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Baggrund for forskningsprojektet
Forskningsprojektet ”Liv og lær” er udsprunget af, at uddannelsesinstitutionen UC SYD sammen
med Esbjerg Kommune har finansieret og etableret et outdoor idræts- og læringsanlæg ved
Degnevej i Esbjerg til brug for UC SYD` s uddannelser og lokalområdet. Anlægget er taget i brug
medio oktober 2016. Anlægget er beliggende mellem en professionshøjskole og et boligsocialt
område: Stengårdsvej. Stengårdsvej har været på ghettolisten siden 2010, hvor den første ghettoliste
i Danmark blev offentliggjort, og Stengårdsvej figurerer igen på den senest publicerede pr. 1.
december 2017 (Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet, 2017). I en undersøgelse omhandlende
idræt i udsatte boligområder findes for Stengårdsvej, at idrætsdeltagelse for såvel de voksne beboere
som for skoleelever udgør en lav andel set i forhold til landet som helhed, men også i forhold til de i
øvrigt undersøgte udsatte boligområder (Ibsen, 2012).
Situationen er den, at der nu forefindes et flot og indbydende idræts- og læringsanlæg, som rummer
mange potentialer for uddannelser og for lokale aktører set i en sundhedsfremmende,
læringsmæssig og studiemiljømæssig optik. Det kan observeres, at der er begrænset liv og aktivitet
på området til generel ærgrelse for de store aktører i området. Dette projekts grundlæggende ide er
at indfange visioner, tanker og erfaringer med Idræts- og læringsanlægget fra områdets store aktører
samt pædagogstuderende fra UC Syd og sammenkoble denne empiri med teoretiske tilgange i
forhold til at få sat fokus på kvalitetsfremmende tiltag og forståelser, der kan initiere liv og læring
på anlægget.
Forskningsspørgsmålet i projektet er: Hvordan kan et nyetableret idræts- og læringsanlæg
beliggende mellem en professionshøjskole og et boligsocialt område anvendes i et
sundhedsfremmende perspektiv til at skabe liv og læring for pædagogstuderende i et uddannelsesog studiemiljømæssigt perspektiv? Og hvorledes kan anlægget anvendes i et sundhedsfremmende
og læringsdidaktisk samspil mellem pædagoguddannelsen og borgerne i nærområdet?

Placeringen af anlægget mellem det boligsociale område og professionshøjskolen giver nogle helt
særlige læringsmuligheder for en pædagoguddannelse. Pædagoguddannelsen er organiseret således,
at den studerende efter en grundfaglighed fortsætter på en specialisering indenfor enten: a)
Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med 0-5-årige børn, b) Skole- og
fritidspædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med skolebørn og unge i alderen 6-18 år
eller c) Social- og specialpædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med børn og unge med
særlige behov og personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller sociale vanskeligheder
(Retsinformation. BEK nr. 354 af 07/04/2017).
En nærmiljøundersøgelse, se nedenfor, har resulteret i, at der inden for en kilometers radius af
anlægget er identificeret ca. 40 potentielle, relevante samarbejdspartnere for studerende fra en
pædagoguddannelse i form af dagtilbud, skoler inklusive skolefritidstilbud, specialinstitutioner,

