Piger, idræt og faciliteter – undersøgelser, rapporter og artikler
Titel
Rapporter/bøger
Danskernes Motions- og Sportsvaner
2016
http://www.loafonden.dk/media/5713/danskernesmotions-og-sportsvaner2016_idan.pdf
Growing up unequal: gender and
socioeconomic differences in young
people’s health and well-being. Health
Behavior in School-aged Children
(HBSC) International Report from the
2013/2014 Survey.
http://www.euro.who.int/__data/ass
ets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-

Udgiver / Forfatter

Årstal

Indhold (kort 3-4 linjers beskrivelser)

Idrættens Analyseinstitut /
Pilgaard, M. & Rask, S.

2016

Danskernes motions- og sportsvaner 2016 er en opfølgning
på tidligere undersøgelser fra 2011 og 2007, som gennem
tværsnitsdata giver et billede af, hvor mange danskere der
dyrker sport og motion, hvilke aktiviteter de dyrker, og
hvordan aktiviteterne bliver organiseret.

WHO/
Inchley, J., Currie, D., Young, T.,
Samdal, O., Torsheim, T.,
Augustson, L., Mathison, F.,
Aleman-Diaz, A., Molcho, M.,
Weber, M. & Barnekow, V.

2016

International spørgeskemaundersøgelse, som gennem
tværsnitsdata giver indsigt i 11-, 13- og 15-åriges sundhed
og helbred, trivsel og sundhedsadfærd – med udgangspunkt
i den sociale kontekst de lever i. Undersøgelsen er
gennemført i 2013/14 med 42 deltagende lande i Europa og
Nordamerika og i alt i omegnen af 220.000 børn og unge.
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Growing-up-unequal-FullReport.pdf?ua=1
Pigernes stemme – Et studie af
teenagepigers liv med fodbold i
Danmark.
https://www.dbu.dk/~/media/files/db
u_broendby/publikationer/pigernes%
20stemme%20%20et%20studie%20af%20teenagepig
ers%20liv%20med%20fodbold.pdf
Børn & Unges hverdagsfriluftsliv
http://static.sdu.dk/mediafiles//8/7/C
/%7B87C32C14-7A98-40F7-91FD1DA14AC17B6B%7DMovements2016_
2.pdf

DBU og Københavns Universitet /
Lethin, A. K.

2016

En undersøgelse der bygger på indsigter fra 100 danske
pigefodboldspillere i alderen 13-16 år fra 10 klubber landet
over samt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse.
Studiet viser, at det sociale aspekt af fodbold – at føle sig
som en del af et fællesskab og opleve accept og
anerkendelse fra både omgivelser og klub – har stor
indflydelse.

Syddansk Universitet / Andkjær, S.

2016

Ung i en præstationskultur – Jagten på
kontrol, tryghed og frikvarter
(bog)

Center for Ungdomsstudier (CUR)
og Ungdomsanalyse.nu / Juul, K. G.
& Østergaard, S.

2016

Pigers idrætsdeltagelse - Hvorfor er
der så mange piger, der ikke går til
idræt?
http://www.loafonden.dk/media/1412/pigeridraetsdeltagelse-2015.pdf

Syddansk Universitet og Lokale og
Anlægsfonden / Ibsen, B., Pilgaard,
M., Høyer-Kruse, J. & Støckel, J. T.

2015

Skolebørnsundersøgelsen 2014
http://www.hbsc.dk/rapport.php?file
=HBSC-Rapport-2014.pdf

Statens Institut for Folkesundhed
og Syddansk Universitet /
Rasmussen, M., Pedersen, T. P. &
Due, P.

