 påpeges	 i	 metodeafsnittet,	 da	 børneperspektiverne	 i	

undersøgelsen	ikke	nødvendigvis	stemmer	overens	med	områdets	andre	børns	hverdagslige	

erfaringer	med	de	nære	uderum.		

	

Planlæggerroller i et børneperspektiv 
Det	centrale	i	forhold	til	de	identificerede	udfordringer	bliver,	hvordan	man	i	planlægningen	

kan	 arbejde	 aktivt	 med	 dem	 med	 henblik	 på	 at	 understøtte	 børns	 stedstilegnelse	 i	

udformningen	af	Naturbyen.	Naturbyen	kan	ses	som	et	eksempel	på	et	planlægningsinitiativ,	

hvor	 der	 er	mange	 hensyn,	 der	 skal	 afvejes.	 Særligt	 i	 forhold	 til	 de	 på	 forhånd	 definerede	
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aktiviteter	og	 initiativer	knytter	der	sig	nogle	udfordringer,	men	det	er	samtidig	også	 inden	

for	 rammerne	 af	 disse	 aktiviteter	 og	 initiativer,	 at	 åbningerne	 mod	 stedstilegnelse	 opstår.	

Overordnet	 set	 må	 opgaven	 med	 at	 understøtte	 børns	 stedstilegnelse	 i	 planlægningen	 af	

Naturbyen	være	at	skabe	nogle	rammer,	der	på	den	ene	side	muliggør	tilblivelsen	af	stedet,	og	

på	den	anden	side	samtidig	giver	plads	til	deltagelse.	I	det	følgende	vil	jeg	udfolde	forskellige	

planlæggerrollers	potentiale	til	at	løse	denne	opgave.		

	

Den inddragende planlægger   
Som	 tidligere	 påpeget	 kan	 børn	 anses	 for	 at	 være	 en	 underprivilegeret	 gruppe,	 idet	 de	 er	

afhængige	af	voksnes	vilje	til	at	inddrage	dem.	Man	kan	således	argumentere	for,	at	børnene	

ville	 have	 svært	 ved	 at	 indgå	 i	 sådanne	 dialogprocesser	 mellem	 interessegrupper	 og	

myndighed.	 I	et	 inddragelsesperspektiv	vil	børnene	være	begrænset	til	at	kommentere	eller	

kritisere	tiltag,	der	er	udsprunget	fra	myndighedernes	side.	De	vil	således	ikke	have	mulighed	

for	at	bidrage	med	deres	egne	hverdagslige	erfaringer	som	medskabere	af	 stedet.	Hvis	man	

alligevel	 skal	 tale	 om	 at	 give	 børn	 indflydelse	 via	 inddragelsesprocesser,	 kan	 man	

argumentere	for,	at	en	advokerende	planlægger	bør	varetage	børnenes	interesser,	hvilket	jeg	

uddyber	 nedenfor.	 For	 at	Naturbyen	 kan	 dannes	 som	 sted,	må	 Lokaludvalget	 nødvendigvis	

definere	nogle	rammer,	inden	for	hvilke	indflydelse	bliver	mulig.	Overordnet	set	kan	visionen	

om	en	rigere	bynatur	og	bedre	mulighed	for	friluftsliv	anses	for	at	udgøre	sådanne	rammer,	

men	i	forhold	til	inddragelsen	af	børn	udgør	de	på	forhånd	definerede	aktiviteter	og	initiativer	

en	mere	konkret	 form	for	rammesætning.	Specialets	undersøgelse	af	børnenes	hverdagslige	

erfaringer	samt	konklusioner	vedrørende	børns	stedstilegnelse	kan	bidrage	til	at	kvalificere	

denne	 rammesætning.	Dette	 vil	muliggøre	en	planproces,	 hvor	de	planer	og	aktiviteter,	 der	

udspringer	fra	myndighedens	side,	bygger	på	en	kvalificeret	forståelse	af	de	berørte	parters	

behov.	 Med	 andre	 ord	 får	 planlæggeren	 bedre	 mulighed	 for	 at	 sikre	 sig,	 at	 rammerne	 i	

udgangspunktet	er	meningsfulde	for	børnene.		