boligforeninger, kommunale tilbud bl.a. jobcenter, familierådgivning, bydelsprojekt, misbrugstilbud
plejehjem, andre uddannelsesinstitutioner, foreninger, idrætsorganisation m.m. Det er udnyttet i
indeværende projekt til at skabe samspil med aktører i nærområdet med idræts- og læringsanlægget
som det helt centrale omdrejningspunkt.
Metodisk tilgang
Der er i projektet anvendt en induktiv tilgang på vej mod fremkomst af centrale emneområder som
er særligt identificerbare som relevante omdrejningspunkter for kvalificering af anvendelse af
anlægget i et såvel undervisnings- og studiemiljømæssigt som samarbejdsperspektiv for en
pædagoguddannelse. I etableringsfasen af anlægget har storaktører i området været inviteret med
ved bordet i forhold til at sætte sit præg på det kommende anlæg, da ønsket om stor udnyttelsesgrad
i såvel et uddannelses-, kommunalt- og rekreativt perspektiv har været i fokus. Blandt disse
storaktører er der i indeværende projekt foretaget kvalitative interviews med de aktører, som har
relevans for samarbejdet med en pædagoguddannelse. Følgende storaktører er anvendt som
informanter: Rektoren ved UC SYD, kulturchefen i Esbjerg Kommune, direktøren i Ungdomsbo,
projektchefen i Bydelsprojekt 3i1, direktøren ved DGI samt studielederen på pædagoguddannelsen
ved UC SYD i Esbjerg.
To hold studerende ved pædagoguddannelsen har i henholdsvis foråret og efteråret 2017 været
involveret i projektet. De studerende har medvirket til at lave en nærmiljøundersøgelse af
potentielle samarbejdspartnere for en pædagoguddannelse i en radius af en kilometer fra Idræts- og
læringsanlægget 1. På baggrund af nærmiljøundersøgelsen har studerende organiseret i
projektgrupper inviteret til forløb med bevægelsessamvær på Idræts- og læringsanlægget for
forskellige målgrupper. De inviterede har hovedsageligt været institutioner fremkommet ved
nærmiljøundersøgelsen. Helt konkret er 16 projekter afviklet i samarbejde med 5 dagtilbud, 3
almene skoleklasser, 2 specialklasser, 1 skolefritidsordning, 1 klubtilbud, 1 specialinstitution for
mennesker med funktionsnedsættelser, 1 kommunalt tilbud til psykisk sårbare, 1 plejehjem og 1
hold ældreidræt i en idrætsforening. Den enkelte projektgruppe har ud fra en til forskningsprojektet
udfærdiget stringent struktureret projektlogbog, ”Didaktisk model for udviklingsarbejde”, beskrevet
og dokumenteret de enkelte projekter. De studerendes projektlogbøger er gjort til genstand for
analyse, og hovedandelen af projekterne er fremlagt af de studerende på institutionerne og få på
UC´et. Alle fremlæggelser med tilstedeværelse af medarbejdere fra de respektive institutioner og de
ansvarlige for forskningsprojektet. Efter endt projektperiode er der foretaget tre kvalitative
fokusgruppeinterviews med udvalgte studerende, hvor deres opfattelser af anvendelsesmuligheder
og potentialer for udnyttelse af Idræts- og læringsanlægget som et særligt læringsrum i et
uddannelses- og studiemiljømæssigt perspektiv er afdækket. Baggrunden for deres betragtninger er
ud over deres erfaringer fra projekterne med eksterne samarbejdspartnere erfaringer fra
undervisning inden projektperioden, hvor de studerende oplevede og eksperimenterede med
anlæggets muligheder.
Datamaterialet har givet anledning til tydelig identificering af emneområder, som i særlig grad
træder frem som potentielle omdrejningspunkter for kvalificering af anvendelse af anlægget. De
identificerede emneområder danner afsæt for valg af teoretiske tilgange for videre analyse,
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Forskning viser, at borgere er følsomme over for afstanden mellem eget hjem og naturområder og parker. Det er
fundet, at borgere med afstand på 50 m almindeligvis benytter et område 3-4 gange pr. uge, borgere med afstanden
300 m benytter det gennemsnitligt 2,5 gange pr. uge og borgere med 1 km anvender et område gennemsnitligt 1 gang
pr. uge (Randrup, 2008).

fremkomst af resultater og i sidste ende anbefalinger og gode råd på baggrund af projektet til
videndeling og inspiration for andre.

Om Idræts- og læringsanlægget
Idræts- og læringsanlægget udgør en del af Esbjergs Grønne Ring 2og kan beskrives som et
moderne konstrueret uderum, hvor natur, miljø og æstetik er tænkt ind i forhold til anlæggets
placering og udformning. Anlæggets rammer og artefakter er kendetegnet ved stor variation i
terræn, overflader, materialitet og opholdssteder.

