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Eleverne lægger knapt mærke til dem, de tre for-

skere. Med jævne mellemrum dukker forskerne op

på skolerne og gør deres iagttagelser. De vandrer

rundt i bebyggelserne, følger de planlagte stier rundt

på udearealerne og sidder bagerst i klassen under

undervisningen. De noterer sig, at børnene har flyt-

tet fodboldmålene på udearealet, at vindueskar-

mene tilsyneladende er gode at sidde og læse i, og

at mørke kroge giver mulighed for at være lidt alene.

De berører, lytter og ser – kort sagt bevæger sig

rundt med alle sanser på vid gab.

Forskerne er lektor Søren Nagbøl, adjungeret pro-

fessor Mogens Hansen og lektor Minna Kragelund fra

Danmarks Pædagogiske Universitet. Deres projekt

hedder ‘Krop, rum, bevægelse og pædagogik’, og for-

målet er at undersøge, hvad det betyder for børns

identitetsdannelse, når skolebyggerier inddrager

udearealerne i den pædagogiske praksis. Til det for-

mål har de valgt at undersøge to nybyggede skoler,

Trekroner Skole uden for Roskilde og Asgård Skole

ved Køge, hvor man netop har forsøgt at integrere

ude- og indearealer i skolernes fysiske udformning.

Fremtidens skoler

På Trekroner Skole og Asgård Skole døjer man ikke

med nedslidte bygninger, overfyldte undervisnings-

lokaler og utidssvarende møblement. Roskilde og

Køge kommuner har hver valgt at satse et trecifret

millionbeløb på fremtidens skole, et eksperiment,

hvor pædagogik og arkitektur skal gå op i en højere

enhed. Resultatet er blevet to helt nye skoler, hvor

man har forsøgt at ændre ved den forestilling, at un-

dervisning er noget, der foregår i én klasse, én time

ad gangen i ét fag, med én lærer. 

De pædagogiske ambitioner er tydeligt afspejlet i

de nye skolers arkitektur. På begge skoler er der gjort

meget ud af udearealerne med bakker, søer og stier,

og naturen har fået lov at komme helt hen til skoler-

nes mure. Indenfor har man taget et opgør med op-

delingen mellem klasseværelser og fællesarealer.

Mest konsekvent er det gjort på Trekroner skolen,

hvor der slet ikke eksisterer gange eller korridorer.

Her skal man ud i det fri for at komme fra et lokale

til et andet, og der er samtidig mulighed for at for-

længe klasseværelset til også at omfatte en del af

udendørsarealet. Det er gjort med en lille lav mur

uden for klasselokalet, der på den måde inddrager

en del af udearealet til undervisningsområde. På As-

gård skole er man gået i den modsatte retning. Her

er der masser af gangarealer, som til gengæld kan in-

tegreres som en del af klasseværelset. Hvert klasse-

lokale er nemlig udstyret med et persiennesystem,

som, når det er rullet op, åbner for en lang lav disk

ud mod gangarealet.

Utraditionelle metoder

Muligheder kendetegner de to nye skoler – mulig-

heder for nye undervisningsformer, bevægelses-

mønstre og oplevelser. Det er de tre forskeres op-

gave at undersøge, hvordan disse muligheder bliver

udnyttet, og hvilke konsekvenser det har. Men hvor-

dan fanger man sanselige størrelser som krop, rum

og bevægelse i et rationelt forskningsprojekt? Det

kræver, at utraditionelle midler bliver taget i brug.