	

Den deltagende planlægger   
Deltagelse	 fordrer	 en	 planlæggerrolle,	 der	 definerer	 nogle	 rammer	 inden	 for	 hvilke	 nye	

borgergrupper	kan	opstå,	der	 ikke	kun	repræsenterer	særinteresser.	Med	henvisning	 til	det	

ulige	magtforhold	 børn	 og	 voksne	 imellem,	 kan	man	 således	 argumenteres	 for,	 at	 børn	 vil	
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have	svært	ved	at	indgå	i	sådanne	brede	borgergrupper,	og	man	kan	igen	argumenteres	for	at	

børnene	 bør	 repræsenteres	 af	 en	 advokerende	 planlæggerrolle,	 der	 bringer	 børnenes	

særinteresser	ind	i	en	demokratiske	dannelsesproces	i	den	brede	borgergruppe,	hvilket	jeg	vil	

uddybe	senere.		

	

I	 forhold	 til	 at	 understøtte	 børns	 stedstilegnelse,	 kan	man	 argumentere	 for,	 at	 der	 dannes	

specifikke	 grupper	 for	 børnedeltagelse.	 Disse	 må	 nødvendigvis	 bygge	 på	 en	 bred	

børnegruppe,	 hvis	 man	 skal	 finde	 frem	 til	 det	 fælles,	 almene	 i	 det	 partikulære	 børnene	

imellem.	 Hvis	 ikke	 dette	 tilstræbes,	 vil	 deltagelsesprocesserne	 kunne	 siges	 kun	 at	

repræsentere	en	bestemt	gruppe	børn	og	altså	deres	særinteresser.	Hertil	kan	tilføjes,	at	hvis	

planlægningen	ønsker	at	understøtte	børns	stedstilegnelse,	må	dette	nødvendigvis	fordre	en	

aktiv	deltagelsesproces,	en	proces,	der	starter	for	neden,	indenfor	et	defineret	rum,	som	der	

allerede	ses	eksempler	på.	Igennem	deltagelsesprocesser	vil	det	blive	muligt	at	gøre	børnene	

til	 mere	 aktive	 og	 myndige	 deltagere	 i	 udformningen	 af	 deres	 egen	 og	 umiddelbare	 nære	

fremtid.	Sådanne	processer	må	nødvendigvis	udspille	sig	inden	for	en	overordnet	ramme,	og	

selvom	 de	 på	 forhånd	 definerede	 aktiviteter	 og	 initiativer	 i	 vidt	 omfang	 lægger	 op	 til	

inddragelsesprocesser,	synes	der	imidlertid	også	at	være	åbninger	mod	deltagelsesprocesser	

der	understøtter	stedstilegnelse.	På	samme	måde	lægger	deltagerne	med	deres	anerkendelse	

af	børnenes	hverdagslige	erfaringer	op	til	deltagelsesprocesser,	som	nødvendigvis	må	foregå	

inden	for	nogle	overordnede	rammer.	Disse	rammer	kunne	for	eksempelvis	bygge	på	nogle	af	

specialets	fund,	temaer	som	børnene	finder	meningsfulde,	 for	eksempelvis	huler	og	leg	eller	

vand.	Da	stedstilegnelse	må	forstås	som	foranderligt,	idet	børn	hele	tiden	orienterer	sig	mod	

nye	 steder,	 kan	man	 argumentere	 for,	 at	 deltagelsesprocesserne	 er	 fortløbende,	 således	 at	

børnene	løbende	er	med	til	at	genskabe	og	opretholde	sådanne	steder.		

	

Den advokerende planlægger 
Både	 når	 det	 kommer	 til	 inddragelsesprocesser	 og	 deltagelsesprocesser	 i	 forbindelse	 med	