Plantegning: COWI

Ifølge rektor for UC Syd, er en væsentlig grundsubstans i anlægsideen, at miljøet er åbent og
inviterende til mangfoldige måder at udfolde sig på. Anlægget skal gerne indbyde og udfordre UC
Syds uddannelser samt områdets institutioner og borgere til såvel traditionelle som alternative
bevægelsesmæssige aktiviteter og oplevelser. ”… det var meget vigtigt, at anlægget var åbent, at
det indbød til aktivitet, som ikke var styret… og ikke dikteret til nogle bestemte sportsgrene, men et
aktivitetspræget idræts- og læringsanlæg”.
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Den Grønne Ring i Esbjerg er et 11 km sammenhængende bynært naturområde vekslende mellem velplejede
anlægsområder og naturens vilde flora og fauna. Ringen er bundet sammen med cykel- og gangstier.
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I indeværende forskningsprojekt er der på baggrund af studerendes observationer og
projektdokumenter identificeret, at der på anlægget benyttes forskellige adfærdsformer afhængigt af
formål og motiv med besøget. Schipperijn, (2010a; 2010b) taler om, at menneskers anvendelse af et
anlæg i høj grad er bestemt af det fysiske miljø og menneskers opfattelser, vaner, intentioner mm. I
følge Schipperijn kategoriseres i fire former for adfærd, som også kan identificeres på Idræts- og
læringsanlægget: 1/ Passive stationære aktiviteter fx at sidde på bænke, grille, hvile osv. 2/ Aktive
stationære aktiviteter fx at klatre, balancere og hoppe på installationer, anvende motions- og
atletikredskaber, boldspil osv. 3/ Aktive mobile aktiviteter fx gå-, rulle- og løbeture i området samt
4/ Aktiv transport fx gå, løbe og cykle gennem området til skole, uddannelse, arbejde osv. Viden
om det fysiske miljøs betydning for menneskers adfærdsformer i anlægsområder er særdeles
interessant at inddrage i bestræbelserne på at skabe mere liv og læring på anlægget, da det fysiske

miljø består af elementer, der kan forandres af udviklere, forvaltere, planlæggere osv. (Arvidsen,
2012). Disse fysiske forandringstiltag kan påvirke studerende og nærområdets borgere til flere og
nye sundhedsfremmende og læringsmæssige handlinger og dermed generere mere liv på anlægget.
Den amerikanske psykolog Gibson (1979) anvender begrebet affordance om de forhold i
omgivelserne, der tilskynder til bestemte former for adfærd. Han peger på, at mennesker afkoder og
tolker et rums artefakter og potentialer for oplevelser og bevægelse med baggrund i en forforståelse
skabt af den kulturelle opvækst og tillagte individuelle vaner. Eksempelvis vil en idrætsbane med
fodboldmål give mening, og fremme lysten til at spille fodbold, hos mennesker, der interesserer sig
for og har gode oplevelser og erfaringer med fodbold. Andre mennesker vil opleve det selv samme
miljø uinteressant og uden mening i forhold til deltagelse. På den måde har fysiske rammer
forskellige virkninger på menneskers bevægelseshandlinger og opfattelser af bevægelsesmuligheder
bestemt af konteksten, og hvem man er (Andkjær, 2018). Idræts- og læringsanlægget på Degnevej
tilbyder en anden affordance til brugerne end traditionelle udendørs idrætsbaner. I et interview med
studerende kommer dette fænomen til udtryk i en lærings- og uddannelsesrefleksion: ”Der har
været et nyt perspektiv på, hvordan man kan tilrettelægge bevægelsesaktiviteter… Det har bidraget
personligt til min udvikling som pædagog… - det at bryde nogle vægge ned og bygge dem op igen
på en ny måde”. Anlæggets installationer er mindre hårdt funktionelt kodet med kulturelt styrede
forventninger til bestemte bevægelsesløsninger til fordel for åbne koder, der inviterer til spontane,
eksperimenterende og kreative bevægelsesløsninger og -oplevelser. Andkjær (2018) peger på, at
åbne uderum kan skabe en større lighed for aktiv deltagelse, idet ingen på forhånd har patent på,
hvad det ”rigtige” bevægelsessvar er. I dette bevægelsesperspektiv lægger Idræts- og
læringsanlægget i højere grad op til rummelighed, involvering, mening og dannelse for mennesker i
alle aldre.
Den norske professor Standal (2015) arbejder med begrebet bevægelsesliteracy i bestræbelse på at
kvalificere og implementere den meningsdannende dimension i bevægelsesaktiviteter, så udfoldelse
i højere grad giver mening og glæde i sig selv – en egenværdi 3, hvor bevægelsesoplevelsen rummer
iboende værdier i sig selv.
Ifølge Standal (2015) er det væsentligt at have det meningsdannende for øje i et dannelses- og
læringsperspektiv. Det meningsdannende skabes i de oplevede, subjektive aspekter ved
bevægelsesudfoldelse og skal søges i forholdet mellem den, der bevæger sig, aktiviteten og den
kontekst, aktiviteten foregår i. Bevægelsesmiljøer skal indbyde mennesker til leg og mangfoldige
bevægelsesformer, der på samme tid opleves nydelsesfulde og sigter mod at udforske og udvikle
egen bevægelsesindividualitet i samspil og refleksion med andre.