»Vi kommer ikke ud med et spørgeskema eller en

forudfattet teori, « forklarer Søren Nagbøl, som er so-

ciolog af baggrund og i en årrække har beskæftiget

sig med arkitektur og fotografi. »Jeg bruger den me-

tode, jeg har lært i Frankfurt, den kulturanalytiske

metode. Jeg går ind med fritsvævende opmærksom-

hed i bebyggelsen og lader mig lede af det, der fal-

der mig i øjnene: Lyset, proportionerne, bevægel-

sesmønstrene. Jeg lader den arkitektoniske iscene-

sættelse virke på mig uden at have en skabelon eller

et værktøj med.«

Helt forudsætnings- og værktøjsløst bliver der dog

ikke gået til sagen. Søren Nagbøl har altid sit trofaste

Leica-kamera med, som han bruger til at dokumen-

tere indtrykkene med. Billederne skal senere bruges

som udgangspunkt for en række kvalitative inter-

views med skolernes lærere om deres oplevelse af

skolen og dens fysiske rammer. Denne fremgangs-

måde, hvor deltagernes egne oplevelser står i cen-

trum, går under betegnelsen den fænomenografiske

metode. De to andre projektdeltagere Minna Kragel-

und og Mogens Hansen interesserer sig også for

krop, bevægelse og arkitektur, men betragter sko-

lerne med en anden optik. For etnologen Minna Kra-

gelund handler det om skolernes materielle struktur:

Tekstilerne på stolene, træet i vinduesrammerne,

stenene i murene og alle de fysiske ting, som har

indflydelse på, hvordan vi tager et rum i brug og

finder os til rette i det. For psykologen Mogens Han-

sen må fokus nødvendigvis være en anden. Han

interesserer sig for relationer og optagethed:

»Én tilgang er at iagttage blikretninger. Hvor har

børnene blikket rettet hen? – mod tavlen, mod lære-

ren, hinanden eller et helt tredje sted? Det kan man

bruge til at tolke børnenes optagethed og opmærk-

somhed. En anden ting er relationer. Hvem er sam-

men med hvem, er der nogen, som ikke har relatio-

ner, eller er der nogen, som har relationer, der holder

andre udenfor? Det er ikke så meget undervisnin-

gens indhold, der er i fokus, men de processer, som

rammer undervisningen ind. At identificere det er at

»De ting, man selv har indflydelse på,
passer man bedre på. For det at sætte
sig spor og indrette sig er at tage i
brug som ejere.«
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identificere kroppens, bevægelsens og sansningens

mønstre,« siger Mogens Hansen.

At sætte sig spor

En ting, som optager forskerne, er, hvordan elever og

lærere sætter sig spor på skolen. Spor kan her for-

stås meget konkret. Det kan f.or eksempel være en

græsplæne, som bliver slidt ned af boldspil, elev-

tegninger, der bliver hængt op på gangene eller fod-

boldmål, som børnene flytter til en ny placering. 

»At kunne sætte sig spor er vigtigt, for det vil sige,

at miljøet er så åbent, at børnene har indflydelse på

deres omgivelser, og at det ikke kun er omgivel-

serne, der har indflydelse på dem. Derved lærer bør-

nene større fleksibilitet, og det er en måde at oprette

gen, og her er der forskel på de to skoler. Mens man

på Trekroner Skolen er startet helt fra bunden med

nye børn og lærere, har man på Asgård overflyttet

både lærere og elever fra en anden af kommunens

skoler. 

»De børn, vi ser på Trekroner Skole, er gode til at

fungere i forskellige undervisningsformer, men de

har heller aldrig prøvet andet. De er begyndt deres

skolegang på en ny skole med en ny lærergruppe og

en ny inspektør, og de danner sammen med bør-

nene et pædagogisk og socialt miljø i fællesskab. På

Asgård skole bliver børnene overflyttet fra den gamle

skole til den nye skole, og de tager den gamle skole

med i fysisk forstand, for de tager de gamle stole og

borde med. Men de tager også lærerne, deres tradi-

eller skabe det frie myndige menneske på, for det

frie myndige menneske er et, som har mulighed for

selv at påvirke sine omgivelser,« siger Mogens Han-

sen og gør opmærksom på, at der med indflydelse

også følger ejerskab og ansvar.