Naturbyen,	 kan	 man	 argumentere	 for,	 at	 børnene	 nødvendigvis	 må	 repræsenteres	 af	 en	

advokerende	 planlægger	 i	 de	 bredere	 borgerindflydelsesprocesser.	 Davidoff	 fremhæver,	 at	

især	 underprivilegerende	 grupper	 har	 behov	 for	 en	 advokerende	 planlægger,	 der	 i	 større	

sammenhænge	 kan	 tale	 deres	 sag.	 Planlæggerens	 rolle	 vil	 således	 være	 at	 repræsentere	
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børnenes	særinteresser	i	inddragelses-	og	deltagelsesprocesser.	For	at	kunne	varetage	denne	

opgave,	må	planlæggeren	nødvendigvis	have	en	forståelse	for	den	gruppe	hun	repræsenterer,	

og	hun	skal	således	både	være	loyal	og	lydhør	overfor	gruppen.	Dette	indebærer	også	at	hun	

har	øje	for	det	fælles,	almene	internt	i	gruppen.	Her	kan	planlæggeren	foretage	en	fortolkning	

af	børnenes	 ideer	og	 forsøge	at	 forstå,	hvad	drømmene	er	udtryk	for.	Denne	fortolkning	må	

nødvendigvis	 bygge	 på	 en	 forståelse	 af	 børnenes	 egne	 refleksioner	 over	 deres	 drømme,	 og	

ikke	kun	på	planlæggerens	egne	forståelser	og	forestillinger.	Igennem	børnenes	perspektiver	

vil	 planlæggeren	 således	 have	 en	 forståelse	 for,	 hvilke	 kompromiser	 gruppen	 vil	 kunne	

acceptere,	og	omvendt	hvilke	de	ikke	vil	kunne.	En	advokerende	planlægger	må	nødvendigvis	

også	 have	blik	 for	 det	 almene	 i	Naturbyen,	 da	 hun	 som	 repræsentant	 for	 børnene	må	 søge	

kompromisser	 i	 planlægningen	 af	 et	 initiativ,	 hvor	 mange	 interesser	 skal	 varetages.	 De	

indflydelsesprocesser,	som	børnene	involveres	i,	skal	 ikke	forstås	som	rum,	inden	for	hvilke	

børnene	 kan	 få	 opfyldt	 deres	 individuelle	 særinteresser.	 Planlægningen	 kan	 i	 et	 bredere	

perspektiv	 ikke	 efterleve	 alles	 behov	 i	 indflydelsesprocesser,	 og	 særinteresser	 må	 således	

enten	 være	 til	 diskussion	 i	 bredere	 borgergrupper	 eller	 i	 samspillet	 mellem	 forskellige	

interessegrupper	 og	 myndighed.	 Det	 er	 i	 sådanne	 diskussioner,	 at	 den	 advokerende	

planlægger	kan	repræsentere	børnene.		

	

	
.		
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Kapitel 7 – Specialets rækkevidde 

  
KAPITEL 7

SPECIALETS RÆKKEVIDDE
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SPECIALETS RÆKKEVIDDE  
	
En	fænomenologisk-etnografisk	udforskende	tilgang	til	planlægning	er	ikke	en	integreret	del	

af	 plansystemet	 i	 sin	 nuværende	 form,	 og	 et	 centralt	 spørgsmål	 at	 stille	 i	 forhold	 til	

nærværende	 speciales	 bredere	 rækkevidde	 er	 således,	 hvad	 et	 fænomenologisk	

stedstilegnelsesperspektiv	kan	bidrage	med	til	planlægningen	samt	hvilke	udfordringer,	der	

er	forbundet	med	at	anlægge	dette	perspektiv.		

	

Et fænomenologisk-etnografiske bidrag til planlægningen  
Fænomenologien	og	 etnografien	udspringer	 af	 en	 forskningstradition,	 hvor	de	 involveredes	

forståelser	 og	 hverdagslige	 erfaringer	 er	 i	 fokus.	 Forandring	 og	 fokus	 på	 det	 almene	 i	 det	

særlige	 udebliver,	 og	 derfor	 kan	 det	 problematiseres,	 om	 en	 fænomenologisk-etnografisk	

tilgang	 er	 forenelig	med	 den	 pluralisme,	 der	 gør	 sig	 gældende	 i	 planlægningen.	 Det	 vil	 jeg	

argumentere	 for,	 at	 den	 –	 i	 hvert	 fald	 til	 dels	 –	 er,	 når	 det	 kommer	 til	 lokale	

borgerindflydelsesprocesser.	 Planlægning	 er	 en	 forandringsskabende	 proces,	 men	

fænomenologien	 rummer	 ikke	 i	 sig	 selv	 et	 imperativ	 om	 forandring.	 Derfor	 har	 jeg	 i	 min	

