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SYNOPSIS
Dette projekt er fokuseret omkring design af et legeredskab 
til legepladser i børnehaver med børnehavebørn i alderen 
3-6år som målgruppe. Produktet, Tilt, er designet børnehav-
ernes økonomi for øje, samt de vigtige udviklingstrin børne-
havebørnene gennemgår under deres tid i børnehaven.
Det er en målsætning i projektet, gennem alternativ finan-
ciering, at gøre det muligt for børnehaverne at erhverve sig 
produktet gratis, da børnehaverne har et lavt budget til ind-
køb af nye legeredskaber.
Resultatet er blevet legeredskabet, Tilt, som kan indgå i 
mange brugssituationer, men i sin primære form er en vippe.  
Produktet støtte børnene i udviklingen af deres fysiske, kog-
nitive og sociale kompetencer, og kan inddrages i leg med 
mælkekasser, som er at finde på størstedelen af danske 
børnehavers legepladser.

Tilt - et produkt i bevægelse

Josephine Gam Larsen

Sofie Holmgaard
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Indholdsfortegnelse
This project revolves around designing playing equipment for 
the playgrounds in day care centres, and the target group of 
the project is children in the age of 3-6 years.
The product is designed with the economy of the day care 
centres in mind, due to their low budget for buying new play-
ing equipment. 
It is goal in the product to come up with a financial model 
that ensures that the day care centres can get the product 
for free; to accommodate the low budget they have available 
for purchasing new playing equipment.
Due to the low budget in the day care centres, there are 
many alternative playing equipment’s on the playground, for 
example green milk boxes from Arla Foods and used tires. 
Through research and observations it has become clear, 
that these playing equipment have many good qualities, 
and therefore some of these are implemented in the final 
product. The product can for example, as the milk box, be 
used in many different usage situations, and challenges the 
children’s creativity and imagination. Both the youngest and 
oldest children in the day care centres can use the product 
and another important focus point in developing the product 
has been to support the children in their development areas; 
both physical, social and through different games, in which 
the children practice and improve the competences. 
In the development of the product there has been much fo-
cus on testing the product’s dimensions in proportion to the 
children, and this has been done in real size models made 
from cardboard. Furthermore the pedagogues have been 
used as experts, and their knowledge has for example been 
used to decide which concept to choose.
As mentioned it has been a goal to make the product free for 
the day care centres to acquire, and it is therefore proposed 
that local businesses can sponsor the product to a day care 
centre of their choice. The businesses will get a good repu-
tation in the local community in return, and this ensures a 
situation, where both the day care centre and the local busi-
ness benefit from the solution.

The outcome of the project is the product Tilt, which has 
multiple usages, but in its primary function serves as a see-
saw, that can support the children in practice and improve-
ment of balance, motion and social competences.

Denne procesrapport er resultatet a et afgangsprojekt med 
speciale i Industrielt Design ved Arkitektur & Design på Aal-
borg Universitet.
Produktet der udvikles i rapporten er et mobilt legeredskab, 
som er udviklet på baggrund a research og analyse foreta-
get i aalborgensiske børnehaver med børn i alderen 3-6år. 
Processrapporten suppleres af en produktrapport, hvori det 
færdige produkt præsenteres. Desuden findes appendiks 
på den vedlagte cd, bagerst i procesrapporten.

TAK TIL
Research og analyse foretaget i forbindelse med udarbejdn-
ing af projektet er primært foretaget ved den lokale børne-
have, Børnehuset Egholm færgevej, der skal have en stor 
tak, for deres imødekommenhed. Projektet havde ikke været 
det samme uden hjælp fra pædagoger og børn.

En særlig tak rettes til Pædagogisk leder, Lisbeth Abildgaard 
Bjerg, der har været behjælpelig med at besvare projekt-
gruppens spørgsmål.

Der skal også lyde en tak til forældrene til børnehavebørnene, 
der har givet deres accept til, at projektgruppen har kunnet 
bruge udvalgte billeder taget af børnene i konteksten.

Projektgruppen vil også sende en stor tak til Peder Madsen 
fra Danhill Plast A/S, der har været behjælpelig med informa-
tioner omkring rotationsstøbning, samt givet et overslag på 
produktionsomkostninger.
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Dette projekt tager udgangspunkt i danske børnehaver og 
børnehavebørn i alderen 3-6 år. Formålet er at designe et 
produkt der kan fungere på børnehavernes legeplads. Kon-
ceptualisering og produktudvikling vil tage udgangspunkt i 
analyse og research foretaget i konteksten.
Projektgruppen har haft et ønske om et brugercentreret pro-
jekt, udviklet med brugeres behov for øje. Samtidigt ønskes 
det at tage udgangspunkt i en bruger, hvis behov projekt-
gruppen ikke på forhånd kender til. Dette sikrer en objektiv 
tilgang til observation af problemstillinger i konteksten, og at 
projektgruppen ikke antager noget på forhånd.

Figuren nedenfor har til formål at anskueliggøre hvilke as-
pekter der ønskes bearbejdet gennem projektet. 
Figuren er inddelt i tre niveauer; 1 - Analyse & research, 2 - 
konceptualisering og 3 - Detaljering. Det er værd at nævne 
at processen ikke vil komme til at foregå så lineært som 
beskrevet, men at det i højere grad vil være en iterativ pro-
ces, hvor der veksles mellem niveauerne.

Introduktion

Analyse & Research

Konceptualisering

Detaljering

Kontekst-
undersøgelser

Kultur i 
børnehaver.

Koncept-
udvikling

Financiering

Vision

Principper

Konstruktion Produktion

Materiale

Dimensioner

Prisestimat

Økonomi

Barnets behov

Barnets 
adfærd

Pædagogens
behov

Pædagogens
adfærd

Barnets
udvikling

Dagligdagen i
en børnehave

Ergonomi 
& sanser Formgivning

LogoEmballage

Markeds-
undersøgelse

Strategi

Afprøvning 
af koncept

Statik

Sikkerhed

Problem
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Research & analyse
I denne fase foretages research i en række aalborgensiske 
børnehaver med det formål at få en forståelse af den kon-
tekst, som produktet skal indgå i. Det ønskes at undersøge 
børn og pædagogers adfærd, samt at registrere, om der 
er nogle særlig kulturelle normer der gør sig gældende i en 
børnehave.
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For at få en forståelse af den kontekst, der skal danne 
grundlag for projektet, arrangeres  besøg og rundvisning 
i seks forskellige lokale børnehaver. Ved hvert besøg blev 
projektgruppen vist rundt af en pædagog eller leder i den 
pågældende børnehave, der kunne besvare forefaldende 
spørgsmål projektgruppen måtte have til rutiner, indretning 
og løsninger. Under besøget tog projektgruppen billeder og 
noterede vigtige observationer og relevant information.

Efter hvert besøg dokumenteredes den fundne data i form 
af billeder og notater, for at danne et overblik over forskel-
ligheder og lighedstræk for de seks børnehaver.

OMGIVELSER
Projektgruppen fandt, at der på mange måder var stor forskel 
på de besøgte børnehaver. En af disse forskelle var omgi-
velser, hvor der er stor forskel på om børnehaven er indrettet 
i en bygning tiltænkt børnehave, eller f.eks. som mange af 
de besøgte børnehaver, i en gammel villa. Udfordringen i vil-
laerne er de ukurante rum, som kan være svære at indrette, 
og trapper, som kan være svære for børnene at færdes på. 
Modsat er udfordringerne i de nyere børnehaver de store 
alrum, som varetager flere funktioner og kan være svære at 
opdele.

FILOSOFI
En anden væsentlig forskel på de enkelte børnehaver er 
hvilken filosofi de følger. To af de besøgte børnehaver følger 
Reggio Emilia-filosofien, som i korte træk går ud på at følge 
børnenes interesser og indrette rummene efter funktion. 
Man siger indenfor denne filosofi at “rummet er den tredje 
pædagog”.
En af de besøgte børnehaver var en Rudolf Steiner-børne-
have, som på dansk betegnes Waldorf. Indenfor denne 
filosofi lægges der bl.a. vægt på at alle legeredskaber er 
lavet af naturmaterialer, og at f.eks. dukker har neutrale an-
sigtsudtryk, så børnene selv kan fantasere hvilket humør 
dukken er i.
De resterende børnehaver var ikke underlagt nogen bestemt 
filosofi, men var stadig forskellige i deres håndtering af 
børnene. F.eks. var der forskel på hvor meget børnene blev 
involveret, hvor stort ansvar de fik og hvor meget de fik lov til 
at gøre på egen hånd.

I dette projekt vil projektgruppen ikke tage stilling til hvilken 
af disse filosofier der er den rigtige, men vil i stedet kigge på 
de fællesnævnere, der er for børnehaverne. De observerede 
fællestræk i konteksten, beskrives i næste afsnit.

Besøg i børnehaver

  Børnehaven Juliane
  Regio Emillia børnehave i gammel gård i Hasseris.

  Børnehuset Egholm Færgevej
  Nybygget Regio Emilia børnehave i Aalborg Vestby.

  Børnehaven Bitte Bæk
  Rudolf Steiner børnehave i en toetagers villa centralt i Aalborg.

  Børnehaven Tusindfryd
  Kommunal børnehave i gammel herskabsvilla i Aalborg Vestby.

  Børnehaven Kometen
  Børnehave i Aalborg Vestby i gult murstensbyggeri i et plan.

  Den musikalske børnehave
  Musikalsk børnehave i gammelt byhus i Aalborg centrum.
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Trods de seks børnehavers forskellighed, er det muligt at 
finde fællestræk gældende for samtlige. Disse præmisser er 
i dette afsnit dokumenteret, for at give et billede af kontek-
sten. Flere fællestræk kan findes i Appendiks1.

ØKONOMISK BEGRÆNSNING
Alle de besøgte børnehaver beretter om et meget stramt 
budget, de må forholde sig til. Nye møbler og legeredskaber 
er dyre at erhverve, og der er ikke mange penge tilovers til 
det formål.
Størstedelen af børnehaverne er afhængige af donation-
er fra børnenes familier i form af f.eks. aflagte møbler el-
ler legesager, som børnene ikke længere bruger hjemme. 
Forældrene bliver ofte inddraget som ressource, hvor de i 
deres fritid hjælper med at male vægge eller bygge ting til 
børnehaverne.
Grundet det lave budget opstår selvopfundne løsninger i 
børnehaverne. Et eksempel på dette ses på billedet til ven-
stre, hvor en børnehave har udnyttet brugte blekasser, som 
de har til rådighed i stort antal, til at lave en skillevæg, som 
sidenhen er dekoreret med børnenes tegninger.

Kontekst

ÆSTETIK
I alle børnehaverne er børnenes kreationer en central del af 
omgivelserne i dagligdagen. Børnenes tegninger, udklip og 
malerier pryder vægge, vinduer og opslagstavler og skaber 
en farverig kontekst, der vidner om børnenes kreative evner.

Børnene er særligt opmærksomme på deres egne kreation-
er, som de gerne viser til andre børn, pædagoger eller deres 
forældre, når de bliver afleveret eller hentet fra børnehaven.

Æstetikken er også præget af de selvopfundne løsninger i 
børnehaven, hvor pap, tape og lignende materialer spiller 
en stor rolle.

Børnehuset egholm færgevej

Hjemmelavet skillevæg af brugte blekasser.

Børnehaven tusindfryd

Børnenes kreationer som dekoration.

• De fleste børnehaver har et stramt budget til f.eks. 
at købe nye legesager og interiør.

• Der er mange selvopfundne og hjemmelavede  
løsninger i børnehaverne.

• Børnenes kreationer præger æstetikken i en
       børnehave
• Pap, tape og lignende materialer biddrager også til 
       æstetikken.

HÅRDT MILJØ
Børnene er hårde ved både interiør og legeredskaber. Ting 
ligger ofte og flyder på gulvet, så man kan risikere at træde 
på dem, og det sker også at børnene kaster med deres 
legesager.
En pædagog udtaler: “Børnene kaster tit med legesagerne, 
og det gør at både børn og ting kan komme til skade.” 
Endnu hårdere er miljøet udendørs på legepladsen, hvor 
legeredskaber ikke bare skal modstå stød og slid, men også 
vind og vejr.
Dette bevirker at legesager skal være særligt holdbare. Min-
dre dele skal også udformes på en sådan måde, at de ikke 
knækker af.
Grundet det stramme budget er det sjældent at interiør ud-
skiftes, og materialer og udformning skal derfor kunne holde 
til mange års brug.

Børnehuset egholm færgevej

Ting bliver kastet med og ligger ofte og flyder.

• Et produkt til en børnehave skal være særligt 
       holdbart og kunne modstå stød.
• Materiale og form skal kunne tåle slidtage gennem 

flere år.

SYMBOLER OG BILLEDER
Projektgruppen har gennem besøg i de seks børnehaver 
observeret et hav af symboler. Oftest er hvert barn tildelt et 
symbol, som angiver f.eks. deres skuffe, garderobeplads el-
ler, som vist til venstre, hvor deres frugtpose skal hænge.

Om symbolerne udtaler en pædagog: “Børnene er meget 
billedlige og forstår bedre billeder end tekst. Nogle kan godt 
kende deres navn, men alle kan forstå deres symbol.” Pæd-
agogen fortæller også, at de børn som kan kende deres 
navn, ser navnet som et billede fremfor separate bogstaver.

En anden pædagog beretter om børnenes skuffer med 
deres symbol: “Det er trygt for børnene at have noget, der er 
deres eget, som f.eks. en skuffe”. Selvom de er ude af deres 
vante hjemlige rammer, har børnene noget privat, som de 
ikke behøver dele med de andre børnehavebørn.

Børnehaven Juliane

Symboler der er knyttet til hvert enkelt barn.

• Børn forstår nemt billeder og symboler.
• Det skaber tryghed for barnet at have noget i 
       børnehaven der er “deres eget”.
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For at få en dybere forståelse af dagligdagen i en børnehave, 
og af henholdsvis pædagoger og børns behov, arrangeres 
et heldagsbesøg hos Børnehuset Egholm Færgevej, som 
projektgruppen tidligere har besøgt. Projektgruppen har ud-
valgt Egholm Færgevej, da de var meget bevidste i deres 
valg og fravalg i forhold til børnene og desuden var pædag-
oger og børn særligt imødekommende.

I følge pædagogerne ved Børnehuset Egholm Færgevej er 
ingen dage ens. Aktiviteterne og vejr, samt børnenes over-
skud den pågældende dag kan have indvirkning på hvordan 
og hvornår aktiviteterne finder sted. Nedenfor ses forløbet 
den dag projektgruppen besøgte Børnehuset Egholm Fær-
gevej for anden gang.

Dagligdagen i børnehaven

09.00
*Samling med de yngste børnehave-
børn i deres grupper.
Tilbud om franskbrød til de ældste 
børnehavebørn på deres stue.

11.00
Der varmes suppe på bålet, som 

serveres for børnene i kopper ved 
udendørs bord-bænke sæt. 

(Normalt serveres mad i alrummet)

10.45
*Samling med de ældste børnehave-
børn i deres grupper.

11.45
Fri leg på den udendørs legeplads.

14.00
Eftermiddagsmad  i form af fransk-
brød og frugt for alle børnehavebørn i 
deres grupper.

16.45
Børnehaven lukkes.

07.30
Morgenmaden pakkes væk.
Der spilles brætspil og på computer.
Fri leg.

09.15
Fri leg på den udendørs legeplads.

Der tændes bål sammen med 
voksen.

13.30
Børnene rydder op på legepladsen.

Børnene går indenfor og leger.

14.15
Fri leg ude eller inde.

Børn afhentes løbende af deres 
forældre.

06.30
Børnehaven åbner. 
Der serveres fælles morgenmad i 
alrummet.

*Ved samling opdeles børnene i grupper af 15 

børn i samme alder, som mødes i et af børne-

havens mindre rum sammen med deres tilknyt-

tede pædagog. Her diskuteres relevante emner 

(f.eks. hvordan man er en god kammerat). 

Når børnene har fri leg på programmet foregår mange for-
skelligartede aktiviteter i børnehaven. Nedenfor ses en over-
sigt over de aktiviteter projektgruppen har observeret under 
deres besøg i Børnehuset Egholm Færgevej. Aktiviteterne er 
opdelt i henholdsvis rolige og aktive aktiviteter, hvoraf de ro-
lige aktiviteter er hvor børnene sidder stille og roligt og leger, 
og de aktive aktiviteter, er hvor børnene rører sig.
De aktiviteter der foregår indendørs er hovedsageligt rolige 
aktiviteter, hvorimod børnene udenfor har mulighed for større 
armbevægelser. Har børnene behov for at brænde energi af 
indendørs har Børnehuset Egholm Færgevej et musikrum, 
hvor børnene kan høre musik, danse og lege f.eks. “jorden 
er giftig”.
Udendørs og gennem de aktive aktiviteter udvikler børnene 
deres grovmotoriske egenskaber, hvorimod de rolig in-
dendørs aktiviteter i højere grad træner børnenes finmoto-
riske færdigheder og koncentration.

Fri leg i børnehaven

- Tegne og male

- Bygge med klodser

- Lege med modellervoks

- Leg i sandkassen

- Læse/kigge i bøger

- Spille brætspil

- Spille computer

- Lege med biler mm.

- Spille vendespil/puslespil

 

- Spille fodbold

- Bygge huler mm.

- Gynge

- Cykle

- Lave forhindringsbane

- Klæde sig ud

- Løbe om kap

- Leg på rutsjebane

- Bygge boder/købmand

 

Rolige aktiviteter aktive aktiviteter



Gennem observationer og interviews har projektgruppen 
fået et indblik i den kultur der hersker i en børnehave. De 
besøgte børnehaver har haft forskellige filosofier for hvordan 
man håndterer børn, men det har været muligt at obser-
vere fællestræk gældende for kulturen i alle børnehaverne. 
På denne og næste side dokumenteres to hovedtemaer for 
kulturen i børnehaver.

‘VI BRUGER HVAD VI HAR VED HÅNDEN’ KUL-
TUREN
Det er vigtigt for børnene med aktiviteter der udfordrer deres 
kreativitet, men det er ikke kun børnene, der tænker krea-
tivt i børnehaven. Pædagogerne tænker kreativt, når det 
kommer til børnenes omgivelser og bruger alle materialer 
tilgængelige i konteksten.
Som tidligere nævnt er børnehaverne økonomisk begræn-
sede og må derfor være kreative med interiør og legered-
skaber. Eksempler på dette er bl.a. brug af en palle beklædt 
med gulvtæppe som podie og gamle ble-papkasser sat 
sammen til en rumdeler. Leder af Børnehuset Egholm Fær-
gevej udtaler: “Vi producerer et utal af blekasser, og jeg er 
meget stolt af skillevæggen lavet af blekasser.”
En plastik-tagrende bliver brugt som kørebane til legetøjs-
biler, og med gaffatape kan man også lave meget. F.eks. har 
en pædagog, som vist på billedet til højre, tapet pap og stof 
på siderne af et bord, så det er blevet en hule. Æstetikken 
er som tidligere nævnt præget af “hurtige løsninger” med 
rå materialer, men det synes dog ikke at påvirke børnenes 
brug eller fantasi, da de ikke hæfter sig ved et om et objekts 
egentlig formål opfyldes. 

En anden vigtig del af kulturen er inddragelsen af børnenes 
forældre, der donerer gammelt legetøj eller møbler, men også 
gerne hjælper med at male og bygge ting. F.eks. havde en far 
i en af de besøgte børnehaver bygget et indendørs legehus 
til børnehaven. Pædagogerne tager gerne imod al den hjælp 
de kan få. Børnene tilegner sig også denne “Vi bruger hvad 
vi har ved hånden”-kultur. Dette ses bl.a. på legepladsen, 
hvor mælkekasser, rafter, dæk og bænke er flittigt brugt. Her 
kan alle delene f.eks. indgå i en forhindringsbane. Børnene 
bruger ikke nødvendigvis tingene til de formål, de er tiltænkt; 
Eksempelvis kan en bænk også bruges som rutsjebane hvis 
den bliver stillet skråt på en mælkekasse, eller den kan agere 
buktiks-disk i en leg. En skovl kan også hurtigt blive lavet om 
til en skyder eller et sværd.

Børnehavekultur

“Vi producerer et utal af blekasser og jeg 
er meget stolt af skillevæggen lavet af 
blekasser.”
Pæd. Leder, Børnehuset Egholm Færgevej.

med gaffatape kan man lave meget.



‘LÆRE VED AT GØRE’ KULTUREN
Det er naturligt at blive bekymret for et barn i en lidt usik-
ker situation, men en fælles kommentar fra pædagoger i de 
besøgte børnehaver er, at børnene lærer ved at prøve sig 
frem. Dette gælder flere aktiviteter i børnenes hverdag, lige 
fra selv at hælde mælk i glasset til at lære om konstruktion 
gennem leg med f.eks. byggeklodser. 
Pædagogerne er opmærksomme på børnenes trang til at 
teste egne grænser og udfordre motoriske formåen gennem 
leg, og de stopper ikke børnene, selvom de er på usikker 
grund. 
“De tester og prøver sig frem, og hvis ikke det virker, så ser 
de på hvordan de kan forbedre det”, fortæller pædagog hos 
Børnehuset Egholm Færgevej, og tilføjer: “De små kigger 
meget på hvordan de store gør tingene, hvis ikke de selv 
kan finde ud af det endnu.”

Det er vigtigt for børnene at teste deres fysiske grænser for 
at øve deres grovmotorik, derfor udtaler leder af børnehaven 
Juliane følgende: “Hvis nogle af de ansatte ikke kan tåle at 
se børnene klatre i træer, må de kigge den anden vej.” Han 
mener ikke at pædagogens bekymringer må begrænse 
barnets udfoldelse, men det er samtidigt vigtigt at forstå, 
at pædagogerne selvfølgelig ikke lader børnene komme i 
meget farlige situationer.
“De gør kun det, de tror de kan klare” siger en pædagog fra 
Egholm Færgevej, og henviser til at børnene sjældent havner 
i situationer, de ikke kan overkomme. Hertil tilføjer en anden 
pædagog at “hvis de kan selv, må de selv. Hvis de skal have 
hjælp, får de ikke lov.” 

Det er ikke kun i de situationer, hvor børnene udfordrer 
deres fysiske formåen og grovmotorik. at de tester og lærer 
af deres erfaringer. Også gennem leg med træklodser eller 
LEGO får de øvet deres finmotoriske egenskaber ved at af-
prøve konstruktioner. “De lærer meget ved at se på hvordan 
hinanden gør” fortæller en pædagog, som også beretter at 
børnene ofte samarbejder om konstruktioner. “Så prøver de 
jo at se hvor højt de kan samarbejde om at bygge tårnet”, 
fortæller hun.

Børnehavekultur

“De tester og prøver sig frem, og hvis 
ikke det virker, så ser de på hvordan de kan 
forbedre det.”
Pædagog, Børnehuset Egholm Færgevej.

“De Gør kun det, de tror de kan klare.”
Pædagog, Børnehuset Egholm Færgevej.

Man må samarbejde og prøve sig frem. 
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Det er svært at opstille en generel definition, der beskriver 
hvordan en pædagog er, da pædagogerne hver især er vidt 
forskellige individer med hver deres personlighed. Pæda-
gogerne har dog tilfælles, at de alle arbejder med børn i 
deres hverdag, og projektgruppen har gennem interviews 
og observationer i første fase af projektet kunne trække 
nogle ligheder mellem de enkelte pædagoger. Til højre ses 
en opsummering af projektgruppens konklusioner omkring 
pædagogernes adfærd.

GÅ FORAN, VED SIDEN AF ELLER BAGVED 
BARNET
Pædagogerne i de besøgte børnehaver skelner mellem at gå 
foran barnet, ved siden af barnet eller bagved barnet. Med 
dette menes der, at i nogle situationer er det nødvendigt at 
pædagogen går forrest og vejleder barnet i hvad og hvordan 
man skal gøre, eksempelvis påtager pædagogen sig nogle 
gange rolle som katalysator og sørger for at sætte aktiviteter 
i gang, der spiller en rolle i barnets læring og udvikling. 
Vælger pædagogen af gå ved siden af barnet, holder de  sig 
på samme niveau som barnet. I sådanne situationer kan de 
udforske noget sammen, hvor barnet og pædagogen skiftes 
til at tage initiativ, og barnet kan læne sig op ad pædagogen. 
Når pædagogen går bagved barnet foregår aktiviteten på 
barnets præmisser, hvor hensigt og emne kan skifte, alt efter 
hvad barnet har lyst til. I disse situationer er pædagogen ofte 
observatør og lader børnene styre legen. Pædagogen kan 
skifte mellem at være foran, ved siden af og bagved barnet 
under sammen aktivitet.

PASSIV ELLER AKTIV ROLLE
Projektgruppen har desuden observeret at pædagogerne  
enten støtter børnene passivt og aktivt. Den aktive støtte 
foregår, når pædagogen går direkte ind og hjælper barnet 
f.eks.  som konfliktløser eller trøst, hvis et barn bliver ked af 
det. Her er barnet bevidst om pædagogens hjælp og kan 
opsøge den.
Den passive støtte foregår uden barnet er opmærksom på 
det. Det kan eksempelvis være at pædagogen er blevet op-
mærksom på, at et af børnene ofte leger alene. Her kan 
pædagogen arrangere en aktivitet med et begrænset antal 
børn, som pædagogen ser potentiale i at det pågældende 
barn kan danne relationer til. På den måde prøver pædago-
gen at skabe en situation, som vil danne venskaber, uden 
barnet bliver opmærksomt på, at det er i centrum. 

Pædagogen
OPMÆRKSOM, MEN UBEKYMRET
Pædagogerne er meget opmærksomme på det enkelte 
barns trivsel i dagligdagen i børnehaven. De er også be-
viste om børnenes personligheder, og at de behandles som 
individer. Når børnene leger selv, uden pædagogens opsyn, 
er pædagogen stadig opmærksom på, hvor barnet befinder 
sig, og hvilke aktiviteter der er i gang.
Som beskrevet under Børnehavekultur er det vigtigt for 
børn at teste deres grænser af for at lære deres fysiske 
grænser at kende. I disse situationer lader pædagogerne 
børnene prøve grænser og de adspurgte pædagoger er 
relativt ubekymrede for, at børnene skal komme til skade. En 
pædagog udtaler: “Jeg er sjældent bekymret for børnene, 
og det er meget sjældent, at vi har nogle børn, der kommer 
til skade. Det er højst en lille hudafskrabning.”

DEN KREATIVE SIDE
Som beskrevet under Kontekst har børnehavene et be-
grænset budget, som pædagogerne kan arbejde indenfor. 
Pædagogerne er dog, som beskrevet under Børnehavekul-
tur, særligt gode til at være kreative med de ting de har ad-
gang til. 
Mangler der en skillevæg i børnehaven, finder pædagogen 
selv en løsning på problemet, som kan bestå i hjemmesyede 
stofvægge eller, som ved Børnehuset Egholm Færgevej, en 
væg bestående af gamle blekasser.

Selvom pædagogerne er gode til at finde løsninger og bruge 
hvad de har ved hånden, er det også opfattelsen, at de hele 
tiden ser forbedringspunker. Dette gælder både de mu-
ligheder de gerne vil tilbyde børnene, men som budgettet 
ofte ikke tillader, men også hvad de pædagogisk kan gøre 
for hvert enkelt barn. 

Alt i alt er pædagogen meget opmærksom på børnenes ud-
vikling og situation. De har ansvaret for, at børnene udvikler 
de nødvendige fysiske og sociale kompetencer, men de er 
samtidig også engagerede i, at børnene har en god hverdag 
og befinder sig godt i børnehaven.

“Jeg er sjældent bekymret for børnene, 
og det er meget sjældent, at vi har nogle 
børn der kommer til skade.
Pædagog, Børnehuset Egholm Færgevej.

Pædagogen i stikord
- Laver selvopfundne løsninger

- Ubekymret

- Opmærksom

- Passiv støtte

- Aktiv støtte

- Konflikløser

- Katalysator

- Begrænset af børnehavens budget

- Bruger det der er til rådighed

- Kreativ
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Barnet i stikord
- Lærer gennem leg

- Tester fysisk formåen

- Elsker at bygge/konstruere

- Visuel

- Kreativ & fantasifuld

- Bruger det der er til rådighed

- Kommer nemt i konflikt

- Regelrytter

- Lærer gerne fra sig

- Imiterer og efteraber

- Søger anerkendelse

- Vil gerne lege uforstyrret

- Superegoist

- Tillidsfuld

Som med pædagogen er det svært at komme med en ge-
nerel definition på hvordan børnehavebørn er, men med ud-
gangspunkt i observationer og leg med børnene, samt in-
terviews med pædagogerne, har projektgruppen fundet en 
række fællestræk for børn i alderen 3-6år. Disse fællestræk 
beskrives nærmere nedenfor.

