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Introduktion

Barndommen i dag er i stigende omfang indrettet og organiseret om-
kring særlige steder. Steder de voksne har designet til børn; børnevæ-
relser, legepladser, børneinstitutioner, skoler, osv. Men kan disse ste-
der også siges at være ”børns steder”? Altså steder som børn relaterer
sig til, som de kan erobre og gøre noget ved på egne præmisser. Steder
hvor de kan lege, bygge, omdanne, forme, indvirke og være på, så de
appellerer til børns skabende evner og symbolske kreativitet. Steder som
børn oplever og erfarer som deres egne. Steder de føler sig fri.

På flere måder er nutidens samfund blevet indrettet sådan, at de
yngre børn i hverdagen i vid udstrækning lever i parallelle verdener til
de voksnes. Opdelingen af den fysiske verden følges af manglende ind-
sigt, sansning og erfaring med den verden og de steder, man ikke ken-
der eller kun kender i begrænset omfang. Dette gælder uanset om man
betragter det fra børnenes vinkel eller fra de voksnes. I hverdagen har
børn og voksne kun begrænset indsigt i hinandens liv. Til gengæld
forsøger vi gennem alverdens medier (tv, radio, video, internet, mobil-
telefon, osv.) at binde det adskilte sammen på nye måder. Samtidig med
at medierne også kan siges at føre børn og voksne ind i adskilte verde-
ner og separate kredsløb.

Adskillelsen er ikke ny. Snarere så gammel som det moderne sam-
fund og den vestlige barndom selv. Det ny er snarere omfanget og
måden som adskillelsen og indretningen af de særlige steder og rum
til børn forvaltes på. Pædagogiseringen og rationaliseringen af barn-
dommen tiltager. Stedernes indretning ændres i takt med at de her-
skende forestillinger om børn og praktiske måder at omgås børn på
ændrer sig. Jo mere den fysiske verden deles op i steder og rum indret-
tet til børn ud fra de voksnes forestillinger, jo flere konfliktzoner, mod-
sætninger og problemer med integration og gensidig forståelse skabes
der. For adskillelse, separation, inddeling, har en pris: man ved min-
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