undersøgelse	 koblet	 den	 fænomenologisk-etnografiske	 tilgang	 til	 den	 kritiske	 utopiske	

aktionsforskning,	 der	 tilbyder	 et	 hverdagsligt	 forandringsperspektiv,	 hvor	 drømme	

nødvendigvis	må	 udspringe	 af	 kritikker,	 der	 baserer	 sig	 på	 hverdagslige	 erfaringer.	 Ved	 at	

inddrage	 den	 kritiske	 utopiske	 aktionsforskning	 bliver	 stedstilegnelse	 et	 begreb,	 der	 både	

rummer	en	forståelse	af	børnenes	hverdagslige	erfaringer	med	de	nære	uderum	på	den	ene	

side	og	deres	kritikker	af	og	drømme	for	de	nære	uderum	på	den	anden.	Specialet	har	været	

orienteret	 mod	 børns	 stedstilegnelse	 og	 hermed	 en	 forståelse	 af	 børns	 behov	 som	

udgangspunkt	 for	planlægningen.	Det	er	 igennem	børns	egen	brug	af	og	 fortællinger	om	de	

nære	 uderum,	 at	 voksne	 heriblandt	 planlæggeren,	 kan	 få	 en	 dybere	 forståelse	 for,	 hvordan	

børn	bruger	deres	nærområde	og	tillægger	bestemte	steder	mening	og	betydning.	Ved	at	tage	

udgangspunkt	i	denne	forståelse	kan	planlægningen	understøtte	børns	stedstilegnelse,	og	det	

er	i	den	forstand,	at	en	fænomenologisk-etnografisk	tilgang	kan	bidrage	til	planlægningen.	Det	
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står	 dog	 samtidig	 klart,	 at	 en	 fænomenologisk-etnografisk	 tilgang	 også	 har	 sine	

begrænsninger,	hvilket	jeg	vil	udfolde	i	det	følgende.		

	

Begrænsninger ved en fænomenologisk-etnografisk tilgang 
Samtidig	 med	 at	 en	 fænomenologisk-etnografisk	 tilgang	 til	 planlægning	 i	 samspil	 med	 et	

kritisk	utopisk	aktionsforskningsperspektiv	kan	siges	at	kunne	bidrage	til	planlægningen	med	

nogle	dybere	forståelser	af	børns	–	og	andre	gruppers	–	hverdagslige	brug	af	og	drømme	for	

deres	nærområder,	er	der	også	visse	begrænsninger	forbundet	med	tilgangen,	som	jeg	her	vil	

udfolde.	

	

Mit	arbejde	med	børnene	i	Tingbjerg	har	udelukkende	været	orienteret	mod	deres	egen	brug	

af	 de	 nære	 uderum	 og	 deres	 egne	 kritikker	 og	 drømme.	 Således	 udebliver	 den	

samfundsmæssighed,	 Nielsen	 og	 Nielsen	 fremhæver	 som	 afgørende,	 når	 de	 påpeger	 at	

planlægningen	 nødvendigvis	 må	 tilstræbe	 det	 fælles,	 almene	 i	 det	 lokale	 og	 partikulære.	

Denne	 første	 begrænsning	 gør	 sig	 gældende	 på	 to	 niveauer,	 henholdsvis	 internt	 i	 den	

børnegruppe,	der	søges	inddraget,	og	mellem	børn	og	andre	interessenter.		

	

I	tilfældet	Naturbyen	kan	man	sige,	at	der	er	en	udfordring	forbundet	med	at	finde	frem	til	det	

fælles,	 almene	 i	 det	 lokale	 og	 partikulære	 internt	 i	 den	 borgergruppe,	 som	 nærværende	

speciale	 har	 fokus	 på,	 nemlig	 børnene.	 De	 børneperspektiver,	 der	 udledes	 af	 specialet,	

repræsenterer	 kun	 de	 involverede	 børn	 i	 Tingbjergs	 ønsker	 og	 behov,	 og	 disse	 kan	 ikke	

nødvendigvis	forstås	som	et	generelt	billede	på	alle	områdets	børns	brug	af	samt	ønsker	for	

de	nære	uderum.	Yderligere	er	der	i	høj	grad	kun	tale	om	fjerdeklasse	elevers	perspektiver	på	

grund	 af	 de	 ældre	 børns	 manglende	 lyst	 til	 at	 deltage.	 Endeligt	 er	 gruppen	 af	 børn	 i	