LÆRER GENNEM LEG
Som beskrevet under Børnehavekultur lærer børnene meget 
ved at prøve sig frem. Dette gælder bl.a. deres grov og fin-
motoriske egenskaber, som de f.eks. øver ved at bygge 
store og små konstruktioner, som forfines, så de kan blive 
højere eller bare mere stabile. Børnene er ikke bevidste om, 
at de øver deres motoriske egenskaber, men får underbe-
vidst gjort sig erfaringer gennem lege.
Når de store og mindre børnehavebørn leger sammen sker 
der en enorm vidensdeling, da de mindre børn imiterer de 
ældre.  Børnene i alle aldre er meget villige til at lære fra sig, 
og føler det som en sejr hvis de kan vise hvordan man gør. 
Dette faktum oplevede projektgruppen også på egen krop, 
da der blev bygget med klodser,  og et barn spurgte:

TESTER FYSISK FORMÅEN
Det er ikke kun konstruktioner der afprøves, men også 
børnenes egen fysik. Disse afprøvninger har projektgruppen 
særligt observeret udenfor, hvor børnene bl.a. kører ned af 
stejle bakker på løbecykler, svinger sig rundt højt oppe på 
rutsjebanen, kravler op på legehusene og hænger ud over 
kanten på svingende gynger i fuld fart. Selvom det kan se 
farligt ud, er det faktisk sjældent i disse situationer at 
ulykkerne sker, fortæller en pædagog, og fortsætter: “De fal-
der ikke rigtig ned af ting. Ulykkerne sker mere, når de kaster 
med ting eller f.eks. svinger med en skovl”.

DE SMÅ POLITIBETJENTE
I børnehaven er der mange regler for hvordan man må bru-
ge tingene. F.eks. er der ved Børnehuset Egholm Færgevej 
regler for, hvor mange mælkekasser man må stable og hvor 
mange børn, man må være på gyngen ad gangen. Disse 
regler håndhæves af pædagogerne såvel som børnehave-
børn.
“Det er især de ældste børnehavebørn, der til tider opfør-
er sig som små politibetjente”, fortæller en pædagog ved 
Børnehuset Egholm Færgevej, og fortsætter: “De mindre 
børn er først ved at lære om rigtigt og forkert, og at der er 

Børnehavebørn
nogle ting man må og nogle ting man ikke må.”
Pædagogerne fortæller at de tit snakker med børnene om 
hvordan man f.eks. er en god kammerat, og at børnene ved 
hvad man skal og ikke skal i den sammenhæng. En af pæd-
agogerne fortæller dog:

Børnene er nemlig, som lederen af børnehaven Juliane kal-
der det, super-egoister, og er først ved at lære at tage hen-
syn til andre menneskers følelser og behov. Dette gør, at 
der nemt opstår konflikter under børnenes lege, når nogle 
forsøger at dominerer legen og f.eks. vil bestemme det hele.

FANTASI
Som beskrevet under børnehavekultur er børnene kreative 
og gode til under lege at finde på nye funktioner til objekter, 
hvis de f.eks. leger krig kan en skovl blive et sværd og en 
spand et tilhørende skjold.
For børnene er det ikke væsentligt hvad et objekts egent-
lige funktion er, men de ser på, hvad de kan bruge objek-
tet til. Projektgruppen har observeret nogle legeredskaber 
i børnehaven, som har mere definerede funktioner, og her 
er det sværere for børnene at tænke ud af boksen. F.eks. 
har Børnehuset Egholm Færgevej en kasse med legesager 
i ridder-tema. Denne kasse bliver for det første mest brugt 
af drengene, men legene er også fokuseret omkring krig og 
forbliver i ridder-universitet.

TRYGHED 
Børnehavebørn er udenfor deres vante rammer i hjemmet 
og er derfor foruden den tryghed der ligger i at have deres 
forældre i nærheden. Pædagogerne kan varetage denne 
tryghedsrolle og i de fleste børnehaver er barnet også tilknyt-
tet en bestemt pædagog. Projektgruppen har observeret at 
børnehavebørnene er meget tillidsfulde - især overfor vok-
sne. Projektgruppen havde f.eks. ikke været i børnehaven 
meget mere end en halv time, før børnene blev meget snak-
saglige, ville sidde på skødet og fortalte om deres oplevelser, 
familie og interesser.

Alt i alt er børnene midt i en fysisk og mental læringsproces, 
hvor alting skal testes og hvor fantasi og kreativitet er nogle 
af de vigtigste værktøjer. På næste sider ses en opsumme-
ring af de ting projektgruppen især hæfter sig ved.

“Du ved godt hvordan man gør, ikk? Ellers 
 kan du bare se, hvordan vi gør!”
  Børnehavebarn, Egholm Færgevej.

“Børnene ved godt hvordan man er en god 
 kammerat, men det er ikke ensbetydende 
 med, at de handler efter det”
  Pædagog, Børnehuset Egholm Færgevej.



Børn elsker alle slags udfordringer.
- F.eks. gennem spil og konkurrence. Hvem er bedst til at huske i vendespil?
- F.eks. gennem konstruktuelle udfordringer. Hvor højt kan vi bygge tårnet?
- F.eks. fysiske udfordringer. Hvem kan køre hurtigst på cykel?
- F.eks. gennem vovestykker. Hvem kan klatre op på legehuset?

Børn er ivrige efter at lære nye ting.
- F.eks. alfabetet. Øver sig på at synge alfabet-sangen og skrive sit eget navn.
- F.eks. nye sprog. Lære at tælle på tysk eller engelsk.
- F.eks. ved at imiterer de voksne. Lege realitiske lege som “køkken”, eller “far, mor, børn”.
- F.eks. ved at imitere de større børn. Hvordan bygger de med klodserne?
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Desuden gør det hårde plastmateriale at mælkekassen er 
holdbar og robust og derfor gør sig godt i det hårde miljø på 
legepladsen. De mange rafter på legepladsen har børneha-
ven købt, og en pædagog fortæller at de køber nye rafter et 
par gange om året. Rafterne er i følge pædagogerne et godt 
legeredskab, da de kan bruges i mange situationer, f.eks. til 
at lave en tippi eller i konstruktioner. 
De mange bildæk har børnehaven fået aflagt fra f.eks. foræl-
dre, og de bliver flittigt brugt i forhindringsbaner og til at sta-
ble og gemme sig i.

HVORDAN OG TIL HVAD?
De alternative legeredskaber er som nævnt, ikke optimeret i 
forhold til at børn skal håndtere dem, og det er derfor inter-
essant at observere hvordan børnene bruger dem. 
Gennem projektgruppens observationer er det blevet klart 
at udformning og vægt spiller en stor rolle. Det er vigtig at 
børnene selv kan mobilisere kasser, dæk og rafter. Dermed 
ikke sagt, at et barn selv, skal kunne løfte en rafte, men flere 
af børnene kan samarbejde om opgaven.
Børnene griber ikke nødvendigvis i mælkekassens de-
finerede håndtag, men løfter oftere i rillerne på siden eller 
kassens grid i bunden. “Hvis børnene har bestemt sig for 
at kassen er en stol, løfter de den med bunden i vejret”, 
fortæller en pædagog. Dette har projektgruppen ligeledes 
observeret, og hvis barnet f.eks. bruger kassen til at samle 
legesager i, bruger de kassens definerede håndtag.
Til konstruktioner er det hovedsageligt mælkekassen der 
bliver brugt, men også andre alternative redskaber bliver 
brugt når børnene f.eks. bygger en hule eller butiksdisk. 
Mælkekasserne indgår nemt i konstruktioner, da de fungerer 
ligesom byggeklodser. Projektgruppen har opbserveret at 
de reskaber, der er anonyme og modulære ofte bliver brugt 
i mange forskellige sammenhænge. Om konstruktionsmu-
lighederne med mælkekassen fortæller pædagogerne, at 
det hovedsageligt er de ældste børnehavebørn, der bygger 
med kasserne, men at de små  bruger kasserne mere sim-
pelt; f.eks. som stol.  

OPSUMMERING
På højresiden er gode kvaliteter ved de forskellige alternative 
legeredskaber opsummeret, samt hvilke brugssituationer 
projektgruppen har observeret i forbindelse med mælkekas-
sen. Det vil det være interessant at indkorporere nogle af 
de gode kvaliteter fra de alternative legeredskaber i det en-
delige produkt.

Projektgruppen har set flere alternative legeredskaber* på 
børnehavernes legepladser. Hos Børnehuset Egholm Fær-
gevej er især mælkekasser, dæk og rafter flittigt brugt, og 
projektgruppen har observeret flere forskellige lege med 
disse. 
Det blev besluttet at undersøge hvorfor netop disse redsk-
aber gør det så godt i børnehaver, og hvordan de er havnet 
der. Hovedfokus lægges på at observere børnenes omgang 
med mælkekassen, da projektgruppen allerede under de 
første besøg har observeret mange forskelligartede brugs-
situationer med denne. Det ønskes at undersøge hvordan 
børnene håndterer mælkekassen, hvad de bruger den til 
og hvad pædagogernes holdning er til at mælkekasser og 
andre alternative legeredskaber på legepladsen. Under-
søgelserne foretages ved Børnehuset Egholm Færgevej og 
bygger på observationer og samtale med pædagogerne. 
Desuden opmåles mælkekassens dimensioner og udformn-
ing nærstuderes, registreringen findes i Appendiks 2.

HVORFRA OG HVORFOR?
De alternative legeredskaber er ikke produceret med henblik 
på at skulle anvendes som legeredskab, og det er derfor 
nærliggende at undersøge, hvordan de alligevel har fundet 
vej til børnehaverne, og hvorfor de har fået lov at blive.
Mælkekasserne har Børnehuset Egholm Færgevej erhvervet 
sig gennem mælkeleverancer til børnehaven. Mælk bliver 
leveret i de grønne kasser, og pædagogerne har bevist und-
ladt at aflevere kasserne tilbage. Som en pædagog udtaler: 
“Mælkekassen er et godt legeredskab, fordi den er gratis.”. 
Denne udtalelse vidner igen om børnehavernes økonomiske 
situation og vigtigheden af prisen på legeredskaberne.

“Mælkekassen er et godt legeredskab, 
 fordi den er gratis.”
  Pædagog, Egholm Færgevej

   

Ifølge pædagogerne er det ikke kun prisen der gør 
mælkekassen til et godt legeredskab. De slår alle fast, at 
kassens modularitet giver mulighed for, at børnene kan 
være kreative og øve deres grovmotorik og tidligere omtalte 
lyst til at konstruere. Samtidigt udtaler en af pædagogerne: 
“Børnene samarbejder om at bygge noget af kasserne”, 
hvilket hun mener er et plus, da det er vigtigt for børnehave-
børnene at lære at samarbejde med jævnaldrende.
“Mælkekassen kan bare noget andet end de andre legered-
skaber, og man kan bruge den i mange forskellige lege. Man 
behøver heller ikke at have faldunderlag under dem”, udtaler 
en anden pædagog, som meget nødigt vil undvære dem. 

Legepladsens legoklodser

* Med alternative legeredskaber menes produkter, der ikke 

  er produceret med henblik på at skulle anvendes som 

  legeredskaber.  

MÆLKEKASSEN
De mest almindelige brugssituationer observeret i 

forbindelse med mælkekassen er: 

Stol, trappe, forhindringsbane, opbevaring, podie, trin, 

hule, disk og bord. Kassen kan også som vist ovenfor 

bruges som led i en rutsjebane sammen med en bænk.

Billeddokumentation af de observerede brugssituationer 

kan findes i Appendiks 3.

GODE KVALITETER VED ALTERNATIVE REDSKABER:

- Kan løftes af børnene          - Holdbar & robust

- Kan bruges i konstruktioner          - Gratis/billigt for børnehaverne

- Modularitet          - Alsidige anvendelsesmuligheder  

- Udfordrer kreativitet & fantasi         - Bruges af både drenge og piger

- Holdbart materiale          - Kan bruges alene eller sammen

- Fremmer grovmotorik         - Kan bruges af alle aldre
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ARLA MISTER 8 MILLIONER KR!
Arla mister hvert år 400.000 mælkekasser, hvilket svarer 
til 8 mio. kr på årsbasis. En mælkekasse har i gennem-
snit en levetid på 15 år, men Arla har som situationen 
ser ud kun en mælkekasse i 3 år. [Arla Forum, 28.03.12]
Mælkekasserne forsvinder bl.a. ud på børnehavers 
legepladser, men finder også vej til hjemme-værkstedet 
og bagpå Puch Maxien.
Arla er beviste om, at mælkekassen er at finde i mange 
daginstitutioner, men er ikke glade for dette. Mælkekas-
sen er ikke godkendt som legeredskab, og Arla fraråder 
at de bruges til det formål. [Arla Forum, 28.03.12]
Projektgruppen har gennem Arla Forum, fået besvaret 
en række sprøgsmål omkring den kendte grønne 
mælkekasse, som er blevet folkeeje.

Hvad med papkasser?
Først er projektgruppen interesserede i hvorfor Arla ikke 
har erstattet plastkasserne med pap. Hertil svarer Tanja 
Udengaard, leder af Arla Forum, at de i så fald skal bru-
ge 50 mio. papkasser årligt, og at dette vil være belas-
tende for miljøet.

Hvorfor ikke en pantordning?
Til spørgsmål om hvorfor Arla ikke sætter pant på kas-
serne, svarer Tanja Udengaard, at de har regnet på 
denne mulighed, men fandt at omkostning forbundet 
med administration vil være ca. tre gange så stor, som 
den omkostning de i dag har ved at købe nye kasser. 
Omkostningen vil hovedsageligt ligge ved butikkerne, og 
Arla vurderer, at det derfor vil være svært at overbevise 
butikkerne om at sådan tiltag.

Hvorfor ikke sælge kasserne?
Arla afviser ligeledes muligheden for at sælge 
mælkekasserne til børnehaven, da deres fokusområde 
er, at producere mejeriprodukter af god kvalitet og sikre 
bønderne den bedste pris for deres mælk. Desuden er 
mælkekasser ikke godkendt som legetøj.

Er det ikke god markedsføring?
Projektgruppen er til sidst interesserede i at vide om ikke 
Arla ser mælkekassernes tilstedeværelse i det offentlige 
rum, som god markedsføring. Til dette svares der, at det 
selvfølgelig skaber synlighed for brandet, men at det for 
Arla ikke handler om at bygge kendskab til brandet, og 
at de samtidigt ikke ønsker at brande sig på mælkekas-
sen, men istedet på at være en miljøbevidst virksomhed 
med fokus på bl.a. økologi. [Arla Forum, 28.03.12]

Børn og pædagoger mener, trods Arlas holdning, at 
mælkekassen er et godt legeredskab. Mælkekassen kan 
grundet sin udformning ikke godkendes som legeredskab, 
og gennem kontakt med sikkerhedsstyrelsen, to kommuner 
og en ekspert i de gældende standarder for legetøj, står det 
klart at situationen med mælkekassen er helt speciel.

For det første er situationen speciel, fordi mælkekassen ikke 
skal opfylde de standarder, der gælder for legeredskaber, 
omkring f.eks. sikkerhedskrav, miljøkrav, mærkningskrav, 
advarsler og begrænsninger for brug. 
Grunden til at mælkekassen ikke skal opfylde disse krav, 
selvom den befinder sig i stortset alle børnehaver er, at 
mælkekassen ikke er produceret helt eller delvist til at blive 
brugt som legeredskab. Da børnehaverne “glemmer” at 
levere mælkekasserne tilbage og bruger dem uden Arlas 
tilladelse, er brugen af mælkekasser børnehavernes eget 
ansvar [Bennetsen, 29.03.12] Sikkerhedsstyrelsen fraråder 
desuden leg med mælkekasser, da de bliver betragtet som 
farligt legetøj.

Man skulle tro at farligt legetøj hurtigt blev fjernet fra børne-
havernes legeplads, men faktisk har Hvidovre Kommune 
tilladt mælkekasser i institutioner med børn i 0-6års alderen. 
Da projektgruppen tog kontakt til Hvidovre Kommune blev 
de gjort opmærksomme på at mælkekasser havde været 
forbudt som legeredskab i institutioner siden 2005, pga. 
en sag hvor et barn var kommet til skade. På opfordring 
fra institutionerne blev sagen dog taget op igen og gennem 
research, foretaget af Social & Sundhedsudvalget, blev det 
fundet at mælkekasserne er et godt pædagogisk legetøj, 
der på flere måder fremmer børnenes kreativitet. Derfor blev 
mælkekasserne igen godkendt som legeredskab i institu-
tionerne [Juhl Jensen, 29.03.12].
Til spørgsmål omkring paradokset i at Hvidovre Kommune 
godkender brugen af et “stjåldet” produkt, blev der svaret 
at institutionerne gerne vil bruge mælkekasser, og at man 
desuden  bruger dem alle steder.

I Aalborg Kommune er der ikke taget stilling til forbud mod 
mælkekassen i institutioner, men områdelederen Marianne 
Stokbro gør opmærksom på, at hun er enig i, at kasserne 
er meget brugt, og at hun mener at børnene har stor glæde 
af dem. At kommuner er bevidste om den flittige brug af 
mælkekasser,  og endda støtter brugen aktivt eller passivt, 
er med til at gøre situationen omkring mælkekassen endnu 
mere speciel. 
Under kontakt med Arla Foods, kom det frem at de, i samar-
bejde med deres kasse-leverandør Ikadan, har set på 

Mælkekassen i gråzonen
muligheden for at udvikle en ny mælkekasse, tilegnet 
daginstitutioner. Ifølge Mogens Ravnholt Jensen, økonomi-
ansvarlig ved Ikadan, blev dette projekt droppet, da det var 
umuligt at overholde de gældende sikkerhedskrav, og sam-
tidig udvikle et produkt med mælkekassens gode kvaliteter.

“Det kan ikke lade sig gøre at lave en
kasse til børnehaver, der lever op til alle
standarder.”
Mogens Ravnholt Jensen, Økonomiansvarlig, Ikadan

Projektgruppen har desuden været i kontakt med Soc. 
Pæd. Mogens Tom Jensen, der efter 10 år som daginstitu-
tionsleder, bl.a. er aktiv som formand i DS 230 udvalget, der 
er ansvarlig for den danske udgave af EN1176 - standarden 
for sikre legepladsredskaber. 
Grunden til at Mogens Tom Jensen er interessant i forhold 
til sagen om mælkekassen er, at han er involveret i udarbe-
jdelsen af de standarder der gælder for legeredskaber, samt 
var involveret da Ikadan og Arla overvejede at udarbejde en 
legekasse.
Her frarådede Mogens Tom Jensen, Arla og Ikadan at se 
på en ny kasse til børnehaver. Dette gjorde han, da han er 
af den overbevisning, at mælkekassen er det mest kreative 
legetøj på legepladsen, fordi det ikke er underlagt nogen 
regler. Han mener, at en designet legekasse, underlagt gæl-
dende sikkerhedskrav, vil have begrænset brug. Mogens 
Tom Jensen henviser desuden til, at en designet legekasse 
skal certificeres, hvilket i sidste ende også vil gøre den dyrere 
og dermed mindre udbredt i børnehaverne [Tom Jensen, 
29.03.12].

“mælkekassen er det mest kreative 
legetøj på legepladsen, fordi det ikke er 
underlagt nogen regler.”
  Mogens Tom Jensen, LegeStafetten.dk

Den indledende research omkring mælkekassen i børne-
haver har gjort det klart, at mælkekassen er i en særlig po-
sition. Mælkekassen finder ‘tilfældigt’ vej til legepladserne, 
og ender i en gråzone, hvor regler for legeredskaber ikke 
gælder. Samtidig er folk så glade for mælkekassen, at de 
vender det blinde øje til, og ikke anerkender at den ikke op-
fylder de sikkerhedskrav, der gør sig gældende for legered-
skaber. Det faktum at mælkekassen ikke er underlagt regler, 
gør den billig, og ifølge flere kilder, at den kan give noget 
andet... og mere end de traditionelle legeredskaber. 
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Teori 1.0
I denne fase behandles relevant teori omkring børns udvikling 
i alderen 3-6år. De vigtige udviklingsområder, som barnet 
skal gennemgå i tiden i børnehaven behandles, og et inter-
view med en ergoterapeut afklarer hvordan projekrgruppen 
bør forholde sig til ergonomi og stimulering af sanser.
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Gennem besøg i børnehaver har projektgruppen oplevet 
børnene på tæt hold, og observeret at der er stor forskel på 
de yngste og ældste børnehavebørn, både fysisk og per-
sonlighedsmæssigt. 
Gennem tiden i børnehaven må der derfor ske en stor ud-
vikling hos barnet, og det ønskes at udforske disse ud-
viklingsområder for at forstå sammenhængen mellem alder 
og formåen med henblik på at finde ud af hvordan, man kan 
stimulere barnet med et produktdesign.
Udviklingspsykologi, har de seneste årtier udviklet sig fra at 
være filosofiske deduktioner til at blive mere emperisk orien-
teret, med udgangspunkt i det samme menneskes udvikling 
over flere år [Den Store Danske, 26.04.12]. Selvom feltet 
tager udgangspunkt i emperiske studier, er der stadig punk-
ter, hvor der hersker stor uenighed. Projektgruppen tager 
ikke stilling til disse uenigheder, som f.eks. handler om, om 
udviklingsforløbet er domineret af genetik, kultur eller per-
sonlig erfaring, eller hvorvidt udviklingsforløbet foregår kon-
tinuerligt eller diskontinuerligt. 
Udgangspunktet vil derimod være at et barns udvikling typ-
isk er inddelt i tre områder; fysisk, kognitivt og socialt [Berk, 
2009]. Områderne er ikke adskilt, men påvirker hinanden 
under barnets opvækst, f.eks. ændrer et barns evne til at 
kravle eller gå (fysisk) dets forståelse af omverdenen (kogni-
tiv), og når det bliver stimuleret gennem f.eks. leg oplever det 
tilfredsstillelse over sine bedrifter. (Social)

FYSISK UDVIKLING
Den fysiske udvikling tager fat i ændringen af kroppens 
størrelse og proportioner, samt udviklingen af motoriske 
evner. Fra 3-6år går kroppen fra at være lidt buttet med en 
fremtrædende mave til at blive mere rank med længere arme 
og ben. Tyngdepunktet flytter sig således fra toppen af krop-
pen mod hoften, hvilket giver bedre balance og mulighed for 
nye motoriske færdigheder. [Stein, 2007]
Under den motoriske udvikling, skelnes der mellem grovmo-
torik og finmotorik. Grovmotorik er de grove færdigheder, 
som at gå, løbe, hoppe og klatre, hvor finmotorik er de fine 
bevægelser som at tegne, klippe eller skrive. 
Den rækkefølge hvor udviklingen af grov- og finmotorik 
foregår i, er den samme uanset køn, dog med individuelle 
forskelle i hastigheden på udviklingen. [Stein, 2007]

Grovmotorik
Når et barn begynder at gå er gangen meget stiv, men ved 
2-års-alderen bliver gangen mere rytmisk og hurtig gang 
bliver til løb. Med alderen bliver barnet bedre til at kombi-
nere den øvre del af kroppen med den nedre, hvilket giver 
mere flydende og effektive bevægelser, hvor hastighed og 

børns udvikling
præstation øges. Især ved 5-års-alderen er der stor inter-
esse for at kontrollere krop og bevægelser, hvilket kommer 
til udtryk i barnets iver for at klatre, balancere og lignende.
[Stein, 2007]

Finmotorik
Finmotorikken kommer i spil allerede når børn bruger red-
skaber til f.eks. at spise og drikke med, eller til at tegne. Et 
barn bruger også finmotorikken, når det leger med klodser 
eller lægger et puslespil, og den bliver udviklet og mere præ-
cis, jo ældre og mere trænet barnet bliver.
Efterhånden som barnet bliver større retter det de moto-
riske evner til, og udbygger hele tiden de tidligere lærte evner 
til mere komplekse systemer, hvor det kan kombinere for-
skellige bevægelser.  Dette kan man f.eks. se, når en 3-årig 
kaster en bold, hvilket sker i en stiv bevægelse med én arm, 
hvorimod en 5-årig kaster bolden i en mere flydende og flek-
sibel bevægelse, med skuldre, torso og ben involveret, som 
gør at bolden kommer hurtigere og længere. [Berk, 2009]

KOGNITIV UDVIKLING
Den kognitive udvikling tager fat i ændringerne i den intellek-
tuelle formåen; opmærksomhed, hukommelse, akademisk- 
og hverdagsviden, problemløsning, fantasi, kreativitet og 
sprog. Barnet får især igennem leg mulighed for at udvikle 
kognitive færdigheder. Leg og læring hænger nemlig sam-
men, da det er her barnet kan udforske sine evner, uden 
læringen er det direkte mål. Der skelnes typisk mellem fire 
forskellige former for leg; øvelsesleg, konstruktionsleg, sym-
bolsk leg og regelleg, hvor alle har en betydning for barnets 
udvikling [Stein, 2007].

Øvelsesleg
Indtil 3-års-alderen er øvelsesleg den mest almindelige form 
for leg. Her øver børn sig på færdigheder som at gå, løbe 
og cykle, men også gentagende bevægelser, som at putte 
sand i en spand med en skovl, øver deres motorik. Den 
glæde de får ved at mestre en færdighed er det, der holder 
legen kørende. Øvelseslege ses også på ældre alderstrin, 
hvor det mere er musklerne børnene træner.

Konstruktionsleg
Konstruktionslege kan bestå i at bygge ting med klodser, 
men også at konstruerer forskellige ting med f.eks model-
lervoks. Denne type leg ser man allerede ved 2-års-alderen, 
hvorefter konstruktionerne bliver mere komplicerede i takt 
med at barnet bliver ældre. Ved børn i 4 til 6-års-alderen 
udgør konstruktionslege omtrent halvdelen af legene i 
børnehaven. [Stein, 2007].

Symbolsk leg
Symbolske lege er ofte imaginære, hvor børnene f.eks. lader 
som om at de drikker kaffe af en tom kop eller laver mad 
på et komfur. Her har en genstand ofte en anden betydning 
end i virkeligheden, f.eks. som tidligere nævnt, hvor en sk-
ovl, kan blive en skyder. Disse lege opstår ofte når børnene 
leger med andre børn, og de giver børnene mulighed for at 
fantasere og danne venskaber. Symbolske lege kan også 
indeholde rollespil, som lærer barnet hvilke forventninger der 
stilles til forskellige roller f.eks. læge-patient forhold, hvor det 
er lægen der undersøger patienten og ikke omvendt. 

Regellege
Regelstyrede lege kendetegnes ved, at børnene følger 
regler for, hvad der er tilladt. Dette sker i spil som Ludo eller 
Sorteper, men børnene kan også selv lave reglerne for en 
leg. På den måde er barnet nødt til at forhandle med andre 
børn om reglerne, hvilket gør at det er nemmere for barnet 
at tænke logisk, når de bliver ældre.

De fire nævnte lege er vigtige for børnene, da de udvikler 
deres evne til at løse problemer, eksperimentere og til at 
fordybe sig. Gennem leg udvikler barnet også sit sprog, 
da det skal formidle, hvad det tænker og føler, og får der-
igennem også en forståelse for egne og andres følelser. Da 
leg er lyst-styret er det forskelligt hvilke lege barnet går mest 
op i, men typisk leger det alle de nævnte typer. 

SOCIAL UDVIKLING
Den sociale udvikling handler om udviklingen af følelsesmæs-
sig kommunikation, selv-forståelse, interpersonelle evner, 
venskaber, morale og adfærd. Følelser er et vigtigt redskab 
for et barn til at forstå sig selv og andre, og med tiden lærer 
det at give udtryk for sine mere komplicerede følelser. F.eks. 
kan et barn de første år vise almindelige følelser som glæde, 
vrede, smerte og frygt, hvor det i 2-3-års-alderen kan vise 
stolthed, skam og forlegenhed i sammenhæng med, at de 
kan kende forskel på rigtig og forkert. 

2-3-årige tror typisk at andre mennesker har samme følel-
ser som de selv, hvorimod en 5-årig er bevidst om, at det 
ikke altid er situationen. Det samme gælder opfattelsen af 
virkeligheden, hvor 2-3-årige tror, at alle opfatter den ens, 
men en 4-årig forstår at der kan være forskellige meninger 
om én sag.
Venskaber er vigtige i forbindelse med udvikling af evnen til 
at samarbejde og løse konflikter, og styrker selvbilledet og 
evnen til empati [Stein, 2007].