»De ting man selv har indflydelse på, passer man

bedre på. For det at sætte sig spor og indrette sig er

at tage i brug som ejere. Det første man gør, når man

flytter ind i et nyt hus eller lejlighed, er jo, at man

maler det, for det skal være mit.«

Da begge skoler er helt nye, er det relativt nemt

for forskerteamet at følge med i, hvordan elever og

lærere sætter sig spor. Ikke alle spor kommer dog til

udtryk i slidmærker eller andre fysiske forekomster.

Traditionen sætter sine egne spor på undervisnin- >

Kan en skolebygning være imødekommende? Råber gange på at blive løbet i? Og kan et klasseværelse

invitere til gruppearbejde? Et nyt forskningsprojekt på Danmarks Pædagogiske Universitet skal undersøge

sammenhængen mellem krop, rum, bevægelse og pædagogik.

Asgård skole er indrettet med klyngelandsbyen som forbillede. Trekroner Skole favner med sine fire længer en stor indre gårdsplads.
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tion og den pædagogik, de kender, med sig. Det gør

det sværere for den arkitektoniske fysiognomi at

råbe dem op,« siger Mogens Hansen.

Mens udearealerne, der deles mellem børn og

voksne, er stedet, hvor nye bevægelsesmønstre, nye

aktiviteter og ny kropslighed kan finde sted. Klasse-

værelset er mere låst fast i den pædagogiske tradi-

tion, forklarer Mogens Hansen. Et klasselokale, som

er indrettet med henblik på gruppeaktiviteter, bru-

ges for eksempel ofte til undervisning, hvor al kon-

takt går gennem læreren. De fysiske rammer kan

med andre ord blive undertrykt af en lærers habitus

og tradition, så lokalets muligheder ikke bliver ud-

nyttet.

I kontakt med nærsanserne

På Trekroner Skole har idrætslærerne fundet på en

ny aktivitet, de kalder for løb og læs, hvor børnene

skiftevis læser og løber rundt i skolens udendørster-

ræn. Det er en ny måde at bruge inde- og uderum-

mene på, og en ny måde at kombinere læring og be-

vægelse på, som har store pædagogiske fordele, for

har man først lært at slå kolbøtter, bliver det lettere

at lære at læse, som Mogens Hansen udtrykker det.

Samtidig gør Søren Nagbøl opmærksom på, at det er

en oplagt lejlighed til at beskæftige sig med nær-

sanserne, der i dag ikke har råderum nok.

»Vor tids materielle kultur spiller meget op til

fjernsanserne, øjne og ører, og det betyder, at nogle

mennesker ikke kan forbinde det, de oplever, til de-

res nærsanser. Det kan igen gøre det vanskeligt for

dem at skelne mellem fiktion og virkelighed, og de

får dermed svært ved at forholde sig sanseligt umid-

delbart til andre mennesker. I de rum, som er luk-

kede og afvisende, kan man se, at børn flygter ind i

en virtuel reality-verden med computerspil. I det øje-

blik der er uderum og bevægelsesfrihed, har bør-

nene derimod mulighed for at vitalisere eller revita-

lisere nærsanserne gennem løb og leg, og det

betyder, at det ikke er så let at falde ind i de mono-

tone baner, som computerskærmen lægger op til,«

siger Søren Nagbøl.

Forskerne har umiddelbart svært ved at finde væ-

sentlige kritikpunkter ved de to skolebyggerier, men

de erkender, at både økonomi og geografi sætter

væsentlige begrænsninger for den type arkitektur.

Mindre kan dog også gøre det, mener Mogens

Hansen.

»De fleste skolers udearealer kunne med relativt

rimelige midler ændres, så der blev fyldt med varia-

tioner, bold- og klatremuligheder. Man må tænke på

andet end bygninger eller arealmæssige løsninger,

for eksempel på udeskoler, som noget man tager

hen til. At få skolen og naturen til at mødes, det er jo

egentlig det, vi ser på, og det kan løses på alternative

måder.« y

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Forskningsprojektet ‘Krop, rum, bevægelse og pæ-

dagogik’ ventes afsluttet med udgangen af 2005, og

resultaterne vil blive samlet i en bogudgivelse.
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