Naturbyens	 lokalområde	 ikke	 homogen,	 når	 det	 kommer	 til	 parametre	 som	 eksempelvis	

socioøkonomiske	forhold,	alder	og	køn.	Denne	udfordring	med	at	finde	frem	til	det	almene	er	

ikke	 unik	 for	 Naturbyen,	 men	 vil	 givet	 også	 gøre	 sig	 gældende	 i	 andre	

planlægningssammenhænge,	 da	 en	 fænomenologisk-etnografisk	 orientering	 mod	 en	

dybdegående	 forståelse	af	enten	grupper	eller	steder	altid	nødvendigvis	 indebærer	et	 fokus	

på	 det	 specifikke	 frem	 for	 det	 brede.	 Hvis	 Naturbyen	 ønsker	 at	 understøtte	 børns	

stedstilegnelse	på	et	mere	alment	niveau,	må	der	åbnes	op	for	en	bredere	involvering	af	børn.		
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Den	 fænomenologisk-etnografiske	 tilgang	 kommer	 endnu	 mere	 til	 kort,	 når	 det	 gælder	

spørgsmålet	om	det	fælles,	almene	i	det	lokale	og	partikulære	mellem	børn	på	den	ene	side	og	

andre	interessenter	på	den	anden.	Dels	er	børn	kun	én	ud	af	mange	grupper,	et	initiativ	som	

Naturbyen	skal	rumme,	og	dels	må	børn	anses	for	at	være	en	særlig	gruppe.	For	det	første	har	

børn	 og	 voksne,	 som	 udfoldet	 både	 teoretisk	 og	 empirisk	 i	 specialet,	 forskellige	

erfaringshorisonter	 og	 i	 forlængelse	 heraf	 forskellige	 behov.	 Børn	 orienterer	 sig	 på	mange	

måder	mod	 leg	 i	 deres	 brug	 af	 de	 nære	 uderum,	 hvilket	 det,	 som	 specialet	 illustrerer,	 kan	

være	svært	 for	selv	velmenende	voksne	at	sætte	sig	 ind	 i.	For	det	andet	er	børn	at	betragte	

som	en	underprivilegeret	gruppe	i	relationen	til	de	voksne	i	samfundet,	idet	de	er	afhængige	

af	 at	 voksne	 vælger	 at	 inddrage	 dem,	 hvis	 deres	 perspektiver	 skal	 blive	 hørt.	 Selvom	 børn	

anerkendes	 som	 demokratiske	 borgere,	 er	 det	 altså	 væsentligt	 at	 have	 øje	 for	 dette	

magtforhold,	 fordi	børn	netop	 i	kraft	af	dette	er	en	gruppe	med	særlige	behov,	 som	kræver	

særlig	 hensyntagen.	 Det	 kan	 således	 diskuteres,	 om	 børn	 kan	 indgå	 i	 planlægningen	 som	

borgergruppe	og	interessent	på	lige	fod	med	voksne,	og	om	det	overhovedet	er	muligt	at	finde	

frem	til	fælles,	almene	anliggender	mellem	børn	og	voksne.		

	

En	anden	udfordring	ved	at	 anlægge	en	 fænomenologisk-etnografisk	 tilgang	 til	planlægning	

er,	 at	 den	 åbenhed	man	 tilgår	 de	 involverede	med,	 kan	medføre,	 at	 de	 ikke	 taler	 ind	 i	 den	

overordnede	 ramme,	 der	 nødvendigvis	 altid	 er	 for	 et	 planlægningsinitiativ.	 I	 forhold	 til	

Naturbyen	som	initiativ,	kan	det	påpeges,	at	et	så	bredt	naturbegreb	som	’de	nære	uderum’	

kan	 være	 svært	 at	 implementere	 i	 deltagelsesprocesser,	 da	 børnenes	 bidrag	 måske	 ville	

fravige	 det	 overordnede	 formål	 med	 initiativet.	 Man	 kan	 derfor	 argumentere	 for,	 at	

Naturbyen	må	 definere	mere	 snævre	 rammer	 og	 temaer	 inden	 for	 hvilke	 børneindflydelse	

muliggøres.	Hermed	kan	Naturbyen	sikre	sig,	at	børnene	ikke	får	en	forfejlet	forventning	om,	

hvad	det	er	muligt	at	bidrage	med.		