REFLEKTION
Som tidligere nævnt overlapper de tre udviklingsområder hi-
nanden under barnets opvækst. Projektgruppen har også 
observeret fysiske forskelle på 3-årige og 6-årige børn og 
set, at der er stor forskel på, hvordan de bruger kroppen. 
Da der i projektet designes et udendørs legeredskab er det 
naturligt, at de grovmotoriske egenskaber vil være i fokus. 
Som tidligere beskrevet er der udenfor plads til store arm-
bevægelser og leg, der kan hjælpe børnene med at få kon-
trol over deres krop og bevægelser.

Projektgruppen har gennem observationer og leg med 
børnene fået kendskab til de fire forskellige typer lege. Da 
alle lege har et stort læringselement, vil det derfor også være 
tilstræbelsesværdigt at ende med et produkt, der kan skifte 
funktion og veksle mellem de forskellige lege. Det er svært 
at finde en ultimativ parameter, der afgører om et produkt 
kan fungere i alle lege, da det kun er børnenes fantasi der 
sætter grænser. Det vil derfor være svært at verificere om et 
produkt kan indgå i alle lege. Det tiltænkes dog at produk-
tets alsidighed og mulighed for at indgå i de forskellige lege 
kan testes i en model på et senere tidspunkt.

Som beskrevet er det sociale aspekt ved leg vigtig, da det 
bl.a. udfordrer børnenes evne til at samarbejde og løse 
problemer, herunder at tage hensyn til andre og gå på kom-
promis. Projektgruppen ser det derfor, som et vigtigt krav at 
flere børn kan indgå i leg omkring det designede legered-
skab. 

Selvstændighed og anerkendelse bliver dominerende om-
kring 2-års-alderen, hvor det bliver påvirket af hvordan der 
bliver reageret  på dets handlinger. Især positiv opmærk-
somhed har en stor betydning for hvordan et barn ser sig 
selv. I 5-års-alderen er barnet mere selvstændigt og ikke 
fuldstændig afhængig af de voksnes reaktioner. Her lægger 
det derimod stor vægt på fysiske egenskaber og udseendet, 
når de skal beskrive sig selv.

• Produktet skal kunne indgå i forskellige typer lege
• Flere børn skal kunne lege med produktet sam-

tidigt.
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For at overskueliggøre de typiske udviklingstrin der fore-
kommer hos børn fra 3-6-års alderen, opstilles en tid-
slinje, hvor de observationer projektgruppen har gjort sig, 
samt dele fra udviklingsteorien er simplificeret.
Der kigges også på børnehavebørns dimensioner udfra 
teori beskrevet af Henry Dreyfuss. Dimensioner kan findes 
i Appendiks 4.

Kan selv, vil selv!

Grovmotoriske 
bevægelser

Forfinede 
grovmotoriske 
bevægelser

3år

4år

Laver symboler under 
leg - betydningen kan 

ændres undervejs

Barnet har en ide om 
hvad det agter at lave 

før det går igang

Øver bevægelser 
gennem leg

Livlig fantasi

Efterligner/lærer 
af hvad andre gør

Konstruktioner

Udviklingstrin

Udfordre 
motorisk formåen

Finmotorik

5år

6år

Genstanden skal helst 
ligne det, det er: 
genkendelighed

Resultatorienteret

Hurtigere, højere, 
bedre!

Symbolsk leg:
fx. far, mor & barn

Regellege:
fx. skjul, tagfat

Selvstændig

Kan vejlede 
mindre børn
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Som et led i at udvikle et produkt til børnehavebørn over-
vejes vigtigheden af ergonomiske hensyn. Projektgruppen 
tager kontakt til ergoterapeut, Line Østergaard, der under-
viser i ergonomi og tidligere har arbejdet med handicappede 
børn i specialbørnehaver.

Vigtigheden af ergonomi i legeredskaber diskuteres med 
Line Østergaard under et telefoninterview, hvor hun forklarer 
,at det ikke er så vigtgt med korrekte sidde- eller krops-
stilinger i forbindelse med et legeredskab til børnehavebørn, 
da disse ofte vil være kortvarige.
Line Østergaard stiller et eksempel op med en skolestol, hvor 
vigtigheden af ergonomi er langt større. Selvom “den næste 
siddestilling, altid er den bedste” er det vigtigt at en skolestol 
kan indstilles, så den passer til barnets proportioner.

“Det er ikke så vigtigt med børns sidde- 
og kropsstillinger under leg, da disse 
ofte er kortvarige.”
Line Østergaard, Ergoterapeut

Line Østergaard fortæller at eventuelle løft i forbindelse med 
et produktet er meget vigtigtere, da det er vigtigt at børnene 
kan løfte produktet tæt ind til kroppen og bruge musklerne i 
deres ben istedet for rygmusklerne. Hertil vil det være bedst 
hvis et produkt kan skubbes eller trækkes istedet for at 
løftes, så børnene kan bruge hele kroppen til at mase med.

Da projektgruppen spørger Line Østergaard, om der er 
andre ting, som man bør være særligt opmærksom på i 
forbindelse med udviklingen af et legeredskab til børnehave-
børn, svarer hun: “Det er godt at stimulere alle børnenes 
sanser, så de lærer deres krop at kende”. Line Østergaard 
fortæller, at der er tre primære sanser; den vestibulære, den 
proprioseptive og en taktile sans. Disse sanser er beskrevet 
på billederne til højre. 

“hvis børn ikke får tilstrækkelig stimu-
lation i 3-6 års alderen vil de have svært 
ved at sidde stille og koncentrere sig, 
når de skal i skole.”
Line Østergaard, Ergoterapeut

Line Østergaard tilføjer, at hvis børn ikke får tilstrækkelig 
stimulation i 3-6 års alderen vil de have svært ved at sidde 
stille og koncentrere sig, når de skal i skole. I børnehave-
alderen er motorik og sanser i fokus, og hvis de ikke får 
udviklet deres kompetencer indenfor disse områder, vil det 
stjæle fokus senere hen i deres udviklingsforløb. Line Øster-
gaard bekræfter ligeldes, at det er en god ide at satse på 
grovmotorikken i udviklingen af et nyt produkt til børnehaver.

Ergonomi & sanser

• Ergonomisk korrekte sidde- og kropsstilinger er 
ikke væsentlige i forbindelse med udarbejdelsen af 
produktet, da disse er kortvarige.

• Ergonomisk korrekte løft og håndtering af produk-
tet er vigtigt.

• Det er en god ide at stimulere børnenes grov-
motorik, da dette vil gavne dem på et senere tid-
spunkt.

line østergaard
ergoterapeut

DEN VESTIBULÆRE SANS 
Den vestibulære sans forholder sig 
til registrering og påvirkning af ba-
lance og fart, samt modvirkning af 
tyngdekraft og ligevægt. Stimulering 
af denne sans er særligt afhængig af 
produktets udformning, og de mu-
ligheder formen giver.

DEN PROPRIOSEPTIVE SANS
Den proproseptive sans spænder 
over opfattelsen af muskler og leds 
spændingstilstand, samt kropsstilling 
og bevægelse. Stimulering af denne 
sans er særligt afhængig af bar-
nets fysik, men også de muligheder 
produktet giver barnet for at udfolde 
sig fysisk.

DEN TAKTILE SANS
Den taktile sans omfatter berøring, 
temperatur og smerte. Stimulering af 
denne sans er knyttet op på berøring 
med produktet, og kan påvirkes 
gennem forskellige overfladeskift; 
bløde, hårde, glatte, ru osv. 
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Dette afsnit rummer en refleksion over projektgruppens out-
put på researchfasen i form af erfaringer, observationer og 
konklusioner, med vægt på brugen af alternative legeredsk-
aber på børnehavernes legepladser.

VIGTIGHEDEN AF LEG
Gennem den indledende research i børnehaver har pro-
jektgruppen  fået en forståelse for, hvordan det er at være 
børnehavebarn. Under afsnittet Børnehavebørn, er det 
beskrevet hvordan børnehavebørn i høj grad tester sig 
selv og bruger deres fantasi gennem lege. Faktisk kredser 
en stor del af børns udvikling sig omkring lege. Det er her 
de udvikler deres motoriske evner og lærer deres krop at 
kende, samtidig med at de lærer om sig selv og andre, alt 
sammen uden at børnene er bevidste om den udvikling de 
gennemgår. Denne udvikling er desuden ekstrem vigtig for 
børnene, da de hvis de kender deres krop, har lettere ved at 
koncentrere sig, når de kommer til skolealderen.

DE ALTERNATIVE LØSNINGER 
Som det ser ud nu har børnehaver mange alternative løs-
ninger og redskaber. Dette er observeret indendørs, hvor 
pædagoger bruger blekasser som skillevægge, paller 
som podier og tagrender som bilbaner, og udendørs hvor 
børnene på legepladsen bruger mælkekasser, dæk og rafter 
i deres lege.
Disse løsninger er et resultat af at børnehaverne, ifølge dem 
selv, har et stramt budget, hvilket gør, at der ikke er råd til 
dyre løsninger eller fornyelser. De alternative løsninger og 
legeredskaber har i de nævnte tilfælde ikke en negativ ef-
fekt, da børnene ikke går op i om deres væg er af pap eller 
finér. Faktisk har projektgruppen observeret at de alternative 
legeredskaber på legepladsen fungerer ganske godt, da de 
nemt indgår i flere forskellige lege - og kan bruges af alle 
aldre. 

MÆLKEKASSEN
Projektgruppen finder det interessant at de alternative 
legeredskaber, som ikke er beregnet til legetøj får lov til at 
blive. Et rigtig godt eksempel er mælkekassen, som børne-
haverne har “glemt” at aflevere tilbage, fordi både børn og 
pædagoger er glade for dem. Dette sker trods det faktum at 
en mælkekasse, under ingen omstændigheder ville kunne 
blive godkendt som legeredskab. Som en pædagog udtaler 
så “kan mælkekassen bare noget ekstra” og almindeligt 
legetøj bliver hurtigt “kedeligt og trivielt”. Projektgruppen har 
derfor set nærmere på, hvad det er mælkekassen kan, og 
fundet frem til de tre mest iøjenfaldende ting:

REFLEKSION
1) Alsidige anvendelsesmuligheder
   Konstruktioner, møbel, opbevaring mm.
2) Udfordrende for kreativitet og fantasi
   Den kan fantaseres til at være alt mellem himmel og jord
3) Alle aldre, alene eller sammen
   Kan bruges simpelt eller mere komplekst af en eller flere.

BRUGES PÅ FLERE KOMPLEKSITETSNIVEAUER
De ovenforstående punkter anses som værende gode 
egenskaber i et legeredskab til børnehavebørn. Simple prin-
cipper og simpel formgivning giver frihed for børnene til selv 
at bestemme, hvad en kasse eller et dæk skal være i en 
given situation. Samtidig kan de små børnehavebørn bruge 
dem på en simpel måde, f.eks. som stol, hvor de større 
børnehavebørn kan bygge mere avacerede konstruktioner 
eller forhindringsbaner. At redskaberne kan bruges på flere 
niveauer og måder gør, at børn i alle aldre finder dem sjove 
og udfordrende. 

SAMARBEJDE
Som tidligere beskrevet er børn super-egoister, men projek-
tgruppen har observeret, at mælkekasserne er et redskab, 
der opfordrer til samarbejde. De kan skilles ad eller sættes 
sammen, uden andre begrænsninger end dem pæda-
gogerne sætter, og det gør at børnene samarbejder om at 
lave små huse, landskaber eller andre ting, der kan danne 
ramme om deres lege.

ALTERNATIVE LEGEREDSKABER VS. NYT PRODUKT
Når der i forvejen står rigtig mange mælkekasser og andre 
alternative legeredskaber på børnehavernes legepladser, 
og pædagogerne ikke er interesserede i at undvære dem, 
hvorfor tager nye legeredskaber så ikke hensyn til disse? 
Hvad hvis man kunne udbygge brugen, og skabe helt nye 
muligheder med de alternative redskaber, i sammenhæng 
med et nyt produkt?
Kunne man udnytte de billige redskaber børnehaverne an-
skaffer, til at gøre et nyt legeredskab endnu sjovere end dets 
egentlige funktion? Og sidst men ikke mindst, hvad hvis 
legeredskabet var gratis, eller så billigt at børnehaverne fak-
tisk har råd til at anskaffe sig et eller flere?

Med dette udgangspunkt vil projektgruppen opstille en 
strategi for den videre proces. Her vil de tanker projektgrup-
pen har haft under den indledende research samles for at 
kunne anskueliggøre fokuspunkter for konceptudviklingen.

Der er meget man skal lære som barn.
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strategi
I strategien specificeres bl.a. projektgruppens holdning til 
hvad et godt legeredskab er. På baggrund af dette opstilles 
vision, misson og problemformulering, samt krav og ønsker  
for produktet. For at danne et overblik over projektet anv-
endes modellerne Designkompas og Key Perfomance Indi-
cator.



42

Hvad er Et godt legeredskab?
Som et led i at skulle designe et legeredskab til børnehavebørn, har projektgruppen på 

baggrund af research og analyse nedenfor formuleret, hvad de mener definerer et godt 

legeredskab til børnehavebørn.  

Denne formulering anses også som værende det ideal, det endelige produkt stræber imod.

Et godt legeredskab er først og fremmest sjovt for barnet at lege med. 

Det udvikler barnets færdigheder gennem leg, uden at barnet er direkte bevidst om dette. 

Et godt legeredskab lægger op til, at barnet skal bruge sin fantasi og kreativitet til at udtænke 

brugssituationer og lege, som redskabet kan indgå i.

Et godt legeredskab udfordrer barnet både fysisk, mentalt og socialt, samt muliggør at barnet 

kan teste grænser af. Legeredskabet underkender ikke barnets kunnen og er ikke udformet så 

barnet bliver ”pakket ind i vat”. Det er sikkert for barnet at lege med redskabet, men samtidigt 

anerkendes det, at barnet lærer af sine erfaringer; ved at øve sig og begå fejl.

Et godt legeredskab til en børnehave kan bruges af både de yngste og ældste børnehavebørn, 

og det bliver ved med at være sjovt for børn i alle aldre. Det har desuden flere 

anvendelsesmuligheder og kan indgå i flere brugssituationer. Det kan ligeledes indgå i flere 

forskellige lege og af både drenge og piger. 

Samtidigt har et godt legeredskab til børnehaver et overkommeligt prislege. Det er 

projektgruppens holdning, at det ikke nytter noget at designe et godt legeredskab, hvis 

børnehaverne ikke har råd til at købe det.

Til sidst mener projektgruppen at et godt legeredskab til legepladser i børnehaver tager hensyn til 

og kan spille sammen med de alternative legeredskaber, der allerede er til stede på legepladsen.

Vision

Mission

Problemformulering

Visionen for projektet er at skabe opmærksomhed omkring de alterna-

tive legeredskaber på børnehavernes legepladser, som tydeligvis er gode 

legeredskaber.

Missionen for projektet er at skabe en sammenhæng mellem de mælkekasser, 

der i forvejen er på legepladserne og et nyt legeredskab.

Hvordan designes et udendørs legeredskab, til børnehavebørn, der tager 

højde for børnehavernes økonomiske situation og samtidig kan bruges i 

sammenhæng med mælkekassen?
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- Det ønskes at produktet lægger op til at børnene 
  bruger deres fantasi.

- Det ønskes at produktet kan indgå i forskellige lege. 
  (Kognitive kompetencer)

- Det ønskes at inkorporere de gode egenskaber 
  fundet ved mælkekassen.

- Det ønskes at produktet er gratis for børnehaverne 
  at erhverve sig, f.eks. vha. alternativ financering.

- Det ønskes at produktet kan holde i 15 år, ligesom 
  en mælkekasse.

* Med relevante sikkerhedsregler menes de specifikke 
sikkerhedsregler, der gælder for legeredskaber. Disse 
specificeres senere.

- Produktet skal være tilpasset til børnehavebørns   
  dimensioner og behov (3-6år).

- Produktet skal kunne bruges af både drenge og 
  piger.

- Det skal være muligt at inddrage alternative 
  legeredskaber i leg med produktet, dog med
  vægt på mælkekassen.

- Leg med produktet skal være muligt uden alter-
  native legeredskaber indgår.

- Produktet skal gøre det muligt at mere end ét 
  barn kan bruge det ad gangen. 
  (Sociale kompetencer)

- Produktet skal udfordre børnenes grovmotoriske 
  færdigheder. (Fysiske kompetencer)

- Produktet skal kunne bruges på flere niveauer. 
  F.eks. på en måde, der henvenvender sig til de   
  yngste børn, og en anden måde, der henvender 
  sig til de ældste.

- Produktet skal leve op til relevante sikkerkeds-
  regler.*

- Produktet skal produceres i holdbare og slid-
  stærke materialer, der kan modstå brug, slid, vejr 
  og vind.

Krav

Til at danne et overblik over de udenomliggende faktorer, der 
har indvirkning på produktets udvikling anvendes metoden 
Designkompas udviklet af Marianne Stockholm [Stockholm]. 
Kompasset kan anvendes i flere sammenhænge, men vil 
i dette tilfælde fungere som oversigt og formidling af de 
tanker projektgruppen har gjort sig. For projektgruppen har 
kompasset givet overblik på et tidspunkt. hvor ikke alt var 
bestemt, og på den måde bidraget til en integreret design 
proces.

Designkompas

STRATEGI
Design af et kosteffektivt legered-
skab til børnehavers legeplad-
ser, der kan bruges sammen med 
mælkekassen.

dESIGN arena

KULTUR
“Vi bruger hvad vi har ved hånden”.
“Børn lærer gennem leg”. 
Selvopfundne løsninger.
Alternative legeredskaber.

OMVERDEN
Legeplads i børnehave.
Hård kontekst.
Jord og skidt.
Vejr og vind.
Ubarmhjertige brugere.

TEKNOLOGI
Industriel produktion.
Eksisterende produktionsmetoder.
Billig produktion og materialer.
Hårdføre og slidstærke materialer.

FILOSOFI
Barnet skal lære og gøre
sig erfaringer gennem leg 
og ved at prøve sig frem -
og det skal være sjovt!

MENNESKE
3-6-årige børnehavebørn.
Fantasifulde.
Vil gerne lære nye ting.
Elsker udfordringer.

ÆSTETIK
Simpel formgivning.

FORRETNING
Alternativ financering.
Billigst mulig/gratis for børnehaverne.

Nedenfor listes krav og ønsker til produktet i vilkårlig ræk-
kefølge. Krav og ønsker er formuleret ud fra den indledende 
research og problemformuleringen.

Ønsker
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Projektgruppen har fundet det væsentligt at vægte relevante 
parametre i projektet i forhold til hvordan de prioriteres ind-
byrdes i den videre udvikling af produktet. Figuren til højre vil 
fungere som overblik over hvilke emner der vil være i fokus 
i koncept- og produktudviklingen, samt hvor stor vægt der 
lægges på at opfylde dem.

Med udgangspunkt i børns udvikling lægges der stor vægt 
på de tre udviklingsområder; social, fysisk og kognitiv ud-
vikling. Her er det især det faktum, at flere børn kan deltage 
i leg omkring produktet, og at det udfordrer deres grovmo-
torik der vil være i fokus. Selvom projektgruppen kun har sat 
det som et ønske, at produktet kan anvendes i flere forskel-
lige typer lege, da det vil være svært at verificere, vil dette 
også få stort fokus i udviklingen. 
Projektgruppen ser det også som et vigtigt element, at 
produktet kan bruges af både de ældste og yngste børne-
havebørn og at begge aldre finder produktet tiltalende. Det 
er derfor nødvendigt at indtænke forskellige niveauer, som 
produktet kan bruges på. Samtidig skal det kunne bruges 
af både piger og drenge og desuden være tilpasset børne-
havebørns proportioner og dimensioner.
Der vil under udviklingen ikke blive lagt vægt på særligt 
nyskabende funktioner, udover nyhedsværdien der ligger i 
prdoukets sammenspil med alternative legeredskaber, med 
fokus på mælkekassen. Selvom de alternative legered-
skaber ikke skal overholde sikkerhedskrav for legetøj, vil en 
nyt legeredskab skulle dette. Derfor vægtes det også, at 
produktet overholder relevante sikkerhedskrav.
I forhold til formgivning, vil der ikke blive fokuseret på en 
bestemt æstetik, da researchen viser at dette ikke har den 
store betydning for børnenes brug af et produkt. Her vil iste-
det fokuseres på en simpel formgivning, der ikke begrænser 
børnenes fantasi og kreativitet med produktet.
Ergonomisk korrekte siddestillinger vil i kraft af den infor-
mation projektgruppen har tilegnet sig gennem interview 
af ergoterapeut, Line Østergaard, ikke vægtes højt. Der vil 
istedet lægges vægt på børnenes håndtering af produktet.
Indenfor et økonomisk aspekt, vil der blive lagt vægt på at 
finde en løsning der gør, at produktet bliver så billigt som 
muligt for børnehaven. Herunder vil også billig produktion og 
prispunkt på markedet overvejes.

Key performance indicator

KOGNITIV UDVIKLING
Anvendes i flere typer lege.

BRUG
Bruges af alle aldre, 
begge køn og på 
flere niveauer.

PROPORTIONERING
I forhold til barnets 
håndtering og brug.

BILLIGT FOR BØRNEHAVER
Alternative businessmodeller, 
der kan sikre en lav slutpris for 
børnehaver.SIKKERHED

Produktet lever op 
til relevante sikker-
hedskrav.

MÆLKEKASSEN
Mælkekassen kan 
indgå sammen med 
produkt.

FYSISK UDVIKLING
Udfordre barnets 
grovmotoriske færdigheder.

SOCIAL UDVIKLING
Flere børn kan deltage & 
opfordring til samarbejde.

ERGONOMI
I forhold til “korrekte” 
siddestillinger.

HOLDBARHED
Evne til at modstå
slid, vind og vejr.

FORMGIVNING
I forhold til en 
bestemt æstetik.

INNOVATION
Nyskabende 
funktioner.

ØKONOMI
Billig produktion og 
produktets postion på 
markedet.

20%

20%

40%

40%

60%

60%

80%

80%

100%

100%

KVALITETER
Udgangspunkt i 
kvaliteter fundet ved 
mælkekassen.
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MARKEDSUNDERSØGELSE
Markedsundersøgelser vil anvendes til at afdække, hvilke 
produkter der i dag findes på det danske marked, som rum-
mer kvaliteter lignende de, der er indeholdt i udvalgte kon-
cepter. Det udenlandske marked vil ikke blive afdækket.

BØRNS UDVIKLING
Projektgruppen tager udgangspunkt i de tre udviklingsom-
råder; fysisk, kognitivt og socialt. Projektgruppen tager ikke 
stilling til uenigheder og om børns udviklingsforløb f.eks. 
er domineret af genetik, kultur eller personlig erfaring, eller 
hvorvidt udviklingsforløbet foregår kontinuerligt eller diskon-
tinuerligt. 

TEKNISK
I projektet anvendes Finite Element Analyse til at teste 
produktets statiske egenskaber. Finite element analyserne 
understøttes i enkelte tilfælde med håndberegninger, for at 
sikre at analyserne er korrekte. Der afgrænses fra at lave 
avancerede statiske beregninger, men hvis det findes nød-
vendigt, kan simpelt opstillede beregninger indgå som ver-
ificering.

Afgrænsningen indeholder beslutninger projektgruppen har 
foretaget omkring fokusområder i projektet. Herunder hvilke 
ting, der vil blive taget højde for, og hvilke projektgruppen 
afgrænser sig fra at kigge på.

BØRNEHAVEBØRN
Der fokuseres på sunde og raske børn i alderen 3-6 år. Der 
tages ikke højde for børn med handicap, og der skelnes ikke 
mellem eventuelle forskelle på drenge og piger.

FILOSOFI
Som tidligere nævnt er der stor forskel på børnehavernes 
filosofi og tilgang til børneopdragelse. Der tages i dette pro-
jekt ikke højde for disse forskelle, men istedet udgangspunkt 
i ligheder, fundet gennem observationer og teori.

KONTEKST
Brugerundersøgelse og kontekstregistrering tager udgang-
spunkt i danske forhold. Det er nærliggende at produktet i 
sin endelige udforming eller med modifikationer kan over-
føres til børnehaver i andre lande, men det vil ikke være 
fokus i dette projekt.

BRUGERUNDERSØGELSE
Det ønskes at indsamle tilstrækkeligt emperisk materiale 
til at kunne drage kvalificerede konklusioner omkring bru-
gerens adfærd.  Indledende observationer foretages i seks 
udvalgte børnehaver, men den mere dybdegående research 
tager udgangspunkt i Børnehuset Egholm Færgevej i Aal-
borg. Der afgrænses fra større undersøgelser med mange 
børn.

PÆDAGOGER
Der lægges, i vurderingen af fremtidige koncepters kvaliteter, 
vægt på udtalelser fra pædagoger ansat i børnehaver. Disse 
vil fungere som eksperter på børnenes behov og formåen.

Afgrænsning Tidsplan

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Analyse & Research

Kontekstundersøgelse

Målgruppe behov/værdier

Problemstillinger

Teori

Markedsundersøgelse

Programaflevering

Status 13.04.12

3D/Renderinger

Tekniske tegninger

Proces-rapport

Præsentation

Pressemeddelelse & Planche

Projektaflevering

Eksamen 27.06.12

Dokumentation

Konklusion/Reflektion

Markedsføring

Emballage

Salg/Distribution

Financering

Financering

Materiale

Konstruktion

Dimensionering

Detaljering

Overordnet form

Styrke

Pris

Produktion

Konceptudvikling

Skitsering
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Konceptudvikling 1.0
I denne fase påbegyndes konceptudviklingen på baggrund af 
en række opstillede skitseringsrunder, hvorefter otte koncepter 
udvælges til videreudvikling. Til sidst vælges tre koncepter, som 
præsenteres for en række pædagoger, og kritik fra evalueringen 
danner baggrund for udviklingen af to koncepter. Som led i at vælge 
mellem de to sidste koncepter foretages en markedsundersøgelse.
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FRI SKITSERINGMed research, strategi og teori i baghovedet påbegyndes 
konceptudviklingen. Denne har projektgruppen struktureret 
og opdelt i en række skitseringsrunder. 

1. FRI SKITSERING
Første runde er en fri skitsering, som udføres tidligt i re-
searchfasen, hvor projektgruppen kan skitsere alle de umid-
delbare idéer, for at få tømt hovedet. Dette giver mulighed 
for, at få en snak omkring de første tanker og samtidigt tage 
de gode ideer med videre, og lægge de første banale skitser 
i baggrunden.

2. INSPIRATION I PRINCIPPER
Herefter har projektgruppen ud fra den indsamlede viden 
om børnehavebørnenes motoriske kunnen, hver især fun-
det eksempler på redskaber, der udfordrer motorik. Disse 
eksempler danner baggrund for 2. skitserunde, hvor billeder 
af hvert eksempel printes og fungerer som inspiration til nye 
idéer. De udvalgte billeder er at finde i Appendiks 5.

3. INSPIRATION I DEN UDENDØRS LEGEPLADS
Tredje skitseringsrunde tager udgangspunkt i de lege og 
aktiviteter som projektgruppen har observeret i forbindelse 
med børnehavernes udendørsarealer, og særligt de allerede 
eksisterende legeredskaber. Runden startes med en brain-
storm, hvor alle udendørs legeredskaber og aktiviteter som 
projektgruppen kan komme i tanke om noteres. Denne 
brainstorm danner baggrund for ideudvilkingen i skitserunde 
3 og kan findes i Appendiks 6.

4. INSPIRATION I DET INDENDØRS MILJØ
Fjerde skitseringsrunde er struktureret som den forgående, 
men her er udgangspunktet de observationer projektgrup-
pen har gjort sig omkring lege og aktivitetet indendørs i 
børnehaverne. Idegenereringen tager udgangspunkt i, 
om nogle af de indendørs aktiviteter kan inspierere til et 
udendørs produkt. Før skitsering foretages ligeledes en 
brainstom, som danner baggrund for skitseringen i denne 
runde. Brainstorm kan findes i Appendiks 7.

5. UDGANGSPUNKT I TIDLIGE SKITSER
Projektgruppen skitserede tidligt i projektet på, hvordan man 
kunne udvikle et modul, der ville kunne fungere som ekstra 
byggeklods i sammenhæng med mælkekassen, og derved 
udbygge mulighederne for konstruktioner. Disse skitser ta-
ges i denne runde frem, og de bedste udvælges. Disse dan-
ner udgangspunkt for rundens skitsering.

På følgende sider ses et udsnit af skitser fra hver runde.

Konceptudvikling 1.0

INSPIRATION I PRINCIPPER

Mælkekassen brugt 
som stylter.