Læring med kroppen forrest
Studieleder på pædagoguddannelsen ser læringsmæssige potentialer i anvendelsen af idræts- og
læringsanlægget såvel i undervisning generelt som i fritid. I interviewet peger studielederen på, at
anlægget indbyder til: ”… at få det kropslige med ind i læringen … at få hjernen til at tænke
anderledes”. Hendes vision er, at anlægget udnyttes som et alternativt undervisningsrum for
uddannelserne og et sted, hvor mennesker og forskellige kulturer kan mødes kropsligt og socialt.
De pædagogstuderende har i deres projekter udviklet og eksperimenteret med alsidige
bevægelsesmæssige aktiviteter på anlægget i samspil med udvalgte borgergrupper fra nærområdet.
Med udgangspunkt i projektlogbogen, ”Didaktisk model for udviklingsarbejde”, har fokus i
projekterne været at skabe: ”udviklings-, trivsels- og læringsmuligheder set i et sundhedsfremmende
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I modsætning hertil kan fokus være på bevægelsesudfoldelsernes nytteværdier - værdier, der ligger uden for selve
aktiviteten fx sundhed, læring, trivsel osv. (Jensen, 2018).

og innovativt perspektiv”. Projekterfaringerne, som fremgår af projektlogbøgerne og
studenterinterviewene, indikerer tydeligt, at Idræts- og læringsanlægget er et udfordrende og
lærerigt miljø i flere henseende. På den ene side lukker anlæggets mange åbne koder op for brug af
fantasi og mangfoldige muligheder for nye oplevelser og værdifulde bevægelseserfaringer. En
studerende formulerer det på følgende måde: ”… jeg tænker, at anlægget har tvunget mig til at
tænke kreativt og alternativt, så jeg hele tiden skulle være nyskabende i min tankegang. Modsat kan
disse åbne koder i første omgang fremstå som en barriere for såvel studerende, professionsudøvere
som borgere i området, når der ikke er tydelige og konkrete forslag til aktiviteter. En studerende
udtrykker eksempelvis frustration over manglende guidning: ”… en guide til, hvordan man
anvender redskaberne, ligesom der er ved træningsredskaberne: Sådan kan du træne… Nogle
gange kan man godt komme på sådan et anlæg og bare stå at kigge og tænke, det er meget fint, men
hvad skal man med det?”
Et kvalificeret bud på håndtering af ovenstående udfordring er at få kroppen sat i spil. Hjerneforsker
Kjeld Fredens argumenterer videnskabeligt for, at læring foregår med kroppen forrest. Man må:
”gribe verden, før man kan begribe den…” (Fredens, 2018). Denne tilgang til læring bygger på, at
kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden. Hjerne, krop og omverden skal betragtes og
udfordres som en uadskillelig og meningsfuld helhed. Fredens benævner dette som enaktiv tilgang
til læring. Konkret betyder det, at når studerende, professionsudøvere og borgere skal lære noget nyt
fx at navigere og udvikle i et nyt outdoor bevægelsesmiljø, så må kroppen forrest i
læringsprocessen. Via autentiske kropslige oplevelser får mennesket fysiske, psykiske og sociale
erfaringer med sig selv og sin omverden, hvilket al læring bygger på (Fredens, 2018) og er basal
forudsætning for et robust liv.