	

Således	må	Naturbyen	 i	 arbejdet	med	børnene	 i	 inddragelses-	 og	 deltagelsesprocesser	 dels	

sikre	en	bredde	i	børnegruppen,	så	denne	ikke	kun	repræsenterer	nogle	børns	særinteresser,	

dels	skabe	et	rum,	hvor	børn	kan	indgå	på	lige	fod	med	andre	interessenter,	og	dels	definere	

nogle	rammer	inden	for	hvilke	indflydelse	muliggøres,	som	både	børn	og	Lokaludvalget	som	

myndighed	finder	meningsfulde.	
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KONKLUSION  
	
Udgangspunktet	 for	 nærværende	 speciale	 var,	 at	 børn	 og	 deres	 perspektiver	 bør	 indgå	 i	

planlægningen	af	områder,	der	har	betydning	for	deres	hverdagsliv,	herunder	den	natur,	der	

omgiver	 dem.	 Specialets	 overordnede	 sigte	 har	 været	 at	 skabe	 en	 større	 forståelse	 for,	

hvordan	man	i	planlægningen	af	naturområder	kan	understøtte	børns	stedstilegnelse,	og	jeg	

indgik	 derfor	 i	 et	 samarbejde	 med	 Brønshøj-Husum	 Lokaludvalg	 omkring	 deres	

samskabelsesinitiativ,	Naturbyen,	 der	 rummer	 en	 stærk	 ambition	om	at	 inddrage	 områdets	

børn.	Med	afsæt	 i	 fænomenologien	og	den	kritiske	utopiske	aktionsforskning	har	 jeg	søgt	at	

besvare	 spørgsmålet:	 Hvilke	 hverdagslige	 erfaringer	 med	 de	 nære	 uderum	 præsenterer	

børnene,	 og	 hvilke	 planlægningsmæssige	 udfordringer	 er	 der	 forbundet	 med	 at	 understøtte	

børns	stedstilegnelse	i	samskabelsesinitiativet	Naturbyen?		

	

Grundlaget	 for	 besvarelsen	 af	 første	 del	 af	 denne	 problemstilling	 har	 været	 etnografisk	

feltarbejde	blandt	børnene	på	Klubben	i	Tingbjerg,	som	jeg	via	en	kombination	af	forskellige	

kvalitative	metoder		fik	til	at	præsentere	mig	for	deres	erfaringer	med,	kritikker	af	og	drømme	

for	deres	nære	uderum.	Grundlaget	for	besvarelsen	af	anden	del	af	problemstillingen	var	en	

fokusgruppe,	der	tog	udgangspunkt	i	børnenes	erfaringer,	kritikker	og	drømme.		

	
I	 specialets	 første	 delanalyse	 har	 jeg	 gennem	 en	 hermeneutisk	 fortolkning	 udfoldet	 de	

hverdagslige	 erfaringer	 med	 de	 nære	 uderum,	 som	 børnene	 præsenterede	 mig	 for.	 På	 et	

overordnet	plan	kan	man	skelne	mellem	erfaringer	relateret	til	henholdsvis	det	planlagte	og	

det	 uplanlagte	 rum.	 Inden	 for	 det	 planlagte	 rum	 ses	 en	 differentiering	mellem	 legepladser,	

som	 i	deres	nuværende	 form	er	steder,	børnene	har	svært	ved	at	 relatere	sig	 til,	og	mosen,	

som	børnene	i	højere	grad	kan	stedstilegne	sig	gennem	de	aktiviteter,	rummet	er	planlagt	til.		

Inden	for	det	uplanlagte	rum	orienterer	børnene	sig	mod	huler,	krat	og	opdagelse	og	fantasi.	