Mælkekassen brugt 
som kaninbur.

       Mælkekasse 
beplantet med karse.

En stige kan bruges 
som forhindring og til at 
gå armgang i.

To moduler, der kan sammen-
sat med mælkekassen kan 
blive en vippe.

Mælkekassen 
som vippedyr.

Stablede mælkekasser 
kan fungere som 

klatrevæg.

Drejefod, der kan om-
forme mælkekassen til 

er sjovt legeredskab, 

Ikoner tilpasset kassen 
bliver til et overdimen-
sioneret vendespil.
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UDGANGSPUNKT I TIDLIGE SKITSER

1. Lego
     Kan et nyt produkt skaber nye 

     sammensætningsmuligheder?

2. Hjul
      Kan man give kassen hjul?

3. Enkelt vippe
      En vippe der passer til én mælkekasse.

4. Dobbelt vippe
      En vippe der passer til flere mælkekasser.

5. Opbevaring
      Kan mælkekassen bruges til opbevaring?

6. Legetræ
      Klatrekoncept med inspiration i træer.

7. Gynge
      Kan man bruge mælkekassen som gynge?

8. Tema add on
      Mælkekassen tilført forskellige temaer.

INSPIRATION I LEGEPLADSEN

INSPIRATION I DET INDENDØRS MILJØ 6. VALG OG UDVIKLING AF OTTE KONCEPTER

Vippe, hvor mælkeassen 
fungerer som base.

Træ, hvor der kan hænge 
mælkekasse-gynger.

Trekantet byggeklods.

Vogn og buet modul, der kan 
bruges i flere sammenhænge.

Hjul , der gør det nemmere 
at mobilisere mælkekassen.

Mælkekasse-landskab 
kreeret med forskellige 

simple stænger.
Rutsjebane 
med trappe af 
mælkekasser.

Multifunktionelt 
buet modul

Legevogn med plads til 
mælkekasser.

Mælkekassen brugt 
som udendørs 
staffeli.

Mælkekassen brugt 
som TV-møbel og 

siddeplads.

Tema-moduler 
der kan sættes på 

mælkekassen.

Robust radio placeret 
indeni en mælkekasse.

På baggrund af de første fem skitseringsrunder, diskuteres 
kvaliteter og kritikpunkter, der danner grundlag for ud-
vælgelsen af de otte koncepter, som projektgruppen finder 
mest interessante. F.eks. har muligheden for at kunne bygge 
til og tage fra været en i fokus. Størstedelen af de udvalgte 
koncepter har været gennemgående hovedtemaer i kon-
ceptudviklingen, og varianter af disse har været skitseret 
flere gange. 

Efter udvælgelsen videreudvikles de otte koncepter på skift, 
og et uddrag af disse skitser er at finde på de næste sider. 
Efter hver runde evalueres outputtet, og projektgruppens 
overvejelser noteres. Til højre ses en oversigt over de otte 
koncepter der videreudvikles.
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3. ENKELT VIPPE KONCEPT1. LEGO KONCEPT

2. HJUL KONCEPT 4. DOBBELT VIPPE KONCEPT

Moduler i halv højde 
af mælkekassen.

Vogn med plads til 
mælkekassen, der 
kan hægtes sammen 
med flere.

Fleksibil vogn, der muliggør 
at kassen sidder på flere 
måder.

Trekantet modul, der 
gør det muligt, at 

bygge skævt.

Klemme, der gør 
det muligt at sætte 

mælkekassens sider 
sammen, og lave 

huller i konstruktion.

Modul, der gør 
det muligt at lave 

huller i de kon-
struktioner, som 
børnene bygger.

Buet emne, der 
kan vippe sidevers 

med en eller flere 
mælkekasser.

Hult buet modul 
med plads til flere 

mælkekasser og 
børn.

Separate vippemod-
uler der kan hægtes 
sammen.

Vippe med plads til 
to børn. Plads til at 
de kan støtte 
fødder på hver side 
af mælkekasserne.

Riller på modulet 
muliggør, at de kan 
sættes sammen 
med mælkekassen.

Buet modul, der kan bruges 
som vippe, men også som 
overdækning.

Vippemodul med plads   
til fire mælkekasser, der 
kan placeres forskelligt.

Vogn med reb, 
så børnene kan 

trække hinanden.

Vogn, der gør 
det nemmere 
at mobilisere 

mælkekasser fyldt 
med legesager.

Simpelt buet modul, der 
kan bruges under eller 
ovenpå mælkekassen.
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7. GYNGE KONCEPT5. OPBEVARING KONCEPT

6. LEGETRÆ KONCEPT 8. TEMA ADD-ON KONCEPT

Koncept hvor 
mælkekasserne kan 

hænge på snore med 
påmonterede kroge.

Stativ med dupper, 
som børnene kan 

kravle på og gå 
armgang i.

Snore der kan fastgøres i 
mælkekassens hjørner, der 
allerede har hul til det.

Gynge til de mindste, der 
er tæt på jorden og med 
stativ, så de selv kan sætte 
sig igang.

Hængende 
mælkekasser 
der danner 
forhindringsbane.

Tal der kan sættes på kassen og 
f.eks. danne et vinderpodie. Kan 
også indgå i andre lege.

Moduler med kørebane, 
der kan sammensættes 
på forskellige måder og 
danne nye kørebaner.

Stativ med elas-
tiske gynger, der 
kan bevæge sig 
op og ned.

Dyrehoveder og haler, 
der kan sættes på 
mælkekassen og 

indgå i leg.

Riddertårn, der kan transformere 
mælkekassen til en borg.

Træ med plads til 
gynge og klatrearme.

Ramme der omfavner 
mælkekasserne når 
ikke i brug, og som 
børnene samtidigt kan 
lege på.

Klemme der kan holde 
mælkekasserne sammen 
og danne reol.

Vogn med plads til 
flere mælkekasser.

Modulært træ med tre 
arme, der kan bruges 
til forskellige formål.

Legetræ med 
dupper og arme 

som børnene kan 
klatre på.
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PRÆSENTATION FOR PÆDAGOGER
På de næste sider ses de tre udvalgte koncepter; legetræ, 
vippe og vogn med hjul. Koncepterne er en kombination af 
de bedste ideer fra skitseringen, hvor f.eks. vippen nu kan 
sættes sammen til en større. Hvert koncept er rentegnet på 
hver deres ark med henblik på præsentation for en række 
pædagoger. De tre koncepter præsenteres for i alt seks 
pædagoger enkeltvis, fordelt på to lokale børnehaver, der 
først sættes ind i tankerne bag konceptet.

For at hjælpe diskussionen på vej stilles pædagogerne en 
række spørgsmål, hvor de f.eks. skal tage stilling til hvilket 
koncept der vil fungerer dårligst i forhold til henholdvis de 
yngste og ældste børnehavebørn, hvad vil være farligst, 
hvad de mener børnene vil synes er sjovest og hvilket kon-
cept de helst ville have til deres legeplads. Pædagogerne 
bedes begrunde alle deres valg og holdninger, for at sikre 
mest muligt brugbar respons.

Pædagogernes kritik, positivt som negativt, er på de følgen-
de sider opsummeret.

Udvælgelse af tre koncepter
Det ønskes at skære ned i antallet at koncepter & udvælge 
de tre koncepter med mest potentiale. I udvælgelsen læg-
ges der vægt på udviklingsmuligheder, og om der er mu-
lighed for at koncepterne kan forlignes med strategien for 
produktet.

VALG AF TRE KONCEPTER
Hvert koncept evalueres af projektgruppen, hvor gode og 
dårlige egenskaber noteres. Det overvejes om nogle af de 
gode kvaliteter i de fravalgte koncepter kan inddrages i de 
koncepter, der tages med videre, for på den måde at bibe-
holde alle gode ideer fra idegenereringen.

Dobbelte og enkelte vipper
De to vippe-koncepter, dobbelt vippe og enkelt vippe, in-
deholder mange af de samme kvaliteter. f.eks. at modulet 
kan bruges i flere sammenhænge. Da det vægtes højt, at 
flere børn kan deltage i legen, har idegenereringen på en-
kelt vippe konceptet også bevæget sig mod at være en 
vippe med plads til flere børn. Derfor besluttes det at gå 
videre med vippen med plads til flere børn, med mulighed 
for at inkorporere gode elementer fra skitseringen på enkelt 
vippe konceptet. F.eks. overvejes det om det massive buede 
modul skal have være en hul struktur.

Gynger og legetræer
Projektgruppen finder gynge-elementet hvor mælkekassen 
indgår  interessant, men ser ikke dette som et enkeltstående 
koncept, da dette virker for banalt. I stedet inddrages 
gynge-ideen i legetræ-konceptet, hvor disse kan monteres 
på nogle af træets arme. Legetræet giver mulighed for et 
multifunktionelt legelandskab på legepladsen, som projekt-
gruppen ser stort potentiale i, og tager derfor konceptet 
med videre. Her er dog en del sikkerhedsmæssige forhold 
der skal overvejes, og inddragelsen af mælkekassen skal 
desuden tænkes et skridt videre.

Lego & konstruktioner
Det besluttes at fravælge lego-konceptet da det indeholder 
mange af de samme kvaliteter som mælkekassen allerede 
besidder. Det vil være godt for især de ældste børn, at have 
mulighed for mere avancerede konstruktioner, men projekt-
gruppen vil gerne have at det endelige koncept skal rumme 
flere aspekter. Konstruktions-mulighederne holdes i bagho-
vedet i udviklingen af de udvalgte koncepter.

Hjul og vogne
Konceptet med hjul tages med videre, da det besidder no-
get andet end de andre udvalgte koncepter. At produktet er 
mobilt giver muligheder for mange rollelege, f.eks. bil eller 
barnevogn, hvor flere børn indgår i legen, og børnene kan 
ligeledes udvikle deres motoriske kunnen gennem leg med 
konceptet.

Opbevaring og oprydning
Det vurderes ar de skitserede opbevaringskoncepter inde-
holder for lidt læring for børnene til at tages med videre. At 
gøre det nemmere at opbevare legesager og rydde op, er i 
højere grad et aspekt der gavner pædagogerne, og derfor 
fravælges opbevaring.

Tema add-on’s
Sidst vurderes de skitserede konceptforslag til add-ons med 
specifikke tema-referencer. Konceptet fravælges, da pro-
jektgruppen ser en risiko i at børnenes fantasi begrænses, 
hvis produktet definerer legens tema, som observeret under 
de initierende kontekstanalyser.

Det vælges derfor at gå videre med vippe-, legetræ- og hjul-
konceptet.

SKITSER ELLER MODELLER?
I den første børnehave blev der udelukkende præsenteret 
skitser, hvorimod børnehave nummer to blev præsenteret for 
modeller i 1:10 af hvert af de tre koncepter. Projektgruppen 
valgte at lave modeller ved anden fremvisningen for at se, 
om dette ville kunne kvalificerer diskussionen. Situationen 
viste sig at være det modsatte af, hvad projektgruppen på 
forhånd havde forestillet sig. Pædagogerne præsenteret for 
modellerne havde svært ved at forestille sig børnenes inter-
aktion med produktet, og produktets dimensioner i forhold 
til barnet. Derfor måtte projektgruppen ved andet forsøg 
igen tage skitserne, hvor børnene er indtegnet, i brug. For 
at undgå denne situation, kunne projektgruppen have lavet 
børn i 1:10, som kunne placeres på modellerne i forskellige 
brugssituationer.

1:10 MODELLER AF DE TRE KONCEPTER
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LEGETRÆ
Pædagogerne blev først præsenteret for legetræ-konceptet, 
hvilket tænkes som ‘træer’, der kan sammensættes til land-
skaber på legepladsen. Heri kan børnene svinge sig, gå på 
line, klatre og samtidig kan man koble mælkekassen på som 
f.eks. gynge.
Pædagogerne var generelt begejstrede for dette koncept, 
som de mente børnene vil finde sjovt, da det indeholder 
mange af de elementer børnene kan lide. Pædagogerne 
mente også at konceptet vil udfordre børnene, især de 
ældste, men var lidt bekymrede for højden og underlaget. 
De mente også, at træerne kan bruges i mange forskellige 
lege, og lege hvor mange børn er med samtidig. En anden 
god egenskab som blev nævnt til træ-konceptet er, at det vil 
blive ved med at være sjovt for børnene, da det hele tiden er 
muligt at finde på nye lege. Pædagogerne mente desuden 
at træet vil træne børnenes grovmotorik.

VIPPE
Hernæst blev vippe-konceptet præsenteret, som et element 
der i én funktion fungerer som vippe og en anden som et 
element der kan lave huller i børnenes konstruktioner med 
mælkekassen. Desuden blev muligheden for at sætte flere 
vipper sammen ved hjælp af mælkekassen, præsenteret.
Også dette koncept var pædagogerne generelt positivt 
stemt overfor, da de fandt, at det er godt, at vippen kan bru-
ges i flere lege. At der kan indgå to eller flere børn omkring 
produktet var pædagogerne enige om, vil udfordre børnene 
socialt. Selvom pædagogerne var begejstrede for mu-
ligheden for at kunne sætte vipperne sammen, var de skep-
tiske overfor at bruge mælkekassen som samler, da dette 
virker farligt. De udtrykte også, at der kan opstå farlige situ-
ationer, hvis børnene får fingre eller fødder i klemme under 
vippen. Det at vippen kan bruges i flere situationer, mente 
pædagogerne vil være godt for børnenes grovmotorik. Dette 
gælder både når børnene vipper, men også når de klatre op 
på vippen når den vender om. De mente desuden også at 
dette koncept vil henvende sig specielt til de yngste børn.

Pædagogernes evalueringLEGETRÆ

VIPPE

VOGN

VOGN
Til sidst præsenteredes vogn-konceptet, som består af et 
element med hjul, hvorpå mælkekassen kan placeres og 
derved skabe en vogn. Flere vogne vil desuden kunne sam-
mensættes til en kæde.
Dette koncept udtrykte pædagogerne ikke lige så meget be-
gejstring overfor, som de to første koncepter.
Selvom de fandt, at dette koncept kan indgå i mange lege 
og slog fast at børnene elsker at trække rundt med hin-
anden, udtrykte flere pædagoger at de så dette koncept 
som farligt, hvis ikke mælkekassen sidder ordentligt fast. 
Også konceptets holdbarhed blev betvivlet, da f.eks. hjul 
er særligt udsatte på en legeplads. Dog så pædagogerne 
ingen problemer i, at et barn vil kunne til at trække tre-fire an-
dre børn. At vognene kan sættes sammen, blev også anset 
som værende en fordel, da det igen ville gøre at flere børn 
kan indgå i legen og derigennem få trænet deres sociale 
kompetencer. Flere pædagoger frygtede at vogn-konceptet 
hurtigt vil kunne blive domineret af de ældste børn.
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Konklusion på evaluering
Projektgruppen havde planlagt at videreudvikle på alle kon-
cepter ud fra de kommentarer og den kritik der blev indsam-
let under præsentationen for pædagoger. Efter evaluering 
af præsentationen, besluttes det dog at fravælge vognkon-
ceptet, da det var det mindst populære koncept blandt 
pædagogerne. Deusden var der blandt pædagogerne 
enighed om, at børnene ville få mindst læring og udbytte 
ud af vognkonceptet, og projektgruppen blev samtidigt 
gjort opmærksom på, at der findes lignende redskaber, hvor 
f.eks. flere legecykler eller vogne kan sammenkobles. 

Pædagogerne blev, som tidligere nævnt, bedt om at vælge 
hvilket koncept de mente var bedst, og hvilket de helst ville 
have til deres børnehaves legeplads. Her valgte de fleste 
pædagoger legetræ-konceptet, mens de dog også var 
meget positivt stemt overfor vippekonceptet. En af pædag-
ogerne fortalte f.eks., at de for nylig havde haft en snak med 
børnene om, hvad de gerne ville have til legepladsen, hvor 
de yngste piger i børnehaven havde ytret ønske om, godt at 
kunne tænke sig en lyserød pigevippe.

“De yngste piger kunne godt tænke sig 
 en lyserød pigevippe.”
  Pædagog, Børnehuset Egholm Færgevej

På baggrund af disse indformationer er besluttes det at gå 
videre med legetræ- og vippekonceptet, som vil videreud-
vikles med heblik på til sidst at kunne vælge et af de to kon-
cepter.
Det besluttet ligeledes at lave en markedsanalyse på produk-
ter, der vil kunne konkurrere med koncepterne, for at undgå 
at designe et produkt, der allerede findes i handlen.

Præsentation af de tre koncepter.
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været muligt at finde et enkelt multifunktionelle produkter. 
Undersøgelse af mobile produkter findes i Appendiks 8.

Sidst er det værd at nævne, at ingen af de ovenfor viste 
produkter har mulighed for at kunne bygges sammen, og 
derved tilpasses antallet af børn, der deltager i legen. Dette 
er igen med til at differentiere vippe-konceptet, og vil derfor 
bibeholdes i videreudviklingen.

bag legetræ-konceptet, og vil forsøges bibeholdt i videre-
udviklingen. Ingen af ovenstående løsninger indeholder mu-
ligheden for også at kunne bruge alternative legeredskaber.

Ovenfor er vist en række produkter, der på den ene eller 
anden måde, kan konkurrere med projektgruppens vippe-
koncept. 
Blandt produkterne er mange statinonære løsninger, der 
er fastgjort til underlaget. Vippe-konceptet differentierer sig 
fra de statinonære produkter ved at være mobilt og derved 
skabe mulighed for brug i andre sammenhænge, som f.eks. 
til at afgrænse et rum, til at klatre på, eller til at lave huller i 
de konstruktioner børnene bygger med alternative legered-
skaber.
De mobile vipper fra henholdsvis Coop og Ikea giver børnene 
mulighed for at flytte på produktet og derved øve deres grov-
motorikske egenskaber. De to mobile vipper er designet til at 
kunne bruges både ude og inde, men i den hårde kontekst, 
som en børnehaves legeplads er, vurderes de ikke at kunne 
holde særlig længe. Her er det vigtigt at vippe-konceptet ad-
skiller sig, ved at i kraft af form og materiale at kunne holde 
mange år.

Det har ikke været muligt at finde eksempler på hverken 
stationære eller mobile vipper, der giver mulighed for, eller 
lægger op til at kunne bruges i andre sammenhænge. Ved 
undersøgelse af andre mobile redskaber har det også kun 

Det ønskes at danne et overblik over produkter på mar-
kedet, der vil kunne konkurrere med projektgruppens initie-
rende koncepter. Samtidigt undersøge produkternes funk-
tioner og udformning, for at gøre projektgruppen i stand til at 
differentiere sig fra lignende produkter på markedet.
Produkternes prisleje kommenteres ikke på nuværende tids-
punkt, men vil senere anvendes til at fastlægge et prispunkt 
for det endelige produkt.

Ovenfor ses et udpluk af produkter, der alle rummer et klat-
relement, der kan udfordre børns motorik. Som udvalget 
vidner om, er der mange produkter på markedet, som er 
bygget op omkring en struktur, der minder om legetræ-kon-
ceptets. Groft sagt er ovenstående produkters funktioner 
ens, og differentiationen mellem dem er defineret af produk-
tets styling. 
Det er derfor vigtigt i videreudviklingen af legetrækonceptet, 
at tilføre nye funktioner eller muligheder, der kan adskille det 
fra de produkter, der allerede er på markedet. 

De nuværende produkter rummer alle muligheden for at 
børnehaven kan sammensætte produktet efter deres behov, 
økonomi og kontekst. Dette er ligeledes en central tanke 

Markedsundersøgelse
KLATRE-REDSKABER TIL LEGEPLADSEN VIPPE-REDSKABER TIL LEGEPLADSEN

LEGETRÆ VIPPE

Kompan

Kompan

Kompan

Kompan

Kompan
Uniqa

Kompan

Kompan

Hags

Ledon

Hags

Coop

Ledon

Ledon

Cado

Hags

Coop

Kompan

Hags

Kompan

Kompan

Kompan

Ledon

Hags

Hags Ikea

Ledon

Hags

•    Muligheden for at kunne bruges i flere situationer 
          end som vippe bibeholdes i videreudviklingen.

•    Muligheden for at kunne bygge flere vipper sam-
          men, bibeholdes ligeledes.

• I videreudviklingen af legetrækonceptet er det 
       vigtigt at fokusere på andre udformninger, mulig-
       heder og funktioner, der kan differentiere produktet   
       fra andre produkter på markedet.

• Mulighed for at kunne vælge elementer og tilpasse 
       løsningen til den specifikke børnehaves økonomi 
       og kontekst bibeholdes i videreudviklingen.
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Konceptudvikling 2.0
I denne fase ønskes det at videreudvikle de to koncepter. I videre-
udviklingen vil der blive taget højde for resultatet af den forgående 
markedsanalyse, samt kritikpunker fra pædagogerne. Herefter 
udvælges det endelige koncept, som vil afprøves på en gruppe 
børnehavebørn i en 1:1 funktionsmodel.



UDVIKLING AF LEGETRÆKONCEPT
Pædagogernes kommentarer til legetræskonceptet tegnede 
et billede af legetræet som et koncept primært til de ældste 
børnehavebørn, da det udfordrer deres grovmotorik.
I udviklingen af legetræet er der derfor lagt vægt på at ud-
vikle konceptet, så det appelerer mere til de yngste børne-
havebørn.
Projektgruppen vurderer også, at legetræ-konceptet ikke 
direkte lægger op til samarbejde, hvorfor der i en af skitser-
ingsrunderne er lagt vægt på at udtænke et samarbejdsele-
ment, eller et element hvor børnene kan påvirker hinanden 
under legen. 
Sidst er den største svaghed ved legetrækonceptet, at der 
findes mange lignende produkter på markedet, og at den 
simple konstruktion gør, at børnehaverne selv vil kunne 
lave et lignende produkt med f.eks. de rafter, de har til rå-
dighed på legepladsen. Derfor ønskes det at videreudvikle 
legetræets stamme/base, så denne bliver mere kompleks 
og kan indeholde flere funktioner og mulighed for leg.

UDVIKLING AF VIPPEKONCEPT
Vippekonceptet har ligeledes en simpelt form og konstruk-
tion, og derfor arrangeres en skitserunde, hvor andre mulige 
udformninger udforskes. Den simple konstruktion ses dog 
ikke som en lige så stor svaghed, som ved legetræet, da 
denne trods til enkelhed, ikke nemt kan laves af andre ting i 
børnehaverne.
En central del i vippekonceptet, og noget af det der adskiller 
konceptet fra andre produkter på markedet, er at flere vipper 
kan sættes sammen til en større, afhængigt af hvor mange 
børn der deltager i legen. Det oprindelige samlingsprincip 
bestod af, at en mælkekasse ville kunne passe ned over riller 
i sædet og dermed holde vipperne sammen. Det vurderes 
dog at denne løsning ikke vil opfylde formålet, og det er der-
for vigtigt at udtænke en ny løsning, der ikke er til gene, og
samtidigt gør det nemt at sætte to vipper sammen.

Konceptudvikling 2.0

Videreudvikling af de to koncepter.
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Udvikling af Legetrækoncept
YNGSTE, ÆLDSTE & SAMARBEJDE

En vippe monteret 
mellem en af pælene, 

hvor de store kan 
hjælpe de små.

Gennemgående reb gør at børnene 
med deres vægt påvirker hinandens 
højde.

Et barn fylder sand 
i en spand, hvilket 
gør at det andet 
barn hæves.

Et hult rør 
udenpå en 
stang kan 
man snurre 
rundt på.

Pæl, der synligt 
viser hvor varm 
den er. Børnene 
kan røre og få 
en forståelse for 
temperatur.

Dupper på pælene, 
tilfører konceptet et 
ekstra klatreelement.

Tovtrækningselement, 
   der vil kunne indgå i 
     legetræs-konceptet.

Gennemgående reb, så børnene 
påvirker hinanden når de klatrer.

Et hult rør hængende 
i en stang  kan man 

kravle igennem mens 
det svinger. Gynge med 

bløde gummihår, 
kan bidrage til 

børnenes taktile 
forståelse

Elastiske arme 
på træerne kan 

træne børnenes 
proprioseptive 

sans.

Tovgang mellem 
legetræerne.

ANDRE UDFORMNINGER AF BASE Basen er opdelt i 
moduler, med forskel-
lige klatremuligheder, 

farver og overflader.

Cirkulære rammer 
hævet fra jordet i 
forskellige højder.

Hul base med 
mulighed for 

at klatre både 
udenpå og 

indeni.

Buede rør istedet 
for lodrette.

En lavere 
  svingstang til 
    de yngste.

Riller
Dupper

Bøjler

Moduler med rum, 
som børnene kan 
klatre på eller 
opholde sig i.

Trekantede sider der fungerer som 
klatrevæg, med stænger imellem.
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I dette afsnit evalueres videreudviklingen af de to koncepter, 
med formål at kunne vælge ét af koncepterne. I evalueringen 
har projektgruppen lagt vægt på potentialet for at opfylde de 
kriterier, der vægtes højt i den Key Performance Indicator 
opstillet under i strategien.

Den største svaghed ved legetræ-konceptet var før videre-
udviklingen en for simpel konstruktion, som først og frem-
mest ligner nuværende produkter på markedet, og næst 
er så simpel at børnehaverne selv ville kunne konstruere et 
lignende produkt. En løsning på dette kunne være en hul 
base i forskellige højder, som skitseret under Andre udform-
ninger af base. Denne base vil børnene kunne klatre indeni 
og udenpå, og den vil kunne skabe rum i konstruktionen.
Projektgruppen mener dog ikke at dette differentierer kon-
ceptet tilstrækkeligt fra andre klatreredskaber på markedet.
Resultatet på skitserunden der havde fokus på at udtænke 
et samarbejdselement i legetrækonceptet, er en række el-
ementer som vil kunne kobles sammen med det nuværende 
legetræ-koncept. Projektgruppen vurderer dog, at det vil 
være stærkere, hvis produktet i sin helhed ligger op til sa-
marbejde og at et samarbejdselement ikke bliver en valgfri 
del for børnehaverne. Samtidig har det været svært at finde 
en løsning, der vil fungere for både de ældste og yngste 
børn på samme tid.

Under skitsering på andre udformninger af vippekonceptet 
er det blevet klart for projektgruppen at den oprindelige 
grundform har mange af de ønskede egenskaber. F.eks. vil 
vippen, ifølge pædagogerne, fungere for både de yngste og 
ældste børnehavebørn. Samtidig har vippen kun én definer-
et funktion, nemlig som vippe, hvilket gør at der er mulighed 
for at bruge den på andre måder, hvis den vendes.
I udviklingen af måden hvorpå vipperne sættes sammen er 
flere nye ideer kommet frem, f.eks. at sætte dem sammen 
med et stort elastik på ydersiden af ryglænet. Dog vurderes 
det, at ingen af løsningerne er tilfredsstillende, og denne de-
talje skal derfor genovervejes på et senere tidspunkt.
Under skitseringen udvikledes et koncept, hvor børnene 
står op på vippens inderside, i stedet for at sidde ned på et 
sæde. Denne mulighed mener projektgruppen er værd at 
udforske nærmere.

Da det ikke har været muligt at tilpasse legetræet de op-
stillede kriterier for et nyt produkt, vælges det at gå videre 
med vippen. Det ønskes at teste det udvalgte koncept, og 
afgøre, om løsningen hvor der er et defineret sæde skal be-
holdes, eller om børnene hellere skal stå op. De to udgaver 
af konceptet afprøves i det følgende.

Evaluering
ANDRE UDFORMNINGER

Udvikling af vippekoncept

Åben konstruktion med stang i midten, som 
kan bruges både som vippe og klatremodul.

Åben vippe, 
hvor børnene 
også kan 
sidde med 
ryggen mod 
hianden.

Vippe med 
tværgående stænger, 
der kan bruges som 

håndtag.

Vippe hvor sædet 
er en integreret del 
af den overodnede 

form.

Børnene kan stå på vippens 
bund og holde i håndtag imens.

Børnene kan stå op og holde 
ved et fælles håndtag placeret 
midt på vippen.

Puslespils-kobling 
i ryglænet

Stort gevind på 
vippens side.

Sammensæt-
ning af moduler 
med elastik.

Sammenkobling 
med magneter.

Konkav vippe, med   
sammenkobling i 
siden.

Sammenkobling med 
positiv og negativ 
form i vippens side.

Puslespils-
kobling i sæde.

Gummebelægning 
for at skabe friktion. Oppefra

Fra siden.

Små tapper på vippens 
side til sammenkobling.