Sundhedspædagogiske betragtninger
Alle borgere har fordel af at besidde robusthed. ”Robusthed defineret som evnen til at håndtere
hverdagens udfordringer med optimisme og fornemmelsen af fysisk, psykisk og social kompetence
og overskud. Borgernes robusthed kan styrkes ved at have fokus på udvikling af borgerens fysiske,
psykiske og sociale ressourcer. Borgeren skal i hverdagslivet så at sige kunne gå på tre robuste
ben”. (Lindgaard og Vigsø, 2015). Robusthedsbegrebet har i alle 16 studenterprojekter, jf.
projektlogbøgerne, været et teoretisk fundament for og inspiration til skabelse af
bevægelsesaktiviteter med fokus på udvikling af borgernes fysiske, psykiske og sociale ressourcer
uanset borgernes nuværende ressourcer, alder, institutionstype eller specialiseringsområde for
projektet. I samtlige projekter kan identificeres, at der er arbejdet med borgernes deltagelse, som har
haft forskellig grad, identificeret ud fra Harts deltagelsesstige 4 (Hart, 1992), hvilket har forskellige
forklaringsårsager, så som alder, funktionsniveau, fokus på lære- og forandringsprocesser i de
enkelte projekter mm. Deltagelse er i alle studenterprojekter tillagt værdi som betydningsfuld faktor
for lære- og forandringsprocesser i sundhedspædagogiske kontekster.
Alle borgere har mødt Idræts- og læringsanlægget som en del af deres hverdagsliv – i
daginstitutionen, skolen, klubtilbuddet, plejehjemmet mm., og alle projekter er kendetegnet ved, at
Idræts- og læringsanlægget efterfølgende potentielt kan anvendes som en del af hverdagslivet, også
i borgernes fritidsliv, grundet afstanden til anlægget. Idræts- og læringsanlægget kan dermed med
inspiration fra Jensen (in: Schultz og Seelen, 2017) for enhver af de involverede institutioner /
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Hart opererer med 8 niveauer for deltagelse repræsenteret ved trin på en stige afbilledet således, at jo højere man
kommer op på stigen jo højere grad af medbestemmelse, initiativtagen og involvering for de deltagende.

skoler mm. betragtes som en del af den ramme og kontekst – eller den setting – som hverdagslivet
leves i. Settings kan opfattes som forbundne åbne systemer, der tilsammen danner større helheder
med betydning for borgeres sundhed. I indeværende forskningsprojekt kan identificeres, at der i
forhold til det boligsociale område Stengårdsvej er storaktører, der ser potentialer i at arbejde på
tværs af settings i såkaldte supersettings med henblik på sundhedsfremme for borgerne i området.
Denne optagethed kan i særlig grad spores hos kommunale aktører i området. Dette giver anledning
til at se på samspillet mellem aktørerne omkring anlægget i lyset af forventninger til og med
hinanden.

Samspil mellem pædagoguddannelsen og aktører i området
Det kan i interviewene, foretaget med storaktørerne, identificeres, at der er gensidig motivation til
samspil mellem pædagoguddannelsen og aktørerne i området. Direktøren for boligforeningen
vurderer, at det er vigtigt, at de enkelte aktører er åbne om egne mål, men også om betydningen af
effekten af collective impact ved parallelt kørende projekter. Det er overordnet set en pointe, der
giver god mening at få i spil i forhold til øvrige udtalelser fra storaktører i området. I datamaterialet
er det tydeligt, at de enkelte aktører har store gensidige forventninger til hinanden i forhold til
initiativpligt og gennemførsel af vedvarende aktiviteter på anlægget for områdets borgere. Der er
særligt store forventninger til UC SYD som initiativtager og drifter. Disse forventninger er rektoren
for UC SYD opmærksom på, men ikke klar på at indfri: ” … fordi, vi har investereret i et
idrætsanlæg, så holder vi fanen højt… - og sørger for at alle esbjergensere bliver bedre til at
bevæge sig… - det er simpelthen ikke vores opgave. Vi får ikke midler til det… - udfordringen er at
få forståelse for, hvad det egentlig er, der er professionshøjskolers kerneopgave i forhold til at have
sådan et anlæg”. Hun har i interviewet klare udmeldinger om, at der skal være: ”… professionsfaglig didaktisk mening med de aktiviteter, som vores studerende og undervisere skal
lave på det anlæg”. Rektoren har tydeligvis en uddannelsesoptik for øje, hvor de studerendes læring
er i fokus, og hun ser ikke UC SYD som ansvarlig for borgernes sundhed i det boligsociale område.
Borgerne kan helt oplagt indgå i studerendes projekter til gensidig gevinst for begge parter, men et
initiativ- og driftsansvar finder rektoren ikke, at UC SYD har. De 16 studenterprojekter i
indeværende forskningsprojekt bliver grundlæggende eksempler på, hvordan samspil med en
pædagoguddannelse og også andre professionsuddannelser på en professionshøjskole kan
effektueres i praksis. Studenterprojekterne er karakteriseret ved, at de har en afgrænset varighed, at
de studerende er bundet op på læringsmål for konkrete moduler på uddannelsen, og at de
involverede institutioner, skoler, foreninger m.m. kan profitere af det i form af, at deres borgere
typisk får gode oplevelser, opnår ny læring, kendskab til anlægget og dets muligheder m.m.
Endvidere får de professionsprofessionelle inspiration og ny viden til pædagogisk praksis. De
professionsprofessionelle på de involverede institutioner, skoler og foreninger har i meget stort
omfang givet udtryk for, at deltagelsen i studenterprojekterne har givet anledning til, at de har fået
øjnene op for Idræts- og læringsanlæggets muligheder og potentialer samt tilvejebragt mod og lyst
til gentagende at komme på anlægget. Dog gives der i høj grad udtryk for, at installationerne på
anlægget opleves svære at afkode, at det kræver tid til udvikling samt god fantasi og kreativitet. Der
har været stor efterspørgsel på de studerendes aktivitetsbeskrivelser og materialer med henblik på
genanvendelse i pædagogisk praksis efter endt forløb. Nogle studerende kom i
studenterfokusgruppeinterviewet frem til, at de oplevede, at der var behov for og en