2015

Rapporten omhandler en spørgeskemaundersøgelse om
børn og unges hverdagsfriluftsliv. Undersøgelsen er en del
af projektet Nature Moves, som overordnet har til hensigt,
gennem forskningsmæssig såvel som innovativ indsats, at
udvikle børn og unges friluftsliv og naturoplevelser i
hverdagen.
CUR's femårige undersøgelse af, hvad der er på spil i
ungdomslivet. Undersøgelsen er baseret på 46 interviews og
en spørgeskemaundersøgelse blandt 1012 elever i 7.- 9.
klasse.
Rapporten er en opsamling på resultaterne af de
væsentligste danske og udenlandske undersøgelser af pigers
idrætsdeltagelse samt særskilte analyser af pigernes
idrætsdeltagelse af data fra nogle af de større danske
spørgeskemaundersøgelser fra de seneste år, hvor børn og
unge har svaret på en række spørgsmål om deres
idrætsdeltagelse.
Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det
internationale forskningsprojekt Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) - a WHO cross-national survey. HBSC
er et enestående internationalt forskningssamarbejde om
11-, 13- og 15-åriges sundhed, trivsel og sundhedsadfærd.
Spørgeskemaundersøgelsen er besvaret af 4.534 elever
fordelt på 48 skoler i landet.
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Idræt i udsatte boligområder
http://iob.sdu.dk/rapport_small.pdf
Sammenfatning
http://www.loafonden.dk/media/1405/idraet-iudsatteboligomraader_sammenfatning_2012.
pdf
Spontanidrott för vilka? En studie av
kön och nyttjande av planlagda
utomhusytor för spontanidrott under
sommarhalvåret.
http://www.stockholm.se/Global/Om
%20Stockholms%20stad/F%C3%B6rval
tningar%20och%20bolag/Fackforvaltni
ngar/Idrottsforvaltningen/Forskning/S
pontanidrott%20f%C3%B6r%20vilka.p
df
Evaluering af 3 Bevægelsesrum
http://www.loafonden.dk/media/1416/evaluering-afudearealer_november-2012.pdf

Syddansk Universitet og Bascon –
Metopos / Ibsen, B., Fehsenfeld,
M., Nielsen, L. B., Boye, A. M.,
Malling, R., Andersen, L. G,
Jørgensen, I. M. B., Davidsen, R. &
Sørensen, L.

2012

Rapporten indeholder resultaterne af en undersøgelse af
idræt for socialt udsatte grupper og i udsatte boligområder
samt de deraf afledte forslag til, hvordan mulighederne for
at dyrke idræt kan forbedres for disse grupper og i de
nævnte boligområder.

IDROTTSFÖRVALTNINGEN /
Blomdahl, U., Elofsson, S. &
Åkesson, M.

2012

Et svensk observationsstudie af køn og anvendelsen af
udendørs anlæg til selvorganiseret aktivitet i
sommerhalvåret. Der er foretaget 570 observationer,
hvorved 4078 personer er observeret.

NIRAS og Lokale og Anlægsfonden /
Hillgaard, T. & Sørensen, L. M.,

2012

Byens bevægelsesrum - et studie af
byrums evner til at fremme fysisk
aktivitet og møde mellem mennesker.
http://docplayer.dk/7011840-Byensbevaegelsesrum-et-studie-af-byrumsevner-til-at-fremme-fysisk-aktivitetog-moede-mellem-menneskerministeriet-for-by-bolig-oglanddistrikter.html

Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter / Nielsen, G. &
Thorkenholdt, K.

2011

I evalueringen er der fokus på, at beskrive personlige
erfaringer og brugeroplevelser samt den læring, som
indretningen og ibrugtagelsen af udearealerne har
genereret baseret på såvel brugernes som øvrige
interessenters vurderinger. Der er anvendt en kombination
af kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder.
Analyse af brugen af 3 offentlige pladser/byrum i
København. Der er lavet observationer af brugen af
pladserne, hvor blandt andet køn og alder er registreret. Ca.
1800 personer er observeret.

3

Arkitektur, Kvinder og Idræt
Skriftrække (bog)

Lokale og Anlægsfonden /
Mogensen, M., Roessler, K. &
Munch, L.

2007

Kvindelige dimensioner afspejles ikke i de eksisterende
idrætsanlæg, men bogen giver bud på sådanne i
fremtidige anlægsinvesteringer, og forsøger med gode
eksempler at vise, hvad mange kvinder har behov for,
når de dyrker motion.