SAMMENSÆTNING

Buede moduler der 
kan sættes sam-
men til en cirkel.
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For at kunne afgøre om produktet skal have et defineret 
sæde, som børnene kan sidde på, eller om de skal stå på 
vippens bund, konstrueres to 1:1 funktionsmodeller i pap - 
en for hvert tilfælde. Modellen med sæde benævnes i dette 
afsnit Vippe 1 og den anden model benævnes Vippe 2.
En afprøvning med børnehavebørn i alderen 3-6år arranger-
es, hvor det ønskes at observere, hvordan børn i forskellige 
aldre interagerer med hver model. Der ses særligt efter hvor 
barnet griber og holder fast i modellen, om de kan mobilise-
re modellen, om de bruger modellen i forskellige situationer, 
om der er nogle farlige situationer og hvordan dimension-
erne på modellen er i forhold til barnet.

FREMGANGSMÅDE
Afprøvningen af modellerne foregår ved Børnehuset Egholm 
Færgevej, hvor projektgruppen har fået lov at låne børne-
havens musikrum.
For at kunne skelne mellem de yngste, mellemste og æld-
ste børnehavebørns interaktion med modellerne sammen-
sættes aldersopdelte hold, der på skift tester modellerne 
i intervaller af cirka 20 minutter. Børnene opdeles også i 
drenge og piger, da disse, i følge en pædagog, kan have 
forskellig tilgang til afprøvningen.
I alt testes modellerne af seks hold bestående af fire til fem 
børn hver; 3-4-årige piger, 3-4-årige drenge, 4-5-årige piger, 
4-5-årige drenge, 5-6-årige piger og 5-6-årige drenge.
Når børnene træder ind i lokalet, er modellerne stillet op som 
vist på billedet til højre; den ene som vippe og en anden 
vendt på hovedet, for at se om børnene vil forstå at bruge 
begge modellers forskellige anvendelsesmuligheder.
Mens børnene afprøver de to modeller, er der en pædagog 
til stede. Pædagogens reaktion observeres også, da det er 
vigtigt at pædagogerne er trygge ved børnenes leg med 
med produktet.

På de næste sider vises billeder fra afprøvningen, hvor for-
skellige situationer er gengivet. Herefter vil det på baggrund 
af afprøvningen afgøres, om vippen skal have et defineret 
sæde eller ej.

Afprøvning 1.0

opstilling før test i børnehaven.

VIPPE 1

VIPPE 2
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Man kan også lægge vippen ned på siden og bruge den til at gå på line.

Man kan sidde mod hinanden og vippe og holde fast i vippens sæde.

Man kan sidde ryg mod ryg og holde fast i ryglænet, mens en ligger nedenunder.

AFPRØVNING AF VIPPE 1
Hulrummet mellem sæde og bue i Vippe 1 var populært 
blandt børnene. Det blev brugt til at ligge i, når andre børn 
vippede, som vist til højre, men også til at kravle igennem 
når vippen stod oprejst. Børnene brugte sædet i vippe-
funktionen på mange forskellige måder - nogle sad mod 
hinanden, mens andre sad ryg mod ryg, for at kunne holde 
ved ryglænet. Sædet viste sig at være højt for de yngste 

og mellemste børn, der havde svært ved at komme op og 
ned fra vippen. Som det ses ovenfor, er de yngste børns 
ben også for korte til at kunne nå ned og støtte på vippe-
buen i papmodellen, hvilket resulterer i usikre siddestillinger. 
De største børn sad eller lagde sig ned på vippens sæde 
i vippefunktion, men brugte i højere grad de andre opstill-
inger med Vippe 1.
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Med lidt god vilje, kan man næsten være fire piger på vippen ad gangen.

De yngste kan sidde nede i vippen og holde ved håndtagene på forskellige måder.

Man kan stå mod hinanden og holde fast i håndtagene, mens man vipper.

AFPRØVNING AF VIPPE 2
Vippe 2 var god til børn i alle aldre. De små kom på vip-
pen ved at kravle under håndtaget og havde en lidt mere 
forsigtig omgang med vippen. Her kunne de sidde eller 
ligge nede i vippen og være i kontakt med jorden, mens 
de havde fat i håndtagene. De store kom typisk på vippen 
ved at gå over håndtaget og de både stod op, hængte sig 
i håndtagene og bruge benene til at sætte vippen igang. 

På Vippe 2 var det også meget forskelligt, hvor mange børn 
der var på den ad gangen. Der blev spottet op til fire børn 
på vippen på samme tid. 
Når vippen uden sæde blev vendt om, blev der skabt et 
rum under buen, hvor især pigerne hurtigt søgte ind.
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Hvis man lægger hele sin vægt i, kan man vippe sine to kammerater.

Vægten på modellen gør det muligt selv at vende vippen.

Man kan træde på sæde/håndtag og møvre sig op ovenpå vippen og sidde.

BØRNENES HÅNDTERING
Børnene forstod at modellerne kunne vendes og lægges 
ned, og benyttede sig hurtigt af det. Vægten på modellerne 
gjorde det muligt for børnene selv at vende vippen, og fak-
tisk var modellerne så lette, at et barn selv kunne løfte hele 
produktet op fra jorden.
Når modellerne blev vendt med bunden i vejret, kunne 
børnene bruge sæde eller håndtag som trin for at komme 

op på vippebuen eller de kunne hive sig op vha. de udstik-
kende stoppere.
For at komme ned, gled de yngste børn som regel ned 
ad siden som en rutsjebane, hvorimod de ældste børn 
hoppede fra oprejst position.



83 84

OMvendt kan vippen være bro, og man kan lege de tre bukkebruse.

Man kan også hænge sig mellem vippens håndtag og lege, at man er en abe.

Når to vipper sættes sammen, kan man lege, at det er en bil eller en båd.

FORSKELLIGE LEGE
Projektgruppen havde ikke turdet håbe på at børnehave-
børnene ville påbegynde rollelege i det korte tidsrum, men 
der blev leget alt lige fra bil og sejlbåd til de tre bukkebruse. 
Modellerne blev oftest brugt i rollelege, når de var vendt på 
hovedet eller lagt på siden. 
Især de ældste børn fandt det sjovt at sætte modellerne 
op ad hinanden på forskellige måder, og brugte dem som  

moduler. De yngste fandt også på, som vist på billedet ov-
enfor, at lægge begge vipper ned og sætte dem op mod 
hinanden, så de kunne sidde eller gå på vippens sider eller 
lege, at de var ude at sejle eller køre en tur.
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PÆDAOGEN
Pædagogen der overværede afprøvningen virkede generelt 
tryg ved situationen og var ikke nervøs ved at børnene kla-
trede og på modellerne eller f.eks. svingede sig i modellens 
håndtag. 
Dette stemmer godt overens med det ubekymrede billede 
projektgruppen har malet af pædagogen tidligere i rap-
porten. Dog var det interessant at observere om der opstod 
situationer under leg med vipperne, der ville gøre pædago-
gen bekymret.

VALG AF KONCEPT
Det vælges at gå videre med Vippe 2, som giver mulighed 
for at stå op og vippe, da den rummer flere muligheder, og 
var god til både de yngste og ældste børn, der kunne bruge 
den på deres præmisser.
Desuden ses hule-effekten, når Vippe 2 vendes på hovedet, 
som et positivt element, der vil kunne indgå i mange lege.
Det populære hul i Vippe 1 vil kunne skabes ved at placere 
mælkekasser under håndtagene på Vippe 2, når denne 
vender på hovedet.

BRUGSSITUATIONER
Selvom produktet er tiltænkt at kunne indgå i mange for-
skellige lege og på forskellige måder, vurdererer projektgrup-
pen at det er nødvendigt at definere primær, sekundær og 
tærtiære brugssituationer. Dette for at kunne sammenligne 
konceptet med produkter på markedet, samt se på hvilke 
sikkerhedsregler, der gælder for denne type produkt. Priorit-
eringen opstilles på baggrund af Afprøvning 1.0.
1. Konceptet bliver omtalt som ‘vippe-konceptet’, og funk-
tionen som vippe anses også for at være den primære funk-
tion for produktet. Herunder hører også, at flere vipper kan 
sættes sammen til en større vippe.
2. Efter afprøvningen er det tydeigt, at det var populært at 
vende vippen på hovedet, og klatre op på og gemme sig 
under den. Denne funktion er ikke til at komme udenom, og 
ses derfor som den sekundære funktion.
3. Den tærtiære funktion, vurderes at være, når produktet 
lægges ned på siden, da denne funktion også flitiigt blev 
brugt under afprøvning.
Brugssituationer hvor mælkekassen indgår opstilles ikke 
som en af de tre primære funktioner, da det vurderes, at 
mælkekassen vil kunne indgå i alle tre situationer.

Afprøvningen af modellerne hos Børnehuset Egholm Fær-
gevej danner baggrund for at beslutte hvilken type vippe, der 
skal detaljeres i det videre forløb.

VIPPE 1
Som tidligere beskrevet var sædet på den første vippe lidt 
for højt til de mindste børn. Hvis ikke børnene sad ryg mod 
ryg og brugte ryglænet til at holde ved, sad børnene usikkert 
på sædet. Det ønskes, at børnene skal være i kontakt med 
hinanden under legen og derfor ikke, at vippen lægger op til 
at de sidder ryg mod ryg.

Hulrummet under sædet var aldeles populært, både mens 
der blev vippet og når modellen stod vendt på hovedet. 
Selvom børnene syntes det var sjovt at ligge under sædet, 
ser projektgruppen det som en potentielt farlig situation, når 
vippen er igang.
Som beskrevet brugte de ældste børn, især drengene, ikke 
vippefuntionen så aktivt i vippen med sæde. Det mistænker 
projektgruppen kan være fordi, det ikke var udfordrende 
nok.

VIPPE 2
Anden vippe fungerede bedre til både de yngste og ældste 
børn, formegentlig fordi det ikke er defineret, om man skal 
stå eller sidde på den indre flade. 
De ældste børn kunne derfor udfordre sig selv ved at stå op, 
hænge sig i håndtagene eller vippe hinanden vildt frem og 
tilbage, hvorimod de små havde mulighed for at sætte sig 
ned og have en mere forsigtig tilgang.
Desuden skabte Vippe 2 et rum under vippen, når den var 
vendt på hovedet. Her søgte pigerne, som beskrevet, hur-
tigt ind, og brugte rummet som hule. Dette giver vippen en 
ekstra dimension.

GENERELT 
Begge modeller blev mest brugt til rollelege, når de blev 
vendt på siden eller på hovedet. Dette mener projektgrup-
pen kan skyldes, at modellerne her ikke har en defineret 
funktion. Her bliver modellen et modul, som kan indgå i 
mange lege, og som børnene skal bruge deres fantasi til, at 
forestille sig hvad kan være.

Forskellen på de yngste og ældste børn var især tydelig, 
når de skulle op og ned fra modellen. F.eks. var de ældste 
børn gode til, når de skulle op ovenpå vippen, at lægge hele 
deres vægt indover modellen, for at undgå at den ville tippe 
ned over dem.

Resultat af afprøvning 1.0

OVERVEJELSER
Vægt
Vægten på de afprøvede modeller ligger på 5-6kg, som 
også muliggør at et barn alene kan løfte modellen. Et en-
deligt produkt vil højst sandsynligt veje mere, hvilket projek-
tgruppen ikke ser som et problem, da det ikke er meningen 
at et barn skal kunne løfte vippen. Som beskrevet i interview 
med ergoteauput Line Østergaard, vil det nærmere være en 
fordel, hvis produktet skal skubbes eller trækkes.

Stoppere
De trekantede stopperne på modellen blev oprindeligt påsat 
uden større omtanke, for at bremse vippens svingninger. Det 
viste sig dog at være en særdeles funktionel løsning, som 
børnene brugte i flere situationer. Der vil derfor i detaljeringen 
tages højde for, at der på produktet skal være et sådan ele-
ment, som også igen kan kombineres med stopperne.

Dimensioner
På baggrund af afprøvningen vurderes det, at størrelsen på 
vippens dimensioner var rimelige. Afstanden mellem de to 
ryglæn kan dog være lidt større, og det overvejes at lægge 
5cm til. Det vurderes også at håndtagene har en god højde 
til børn i alle aldre. Bliver det nødvendigt, vurderes det dog, 
at de vil kunne rykkes 5cm op, uden at brugen begrænses. 
Håndtaget har på modellen dimensionerne 3x7cm, hvilket 
fungerede udemærket, men disse dimensioner kan ændres 
hvis nødvendigt.
Ryglænets længde over håndtaget fastlægges til 27cm, så 
der kan stå en mælkekasse (der er 26 cm høj) under håndta-
gene, når produktet vender på hovedet. Afprøvningen viste 
desuden, at det er nødvendigt med ryglænet, da de største 
børn læner sig op ad det, når de står på vippen.
Modellen er kun 34 cm bred, og det vurderes ud fra afprøvn-
ing af afstanden mellem de to håndtag bør være større. 
Bredden på produktet fastlægges i første omgang til 41 cm, 
da dette passer til længden på en mælkekasse.

Sammensætning af vipper
Det har ikke været muligt at afprøve sammensætning af vip-
perne, men flere af børnene satte de to modeller op ad hi-
nanden, hvilket indikerer at sammensætningen, hvis muligt, 
ville blive brugt af børnehavebørnene. Denne mulighed fast-
holdes derfor i konceptet og vil blive behandlet i detaljerin-
gen.

+ 5cm

- 10cm

+ 5cm

Mulige ændringer af dimensioner.
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I dette afsnit vil projektgruppen forsøge at finde det prisleje, 
som det ønskes, at produktet skal holde sig under.
Da det ikke har været muligt at finde produkter på markedet 
med funktioner tilsvarende det valgte koncepts, vælges det 
at se på produkter, der opfylder den primære funktion, nem-
lig vippe-funktionen. Prislinien er lavet, for at danne et overb-
lik over prisniveauet på markedet, og som led i at fastlægge 
et prispunkt for det endelige produkt. Det vurderes, at det 
er rimeligt at sammenligne funktionalitet og pris, for på den 
måde bestemme prispunktet. Alle priser er ekskl. moms.

Som prislinien viser stiger prisen på produkterne i takt med 
hvor mange børn, der kan bruge produktet samtidigt. I den 
lave ende af skalaen findes simple plastikvipper i ét stykke 
og i den høje ende findes større vipper med flere dele og 
mere avancerede konstruktioner.
De dyreste produkter koster over 20.000 kr og den dyreste 
vippe koster knap 38.000 kr. I den anden ende af skalaen 
lægger prispunktet på omkring 2-300kr, hvorefter der er et 

Marked 2.0
spring op til de næste vippedyr, med et prisleje på omkring 
4000kr. Det endelige produkt vil have større funktionalitet og 
forhåbentlig større holdbarhed end de billigste produkter på 
markedet, og projektgruppen ser det derfor som rimeligt, 
at produktet vil være dyrere end disse. Produktet er også 
tiltænkt at kunne indgå i flere brugssituationer end de viste 
vippedyr til 4-5000 kr, 

Det vælges at stile efter en pris på max 6-8000kr (ekskl. 
moms), da dette er et prisniveau, hvor der findes andre vip-
per med mulighed for flere siddepladser. Disse produkter 
er også alle forholdsvis simple i konstruktionen, hvilket det 
valgte koncept gennem detaljering også forventes at blive.

Det ønskes dog stadig at udtænke en alternativ business-
model, der vil muliggøre at børnehaverne kan erhverve sig 
produktet gratis.

Produkt

Cado, 
16.975 kr.

Cado, 
10.975 kr.Coop, 

199,95 kr.
Kompan, 
4.130 kr.

Kompan, 
21.185 kr.

Lars Laj, 
8.549 kr.

PRIS
2.000 DKK 12.000 DKK8.000 DKK 18.000 DKK4.000 DKK 14.000 DKK10.000 DKK 20.000 DKK <6.000 DKK 16.000 DKK

Susan Legetøj  
259 kr.

Cado, 
17.900 kr.

Lars Laj, 
10.295 kr.

Kompan, 
7560 kr.

Kompan, 
6.365 kr.Kompan, 

6.010 kr.

Kompan, 
7.535 kr.

Cado, 
4.475 kr.

Skånebyg Leg, 
6.500 kr.

Skånebyg 
Leg,10.500 kr.

Ikea, 69 kr.

Hags,
6156 kr.

Hags,
12.110 kr.

Hags,
37.460 kr.

Ludus,
26.800 kr.

Coop,
699 kr.

Noles,
13.288 kr.

Noles,
24.770 kr.

Noles,
11.495 kr.

Noles,
13.038 kr.

Skånebyg 
Leg,13.900 kr.
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Da konceptet er forbeholdt legepladser i børnehaver, under-
søges gældende krav for legeredskaber på legepladsesr. 
Dette gøres, da et produkt skal godkendes som legered-
skab, for at kunne blive solgt i dette øjemed. Godkendelse 
af et legeredskab kan ske igennem TÜV, som er en uvildig 
og international anerkendt testorganisation.
Der skelnes normalt mellem mobile og stationære legered-
skaber, da de skal tage hensyn til hver sin standard [Ben-
netsen, 02.05.12], nemlig:

Stationære legeredskaber:
DS/EN 1176 - Legepladsredskaber
DS/EN 1177 - Stødabsorberende legepladsunderlag
Bevægeligt legetøj: 
DS/EN 71-serien - Legetøj - Sikkerhedskrav

Dog er projektgruppen, gennem Mogens Tom Jensen fra 
Legestafetten, blevet gjort opmærksom på, at der i visse 
stituationer kan være tvivl om hvilken standard et legered-
skab skal overholde, og at testhuset derfor kan blande disse 
standarder for at få en dækkende sikkerhed. Da det val-
gte koncept er mobilt, skal det egentlig overholde DS/EN 
71-serien, men projektgruppen har vurderet at det vil være til 
fordel at se på begge standarder, grundet konceptets skala 
og kontekst. 
Ofte skelnes der mellem legeredskaber, der er beregnet til 
børn under eller over 3år. Da målgruppen for dette projekt 
er børnehavebørn i alderen 3-6år, vil dette afsnit derfor kun 
beskæftige sig med de regler, der gælder for legeredskaber 
beregnet til børn over 3år.

Da standarderne er beskrevet på engelsk og ofte med sæt-
ninger der er åbne for fortolkning, er følgende krav projekt-
gruppens forståelse af de, for konceptet, relevante krav.

DS/EN 71-1
Gyngeheste og lignende legetøj:
Det gælder for gyngeheste og lignende legetøj at vippebuen 
skal have en begrænsning i dens bevægelse, hvilken til alle 
tider skal holde brugeren indenfor vippebuens ekstrem [DS/
EN 71-1, 2011].
Med denne formulering forstår projektgruppen at vippen 
skal have et defineret sving-interval, hvor den i yderste posi-
tion bliver bremset, så vippen ikke kan tippe over og smide 
barnet af.

Desuden skal denne type legetøj testes i forhold til statisk 
styrke og stabilitet, hvor testningsmetoder er givet i stand-
arden. 

Legeredskaber & Dansk standard
Punkt 8.21 beskriver hvordan produktet skal testes i forhold 
til statisk styrke. Måden hvorpå det skal foregå er ved, at 
sætte en last på produktet på stå- eller siddeflade i fem 
minutter. Når det er meningen at produktet skal bære mere 
end ét barn ad gangen, testes den med last for hvert barn 
på samme tid. Det er desuden givet at man under testme-
toder regner vægten af et barn som værende 50kg i en di-
ameter på 150mm, hvis barnet er mellem 3-14år. 

Punkt 8.23.1 beskriver hvordan produktet testes i forhold til  
stabilitet. Her skal produktet placeres på en flade med en 
hældning på 10 , hvorefter barnets masse placeres  på stå- 
eller siddefladen. Her skal det så undersøges om produktet 
tipper over. 

DS/EN 1176
I  DS/EN 1176, del 1, som beskriver de generelle sikker-
hedskrav for legepladsredskaber, står det beskrevet, at det 
generelt gælder, at et produkt skal passe til brugeren, og 
eventuelle farer skal kunne identificeres af barnet. Det skal 
desuden på alle tidspunkter være muligt for voksne at få 
adgang til barnet, hvis en situation kræver det.

Overflader
Generelt må overflader ikke give splinter og samlinger, f.eks. 
skal svejsninger være helt glatte. Der må ikke være dele med 
hårde eller skarpe kanter og derfor skal hjørner, kanter el-
ler udstikkende dele over 8mm have en rundings-radius på 
minimum 3mm.

Adgangsåbninger
Adgangsåbninger må ikke kunne låses eller have dimen-
sioner under 500mm.

Faldværn
Faldværn er et rækværk, der forhindre brugeren i at falde 
ned. Hvis ståfladen er 1-2m over jorden skal der være 
faldværn. Højden på faldværnet må ikke være mindre end 
600mm og ikke over 850mm, målt fra overfladen af platfor-
men.

Faldunderlag
Hvis en ståflade er over 600mm over jorden skal der være 
faldunderlag. Af DS/EN 1177 fremgår det hvilke materialer, 
der er egnede som stødabsorberende faldunderlag. Faldun-
derlag kan f.eks. være gummifliser, måtter, eller løst underlag 
som sand, savsmuld eller bark. Det stødabsorberende un-
derlag kan også blot være græs, hvis faldhøjden max er 1m, 
fra jordoverfladen til ståflade. 

1 m

OPSUMMERING
Idet det valgte koncept ikke direkte kan defineres som et ek-
sisterende legeredskab eller legetøj, kan det være svært at 
finde andvendelige sikkerhedskrav der skal overholdes. Ud 
over de listede krav til produktets sikkerhed, vil projektgrup-
pen forholde sig til mulige brugssituationer og herigennem 
bruge sin sunde fornuft, for at undgå farlige situationer. Der 
vil desuden blive regnet på produktets stabilitet og statiske 
styrke gennem detaljeringen.
Med dette udgangspunkt vil projektgruppen gå ud fra, at det 
vil være tilstrækkeligt for, at produktet vil kunne gå igennem 
en legetøjsgodkendelse ved testorganisationen TÜV.

Er ståfladen 1m over jorden, skal der være faldværn.



91 92

detaljering
I detaljeringen behandles relevante detaljer på produktet, 
og materialer og produktionsmetoder bestemmes. Til sidst 
afprøves de endelige dimensioner og sammenspil med 
mælkekssser i en 1:1 model på to børn på hendholsvis 3 
og 6år.
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Nedenfor ses en oversigt over de dele i konceptet, der i det 
følgende vil blive deltaljeret. Under hvert punkt er stikord, 
der viser hvad, der er fokus på i detaljeringen af hver detalje.

Oversigt over koncept

montering Håndtag

vippens indre bue

vippens ydre bue

skrid- & slidflade

Overordnet form
& Dimensioner

Produktion

Håndtag

Stoppere

ryglæn

Materiale &
overflade

sammensætning 
af flere produkter



95 96

SKITSERING PÅ VIPPENS PROFIL.

TEST AF FORSKELLIGE BUER.

PAPMODELLER I 1:1 AF UDVALGTE PROFILER

Dette afsnit indeholder overvejelser omkring produktets 
overordnede fremtræden. Formen opfattes som en primær 
form (buen) og to sekundære former (håndtag og stoppere).
Som vist på opstillingen af billeder til venstre, består form-
studiet først af skitsering på forskellige profiler, hvorefter den 
overordnede form fastlægges, og udvalgte tegnes op i for-
skellige mål, for så igen at udvælge de bedste af disse, der 
laves i papmodeller i 1:1.

SKITSERING
Der skitseres på mulige profiler for den primære form, f.eks. 
hvis vippen var lidt længere og med en fladere bue. 
Som det ses på øverste billede til højre, overvejes det også, 
om man kan forene ryglæn og stoppere i ét, hvilket kan give 
en lige yderside på vippen, som måske vil kunne bruges til 
et andet formål. 
Dog konkluderes det, at denne form hurtigt bliver for kom-
pliceret i forhold til formen på de testede papmodeller. På 
papmodellerne er buen næsten en halvcirkel, hvilket projek-
tgruppen vurderer, giver et mere simpelt, legende og børn-
evenligt udtryk. 

DIMENSIONER OG 1:1 PAPPROFILER
Herefter optegnes profiler af simple buer med forskellige 
dimensioner, for at fastlægge det profil projektgruppen vil 
tilstræbe i den videre detaljering. De optegnede dimensioner 
er variationer indenfor de dimensioner, der på baggrund af 
afprøvningen i børnehaven blev besluttet. De profiler der 
bedst opfylder de ønskede dimensioner og udtryk, udvælg-
es og laves i 1:1.
På baggrund af evaluering af profilerne i pap fastlægges vip-
pens dimensioner, hvor afstanden mellem ryglæn er 100 cm, 
mellem håndtag og indre vippebue er 45 cm og tykkelsen på 
profilet er 9 cm.

Overordnet form

100 cm

9 cm

45 cm

27 cm

5 cm

Ønskede dimensioner på profilet.
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Før detaljering af produktets mindre dele, undersøges mate-
rialer og produktion. I dette, samt følgende afsnit, overvejes 
det derfor hvilket materiale, samt hvilken produktionsme-
tode, der bør anvendes. 
Fra strategien er der nogle fokuspunkter, herunder at ma-
terialet skal være slidstærkt og kunne holde holde til de 
belastninger det udsættes for på en udendørs legeplads. 
Da konceptet er mobilt, og skal kunne vendes rundt, skal 
produktet ikke være for tungt, og derfor ønskes et let mate-
riale. Strategien er desuden at lave et produkt med en max 
pris på 8000kr, hvilket stiller krav om et billigt materiale, og 
ikke mindst en billig produktionsmetode.
Det forudses at en hul plastproduktion, vil opfylde krav om 
tyngde, holdbarhed og pris, hvis det rigtige materiale og 
produktion vælges. Derfor er materiale-afsnittet fokuseret 
omkring plasttyper og produktionsmetoder der kan opfylde 
de opstillede krav. 

MATERIALER
Forskellige materialer overvejes, herunder bl.a. polyeth-
ylen (PE), polypropylen (PP), akrylonitril-polybutadien-styren 
(ABS) og polyvinylchlorid (PVC). 
Selvom hård PVC har gode egenskaber som styrke, hård-
hed og bestandighed overfor syre og baser, ses der bort 
fra materialet, da det ikke er vejr-bestandigt, samt bliver 
sprødt i frostgrader [Kjærsgård, 2005]. Desuden er det et 
af de tungeste termoplaster, hvilket heller ikke er ønskvær-
digt. Også ABS fravælges hurtigt, da det heller ikke er godt i 
vind og vejr, pga. butadien-indholdet. Selvom ABS har gode 
styrkeegenskaber er det bedst til indendørs produkter, og til 
produkter der skal have en blank overflade [Appel, 22.05.12]
Istedet sammenlignes PE og PP, som er delkrystalliske 
termoplaster og som fremstilles i store mængder. Begge 
plasttyper har god bestandighed overfor vand og opløsn-
ingsmidler, og de har desuden begge gode styrke- og stiv-
hedsegenskaber, og er lette og billige materialer.
Forskelle i de to materialer ses bl.a. ved at PE ofte kommer i 
pulverform, som gør at det er ideelt til f.eks. rotationsstøbn-
ing.
PE er desuden opdelt i forskellige familier, f.eks. low densi-
ty-polyethylen (PELD) og high density-polyethylen (PEHD). 
PEHD er stærkere og stivere, og har bedre mekaniske egen-
skaber, dvs. kan bedre tåle gentagende belastninger, hvori-
mod PELD er et mere sejt materiale [Kjærsgård, 2005]. Den 
polyethylen med flest ønskede egenskaber er derved PEHD.

Det vurderes at både PE og PP kan anvendes som produk-
tets materiale, og derfor vil produktionsmetoden være 
bestemmene for materialevalget.

Materialer

Polyethylen (PEHD)

Polypropylen (PP)

Egenskaber:
- Bestandig overfor vand og fugt
- Bestandig overfor opløsningsmidler
- Generelt god slag og revnemodstand
- PEHD er stærkere og stivere end PELD, 
  men ikke så sejt
- Kan stabiliseres til at være UV-bestandig
- Kan indfarves
- Billigt (prisindeks* ca. 1,0)

- Slagfast mellem -40° C og + 80° C 

  [Ledon, 10.06.12]

Egenskaber:
- Bestandig overfor vand og fugt
- Bestandig mod syrer og baser
- Høj styrke og stivhed
- Gode udmattelsesegenskaber
- God modstand overfor spændings- 
  revnedannelse
- Additiver kan tilsættes for at undgå oxidering
- Let forarbejdeligt
- Kan indfarves
- Billigt (prisindeks* ca. 1,0)
- Slagfast mellem -35° C og + 65° C 
  [kwcases.dk, 10.06.12]

*Prisindekset er vægtbaseret

Da der gennem uddannelsen på Arkitektur & Design har 
været meget fokus på produktionsmetoder som sprøjtestøb-
ning og ekstrudering, valgte projektgruppen tidligt i proces-
sen at besøge Dan Hill Plast A/S. Dette firma har siden 1957 
specialiseret sig indenfor rotationsstøbning, og projektgrup-
pen fandt det derfor interessant herigennem at få mere viden 
om andre plastprocesser.