Børnenes	erfaringer	med	og	brug	af	det	uplanlagte	rum	viser,	at	de	har	behov	for	steder,	der	

ikke	er	planlagt	af	voksne.	Steder,	der	efterlever	deres	behov	for	at	skabe	og	tilegne	sig	steder	

på	deres	præmisser.	Børnene	præsenterede	også	forskellige	kropslige	og	sanselige	erfaringer,	

der	ikke	knyttede	sig	til	specifikke	steder,	men	til	uderum	generelt.	Disse	erfaringer	kan	siges	
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at	 repræsentere	 visse	 barrierer	 for	 og	 åbninger	 mod	 stedstilegnelse.	 Barriererne	 for	

stedstilegnelse	 består	 i,	 at	 visse	 elementer	 i	 de	 nære	 uderum,	 såsom	 mudder,	 insekter,	

vinterens	 kolde	 vejr	 mm.,	 opleves	 som	 fremmede	 og	 ubehagelige.	 Omvendt	 åbner	 andre	

sanselige	erfaringer	op	for	stedstilegnelse,	i	den	forstand	at	elementer	som	vand,	blomster	og	

træer	forbindes	med	noget	positivt.	

	
I	 specialets	 anden	delanalyse	har	 jeg	udfoldet	 en	 række	planlægningsmæssige	udfordringer	

knyttet	til	at	understøtte	børns	stedstilegnelse	i	Naturbyen.	For	fokusgruppedeltagerne	er	det	

et	 ideal,	 at	 børnene	 kan	 genkende	 deres	 egne	 drømme	 i	 realiseringen	 af	 initiativet.	 Det	 er	

imidlertid	 en	 udfordring,	 at	 selv	 velmenende	 voksne	 kan	 have	 svært	 ved	 at	 efterleve	 dette	

ideal	 i	 praksis.	 Der	 ses	 flere	 eksempler	 på	 at	 børnenes	 drømme	 fortolkes	 gennem	

fokusgruppedeltagernes	egne	 forforståelser	og	 forestillinger	om,	hvad	Naturbyen	skal	være,	

frem	 for	 gennem	 børnenes	 egne	 refleksioner.	 Da	 planlægningen	 skal	 sikre	 hensynet	 til	 det	

fælles,	 almene,	 er	målet	 ikke,	 at	 der	 skal	 være	 et	 1:1	 forhold	mellem	børnenes	 drømme	og	

realiseringen	 af	 dem.	 Men	 hvis	 man	 i	 planlægningen	 af	 Naturbyen	 vil	 understøtte	 børns	

stedstilegnelse,	må	man	nødvendigvis	 foretage	en	fortolkning	af	de	præsenterede	ønsker	og	

drømme	 i	 forsøget	på	 at	 forstå,	 hvad	disse	mere	overordnet	 er	udtryk	 for.	 Forudsætningen	

for,	 at	 planlæggeren	 bliver	 i	 stand	 til	 at	 oversætte	 børnenes	 drømme,	må	 således	 være,	 at	

børnene	involveres	gennem	aktiv	deltagelse	børn	og	myndighed	imellem.			

	

Det	 er	 også	 forbundet	 med	 en	 udfordring,	 at	 der	 på	 forhånd	 i	 Naturbyen	 er	 defineret	

forskellige	aktiviteter	og	initiativer,	børnene	skal	indgå	i.	Dette	er	ikke	i	sig	selv	problematisk,	

da	 et	 initiativ	 som	 Naturbyen	 nødvendigvis	 må	 definere	 nogle	 rammer	 inden	 for	 hvilke	

læring,	 inddragelse	og	deltagelse	muliggøres.	Udfordringen	består	 i,	hvordan	man	 inden	 for	

de	 på	 forhånd	 definerede	 aktiviteter	 og	 initiativer	 kan	 skabe	 mulighedsrum	 for	 aktiv	

deltagelse,	 der	 understøtter	 børns	 stedstilegnelse.	 Lærings-	 og	 inddragelsesforløb	

understøtter	ikke	umiddelbart	børns	egen	stedstilegnelse,	men	kan	alligevel	ses	som	en	måde,	

hvorpå	børnenes	horisont	udvides	i	forhold	til	lokalområdets	oplevelsesmuligheder.	Ud	over	

sådanne	 forløb	 ses	 der	 flere	 eksempler	 på	 mulighedsrum	 for	 deltagelsesprocesser,	 der	 i	