udviklingsmulighed i, at der blev udviklet idé-materiale til skoler og institutioner, som kunne
tydeliggøres ved skiltning eller QR-koder på anlægget. Udover egentlige projekter med konkrete
målgrupper fra området over en tidsperiode vil uddannelsens moduler kunne give anledning til, at
de studerende kan lave enkeltstående events i form af aktiviteter, udstillinger, koncerter m.m. som
kunne lægge op til borgeres afprøvninger og inspiration til at eksperimentere med nye facetter,
hvilket kunne generere liv på anlægget.
Fra kommunal side kan der ydermere identificeres forventninger til DGI Sydvest som
breddeidrætsorganisation med en placering få meter fra Idræts- og læringsanlægget. Direktøren for
DGI Sydvest vil gerne i spil, men ser sig selv som en forretning i denne sammenhæng: ”… vi vil
gerne stille os til rådighed til at hjælpe med at få noget op at stå derovre, men det er ikke os, der er
initiativtagere, det tænker vi ikke. … - vi har koncepter, der kan købes til, at vi bare kan sætte noget
i gang derovre… ”.
Generelt er pointen, at samspil mellem en pædagoguddannelse og eksterne aktører kan optimeres
ved, at der i langt højere grad opnås kendskab til, hvad der er de enkelte aktørers kerneopgave og
realistiske muligheder for at indgå i samspil set i perspektiver af uddannelse og økonomi, og at den
enkelte aktør må se sig selv som initiativtager og drifter i forhold til den opgavevaretagelse, der skal
løftes, uanset om det er en professionshøjskoles læringsansvar for de studerende eller kommunens
forpligtigelser i forhold til borgeres sundhed i et boligsocialt område.
En anden pointe er, at områdets storaktører oplagt kan være i samspil om og have fælles interesse i
imagepleje i forhold til området. Kulturchefen udtrykker sig således: ”… - væsentligt at få fortalt
den narrative fortælling, at det er bare en af de bedste legepladser, vi har i Esbjerg Kommune”.
Flere informanter, her i blandt projektchefen i bydelsprojektet, direktøren for boligforeningen,
kulturchefen ved kommunen, og nogle af de studerende, vurderer, at områdets beboere, skoler og
institutioner ikke er bekendt med, at området frit må benyttes af alle. I et af
fokusgruppeinterviewene med studerende foreslås, at der helt konkret på stedet sendes et tydeligt
signal om, at her må man gerne være ved, at der sættes et skilt op med: ”Velkommen til idræts- og
læringsanlægget… - noget, der fik folk til at tænke, at det er en form for attraktion, vi kommer til
her”. Rektor for UC SYD ser også potentialer i synliggørelse af anlægget som en ressource, som
må udnyttes af alle, her er fokus naturligvis ikke anlægget brandet som en legeplads eller attraktion,
men som et idræts- og læringsanlæg bundet op på et attraktivt UC med innovative faciliteter til
læringsaktiviteter for nuværende, men også til potentielle studerende. Potentielle effekter af
imagepleje er bedre image udadtil og mere stolthed indadtil (Bech-Danielsen og Stender, 2017).

Idræts- og læringsanlægget i perspektiv af studiemiljøet
De studerende, studielederen på pædagoguddannelsen og rektor for UC SYD ser potentialer i at
anlægget ud over undervisning og studenterprojekter benyttes af de studerende til
studiemiljømæssige aktiviteter. De studerende peger på, at anvendelse af anlægget i undervisningen
og i studenterprojekter har været en øjenåbner for, at anlægget kan benyttes som alternativ location
for fredags-café, til aktivitetsdag med dyst i diverse discipliner og spil mellem hold, årgange eller
øvrige uddannelser på UC´et, som gratis fitnesscenter, til fysisk træning organiseret på hold og blot
til en stille rekreativ stund på en lang studiedag m.m.