Før besøget hos Dan Hill Plast A/S, havde projektgruppen 
en forestiling om, hvilke emner man kunne producere ved 
rotationsstøbning. Her var fordommene især, at det var 
runde, eller i det mindste symmetriske emner. Fordommene 
blev dog hurtigt manet til jorden, under rundvisningen, hvor 
projektgruppen fik at vide at ‘kun fantasien sætter grænser’. 
Her blev det også gjort klart, at det var muligt at producere 
detaljerede forme, f.eks. ses der på billedet til højre et ansigt 
til en nisse, som er rotationsstøbt.

Hos Dan Hill Plast A/S producerer de hovedsageligt emner 
i PE, som de får i pulverform, men de bruger også andre 
materialer, f.eks. PVC. Processen foregår ved at, eksempel-
vis to metalforme bliver samlet på en robotarm, hvorefter en 
given mængde pulver bliver lukket ind i formen. Denne arm 
bliver derefter ført ind i et varmekammer og varmet op. Her-
inde roterer armen omkring sin vertikale og horisontale akse, 
og eftersom formen bliver opvarmet, vil pulveret sætte sig 
på siderne. Jo længere tid formen bliver opvarmet og armen 
roterer, jo tykkere godstykkelse vil man opnå. Herefter vil ar-
men med formen blive ført ind i en køler, hvorefter emnet vil 
blive taget ud og processen kan gentages.

Ved rotationsstøbning kan man max opnå en godstykkelse 
på 6mm, og de hule emners bredde kan minimum være fire 
gange så stor som godstykkelsen, for at materialet kan flyde 
ordentligt ud i formen og der ikke dannes en prop.
En af styrkerne ved rotationsstøbning frem for f.eks. vaku-
umformning er at hjørnerne bliver stærkere. Materialet kan 
krybe op til 3% under produktion, men trods dette kan man 
opnå tolerencer på +/- 1%.

Rotationsstøbning er en god produktionsmetode, hvis man 
vil have et mindre antal emner, da omkostninger til værktøj 
ikke er dyre. Dan Hill Plast A/S laver desuden selv mange 
værktøjer til emner i huset, da de også har en fræser in-
house. 

Besøg på dan hill plast A/s

ROTATIONSSTØBT EMNE

PVC I PULVERFORM

FORM TIL ROTATIONSSTØBNING
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Produktionsmetoder
Projektgruppen ønsker, som tidligere nævnt, en produk-
tionsmetode der kan lave hule emner, men som samtidigt er 
billig og giver mening ved produktion af et lavt antal emner, 
så produktet kan produceres i forhold til efterspørgsel, og 
der derved ikke skal bruges unødigt mange penge på la-
geromkostninger.

Som nævnt, har projektgruppen været på besøg hos Dan 
Hill Plast A/S, som er specialiseret i rotationsstøbning. Under 
dette besøg blev projektgruppen opmærksom på, at denne 
produktionsmetode opfyldte flere af de ønskede egensk-
aber. For en god ordens skyld undersøges også blæsestøb-
ning, sprøjtestøbning og termoformning, for at finde frem til 
den ønskede produktionsmetode. Se figuren på højre side.

Blæsestøbning er også en relevant metode til produktion af 
hule emner, hvor der er stor kontrol over vægtykkelser og 
detaljer [Thomsen, 2010].
Sprøjtestøbning er godt til at støbe ens emner med små 
tolerencer og ens vægtykkelse. Selvom støbeprocessen går 
hurtigt, er værktøjer dyre, og sprøjtestøbning egner sig der-
for bedst til masseproduktion i stor skala [Thomsen, 2010].
Ved termoformning er det muligt at sætte to seperat produc-
erede forme sammen, og på den måde lave et hult emne. 
Fordelen ved det kan være mulighed for at lave forskellige 
farver eller materialer på de to dele. Dette er dog dyrere end 
traditionel termoformning [Thomsen, 2010].

EVALUERING
Det konkluderes at både rotationsstøbning og blæsestøbn-
ing er relevante i forhold til det valgte koncept, og de an-
vendes begge i dag til at producere legetøj. Produktions-
metoderne supplerer hinanden i ulemper og kvaliteter, og 
det er derfor svært at afgøre, om det skal være den ene 
fremfor den anden. F.eks. er processen ved blæsestøbning 
fuldautomatiseret, hvilket gør at hvert emne kun tager et par 
minutter at producere. Her skiller rotationsstøbning sig ud 
ved at kræve en del manuelt arbejde, som kan være dyrt, 
samt have en produktionstid pr. emne på op til en time.
Rotationsstøbning har dog særligt lave værktøjsomkost-
ninger, og er i modsætning til blæsestøbning velegnet til 
produktion at et lavt antal emner. 
Projektgruppen vurderer, at rotationsstøbning grundet 
produktionsmetodens velegnethed til et lavt antal emner, er 
bedst til formålet. Desuden blev projektgruppen under deres 
besøg ved Danhill Plast A/S gjort opmærksomme på den 
store udvikling, som rotationsstøbning har gennemgået in-
denfor det sidste årti. Derfor mener projektgruppen også, at 
det vil være spændende at udforske, hvad der kan lade sig 
gøre gennem denne produktionsmetode. Da Danhill Plast 
A/S hovedsageligt anvender PE, fastlægges materialet på 
produktet til PEHD.
Da gode styrkeegenskaber er vigtigt, vil projektgruppen 
i første omgang gå efter en maksimum godstykkelse på 
6mm. Det kan senere gennem Finite Element analyse vur-
deres om godstykkelsen, vil kunne mindskes.

Rotationsstøbning BlæsestøbningSprøjtestøbning

Normalt brugt til

Velegnet til

Typiske materialer

Tid

Værktøjspris

Kvalitet

Arbejdsmængde

Miljø

Vær særligt

opmærksom på

Termoformning

Møbler, industrielle 

produkter.

Masseproduktion

Næsten alle 

termoplaster

30-60 sekunder

Høj

Høj overfladekvalitet, kan 

gentages mange gange

Meget lidt manuelt arbejde

Affald kan genbruges

Slipvinkler

Møbler, legetøj, kanoer, 

containere, skilte.

Mindre til medium mængde

Især PE, men også 

PA, PP, PVC, EVA

30-60 minutter

Lav

Ensartet vægtykkelse, 

tykke hjørner

Meget manuelt arbejde

Affald kan genrbruges

Vægtykkelse

max 6mm

Flasker, benzintanke, 

legetøj, medicinbeholdere.

Større mængder

Termoplast, især 

PP og PEHD

1-2 minutter

Moderat

Præcise detaljer, ensartet 

vægtykkelse

Maskiner er automatiserede

Affald kan genbruges

--

--

Skilte, emballagebakker, 

tanke, bobleplast.

Mindre mænger

ABS, PET, PP, 

PEHD, HIPS

1-8 minutter

Lav

Afhængig af 

materiale og tryk

Manuelt indsætning

Affald kan genbruges

Slipvinkler i en ‘mande’-form, 

da plasten kryber ca. 2%

[Kjærsgård, 2005], [Thomsen, 2010]
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Efter at have bestemt dimensioner på den primære form, 
overvejes udformningen af de to stoppere. Stoppernes 
funktion er primært at sikre, at børnene vipper indenfor 
en defineret bue, og ikke kan vippe hele vejen rundt. Som 
tidligere beskrevet har stopperne også en sekundær funk-
tion idet børnene brugte dem til at komme op på vippen, når 
den vender på hovedet.

Først defineres den bue, børnene skal kunne vippe på. På 
de afprøvede modeller havde projektgruppen, som tidligere 
nævnt, blot placeret stopperne uden større omtanke.
Afprøvningen viste at placering gav mlighed for at forholdvist 
stort udsving. Det vælges derfor at vippeintervallet skal være 
mindre på det færdige produkt.

Hernæst bestemmes udformningen af stopperne. Det vur-
deres, at de godt må syne af mere end på papmodellerne.  
Det forventes også at dette vil gøre dem mere effektive i 
deres primære funktion og derfor øges dimensionerne.
Det overvejes om stopperne skal være runde, eller trekant-
ede som på papmodellerne, som vist nedenfor. Igen bruges 
papmodellerne som inspiration, da projektgruppen finder at 
de let opadgående trekanter, som vist nedenfor, giver mod-
ellen et mere kækt udtryk. Selvom det er en meget enkel 
form vurderes det, at dette udtryk er være passende til slut-
brugeren, børnehavebørn.

Stoppere

Rund form

Placering af stoppere

Trekanter Opadgående trekanter

100mm

Masse barn
50 kgPOTENTIELT FARLIG SITUATION

Det vurderes, at det er nødvendigt at regne på om stop-
perne lever op til sin primære funktion, nemlig at stoppe vip-
pen fra at tippe over, når børnene bruger den.
Der regnes på et ekstremtilfælde, hvor et barn sætter sig op 
på vippens ryglæn. Nedenfor ses en opstilling af situationen. 
Til højre ses placeringen af det fælles massemidtpunkt for 
vippe og barn. Vippens masse måles i SolidWorks til 16kg 
med materialet PEHD. Barnets masse sættes til 50kg, jævn-
før DS/EN 71-1. Dette ses desuden som en beregning på 
produktets stabilitet.

Situationer i ekstremtilfælde

Situation 0
Vippen er i ligevægt

To børn sidder på vippens ryglæn

0, 74 m 0, 63 m 0, 61 m

Masse vippe
16 kg

Situation 1
Stopper rammer jorden

et barn hopper af vippen

Fælles massemidtpunkt: 66 kg

Situation 2
Vippen løftes fra jorden

Vippen tipper over stopperen

Situationer opstillet for beregning 

Antagelse
Hvis den kinetiske energi skabt i vippens bevægelse fra situ-
ation 0 til 1 overstiger den potentielle energi der skabes i 
flytningen af vippens massemidtpunkt fra situation 1 til 2, vil 
vippen have et overskud af kinetisk energi og derfor tippe 
over stopperen.

     Epot(1-2) = m * g *     h = 66kg * 9,81N * (0,74m-0,63m) = 13 J

     Ekin(0-1) = 0,5 * m * v
2 = 0,5 * 66kg * 2,16 m/sek = 71 J

     Ekin(0-1) >     Epot(1-2) = 71 J > 13 J 

Derfor må det antages, at vippen vil tippe over sine 
stoppere. For flere beregninger se Appendiks 9.

Konklusion
Det opstillede forsøg er en simplificering, som hverken tager 
højde for friktion mellem vippe og jord, eller for rotationsin-
erti, der begge har indvirkning på om vippen vil tippe over.
Projektgruppen har også foretaget beregning på, hvis vip-
pen var tungere, eller hvis lasten af barnet placeres længere 
nede i vippen, som alle gav samme udfald (se Appendiks 9). 
Derfor må det antages, at en sådan situation vil kunne fore-
komme, og det må projektgruppen være opmærksomme 
på. Ved afprøvning af papmodellen havde stopperne dog 
en positiv effekt. Derfor antager projektgruppen, at hvis vip-
pens vægt er større en papmodellens, og stopperne gøres 
større vil problemet kunne udbedres. En fysisk test bør der-
for foretages i en ny 1:1 model med de rigtige dimensioner, 
for at verificere at de opfylder deres formål.
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Dette afsnit indeholder detaljering af håndtaget, som skal 
kunne holde til påvirkning fra flere sider. Først og fremmest 
skal håndtaget kunne holde til at et barn sætter eller hænger 
sig med hele sin vægt på håndtaget, hvilket er aktuelt 
både når produktet bruges som vippe, og når den vender 
på hovedet. Når vippen derimod lægges ned på siden, vil 
børnene, som det fremgår af afprøvningen, gå på line på vip-
pens håndtag, hvorfor det som minimum skal kunne holde 
til to eller flere børns vægt fra denne side. Situationerne er 
gengivet nedenfor.

Selvom dimensionerne på test-modellens håndtag er 
30x70mm, vil der i dette afsnit blive fokuseret på kvadratiske 
og cirkullære tværsnit. Begrundelsen for dette er, at håndta-
get, som nævnt, skal kunne tage store krafter fra to sider, og 
man vil derfor ikke kunne udnytte f.eks. et rektangels styr-
keegenskaber.

Som tidligere nævnt, er det i DS/EN 71-1 givet at man under 
testmetoder regner vægten af et barn som værende 50kg, 
hvis barnet er mellem 3-14år. Derfor sættes vægten af et 
barn til 50kg (ca. 500N). Der regnes på et ekstremtilfælde 
hvor tre børn står på håndtaget samtidigt, hvilket ca. svarer 
til en kraftpåvirkning på 1500N. Projektgruppen vurdere at 
en udbøjning op til 10mm kan tillades.

Håndtag

Barn står på håndtaget. Barn sidder på håndtaget.

FEM TEST AF HÅNDTAG
Der regnes på udbøjningen af en 1000mm langt håndtag 
med tværsnit som vist til højre. Godstykkelsen sættes til 
6mm, da dette er den godstykkelse der indtil videre, er fast-
sat.
Håndtaget betragtes som en indespændt bjælke og udbøj-
ningen udregnes vha. Finite Element Analyse (FEM analyse) 
i SolidWorks med PEHD som materiale. Resultatet af en 
FEM-analyse eftertjekkes ved håndregning (Appendiks 10). 

Som illustrationen til højre viser, er udbøjningen ved påvirkn-
ing af tre børn, på 24,69mm hvilket projektgruppen vurderer 
er for meget.

Det overvejes at styrke håndtaget, hvor det går sammen 
med vippen, for at se om dette vil forstærke samlingen. En 
FEM-analyse laves på et håndtag som vist på figuren ned-
erst til venstre, hvor samlingen er blivet forstærket. Her er 
udbøjningen ved last fra tre børn på 20,36mm, hvilket pro-
jektgruppen også finder for stor.
Herefter overvejes muligheden for at styrke samlingen yder-
ligere, hvilket hurtigt bliver droppet, da større runding i sam-
lingen vil resultere i at vippen bliver lukket af i siderne. Sam-
tidig vil det også gå ud over afstanden mellem håndtag og 
ryglænets top, hvilken er tilpasset en mælkekasses højde.
Også løsningen som vist på figuren nederst til højre, hvor der 
indsættes en forstærker hvor håndtaget ellers ville udbøje, 
droppes, da dette vil lukke vippen side af.

Det konkluderes derfor at det ikke er muligt at rotationsstøbe  
vippe og håndtag i ét og samtidig få et håndtag der er stærkt 
nok til at kunne modstå lasten fra tre børn. Derfor overvejes 
muligheden for at lave håndtaget som en ekstern del der kan 
sættes på resten af konstruktionen, da det vil muliggøre et 
massivt tværsnit.
Samme FEM analyse foretages på et massivt profil af PEHD, 
med dimensioner på 5x5mm, for at se om det kan udbedre 
situationen. Her er udbøjningen på 15mm ved 1500N, 
hvilket også overstiger den acceptable udbøjning på 10mm.

50

50

6

FEM af hult håndtag 50x50x5mm

FEM af håndtag 50x50x5mm, forstærket samling

FEM af massivt håndtag 50x50mm
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EKSTERN HÅNDTAG
Da også et massivt profil af materialet PEHD vil have en 
for stor udbøjning besluttes det at se på hvordan man ville 
kunne styrke et eksternt håndtag på anden vis.
Ved undersøgelse af alternative materialer til håndtaget 
lægges der vægt på, at materialet er muligt at fremskaffe i 
standardmål, da dette ofte er den billigste løsning.
Det vælges at kigge på canadisk cedertræ, da det har et 
naturligt højt indhold af olier, der gør træsorten vedligehold-
elsesfri og derfor også brugt til andre legeredskaber [Ledon.
dk, 25.05.12]. Også nylonrør har god bestandighed i et 
udendørs miljø og anvendes ofte som håndtag på legered-
skaber [Ledon, 25.05.12]. Ekstruderet kompositmateriale 
ses også som en mulighed, da det har høje egenskaber in-
denfor stivhed, styrke og bestandighed. Indenfor stål anbe-
fales rustfri, syrefast stål af Sanistål.
For hvert materiale, pånær træ, undersøges mulige profiler 
på standard-komponenter, og de der bedst opfylder de øn-
skede mål udvælges. Herefter foretages igen FEM-analyse 
på en 1000mm bjælke med det specifikke profil og materiale 
samt udbøjning ved en kraftpåvirkning på 1500N beregnes.
Desuden sammenlignes de priser, det har været muligt at 
finde, for de valgte emner.

VURDERING
Ved at sammenligne de valgte materialer og profiler er det 
klart at stål og pultruderet kompositmateriale har mimimal 

TRÆ STÅL KOMPOSIT NYLON

Canadisk cedertræ Rustfri, syrefast stål
Ekstruderet 

kompositmateriale
Polyamid (PA6)YDERLIGERE INFO

STANDARDPROFIL

FEM ANALYSE

UDBØJNING (1500N)

PRIS

50

20

50

50

50

50

5

40

40

3

PROFIL FUNDET HOS Sanistål Nordisk PlastFiberline

5,13mm 1,22mm0,43mm 7,8mm

138kr/m262kr/m 237.50kr/m

udbøjning ved en last på 1500N, hvilket er ønskværdigt. Dog 
ses ingen af materialerne som optimale. Stål er et meget 
hårdt materiale, og der ses potentielle problematikker i 
frostvejr, når børnene skal holde om håndtaget. Med dette i 
tankerne overvejes muligheden for at gummicoate stålprofi-
let, og på den måde opnå en lidt blødere overflade. Gennem 
kontakt med Dansk Gummi Industri bliver det dog gjort klart, 
at det vil være en dyr proces at gummicoate stålprofilerne, 
da der skal specialfremstilles en form.
Et pultruderet håndtag virker også umiddelbart som en god 
ide, da det er et stærkt materiale med en lav meterpris. Dog 
findes standardprofilet kun i firkantprofiler uden afrundede 
hjørner, eller som rørprofil med mindste diameter på 75mm. 
Denne diameter virker umiddelbart stor, og fravælges også 
efter evaluering, på baggrund af fysiske modeller. 
Træ fravælges da det vurderes at skulle have en del efter-
arbejdning i tilpasning af form og evt. overfladebehandling, 
der gør det ekstra modstandsdygtigt i forhold til vind og vejr. 
Det har ikke været muligt, at finde en pris på træhåndtaget.
Nylonprofilet er derimod muligt at få i flere diametre og med 
forskellig godstykkelse, men har dog en mindre stivhed, der 
vil resultere i større udbøjning ved påvirkning af børnene.  
Nylonrør sikrer desuden at børnenes fingre ikke fryser fast 
til håndtaget i frostbejr [Ledon, 25.05.12], og udbøjningen af 
et nylonrør holder sig under de tilladte 10mm. Derfor vælges 
denne løsning.

Efter at have valgt at håndtaget skal bestå af et nylonrør 
med Ø50mm, ses det på hvordan dette rør skal monteres 
på vippen.
Projektgruppen har erfaret at legeredskabsfirmaet Ledon 
også bruger nylonrør i nogle af deres produkter  [Ledon, 
25.05.12] og har derfor taget kontakt til virksomheden for 
at finde ud af, hvordan de monterer rørerne. Illustreret øverst 
til højre, ses projektgruppens fortolkning af den information 
givet af Ledon A/S. Samlingen består af en pindbolt, der 
går hele vejen gennem konstruktionen og ind i nylonrøret. 
På udvendig side bliver denne fastgjort med en låsemøtrik. 
Ledon sprøjtestøber dog selv kapperne mellem rør og kon-
struktion, og samtidig bruger de rør med en ydre diameter 
på kun 25mm.

Projektgruppen er ikke interesserede i at hæfte røret på bag-
siden af vippen, og der ses derfor på hvordan dette ellers 
kan gøres. Markedet bliver undersøgt, for at finde standard-
komponenter, der vil kunne bruges til en samling, dog uden 
held, og det er derfor nødvendigt at få produceret kompo-
nenter til den endelige løsning. 

Resultatet til samlingen er blevet som vist på de to nederste 
figurer til højre, hvor et emne (montering til håndtag) fast-
gøres med fire selvskærende skruer på vippens flade. Dette 
emne har et stykke, som kan gribe fast i rørets inderside og 
på den måde kan holde det fast. Det tænkes, at man, hvor 
håndtaget skal monteres, kan lave ekstra godstykkelse for 
at sikre at de selvskærende skruer har noget at hæfte i. Hvis 
muligt, kan man med en trækkerne fra den indre vippebues 
side, lave fire skruetårne, som håndtaget kan hæftes i.

Til sidst kan en plastikring fungere som dækkappe og skrues 
på dette emne og skjule samlingen. For at sikre at børnene 
ikke kan skrue denne kappe af, bør den limes fast.

Det tænkes at denne løsning sprøjtestøbes da der, for hver 
vippe, vil være brug for fire styk af henholdsvis emner og 
kapper, hvorfor det godt kan betale sig at sprøjtestøbe.

Montering af håndtag

Snit Ledon montering

Snit montering håndtag

Nylonrør

Pindbolt

Møtrik

Kappe

MONTERING AF HÅNDTAG

1) Først monteres holderen (1) med fire selvskærende skruer

2) Nylonrøret (2) sættes over holderens tap, og sidder derved i 

    spænd mellem produktets to ryglæn.

3) Dækkappen (3), som ved montering sidder omkring nylonrøret 

    skrues fast på  holderen og limes i samme omgang fast, så 

    børnene ikke kan skrue denne af.

1

3

2
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I dette afsnit ønskes det at detaljere vippens bue, med hen-
blik på bl.a. slid- og skridflade på den ydre vippebue. Den 
ydre bue er særligt udsat for slid, hvis børnene vipper på et 
hårdt underlag, og derfor ønskes det at udtænke en løsning, 
der kan minimere den visuelle slidtage. Når vippen vender 
på hovedet, kan børnene kravle og stå ovenpå den ydre 
vippebue, hvorfor det ønskes at lave en skridflade, der gør 
at børnene står mere sikkert.
Desuden ønskes det at udtænke en løsning, der kan sikre, 
at børnene ikke får deres fingre i klemme under produktet, 
når de vipper.

FINITE ELEMENT ANALYSE
Når vippen vender på hovedet, kan flere børn kravle ovenpå 
vippen samtidigt. Derfor foretages en FEM-analyse hvor ud-
bøjning og stress på vippens materiale beregnes med en 
belastning på 1500N, svarende til tre børn.
Udbøjning beregnes til 1,42mm med 6mm godstykkelse, 
hvilket vurderes acceptabelt. Stress ved en lastpåvirkning på 
1500N overstiger ikke materialets flydespænding, og samti-
dig har materialet gode mekaniske egenskaber, så det vur-
deres at vippen godt vil kunne holde til denne gentagende 
påvirkning.
Det ønskes at undersøge om godstykkelsen kan mindskes, 
og derfor laves samme test med en godstykkelse på 5 og 
4mm. Ved 4mm overstiger stress i produktet materialets 
flydespændning, hvorfor dette ikke vil kunne lade sig gøre. 
Ved 5mm overstiger stressen derimod ikke flydespænding, 
og resultatet giver en udbøjning på 2,36mm, hvilket også 
vurderes acceptabelt. Derfor fastlægges produktets god-
stykkelse til 5mm. Resultater af FEM-analyserne, som ikke 
er vist på denne side, kan findes i Appendiks 11.

Havde det været nødvendigt at forstærke vippen, havde 
projektgruppen overvejet at styrke overfladen, ved at lave 
riller i denne, eller lave gennemgående huller i vippens bue, 
for på den måde at skabe en ribbeeffekt mellem ydre og 
indre vippebue.

Vippens bue

1,4 mm udbøjning ved 6mm godstykkelse

Tre børn på vippen samtidigt.

2,4mm udbøjning ved 5mm godstykkelse

SIKRING AF VIPPENS SIDE
Selvom afprøvningen ikke har vist eksempler på det, er 
det en risiko for, at børnehavebørnene kan få deres fingre i 
klemme under vippen, når den er igang. Derfor ønskes det, 
at udtænke en løsning der vil kunne sikre, at dette ikke sker.
Laves et indhak i bunden af vippens bue, som vist på il-
lustration til højre, vil der skabes et frirum mellem vippe og 
jord, der vil sikre, at børnene ikke kan få fingrene klemt under 
vippen.

For at teste, hvor højt et sådan indhak vil skulle være, laves 
en række papmodeller i 1:1 med forskellige højder, der 
herefter testes på to børn på henholdvis 3 og 6år. Børnene 
bedes gribe fat under indhakket, og resultatet dokumen-
teres i billeder, der efter afprøvningen kan evalueres for til 
sidst at bestemme indhakkets højde.

Projektgruppen havde før afprøvningen forestillet sig et 
20mm højt indhak, men afprøvningen viste, at et indhak på 
10mm vil kunne sikre at selv et af de ældste børnehavebørn 
ikke vil få fingrene i klemme under vippen. Derfor fastsættes 
indhakket højde til 10mm. Indhakkets længde fastlægges 
ud fra afprøvningen til 50mm, der ligeledes sikrer børne-
havebørnenes fingre.

TEST AF STØRRELSE PÅ INDHAK

Snit af indhak

10 mm

50 mm

Vippe med indhak.
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Gummibelægning
Til sidst overvejes det, om man vil kunne belægge hele 
vippebuens overflade med gummi. Dette vil dog give en hel 
flade, som igen vil være ligeså udsat som vippens bue, dog 
med bedre slidstyrke. Samtidigt giver løsningen igen et ek-
stra led i produktionen.

KONKLUSION
Det vælges, at gå videre med løsningen med at støbe dup-
per eller riller i et med vippens form. Dette vil kunne laves i 
støbeformen, og derved ikke give et ekstra led i samlingen af 
vippen. Denne løsning anbefales desuden af Peder Madsen, 
ejer af Dan Hill Plast A/S.
Det vurderes ud fra nedenstående renderinger, at udtrykket  
med dupper er at foretrække. Projektgruppen vurderer at 
dupperne giver et blødere og mere børnevenligt udtryk. 
Desuden muliggør dupperne, at indhakket der skal sikre 
at børnene ikke får deres fingre i klemme kan undgås, hvis 
dupperne laves 10mm høje. På den måde vil vippens kant 
altid være hævet 10mm over jorden og børnenes fingre vil 
ikke kunne blive klemt under den. På næste side vil størrelse 
og placering af dupper fastlægges.

SLIDFLADE YDRE VIPPEBUE
Både vippens ydre og indre flade vil blive udsat for slid, og 
selvom vippen er tiltænkt faldunderlag, så som græs el-
ler gummi-underlag, kan der forekomme situationer hvor 
den trækkes over fliser eller asfalt. Her vil vippen med det 
tiltænkte materiale PEHD få et ridset udseende med tiden, 
hvilket det ønskes at minimere. Særligt udsat er den ydre 
vippebue, der kommer i kontakt med underlaget. Den indre 
vippebue bliver hovedsageligt slidt af børnenes kontakt med 
overfladen, og da børn ofte har gummisko på, vurderes det 
ikke at være et presserende problem.
En række løsninger for at mindske slid på buens yderside 
undersøges i det følgende. For hver løsning overvejes sam-
tidigt om det vil kunne fungere som skridflade, så børnene 
står bedre fast på vippens bue, når den vender på hovedet.

Genbrug af plastiklåg
En af projektgruppens første indskydelser var, om man ville 
kunne anvende brugte plastiklåg som slidflade på vippens 
bue, for at blive i den alternative ånd. For at teste plas-
tiklågenes slidstyrke laves en afprøvning, hvor et antal låg 
limes på et par sko, som tages på en gåtur.
Lågene blev hurtigt slidte, men fordelen ved denne løsning 
er, at nedslidte plastiklåg hurtigt vil kunne udskiftes. 
Dog ligger der et problem i fastgørelsen af plastiklågene på 
vippens bue. Disse vil kunne fastgøres på vippen med f.eks. 
udstikkende dupper med et gevind svarende til det indven-
digt i lågene, men da et så småt gevind ikke er muligt ved 
rotationsstøbning, bliver det nødt til at blive sat på eksternt. 
Dette vil skabe unødigt mange dele i samlingsprocessen af 
vippen.