højere	grad	understøtter	børns	stedstilegnelse.	Af	analysen	fremgår	konkrete	initiativer,	der	

lægger	op	til	deltagelse,	hvor	børnene	tildeles	en	medskaberrolle	fra	begyndelsen.	Her	er	det	

centrale,	 at	 der	 sigtes	 efter	 det	 fælles,	 almene	 frem	 for	 børnenes	 særinteresser,	 da	 det	 er	
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igennem	 sådanne	 demokratisk	 dannelsesprocesser,	 at	 myndiggørelse	 kan	 finde	 sted.	

Yderligere	 ses	der	 et	 ønske	om	deltagelsesprocesser	 inden	 for	 aktiviteter	og	 initiativer,	 der	

endnu	ikke	er	defineret.	Her	er	det	afgørende,	at	der	defineres	nogle	rammer,	inden	for	hvilke	

børnene	 kan	 være	 aktive	 medskabere.	 Hvis	 deltagelsesprocesserne	 skal	 understøtte	 børns	

stedstilegnelse,	 er	 det	 afgørende	 med	 processer,	 hvor	 børnene	 kontinuerligt	 er	 med	 til	 at	

skabe	 og	 opretholde	 stedet.	 Desuden	 må	 aktiviteterne	 og	 initiativerne	 organiseres	 på	 en	

måde,	der	tager	højde	for,	at	børn	er	forskellige.		

	

Endeligt	 har	 anden	 delanalyse	 udfoldet	 fire	 planlægningsmæssige	 udfordringer	 af	 en	mere	

praktisk	karakter,	der	 relaterer	 sig	 til	henholdsvis	 sikkerhed,	kriminalpræventive	 indsatser,	

mobilisering	 og	 ejerskab.	 Disse	 udfordringer	 kan	 vanskeliggøre	 realiseringen	 af	 børnenes	

drømme	og	skabelsen	af	Naturbyen	som	et	sted,	både	børn	og	andre	kan	tilegne	sig.		

	
Overordnet	 set	 må	 opgaven	 med	 at	 understøtte	 børns	 stedstilegnelse	 i	 planlægningen	 af	

Naturbyen	være	at	skabe	nogle	planlægningsformer,	der	på	den	ene	side	muliggør	tilblivelsen	

af	stedet,	og	på	den	anden	side	samtidig	giver	plads	til	deltagelse.	Inddragelsesprocesser	kan,	

hvis	 de	 definerede	 rammer	 er	 baseret	 på	 en	 kvalificeret	 forståelse	 af	 børnenes	 behov,	

forekomme	 meningsfulde	 for	 børnene,	 men	 de	 understøtter	 ikke	 børns	 stedstilegnelse.	

Deltagelsesprocesser	kan	derimod	ses	som	mulighedsrum	for	aktiv	deltagelse,	og	kan	således	

understøtte	 børns	 stedstilegnelse.	 Både	 i	 inddragelses-	 og	 deltagelsesprocesser	 er	 der	 en	

udfordring	i	forhold	til	børnenes	position	i	det	bredere	initiativet,	da	børnene	kan	anses	for	at	

være	en	underprivilegerede	grupper,	der	er	afhængige	af	voksnes	velvilje	til	at	involvere	dem.	

Derfor	 kan	 man	 argumentere	 for,	 at	 børnene	 i	 sådanne	 processer	 repræsenteres	 af	 en	

advokerende	planlægger,	der	kan	sikre	at	børnenes	perspektiver	bliver	hørt	og	forstået.		

	

I	et	bredere	perspektiv	har	specialet	demonstreret,	hvordan	en	fænomenologisk-etnografisk	

tilgang	 til	 planlægningen	 kan	 bidrage	 ved	 at	 tilføre	mere	 dybdegående	 forståelser	 af	 børns	

perspektiver,	 som	 endnu	 ikke	 er	 integrerede	 i	 nuværende	 planlægning.	 Samtidig	 må	

begrænsningen	 ved	 den	 fænomenologisk-etnografiske	 tilgang	 sige	 at	 være	 en	 manglende	

bredde	og	evne	til	at	indfange	det	fælles,	almene.			
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