I forhold til beboerne på Stengårdsvej er øgede studiemiljømæssige aktiviteter på anlægget på
tidspunkter, hvor der er overlap mellem uddannelsestid og fritid for beboerne en gevinst.
Studiemiljømæssige aktiviteter vil give anledning til liv på anlægget som potentielt kan have en
rollemodeleffekt for beboerne i området, idet ressourcestærke gruppers tilstedeværelse kan have en
positiv indflydelse på udsatte grupper. Det forholder sig sådan, at fysiske indsatser (i indeværende
projekt et idræts- og læringsanlæg), kan være gode rammer for det levede liv og skabe
forudsætninger for et samspil mellem et boligområde og det omgivende samfund i dette tilfælde
uddannelsesinstitutioner, beboere fra tilstødende bydele m.m. (Bech-Danielsen og Stender, 2017).
Med yderligere argumentation fra Bech-Danielsen og Stender kan områders ensidige logik og
beboersammensætning forstærke den sociale eksklusion, mens funktionsblanding og socialt miks
med nye brugergrupper kan løfte svagere beboergrupper. Direktøren for boligforeningen er
opmærksom på og optaget af nabolagseffekten: ”… - naboskabet, altså boligforeningens naboer… det er simpelthen det vigtigste, det partnerskab man har…”. Relateret til idræts- og læringsanlægget
og det boligsociale område Stengårdsvej er indflydelsen i form af oplevelse af (studie)liv,
aktivitetssamvær og rekreative aktiviteter en inspirationskilde til såvel kropslig udfoldelse som
socialt samvær på anlægget for områdets beboere.

Barrierer og udviklingsmuligheder for udnyttelse af anlægget
Der er identificerbare barrierer for udnyttelse af anlægget relateret til sikkerhed og tryghed samt det
faktum, at området har status som ghetto. En studerende udtaler på baggrund af et besøg på
anlægget med sfo-børn følgende: ”… - mange var faktisk bange for at være der, fordi der har været
alt den konflikt omkring skyderi…”. Den studerende fortsætter: ” Jeg vil ikke bruge Idræts- og
læringsanlægget, når det begynder at blive eftermiddag, når jeg er i sfo-regi, og det er i forhold til
sikkerhedsmæssige årsager…”. Trafikale udfordringer forefindes også, eksempelvis udtaler en
studerende, der har haft børnehavebørn med på anlægget: ”… det er et åbent område… - så man
skal lige holde øje med at børnene, de ikke går ud foran én, der cykler på de stier, der er derovre”.
En anden er mere bekymret for vejen: ”… en af gå-banerne, den ledte faktisk ned til kun en meter
fra Degnevej, hvor bilerne, de kører rimeligt stærkt… - hvor vi tænker: ”Uh, det er ikke lige det
smarteste, at vi skal have børn til at rende rundt så tæt på en stor vej””. Projektchefen for
bydelsprojektet oplever, at beboerne vurderer det samme: ”… nogen af forældrene var meget
bekymrede for, hvis de skulle derover med deres børn og så ud til den trafikerede vej… - man må
køre 50, nogen kører 60-70-80”. Direktøren for boligforeningen vurderer også den stærke trafik på
Degnevej som en barriere. Han har derudover en særlig optagethed af anlæggets tydelige
afgrænsning op mod boligområdet og adgangsforholdene til anlægget i form af stisystemet, broer,
tunneller samt mulighed for oplevelse af generel trafikal tryghed for området, men er også optaget
af at eliminere steder, der er egnede til at lave ballade, som han udtrykker det.
Det kan endvidere identificeres at informanterne tillægger det betydning, hvorvidt anlægget er
åbent, lukket eller afgrænset mod omverdenen med forskellige pointer for øje. På Stengårdsvej er
den etniske mangfoldighed stor, hvilket projektchefen i bydelsprojektet vurderer giver anledning til,
at især nogle etniske kvinder fraholder sig at træne på anlægget, hvorfor hun peger på, at det vil
være en styrkelse af anlægget, hvis der etableres flere rum i rummet, som kan skærme mod, at
kvinderne er offentligt synlige, når de træner. Rektor for UC SYD vurderer modsat, at anlæggets
åbenhed er central for invitation til såvel det enkelte individ som til omverdenen om, at det er et