Riller eller dupper i overfladen
Det overvejes herefter om man i støbeformen vil kunne lave 
huller eller riller på den ydre vippebue, som vist på rendering-
erne til højre. Dette vil kunne gøre at modellen slides på de 
udadgående riller eller dupper, så den buede flade forbliver 
mindst muligt ridset. Om det skal være riller eller dupper er 
mest et æstetisk perspektiv, da det vurderes, at begge løs-
ninger vil have samme effekt. 
Det overvejes også at påsætte eksterne dupper eller riller i 
gummi, da gummi har en god slidstyrke. Projektgruppen har 
taget kontakt til virksomheden Scan-Med, der har et gum-
miemne (en rørsko) i deres sortiment, som ville kunne anv-
endes til formålet. 
Dog vil et eksternt element give et ekstra led i samling-
sprocessen af vippen, hvorfor det overvejes, om man i et 
sådan tilfælde ville kunne sende gummidupperne med, så 
slutbrugeren selv ville kunne montere disse.

Riller.

Dupper.

Test med plastik skruelåg
Flere forskellige løsninger til skirdflade på vippens 
ydre vippebue har været til overvejelse. Bl.a. plastik 
skruelåg, som testes på billedet.
Til sidst er valget dog faldet på udadgående dup-
per i vippens overflade, som kan indkorporeres i 
støbeformen, og derved ikke giver et ekstra led i 
samlingsprocessen af produktet.
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I det følgende overvejes størrelse og udformning af de dup-
per, der skal fungerer som skrid- og slidflade på vippens ydre 
bue. Placeringen af de enkelte dupper overvejes ligeledes, 
med henblik på at skabe et harmonisk udtryk og sikre at vip-
pens flade ikke kommer i berøring med underlaget.

STØRRELSE

DIFFERENTIERING I STØRRELSE

PLACERING

Detaljering af skrid- & slidflade

Valg af forskellige størrelser dupper
Det er vanskeligt at afgøre duppernes 
størrelse ud fra en rendering, og derfor 
foretages en fysisk test, hvor forskel-
lige størrelser formes i modellervoks 
og påsættes en papmodelle. Under 
afprøvningen var det nærliggende at 
mikse de forskellige størrelser, hvilket 
resulterede i et sjovt og anderledes 
formsprog. Det vælges derfor at gå vi-
dere med denne løsning, der kan give 
et spil i overfladen.

Valg af forskudt grid
Det overvejes, om det grid som dup-
perne placeres i skal være helt reg-
ulært, eller om det skal være forskudt, 
som vist til venstre. Det besluttes at lave 
et forskudt grid, da det både muliggør 
flere dupper, og dermed en mere jævn 
skridflade, men også da det vurderes 
at denne løsning fungerer bedst visuelt 
med de forskellige størrelser. 

Dupper Ø20 mm

Regulært grid Forskudt grid

Dupper Ø30 mm

Forskellige størrelserModelstudier i 1:1

Dupper Ø40 mm

Dette afsnit rummer tanker omkring detaljering af vippens 
ryglæn. Det overvejes om ryglænet skal have et håndtag, 
som vippen vil kunne trækkes i eller en defineret gribeflade, 
som børnene kan holde i, mens de vipper. Desuden over-
vejes det, om ryglænets topstykke, skal sikres mod slid, når 
vippens står på hovedet.

HÅNDTAG

GRIBEFLADE

SLIDTAGE

ryglæn

Fravalg af håndtag
Det overvejes, som vist på skitserne 
til venstre, at støbe et håndtag på 
ryglænets bagside eller top, som man 
vil kunne gribe i og trække vippen 
efter sig. Dette fravælges dog, da det 
ifølge ergoterapeut Line Østergaard, er 
bedst for børnene, at bruge hele deres 
kropvægt til at mobilisere vippen, og 
det viste afprøvning, at børnene klarer 
fint uden håndtag.

Fravalg af gribeflade
Som vist på skitserne til venstre, over-
vejes det at lave et nedsænket niveau 
i enten ryglænets top, eller langs hele 
vippens side, som børnene kan gribe i, 
hvis de står ryg mod ryg mens de vip-
per. Løsningen fravælges, da det ikke 
ønskes, at børnene står ryg mod ryg, 
og derfor ønskes det ikke at opfordr-
er til dette. Istedet er det formålet at 
børnene interagerer med hinanden og 
griber fat i håndtaget.

Fravalg af slidflade på top
Slidtage vil forekomme på ryglænets 
top, når vippen står omvendt, men da 
det er tiltænkt at vippen skal bruges på 
faldunderlag som græs eller gummi,  
ses dette ikke som et stort problem.
Skulle man sikre overfladen mod skrid 
kunne man belægge den med gummi 
på hele fladen eller på en udadgående 
kant som vist til venstre. Det vurderes 
dog, at løsningerne kan udelades.
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Hvis vippens dimen-
sioner tilpasses, kan 
flere sammensættes 
med bildæk.

Et indhak i vippens bue, 
vil mulligøre placering af 
en standard rafte.

Flere indhak i vippens bue, vil muliggøre 
placering af en række rafter.

Kan riller på vippens 
yderside gøre, at man 
kan sætte flere vipper 
sammen?

En rille på vippens side kan 
mulligøre fastgørelse af en 
mælkekasse.

Et håndtag på vippens 
yderside, kan tilpasses 
hullerne i mælkekassens 
ender, så den vil kunne 
fastgøres her.

Hvis håndtaget buer opad, kan man 
fastgøre et dæk mellem håndtag og vippe.

Hvis man kan sætte flere mælkekasser 
sammen, kan der sidder et ekstra barn 
mellem to vipper.

Gennemgående huller i vippens side 
kan gøre det muligt at sætte mange 
tynde rafter mellem to vipper, der kan 
danne en bue.

En, to eller tre buer i vippens håndtag, kan 
muligøre placering af rafter mellem to vipper, 
som børnene kan hænge eller svinge sig i.

Mælkekasse passer under vippens håndtag.

Ups.. hvad med mælkekassen?

Mælkekassens længde svarer til vippens bredde.

Sammensætning med rafter.

Sammensætning med mælkekasser.

Det blev efter den indledende detaljering klart for projekt-
gruppen at mælkekassen, som har været den primære in-
spirationskilde, ikke har været i så stort fokus som ønsket. 
Kassens funktion, i sammenhæng med produktet, er på nu-
værende tidspunkt minimeret til at kunne fungere sammen 
med produktet i konstruktionsleg. Produktets dimensioner 
er tilpasset kassens størrelse, som vist til højre. F.eks. kan 
kassen skubbes ind under håndtagene, når produktet står 
på hovedet, og vippens bredde svarer til længden på en 
mælkekasse (41cm).

Det ønskes at udtænke flere måder hvorpå mælkekassen 
kan fungere sammen med produktet. Derfor foretages en 
skitseringsrunde med udgangspunkt i nye måder at anv-
ende mælkekassen på. Herunder overvejes om den, som 
i det oprindelige koncept, kan bruges til at sætte vipperne 
sammen. I skitseringen medtages også andre alternative 
legeredskaber på legepladsen, herunder dæk og rafter. Se 
skitser til venstre.

TO LØSNINGER TIL SAMMENSÆTNING
Skitserunden evalueres og to løsninger, der begge løser 
problematikken med at sætte flere vipper sammen, udvælg-
es. 
Den første løsning består i en tap, der stikker ud fra vip-
pens sider, som vist på skitsen øverst til højre. Tappen pas-
ser til det midterste lodrette hul på mælkekassens ende (se 
markering Appendiks 2). Mælkekassen kan sættes ind over 
denne tap, drejes 90grader, og herved sidde fast på vip-
pens side, så to vipper kan forbindes. På de mælkekasser 
der holder de to vipper sammen, kan der sidde yderligere 
to børn.
Anden løsning består i et rundt gennemgående hul i begge-
begge vippens stoppere, hvorigennem der kan føres to raft-
er. Rafterne holder således vipperne sammen, når de vipper, 
som vist på skitsen til højre. Når vipperne står på hovedet, 
kan børnene bruge rafterne til at svinge sig i.

Selvom løsningen med rafter er nem at inkorporere i vippen, 
har projektgruppen et stort ønske om at give mælkekassen 
yderligere funktionalitet sammen med vippen. Det besluttes 
derfor at arbejde videre med den første løsning, hvor to 
mælkekasser kan sætte to vipper sammen og samtidig give 
et ekstra sæde i vippefunktionen. Løsningen detaljeres yder-
ligere på de næste sider.
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Sammensætning med mælkekassen

Løsning med ekstern del der kan monteres i stopperne

Der ses specielt et problem med den tap, som gør det muligt 
at fastgøre en mælkekasse på vippens side. Problemet er, at 
tappen er særligt udsat i det hårde miljø, og især når vippen 
lægges ned på siden. Vippen vil heller ikke kunne lægges 
plant med jorden, hvis tappen stikker ud fra vippens side.
Det ønskes derfor at udtænke en løsning hvor tappen kan 
flugte med produktet side, når den ikke er i brug eller når 
vippen ligger på siden. Tre løsningsforslag diskuteres i det 
følgende.

INDHAK I VIPPENS SIDE
Det overvejes først om man kan lave et indhak i vippens 
side, der muliggør at tappen kan flugte med vippens side. 
Hakket skal dog være stort nok til at mælkekassen kan 
drejes 90grader.
Indhakket tegnes op på en papmodel og det vurderes at 
denne løsning ikke er at foretrække, da det ikke harmonere 
med resten af vippens formsprog.

EKSTERN DEL
Herefter overvejes det om tappen kan være en ekstern del, 
der kan tages af, når den ikke bruges. F.eks kan tappen 
“gemmes” i vippens stoppere, når den ikke er i brug, så den 
ikke kommer til at ligge og flyde på legepladsen. Indstøbes 
et gevind i stopperen, og der hvor tappen skal placeres, un-
der produktion, vil tappen, som vist til højre, kunne skrues af 
og på. Projektgruppen er dog betænkelige ved den eksterne 
del, der med stor sandsynlighed vil blive væk på børnehav-
ernes legeplads.

BEVÆGELIG DEL
Til sidst overvejes det, om man vil kunne udforme tappen, så 
denne vil kunne “trækkes ud” af vippen, når den skal bruges.
Først ovejes det, om den med et stort gevind, vil kunne 
drejes ud af vippen i én glidende bevægelse. Da vil tap-
pen dog stadig være udsat hvis vippen lægges på siden, 
og børnene glemmer at skrue den ind. En løsning hvor tap-
pen vil kunne trække sig ind i vippen, hvis denne lægges 
på siden overvejes derfor. Til løsningen har projektgruppen 
taget inspiration i en kanyle, og måden hvorpå man trykker 
og hiver i den.

Det besluttes at gå videre med løsningen der har en bev-
ægelig del, da denne selv vil kunne trække sig ind hvis vip-
pen væltes ned på siden, og derfor ikke vil være udsat. Løs-
ningen detaljeres yderligere på de næste sider.

Løsning med indhak i vippens side

Modelforsøg : sammensætning af to vipper med en mælkekasse.
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Detalje til sammensætning
Grundet tidsnød har det ikke været muligt at gennemarbe-
jde løsningen, der muliggør at sætte to vipper sammen med 
mælkekasser. I det følgende vil der dog redegøres for, hvilke 
overvejelser projektgruppen har gjort sig.

HÅNDTERING
Den valgte detalje tænkes, at fungere som vist nedenfor. 
Detaljen er teknisk simpel, og det vurderes derfor at børne-
havebørn vil kunne forstå og bruge denne løsning, da de i 
forvejen har en god forståelse for hvordan ting passer sam-
men. 

Ved at dreje mælkekassen omkring den udstikkende tap, vil 
den kunne sidde fast, da tappens ende er bredere end hullet 
når kassen er roteret, som længst til højre på illustrationen 
ovenfor. Dog overvejes det at detaljere tappen på en sådan 
måde at den slutter omkring de riller mælkekassen har på 
indvendig side, som vist til højre. Ved en sådan løsning vil 
børnene også kunne mærke, når de har drejet mælkekasse 
nok, da den vil gå i hak.

FASTGØRELSE AF TAP
Tappen skal kunne indsættes i et hul i vippens side, der skal 
kunne omslutte tappen, så den ikke kan hives ud. En sådan 
detalje vil ikke kunne laves ved rotationsstøbning, så derfor 
ser projektgruppen det som en løsning at lave et simpelt hul i 
vippen, hvori et emne til fastgørelse af tappen kan monteres. 
Et snit af hvordan dette vil kunne se ud, ses på illustration 
øverst på højresiden.

Snit tap

To vipper sat 
sammen med 
mælkekasser.

Tap til sammensætning 
med mælkekasse.

Mælkekasse

Montering af mælkekasse på vippens side.

MATERIALEOVERVEJELSER
Projektgruppen har overvejet forskellige materialer til løs-
ningen. Bl.a. at tappen støbes i samme PEHD som vippen, 
hvor emnet som tappen skal monteres i produceres i gum-
mi, for derved at skabe friktion mellem de to materialer, som 
eksempelvis i en kanyle. Dog vurderes det at sammenspillet 
mellem en tap i PEHD og mælkekassen, som også er af 
hård plast, ikke vil være optimal.
Det overvejes derfor ligeledes at producere tappen i gummi, 
da den vil spille bedre sammen med mælkekassen. Des-
uden vil en tap i et hårdt gummimateriale kunne tåle stød, da 
elasticiteten i materialet gør, at tappen vil give efter istedet 
for at brække af. 

GUMMIBELÆGNING
Når mælkekassen er placeret mellem to vipper, vil vippernes 
håndtag også fungere som håndtag for de børn, der sidder 
på mælkekasserne mellem vipperne. Selvom børnene kan 
holde fast i håndtaget, vil der være risiko for at et barn kan få 
fingrene i klemme mellem vippe og mælkekasse.
For at undgå dette, overvejer projektgruppen at belægge 
det stykke af vippen, som mælkekassen vil komme i kontakt 
med, med gummi, som vist på illustration til højre. Børnene 
vil således ikke få klemt fingrene mellem to hårde plastma-
terialer.

VIDERE DETALJERING
Havde projektgruppen haft tid til at detaljere løsningen 
nærmere, havde et af de store fokuspunkter været at teste 
friktionen mellem de to gummiemner, for at afgøre om det 
giver den ønskede interaktion.
Desuden skulle gummimaterialet specificeres nærmere, 
i forhold til til styrke og hårdhed, der sikrer at tappen kan 
holde til belastningen fra mælkekasser og børn.
Endnu et fokuspunkt ville være fastgørelse af det gum-
miemnet til vippens side, hvor det ville være nærliggende 
at undersøge, om dette ville kunne limes, eller om det skal 
fastgøres med skruer eller på anden vis.

Snit montering af gummitap 
i gummiemne.

Gummiemne 
til fastgørelse

Gummitap

Vippens skal

Gummibelægning og gummitap.

Mælkekasse fæstnet på side.
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Overflade
Projektgruppen ønsker også at tage stilling til hvilken over-
flade den primære form i PEHD skal have.
Under besøget hos Dan Hill Plast A/S blev projektgruppen 
præsenteret for forskellige rotationsstøbte emner med for-
skellige overflader. Her var det klart, at det var ikke noget 
problem at lave hverken en pudset (mat), lakeret (blank) eller 
nistret (ru) overflade. Dog var det tydeligt at den pudsede 
overflade efterlod sig spor, hvis man kørte en negl henover, 
hvorimod de to andre overflader var mindre påvirkelige.

I det udendørs miljø som produktet er tiltænkt at skulle indgå 
i, er det ikke ønskværdigt med et materiale, der hurtigt vil 
vise tegn på slid. Dog ønsker projektgruppen heller ikke at 
lakere produktet, da en blank overflade ikke vil gøre sig godt 
i konteksten. Det vælges derfor at gå videre med den ru, 
nistrede overflade, som tåler slid og mulige ridser.

For at opnå en nistret overflade på produktet, kugleblæses 
rotationsstøbeformen indvendigt for produktion [Danhill A/S, 
dato]. 

Det er nødvendigt at afrunde hjørner på produktet, af både 
æstetiske og sikkerhedsmæssige årsager. Som beskrevet 
under Legeredskaber og Dansk Standard skal kanter, i følge 
DS/EN 1176, have en rundingsradius på minimum 3mm. 
Det vurderes dog at produktet i forhold til den æstetiske 
fremtræden bør have større rundingsradier end hvad kravet 
foreskriver.

Som vist til højre laves forsøg med forskellige rundingsradier 
for at afgøre hvilken rundingsradius, der er at foretrække. 
På baggrund af evaluering af renderingerne vurderes det, at 
ryglænets top bør have en større rundingsradius end langs 
buens sider.

Det besluttes at lave en rundingsradius på 15mm på alle 
produktets kanter, pånær omkring ryglænets top, hvor rund-
ingsradierne fastlægges til 20mm.

Rundingsradier

Rundingsradius 10mm

Rundingsradius 20mm

Rundingsradius 30mm

Valgt: rundingsradius 15mm, 20mm på ryglæn

Pudset og blank overflade.Nistret overflade.

Rundingsradier
Overflade - moldtec

Produktet består af en række dele, som skal samles før 
produktet kommer ud til børnehaverne. Først er der den 
primære form, som er klargjort til samling med otte skru-
etårne til hvert håndtag, samt huller på siden til montering af 
den tap, der muliggør sammensætning med mælkekassen,

MONTERING AF HÅNTAG
På den primære form sættes først monteringen til håndtaget 
(1), der skrues fast med fire selvskærende skruer hver (2). 
Herefter sættes to dækkapper (3) omkring hvert håndtag 
(4), som sættes i spænd mellem de to monteringer. Til sidst 
limes og skrues dækkapper fast omkring håndtag og mon-
tering, og således er håndtagene monteret.

MONTERING AF TAP TIL SAMMENSÆTNING
Da løsningen til at kunne sammensætte flere produkter med 
mælkekasser (5) ikke er færdig detaljeret, er montering af 
denne heller ikke. Det er dog tiltænkt, at vippen, kan have et 
forberedt hul (6) til montering af dette emne.

Samling af produkt

1

2

3

4 5

6

Produktets dele.
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Nedenfor ses en oversigt over resultatet af produktdetaljerin-
gen. Produktet er detaljeret i den grad, det har været muligt 
med den tid projektgruppen har haft til rådighed.

produktOversigt

PEHD,
Grov overflade

rundingsradius 
på 20mm

Højden på dupperne 
gør, at børnene 
ikke kan få fingrene 
i klemme.

Stopperne bremser i 
nogen grad vippens 
udsvingninger.

Mulighed for 
at sætte vipper 
sammen med en 
mælkekasse.

Gummi beskytter 
børnenes fingre.

Nylonrør, med 
glat overflade

Vægt: 16 kg

Dupper fungerer 
som Skridflade.

Dupper med forskellig 
diameter er en sjov 
æstetisk detalje.

5mm godstykkelse 
på hele PEHD-delen.

rundingsradius 
på 15mm

Børnene kan ikke 
komme i kontakt 
med skruer.

Stopperne hjælper 
børnene til at 
komme op på buen

Udbøjer kun 7mm ved 
lastpåvirkning fra tre 
børn.
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SAMMENSPIL MED MÆLKEKASSEN
Mælkekassen blev hurtigt sat i spil under afprøvningen af 
papmodellen. Den blev, som tidligere nævnt, anvendt som 
trin til at komme op ovenpå vippen, men indgik også i 
forhindringsbane sammen med vippen, og blev brugt til at 
bygge op omkring papmodellen, som vist på billeder på 
højresiden.
Mælkekassen blev også, som håbet, placeret under vip-
pens håndtag, når den var vendt på hovedet. Her puttede 
børnene mælkekassen ned mellem håndtagene, som vist på 
billedet midtfor på højresiden, og skød dem ikke ind under 
håndtagene udefra, som projektgruppen på forhånd havde 
forestillet sig.

RESULTAT
Det vurderes ud fra afprøvningen at vippen med fordel vil 
kunne laves 100cm mellem ryglæn som tiltænkt, da børnene 
størstedelen af tiden ikke brugte hele den indre vippebues 
længde.
Håndtagets dimensioner bibeholdes da afprøvningen viste, 
at det passede til begge børn. Projektgruppen vurderer, at 
håndtagets runde profil er optimalt, da det kan gribes fra alle 
sider, uden at det er nødvendigt at gribe hele vejen rundt om 
håndtaget.
Stopperen vurderes, at være placeret en anelse for højt når 
vippen var vendt om, da det yngste barn måtte bruge en 
mælkekasse for at komme op ovenpå vippen. Det besluttes 
at lave et kompromis mellem stoppernes placering på de 
tidligere testmodeller og den nyeste. Dette vil samtidigt gøre 
vippeintervallet en anelse større, hvilket anses som positivt, 
da det var meget begrænset i Afprøvning 2.0.
Som tidligere nævnt viste afprøvningen at børnene puttede 
mælkekassen ned i mellemrummet mellem vippens hånd-
tag, istedet for at skubbe dem ind under fra vippens yder-
side. Dette er der, som de endelige dimensioner er nu, lige 
præcis plads til, og dette ønskes bibeholdt.
De øvrige dimensioner så som ryglænets højde, og bredden 
på vippens profil fungerede godt i afprøvningen, og bibe-
holdes i det endelige produkt.

Afprøvning 2.0
For at teste de endelige dimensioner, fastlagt ud fra detaljer-
ingen, laves igen en papmodel, der kan danne baggrund for 
en ny afprøvning. På papmodellen laves ikke dupper på ydre 
vippebue, montering til håndtag eller tap til sammensætning, 
da den udelukkende har til formål at teste de endelige di-
mensioner, samt sammenspil med mælkekasse.
Modellen testes på to børnehavebørn på henholdsvis 3 og 
6år, der i afprøvningen får stillet papmodellen samt en række 
mælkekasser til rådighed, som de kan lege med.
Det var et ønske fra projektgruppens side, at papmodellen 
med de endelige dimensioner skulle have tilnærmelsesvis  
samme vægt, som det endelige produkt, for at kunne teste 
denne på børnene. Planen var, at fylde papmodellens in-
dre konstruktion med mindre poser med mel, for at kunne 
fordele vægten i hele vippen. Papmodellen kunne dog ikke 
holde til belastningen, og det var derfor ikke muligt at teste 
vippens tyngde.

DIMENSIONER
Papmodellen fik, trods tilstræbelser på at gengive de en-
delige dimensioner, en afstand mellem ryglæn på 105 cm, 
hvor den skulle have haft 100cm. Derfor var projektgruppen 
under afprøvningen særligt opmærksomme på om børnene 
brugte de ekstra 5cm. Som vist på billede øverst på højres-
iden brugte børnene størstedelen af tiden ikke hele vippe-
buens længde.
Projektgruppen var i afprøvningen desuden opmærksomme 
på håndtagenes dimensioner og stoppernes placering i 
forhold til både det yngste og ældste barn. 
Ingen af børnene havde problemer med at bruge håndta-
gene, og havde ikke behov for at kunne gribe hele vejen 
rundt om håndtaget.
Da det yngste barn skulle op på vippen, når den vendte på 
hovedet, var en mælkekasse som trin nødvendig, som vist 
på billede på højresiden. Den ældste havde modsat ingen 
problemer med at komme hverken op eller ned fra vippen.
Vippeintervallet i den afprøvede model er noget mindre end 
på de tidligere testede modeller, hvilket gjorde, at udsvinget 
ikke var særlig stort.

BØRNENE BRUGTE IKKE HELE LÆNGDEN.

BRUG AF MÆLKEKASSE SOM TRIN.

MÆLKEKASSEN BYGGES SAMMEN MED.

BRUGT SOM LED I FORHINDRINGSBANE.

MÆLKEKASSER NED MELLEM HÅNDTAG.

I FÆRD MED AT BYGGE EN HULE.
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markedsføring 
& Distribution
I denne fase designes produktets logo, og den em-
ballage produktet skal fragtes i. Desuden gøres det 
klart hvilke mærkninger, der skal være på produktet i 
forhold til Dansk Stanard og hvilke dele af produktet, 
der kan genanvendes, samt hvor længe produktet for-
ventes at kunne holde. Til sidst laves et prisoverslag.
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Det primære materiale PEHD, der anvendes både til den 
primære form og de mindre dele til montering af håndta-
gene, er 100% genbrugeligt [Ledon, 09.06.12]. Det vil sige, 
at når produktet ikke længere anvendes som legeredskab 
kan  håndtagene afmonteres og skallen renses og gran-
uleres, hvorefter at kunne genanvendes til f.eks. sorte affald-
sække, eller i mængder på 10% som tilsætning til primær 
materiale ved anden produktion [miljøstyrelsen, 090612].

Gummidele kan ligeledes genanvendes ved at disse pulver-
iseres eller granuleres, og de kan anvendes til f.eks. gummi 
faldunderlag på legepladser [Genan, 09.06.12]. Samlingen 
mellem vippe og gummidele skal ved videre detaljering tage 
højde for, at disse to dele skal kunne skilles ad igen, hvis de 
hver især skal kunne genanvendes.

LEVETID
Det forventes at den primære form i PEHD vil kunne holde 
i 15-20år, da projektgruppen ved deres besøg hos Danhill 
Plast A/S så emner i samme størrelse og kompleksitet, som 
forventedes at kunne holde 15-20 år. Dog vurderes det, at 
produktets håndtag vil forgå først, og derfor sættes produk-
tets forventede levetid til 10år.

Fra vugge til grav Mærkning, advarsler og instrukser
Når et produkt sendes på markedet skal det ifølge Dansk 
Standard være ledsaget af mærkning, advarsler og in-
strukser for brug. Derfor undersøges i dette afsnit, hvilken 
mærkning produktet skal være ledsaget af. Ved mærkning, 
advarsler og instrukser skal al tekst være på et sprog der er 
let forståelig og som ikke kan misforståes.

CE-MÆRKNING
Først og fremmest skal alt legetøj der bringes på markedet 
skal være CE-mærket, hvilket betyder at produktet lever op 
til de mindstekrav, i forhold til sikkerhed, sundhed og miljø, 
f.eks. legetøjsdirektivet har udsendt. [En praktisk guide, 
2009] 

NAVN, ADRESSE & SERIENUMMER
Desuden skal producentens navn, registreret navn, adresse, 
samt serie nr. eller lign., der kan identificere legetøjet, også 
være at finde på produktet. Hvis ikke dette er muligt skal det 
være at finde på emballage eller medfølgende folder.
[DS/EN 71-1, 2011]

INSTRUKSER FOR BRUG
Legetøj der er beregnet til at bære et barn, som produk-
tet er, skal være i følge af instrukser for brug, samling og 
vedligeholdelse. Potentielle farer eller forholdsregler skal 
brugeren også gøres opmærksom på. Dette kan markeres 
på legetøjet, emballagen eller en medfølgende folder. In-
struktioner der skal være i forbindelse med legetøjet er:
- Eksempler på sikre brugsflader
- Anbefaling af voksent opsyn
- Instruktioner til børnene af rigtig brug af legetøjet
- En påmindelse om at legetøjet skal bruges med 
  varsomhed
  [DS/EN 71-1, 2011]

RISIKO FOR FALD
På legetøj hvor siddefladen er over 600mm over jorden skal 
mærkes med ‘Advarsel. Risiko for fald.’ Da produktet, når 
det vender på hovedet, er 86 cm højt skal det have denne 
mærkning [DS/EN 71-1, 2011].

IKKE BEREGNET TIL BØRN UNDER 3 ÅR
Medmindre produktet tydeligvis ikke opfordre til brug af børn 
under 3år, skal det markeres med en advarsel, f.eks. “Ad-
varsel! Ikke beregnet til børn under 3år”, sammen med en 
indikation på hvorfor [DS/EN 71-1, 2011].

CE-mærket, som det skal vises. Alders-advarselssymbolet 
skal være minimum Ø10mm

KONKLUSION
Projektgruppen har i denne opgave forholdt sig til lovgivning 
og retningslinjer, og samtidig forventes det at leverandører af 
komponenter til produktet også overholder CE-mærkning, 
hvilket gør at produktet kan CE-mærkes. 
Målgruppen for produktet er børnehavebørn i alderen 3-6år 
og det er derfor ikke beregnet til brug af børn under 3år. 
Derfor skal der medfølge en afvarsel mod dette.
Projektgruppen har tilstræbt at designe et legeredskab der 
opfordrer børnene til at bruge deres fantasi, og som kan bru-
ges i mange situationer, og er derfor ikke begejstrede for, at 
lave instrukser der definerer brug af vippen. Dog er det ifølge 
Dansk Standard nødvendigt, da det er et legeredskab der er 
beregnet til at kunne bære et barn. Projektgruppen vurderer 
at instrukserne kan formuleres i en folder, så det undgås at 
skulle have disse direkte på produktet.
Udover anbefaling af voksent opsyn og påmindelse om at 
bruge produktet med varsomhed, vil der kunne advares mod 
at sidde på toppen af ryglænet, da dette er påvist gennem 
beregning at ville få vippen til at tippe over.
Sikre brugsflader sættes til at være den indre vippebue, da 
det er her børnene skal stå eller sidde når de vipper, samt 
den ydre vippebue, hvor børnene står når vippen vendes 
om. Herudover skal der også angives en advarsel mod risiko 
for fald, da toppen af buen overstiger en afstand på 600mm 
over jordoverfladen, når vippen er vendt om.