Kvinder og mænd idrættens rum
http://www.vifo.dk/vidensbank/down
loads/kvinder-og-maend-i-idraettensrum/e1cfe57f-25e9-47c6-968898b40098a4f7

Syddansk Universitet og Lokale og
Anlægsfonden / Roessler, K. &
Overbye, M.

2006

Undersøgelsen beskæftiger sig med faciliteternes
udformning og psykologiske virkning på motivation,
barrierer og behov. Resultaterne er baseret på en
spørgeskemaundersøgelse, som omfatter 758 kvinder og
258 mænd. Undersøgelsens resultater kan være en hjælp til
udformningen og placeringen af fremtidige idrætsfaciliteter.

Rishaug, V.S.

2015

Artiklen tager udgangspunkt i forfatterens masteropgave og
handler om piger og det aktive uderum/byrum og
indeholder en design- og planlægningsguide.

Hermansen, B. M.

2014

Hermansen, B. M.

2013

Fysisk aktiverende byplanlægning og urban kropskultur. En
undersøgelse af interaktionen mellem brugeren og rummet.
På baggrund af fire års observations- og interviewstudier er
der udviklet en såkaldt socio-spatial undersøgelsesmetode,
der formår at fastholde både det rumlige perspektiv og
brugerens praksis-perspektiv på samme tid.
Artiklen beskriver en række af de mekanismer der er årsag
til, at der ikke er plads til alle piger i byrummet.

Schmidt, L.

2009

Artikler
Et aktivt udemiljø for unge jenter.
Tidsskrift: Arkitektur N, 3, pp. 16-27
http://ipaper.ipapercms.dk/AsplanVia
k/Media/ETAKTIVTUTEMILJFORUNGEJ
ENTER/
Kulturen i kroppen - kroppen i
rummet.
Ph.d. afhandling

Er det også plads til piger i det aktive
byrum?
Tidsskrift: Arkitektur N, Vol.7/13, pp.
46-55
http://www.cititek.dk/wpcontent/uploads/2015/03/ArkN-7-13p.46-55-Hermansen-2.pdf
Konger i turn og dronninger i turn – en
studie av barn og fysisk aktivitet i
skolens uteområde. I: Rafoss og
Tangen (red.): Kampen om
idrettsanleggene (bog)

Et studie af børn og fysisk aktivitet i skolens udeområde.
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Idrottsrörelsens satsning på flickor. –
en kontraproduktiv åtgärd?
Tidsskrift: Svensk Idrottsforskning, 1
http://centrumforidrottsforskning.se/
wpcontent/uploads/2014/04/Idrottsrorel
sen-satsning-flickor.pdf
Satsa på flickors idrottande?! En
studie om föresällningar om flickor
och flickors idrottande.
Tidsskrift: Svensk Idrottsforskning 3/4,
pp. 82-85.
http://centrumforidrottsforskning.se/
wpcontent/uploads/2014/04/Forestallnin
gar-flickors-idrottande.pdf

Svender, J.

2009

I artiklen diskuteres mulige konsekvenser af at piger og
kvinders idræt fremhæves som specielt vigtig at være
opmærksom på og satse på.

Svender J. & Larsson, H.

2007

I artiklen diskuteres hvilke piger foreningernes satsninger
inden for pigeidrætten er rettet mod, hvilke forestillinger
der hersker om piger og idræt samt hvad det betyder at
satse på piger.

Andet
Kulturmetropol Øresund (2015). Det Aktive Byrum – Piger skaber byrum.
https://koege.dk/~/media/Files/Pdf/Borger/Kultur%20og%20fritid/KulturMetropolOresund/ny%20km%C3%B8/Det%20aktive%20byrum2_printselv_A
4.ashx
Sport England (2014). The Challenge of Growing Youth participation in sport. Youth Insights Pack.
https://www.sportengland.org/media/10113/youth-insight-pack.pdf
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