anlæg frit tilgængeligt for udfoldelse og et samlingssted for hele området. Direktøren for
boligforeningen er optaget af at få anlæggets afgrænsning, matrikulære skel, mod boligområdet
nedbrudt ved at ændre på belægninger og beplantning. Han vurderer, at dette kan være en
betydningsfuld faktor med henblik på at nudge beboere over på anlægget. Direktørens betragtning
om at løfte indsatser op på et bystrategisk niveau, er i tråd med den tilgang, der i stigende grad har
været herskende i indeværende årti med hensyn til udsatte boligområder. Udfordringer i og med
udsatte boligområder anskues i mindre grad som et internt anlæggende for området, men i højere
grad som udfordringer, der skal løses på et overordnet bystrategisk niveau (Bech-Danielsen og
Stender, 2017).

Opsamling og anbefalinger
I artiklen er der med udgangspunkt i projektets forskningsspørgsmål redegjort for centrale visioner,
tanker og erfaringer med Idræts- og læringsanlægget fra områdets store aktører og studerende ved
pædagoguddannelsen. Empirien er gjort til genstand for analyser og vurderinger med henblik på at
få sat fokus på kvalitetsfremmende tiltag og forståelser, der kan initiere liv og læring på anlægget.
Projektets overordnede ambition er videndeling og inspiration for beslutningstagere, udviklere,
undervisere, professionsudøvere m.fl. med henblik på iværksættelse af lokale og globale
forandringsstrategier og anvendelsesoptimering for lignende anlæg.

Forskningsprojektet indikerer, at følgende anbefalinger kan generere øget liv og læring:
•

Uddannelses- og professionsdidaktisk rummer anlægget gode muligheder for kreativ
tænkning og læring med kroppen forrest. Studenterprojekterne og -interviewene
dokumenterer, at området opleves som et spændende og udbytterigt læringsrum, der giver
anledning til nytænkning og faglig udvikling, men anlæggets åbne koder opleves ofte svære
at knække ikke mindst for professionsudøvere i institutioner.
Anbefaling: Fastholdelse af kvaliteten af anlæggets åbne koder set i et uddannelsesdidaktisk
perspektiv suppleret med udvikling af inspirationsmateriale og udbud af korte
inspirationskurser for professionsudøvere.

•

Der er gensidig motivation til samspil mellem pædagoguddannelsen og aktørerne i området.
Der er dog særligt store forventninger til UC SYD som initiativtager og drifter i forhold til
anlægget. Det er vigtigt, at de enkelte aktører er åbne om egne mål, men også om
betydningen af effekten af collective impact. Imagepleje i form af den gode narrative
fortælling om anlægget er et oplagt fælles anliggende for professionshøjskolen, det
boligsociale område og aktørerne omkring det.
Anbefaling: Italesættelse og afstemning af de store aktørers kerneopgaver og gensidige
forventninger til hinanden i forhold til initiativpligt og gennemførsel af vedvarende
aktiviteter på anlægget for områdets borgere samt fælles fokus på til stadighed at skabe den

gode narrative fortælling om anlægget, området og professionshøjskolen og samspillet
mellem dem.
•

Studiemiljømæssige aktiviteter på anlægget vil give anledning til mere liv, som potentielt
kan have en rollemodeleffekt for beboerne i området, idet ressourcestærke gruppers
tilstedeværelse kan have en positiv indflydelse på udsatte grupper.
Anbefaling: Studerende på UC Syds uddannelser opfordres til at anvende anlægget fx til
fredags-café, til aktivitetsdag med dyst i diverse discipliner og spil mellem hold, årgange,
uddannelser, som gratis fitnesscenter, til fysisk træning organiseret på hold og blot til en
stille rekreativ stund i en pause eller efter en lang studiedag m.m.

•

Anlæggets placering mellem det boligsociale område, Stengårdsvej, og den stærkt
trafikerede Degnevej skaber trafikal utryghed hos såvel studerende, professionsudøvere som
borgere. Konflikter mellem grupperinger i området er ligeledes identificeret som betydende
faktor for borgeres manglende oplevelse af tryghed og sikkerhed ved ophold på anlægget.
Anbefaling: At der bystrategisk på det politiske niveau optimeres på trafiksikkerheden og
trygheden i og omkring anlægsområdet.
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