På trods af advarsler og instrukser for brug, vurderes det 
at disse ikke vil have den store effekt på børnenes brug af 
produktet når først det står på legepladsen. Disse vil blot 
være formalia.
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TILT
Produktets navn er blevet Tilt, da dette henviser til at produk-
tet kan tilte fra side til side. I valg af navn, har projektgruppen 
lagt vægt på, at det skal være nemt at udtale og stave, samt 
at det skal kunne fungere på både engelsk og dansk.

LOGO
Projektgruppen har i design af logo haft produktets form i 
tankerne, det ønskes at lave et logo, der som produktet, er 
simpelt, men som samtidig besidder den samme skævhed. 
Desuden ønskes det at underbygge logoet med en fæn-
gende tekst, der vil kunne give en indikator om produktet. 
Nedenfor ses forslag til logo og tekst.

UDVIKLING AF LOGO

Navn & Logo
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Engelsk logo Dansk logo

emballage
Det er nødvendigt med en emballage til produktet, når dette 
fragtes ud til børnehaverne. Emballagen har ikke anden 
funktion end dette, f.eks. skal vippen ikke i kassen igen, og 
emballagen skal ikke indgå i markedsføring af produktet. 
Derfor besluttes det at lave en billig og helt enkelt pakning.

Der er valgt en helt simpelt kasse i en grov paptype i dimen-
sioner, der svarer til vippens længde, højde og bredde. På 
grund af disse dimensioner, ses det ikke som en nødven-
dighed at putte indlæg i kassen til at fastholde eller beskytte 
vippen. Grundet kassen størrelse og produktets tyngde vur-
deres det ligeledes, at det er nødvendigt med to bærehuller i 
enderne, som man også ser på større kasser til f.eks. cykler.

Det besluttes ligeledes at sætte et klistermærke med tryk 
på kassen, som viser mærkning, producentens oplysninger, 
logo og hvilken farve produktet kommer i. Her tænkes det 
at klistermærket påsættes efter pakning af vippen, hvorefter 
det er muligt at krydse den pakkede farve af, så dette er 
synligt udenpå pakken.  På den måde kan alle producerede 
klistermærker have samme print. Valg af klistermærke gør 
desuden, at hele papkassen kan genanvendes, hvis ikke 
børnehaven ser anden funktion til den.

Kassens længde og bredde muliggør desuden, at der lige 
præcis kan placeres to vipper på en europalle.

KlistermærkeEmballage på 
eorupalle

Produkt & emballage.
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Prisoverslag

[Dan Hill Plast A/S, 31.05.12]
[Dan Hill Plast A/S, 31.05.12]

[Nordisk Plast, 07.06.12]

[Appendix 12]

[Appendix 12]

[Bufab.dk, 04.06.12]

[SCA Packaging, 07.06.12]
[SCA Packaging, 07.06.12]
[MediaMouse, 07.06.12]

[Danske fragtmænd 07.06.12]

[Dan Hill Plast A/S, 31.05.12]

Der tages i følgende udgangspunkt i produktion af 500 vipper. 
Overslaget viser prisen for én vippe.

VARE     STK. 

ROTATIONSSTØBT PEHD EMNE
Værktøjsomkostninger   130.000DKK/500stk.
Produktion (materiale, mandetimer)  1 stk.

EKSTRUDERET NYLON PA6 RØR
Ø50mm, ø20mm, L1000mm  2stk. á 237,50DKK

SPRØJTESTØBTE EMNER
Emne 1 - montering
Værktøjsomkostninger   100.000DKK/500stk.
Produktion     4stk. á 2DKK
Emne 2 - Kappe
Værktøjsomkostninger   100.000DKK/500stk.
Produktion    4stk. á 2DKK 

SKRUER
Selvskærende skrue   16stk. á 2,67DKK

GUMMIEMNER
Tap og sikkerhedsflade   100.000DKK/500stk.

SAMLING AF PRODUKT
Mandetimer, løn     140DKK*0,5time

EMBALLAGE
Kasse, top og bund    68,26DKK+68,26DKK
Engangspalle    82DKK/2stk.
Klistermærke    11545DKK/500stk.

FORSENDELSE
Fragt

ØVRIGE 
Udviklingsomkostninger   192.000DKK/500stk.
Legetøjsgodkendelse, TÜV   35.000DKK
Lager, leje    20.000DKK/50stk.

MOMS

TOTAL

25% moms

PRIS  KILDE

260DKK
625DKK

475DKK 

200DKK
8DKK 

200DKK
8DKK 

42,72DKK 

200DKK

70DKK

136.52DKK
42DKK
23DKK

1000DKK

384DKK
70DKK
40DKK

946,06 DKK

4.730.30 DKK

KONKLUSION
Ved udarbejdelsen af prisoverslaget på vippen har projekt-
gruppen forsøgt at finde priser på de emner, der skal bruges, 
samt andre udgifter der må komme. Der er på prisoverslaget 
angivet kilder, hvor det har været muligt at få en pris.

Dan Hill Plast A/S har været behjælpelige med et prises-
timat  på startomkostninger og stykpris, ud fra tegninger 
af produktet. Nylonrørene kommer, som tidligere nævnt, i 
standardmål. Startomkostninger til sprøjtestøbning af mon-
terings-emnerne er et estimat gjort af projektgruppen, ud fra 
de forholdsvis enkle emner og udarbejdelsen af et estimat 
på prisen for selve emnerne findes i Appendiks 12. Projekt-
gruppen har også været nødsaget til at estimere en pris for  
gummiemnerne på siden af vippen, der skal fungere sam-
men med mælkekassen.
Udviklingsomkostninger dækker over den tid projektgrup-
pen har brugt på at udvikle legeredskabet. Beløbet er be-
regnet ud fra to personers arbejde 37timer om ugen, til en 
timeløn på ca. 200kr. Prisen på en legetøjsgodkendelse 
kommer fra Dan Hill Plast A/S, da det ikke har været muligt 
at få fat på TÜV.

Som overslaget viser, bliver prisen på én vippe, ved produk-
tion af 500 vipper, på 4.730,30kr, hvilket er et stykke under 
det beløb på 6-8000kr som projektgruppen efter marked-
sanalysen havde sat sig som mål. Den lavere pris ses som 
en fordel, da det er et legeredskab til børnehaver. Desuden 
ses en lav pris som et godt udgangspunkt, når der ses på 
alternative financeringsmetoder.

På trods af den lave pris ser projektgruppen steder der kan 
optimeres i forhold til prisen. Her tænkes der især på hånd-
taget, som sammen med de to sprøjtestøbte emner udgør 
en stor del af prisen. Også fragten af produktet bliver høj, 
når der er tale om et så stort produkt. Dette ville muligvis 
kunne forbedres ved at leje en hel vogn, der kan levere flere 
vipper. Der vil dog ikke blive arbejdet på at optimere prisen 
yderligere.
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Financiering
Projektgruppen har sat sig en ambitiøs målsætning omkring, 
at produktet skal være gratis for børnehaverne at erhverve 
sig. Derfor rummer dette afsnit en vurdering af to mulige 
business-modeller, hvor det på baggrund af kontakt til lokale 
virksomheder og forældre besluttes, hvilken der foretrækkes.



135 136

BØRNEHAVERS ØKONOMI
Under præsentation af tre koncepter ved Børnehuset Eg-
holm Færgevej, luftede projektgruppen ideen om, at lave et 
billigt, eller ligefrem gratis legeredskab.
Dette var pædagogerne meget positivt stemt overfor, og for-
talte at de hvert år har cirka 20.000 kr. at købe nyt legetøj 
og legeredskaber for. Pædagogerne fortalte ligeledes, at 
mange af de udendørs legeredskaber er meget dyre, og et 
enkelt legeredskab godt kan koste hele det årlige budget, 
som også registreret under Markedsundersøgelse 2.0.
Pædagogerne fortalte også, at de har et aktivitetsudvalg, 
bestående af 5-6 forældrene til børnene i børnehaven, der 
hvert år arrangerer et lotteri med sponsorerede gevinster, 
hvor overskuddet bruges til at købe nyt legetøj til børne-
haven. 

“Aktivitetsudvalget arrangerer et årligt 
lotteri, hvor overskuddet går til nyt 
legetøj til børnehaven.”
Pædagog, Børnehuset Egholm Færgevej

FINANCERING AF PRODUKTET
I strategien ytres ønsket om, at gøre det færdige produkt 
gratis for børnehaverne at erhverve. Derfor har projektgrup-
pen undersøgt forskellige måder at kunne financiere ud-
vikling, produktion og køb. 
Gennem projektforløbet har der været mange tanker oppe 
omkring forskellige financeringsmuligheder og projektgrup-
pen har valgt at præsentere to, som bunder i hver deres 
model. Der er valgt at fokusere på modeller, hvor startomko-
stninger er indberegnet, så der derved ikke skal investeres 
penge i projektet.

Første model, kaldet Den traditionelle model, bunder i at 
børnehaverne får sponsoreret produkterne fra virksom-
heder, som til gengæld får vist deres logo eller  får omtale.

Anden model, kaldet Den utraditionelle, bunder ien nyere 
financieringsmodel, crowdfunding, hvor almindelige men-
nesker smider penge i projektet, fordi de tror på idéen og 
har lyst til at se den blive til virkelighed.

De to modeller præsenteres i det følgende, hvor fordele 
og ulemper ved hver vejes, for til sidst at kunne bestemme 
hvilken financieringsløsning der foretrækkes.

Financiering

HVAD SIGER VIRKSOMHEDERNE?
Projektgruppen tager kontakt til to forskellige virksomheder 
for at finde ud af hvor stor interessen er, for at sponsorere et 
eller flere legeredskaber til børnehaver. 

Pletfri - Vinduespolering & Rengøring
René Jensen, ejer af enkeltmandsfirmaet Pletfri, fortæller at 
han på nuværende tidspunkt allerede sponsorerer en lokal 
friskole, samt et lokalt håndboldhold. Derfor ser han også 
muligheden for at kunne sponsorere et legeredskab til en 
lokal børnehave som nærliggende.
Grunden til at han støtter lokalsamfundet er, at han derved 
kan vise sine kunder, at han giver noget tilbage til dem. 
For René Jensen er det ikke vigtigt af få et logo på legered-
skabet, for som han siger, så ser forældrene det alligevel 
ikke. Han vil istedet foretrække at blive nævnt i et nyheds-
brev, da det vigtigste for ham er, at forældrene ser hans logo.

“Det giver en godt ry, at man vil støtte 
 det lokale samfund.”
  René Jensen, Pletfri - Vinduespolering & Rengøring

Spar Nord
Projektgruppen tog også kontakt til Spar Nord, da de i Nor-
djylland har flere afdelinger i lokalsamfundet. Her blev pro-
jektgruppen henvist til Spar Nord Fonden, som hvert år do-
nerer ca. 20 mio kr. til forskellige formål, f.eks. læ-skure på 
petangbaner eller rideudstyr. Projektgruppens kontakt ved 
Spar Nord, mente derfor at legeredskaber til børnehaver ville 
være et muligt bud på et sponsorat.
For at få penge fra fonden kræver det dog, at børnehaven 
tager kontakt til den lokale Spar Nord afdeling, som her vil 
formidle en indstilling til fondsmidler.

Den traditonelle model, som bygger på sponsorater fra  
virksomheder, er opstået da aktivitetsudvalget i en af de 
besøgte børnehaver, som tidligere nævnt, allerede benytter 
sig af sponsorgaver. Aktivitetsudvalget holder ved et årligt 
arrangement i børnehaven et lotteri, hvor præmierne er for-
skellige sponsorerede ting fra lokale virksomheder. Pengene 
fra lodsedlerne går herefter til indkøb til børnehaven.

Financerings-modellen tænkes, at fungere på en sådan 
måde, at lokale virksomheder sponsorerer en eller flere vip-
per til en børnehave i deres nærområde. Virksomheden kan 
så få deres logo på vipperne, der vil fungere som reklame. 
Udover reklamefordele, vil virksomhederne kunne promov-
ere sig på, at støtte lokale børnehaver. 
Projektgruppen har kontaktet Aalborg Kommune for at høre 
om reglerne for sponsorater og logo på legeredskaber i 
børnehaver, der fortalte, at der ikke var nogle regler imod 
dette. Etisk mener de dog, at det vil være forkert at målrette 
reklamer direkte mod børn, der er særligt modtagelige over-
for påvirkning.
Hvis det ønskes at undgå logo på vippen, tænkes det at 
børnehaverne istedet kan gøre forældrene opmærksom på 
hvem der har sponsoreret vippen, f.eks. via et nyhedsbrev.

Hvis et produkt skal sponsoreres af en virksomhed, må 
produktions- og udviklingsomkostninger pålægges prisen 
på vippen, for at undgå investering. Den beregnede pris 
bliver derfor 4730kr pr. vippe og inkluderer alle omkostninger 
for produktion af 500 vipper.
Slutprisen er selvfølgelig afhængig af hvor mange vipper der 
skal produceres, og derved også hvor mange interesserede 
man kan samle. Dog kræver denne financeringsmodel at 
produktionen ikke går igang før det antal der skal produc-
eres alle er afsat til sponsorat. 

Den traditionelle model

Lokal virksomhed produktion Produkt Børnehave

René Jensen
Ejer af enkeltmandsfirmaet pletfri

Spar nord
Landsdækkende bank med lokale afdelinger
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HVAD SIGER FORÆLDRENE?
En af Crowdfundings svage sider er, at donationerne skal 
komme fra personer, der muligvis ikke får mere ud af det end 
de incitamenter, der må være.
Som tidligere nævnt har børnehaver et stort netværk 
bestående af børnenes forældre. I dette financeringsforslag 
lægges der en stor tro på at privatpersoner, og især foræl-
dre, har lyst til at hjælpe børnehaver med at erhverve sig 
legeredskaber.

For at projektgruppen kan få en indikation på hvor villige pri-
vatpersoner er til at donere, interviewes Jesper og Else-Ma-
rie Dalsgaard, som er forældre til Mette og Stine, der begge 
går i børnehave.

Her bliver de først spurgt ind til om de kender til deres børne-
haves økonomiske situation, hvortil parret fortæller, at de er 
klar over, at deres børnehave ikke har så mange penge til at 
købe legeredskaber. De fortæller også at børnehaven benyt-
ter sig af hjælp fra forældre, f.eks. hvis noget skal repareres, 
som projektgruppen også har beskrevet under Kontekst.

Hernæst bliver de spurgt ind til, om de ville udnytte mu-
ligheden, hvis de kunne donere et valgfrit beløb til at skaffe 
nye legeredskaber til børnehaver.

“Det skal være specifikt til vores børn, 
 og deres børnehave.”
  Jesper Dalsgaard, Far til to børnehavebørn

[Boomerang, 31.05.12].
Projektgruppen ser potentiale i at anvende Crowdfunding, 
da financiering af omkostninger kan dækkes ved at mange 
folk donerer et mindre beløb. På denne måde forbliver pro-
jektet uafhængigt af sponsorater fra større virksomheder, der 
vil tjene penge på projektet eller fremme deres virksomhed-
sprofil. Samtidig forventes det at der er mange potentielle 
donatorer, da det handler om et legeredskab til børnehaver, 
som i sig selv har et stort netværk, bestående af børnenes 
forældre.

Prisen for startomkostninger, produktion af 500stk. vipper 
og diverse udgifter løber sig i alt op på 1.881.665kr. Da en 
stor del crowdfunding-konceptet bygger på overskuelighed 
i både størrelsen på beløbet og den tidsperiode der fast-
sættes, vurderes det at dette beløb ikke er crowdfunding-
venligt. 

Det overvejes derfor om det er muligt at dele udgifterne op, 
og f.eks. starte med at få dækket beløbet til startsomko-
stninger og legetøjsgodkendelse. Dette beløb bliver dog 
465.000kr, hvilket også anses som værende for højt til 
crowdfuning. 
Hvis det var et mere overskueligt beløb var tanken at man 
kunne crowdfunde de indledende udgifter og på den måde 
få et overblik over, hvor stor en opbakning projektet ville 
kunne få. Herefter ville man kunne crowdfunde produk-
tionen af f.eks. 500 vipper, hvor indskuddets størrelse kunne 
udløse et incitament i form af en eller flere vipper. Afhæn-
gigt af succes, ville det være muligt at oprette flere runder af 
crowdfundede produkter.

Den utraditonelle model er baseret på et nyt færnomen kal-
det Crowdfunding, som er et udbredt fænomen i USA, men 
som også er ved at vinde indpas i Danmark. Crowdfund-
ing foregår via internettet, hvor man opretter en beskrivelse 
(pitch) af sit projekt i en defineret tidsperiode, samt et mål for 
hvor mange penge man ønsker at indsamle. I tidsperioden 
kan interesserede donere penge til projektet, og derved 
være med til at financiere det.
Crowdfunding bruges ofte til at financiere græsrodsprojekter, 
og benyttes i dag f.eks. af nyopstartede musikere, der ikke 
har råd til at financiere indspilning. Crowdfunding bliver også 
brugt til at financiere startomkostningerne til bl.a. film, uland-
sprojekter, og udgivelse af bøger [Boomerang, 31.05.12].

Måden hvorpå man udbreder budskabet om det projekt, 
man ønsker crowdfundet er via de sociale medier, som Fa-
cebook, Twitter, LinkedIn, MySpace osv.. Her er det først og 
fremmest gennem eget netværk, at man skaber opmærk-
somhed omkring projektet. Interesserede personer bestem-
mer selv størrelsen på det beløb de vil donere, men man kan 
oprette incitamenter for forskellige beløbstørrelser. 
Et eksempel kunne være et musik-projekt, hvor man ved en 
donation på over 100 kr får et signeret album, ved en dona-
tion på over 300 kr. får et signeret album og en musik-DVD, 
og ved en donation på over 500 kr, får en koncertbillet.
På den måde kan græsrodsprojekter financieres, og de der 
har været med til at gøre det muligt, kan få noget til gengæld.

Det er gratis at oprette et pitch på en crowdfunding-
hjemmeside, som tilgengæld får en procentdel (f.eks. 5%) af 
de projekter der bliver ført ud i livet. Hvis man får financieret 
sit projekt inden tidsfristen udløber, får man pengene, ellers 
får de personer der har støttet projektet deres penge tilbage 

Den utraditionelle model

@
personer der donerer

Børnehave eller 
aktivitetsudvalgCrowdfunding hjemmeside Produktion

Produkt

Her understreger parret, at de ville overveje det, hvis det 
var specifikt til den børnehave, deres to børn er i, og at de 
slet ikke ville donere, hvis det var til andre børnehaver, hvor 
deres børn ikke ville få noget ud af det.

Hertil kommenterer de, at de hjælper deres børnehave ved 
f.eks. at købe sodavand til forældrearrangementer, hvor 
overskuddet går til børnehaven, så de har lidt ekstra at gøre 
med.

Jesper & Else-Marie Dalsgaard
Forældre til Stine, 3år og mette, 6år
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Reflektion
Efter at have undersøgt de to forskellige modeller til financier-
ingen, er det klart, at der er fordele og ulemper ved begge.
Crowdfunding er begrænset i forhold til beløbets størrelse, 
men er til gengæld god fordi den er baseret på interesserede 
personers goodwill, hvilket projektgruppen ser som en sym-
patisk forretningsmodel. Som tidligere nævnt kunne man 
vælge at dele beløbet op i mindre dele, og f.eks. begynde 
med startomkostningerne. Dog tror projektgruppen ikke på 
denne ide, da der ikke virker til at være engagementet for at 
støtte et sådan projekt, blandt forældre. 
Den helt store faktor for dette er, at forældre ønsker at støtte 
deres egen børnehave. Ved crowdfunding vil det være en 
besværlig del, hvis ikke umuligt, at holde styr at produkterne 
vil skulle sendes bestemte steder hen.
Selvom Crowdfunding ikke er optimalt til netop dette pro-
jekt, ses der et stort potentiale i modellen som financering-
sløsning indenfor flere projekter, og der er en tro på at denne 
model vil vinde indpas i fremtiden.

I Den traditionelle model, hvor virksomheder sponsorerer 
et eller flere produkter til en børnehave, vil det også være 
muligt at gøre produktet helt gratis for børnehaver. Modellen 
er modsat crowdfunding afhængig af, hvad virksomhederne 
kan få ud af samarbejdet, og der kan være en etisk prob-
lematik i, at produktet er en reklame for virksomheden, der 
har sponsoreret den.
Produktets forholdsvis lave pris muliggør dog at små lokale 
virksomheder har muligheder for at sponsorere et produkt. 
Denne model lægger derfor ikke op til at store virksomheder 
med stor kapital kan sponsorere 100 vipper til forskellige 
børnehaver, men nærmere at at små virksomheder kan 
støtte det lokalsamfund de er en del af. På denne måde vil 
der også blive skabt en synergieffekt, hvor den lokale virk-
somhed giver til børnehaven og får god omtale og muligvis 
nye kunder til gengæld.

Projektgruppen vurderer på baggrund af de to modeller at 
det vil være fordelagtigt at satse på Den traditionelle model, 
hvor lokale virksomheder sponsorerer produkter til en børne-
have, mod at blive nævnt i et nyhedsbrev. Det må her være 
op til den enkelte børnehave og aktivitetsudvalg at vurdere, 
hvor meget reklame de ønsker at gøre for virksomheden.
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Evaluering
I denne fase evalueres projektet og det færdige produkt Tilt. 
Det konkluderes om projektgruppen har opfyldt de i strat-
egien beskrevede målsætninger, der relfekteres over pro-
jektgruppens tilgang og om man kunne have grebet det 
anderledes an og til sidst perspektiveres det om produktets 
grundlag kan udvides.
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Konklusion
Problemformuleringen for denne opgave lød som føl-
gende:

Hvordan designes et udendørs legeredskab, til børne-
havebørn, der tager højde for børnehavernes økono-
miske situation og samtidig kan bruges i sammenhæng 
med alternative legeredskaber, som f.eks. mælkekas-
sen?

Udover problemformuleringen, formulerede projektgrup-
pen en række parametre som ønskedes inkorporeret i 
udviklingen af et nyt produkt. Disse vil ligeledes fungere 
som målestok for, hvor godt opgaven er løst.

UDVIKLINGSOMRÅDER
Lege er et vigtigt led i børns udvikling, da de her øver de 
kompetencer, de skal bruge senere hen i livet. Derfor er 
det også vigtigt, at de legeredskaber børnene har til rå-
dighed støtter denne udvikling. Børns udvikling fra 3-6år 
kan inddeles i tre hovedområder for udvikling; fysisk, 
kognitivt og socialt. Produktet er udviklet med disse ud-
viklingsområder for øje, og er et bud på et legeredskab, 
der vil kunne indgå i udvikling af barnets fysiske, kogni-
tive og sociale færdigheder.

Fysisk udvikling
I henhold til barnets fysiske udvikling er der i produktet 
lagt vægt på udvikling af de grovmotoriske færdigheder, 
som er de grove færdigheder, hvor hele barnets krop 
kommer i spil. I sin primære funktion udfordre produktet 
børnenese balanceevne og forståelse for årsag-virkning.
Det er også muligt for barnet at klatre ovenpå produktet, 
når dette vendes på hovedet. Her kan det også, som vist 
ved afprøvning to, bruges som led i en forhindringsbane, 
hvor barnet kan få øvet sin motoriske kunnen. 

Kognitiv udvikling
Barnets kognitive udvikling er der taget højde for i forhold 
til at produktet skal kunne indgå i forskellige typer lege. 
Der skelnes, som beskrevet under Børns udvikling mel-
lem øvelsesleg, konstruktionsleg, symbolsk leg og regel-
lege, og produktets potentiale for at kunne indgå i disse 
lege er vurderet ud fra afprøvning med 1:1 funktions-
modeller på børn i alderen 3-6år.

Øvelseslegene omkring produktet knytter sig hoved-
sageligt til vippefunktionen, hvor børnene kan øve deres 
balance og forståelse af tyngdepunkt og vægtoverførsel. 
Desuden kan børnene når vippen vender på hovedet, 

øve sig i at klatre op og ned fra produktet. Her kunne 
projektgruppen under afprøvningen observere at især de 
yngste børn koncentrerede sig om at øve og forfine deres 
klatreteknik gennem gentagelser, og derfor konkluderes 
det at produktet opfylder at kunne indgå i øvelsesleg.

Produktets inddragelse i konstruktionsleg er opfyldt 
ved at tilpasse så mange dimensioner som muligt til 
mælkekassen, så kasserne vil kunne placeres under 
og bygges op omkring produktet på forskellig vis. Dette 
blev testet i Afprøvning 2.0, hvor en 1:1 funktionsmodel 
testes sammen med mælkekasser af to børn på hen-
holdsvis 3 og 6år. Her indgik produktet i adskillige kon-
struktionslege, og det konkluderes derfor, at produktet 
lever op til at kunne indgå i denne type leg. 
Sammensætning af to vipper med mælkekasser kan 
ligeledes øve børnenes konstruktionsevne, da de skal 
vende kassen korrekt for at kunne løse opgaven. Dette 
er dog ikke testet i en funktionsmodel, og projektgrup-
pen kan derfor ikke vide sig sikker på børnenes håndter-
ing af løsningen, og om de vil kunne finde ud af det uden 
hjælp fra en pædagog. Dog har research vist, at børn 
hurtigt lærer og tilegner sig nye principper, og desuden 
er gode til at forstå hvordan man sammensætter former, 
hvilket taler for at løsningen vil fungere i praksis.

I symbolske lege bruger børnene deres fantasi til at 
forestille sig ting eller situationer, som ikke er til stede 
fysisk. For at gøre dette muligt, har projektgruppen 
været bevidste om, at give produktet et enkelt form-
sprog, der ikke, som mange andre legeredskaber, ligner 
f.eks. et bestemt dyr eller køretøj. Afprøvning 1.0 viste, 
at produktet nemt indgår i symbolske lege, da børnene 
hurtigt fantaserede produktet til at være alt lige fra en 
sejlbåd til en bro. Produktet blev oftest brugt i symbolsk 
leg, når det ikke var vippe, hvorfor projektgruppen mener 
at kunne konkludere, at vigtigheden af den simple form 
og udefinerede funktion er berettiget, og kan opfordre 
børnene til at bruge deres fantasi.

Projektgruppen har i udviklingen af produktet ikke haft 
stort fokus på produktets mulighed for at kunne indgå 
i regellege, og der er i produktet heller ikke et bestemt 
element, der opfordrer til regelleg. De regellege, der kan 
foregå omkring produktet, vil være nogle hvor børnene 
selv skal forhandle og beslutte rammerne. Dette kan ek-
sempelvis være at børnene, som under Afprøvning 1.0, 
beslutter, at de skal skiftes til at vippe hinanden, og på 
den måde skifter mellem at påtage sig rollen, som den 

prioseptive og taktile sans, før de starter i skole. De tre 
sanser, har projektgruppen haft i baghovedet under kon-
ceptudviklingen, men disse har ikke været styrende for 
produktets udvikling. Alligevel ønskes det at konkludere, 
om det endelige produkt kan stimulere de tre sanser.

Den vestibulære sans, som knytter sig til bl.a. balance, 
fart, tyngde og ligevægt, kan stimuleres i produktets 
primære funktion som vippe, hvor det netop er disse 
emner, der er i fokus i børnenes leg med produktet.

Den proprioseptive sans, dækker over muskler og leds 
spændingstilstande samt kropstilling og bevægelse, 
hvilket ligeledes kan stimuleres gennem produktets 
primære funktion som vippe. Desuden kan børnene 
også, når de klatrer op og ned fra vippen, når denne 
vender på hovedet, få stimuleret spændingstilstandene 
i deres muskler, som de skal tilpasse, for at få den rette 
bevægelse sat i værk.

Den taktile sans, der omfatter berøring, temperatur 
og smerte, stimuleres ikke specifikt gennem leg med 
produktet. Dog er en detalje som materialeskift mel-
lem den primære form og produktets håndtag med til 
at stimulere den taktile sans i nogen grad. Dupperne på 
vippebuens ydre overflade, kan børnene kan stå, klatre 
eller sidde på, hvilket også kan stimulere deres taktile 
forståelse af overflader.

Det vurderes på baggrund af ovenstående argumenta-
tion, at produktet opfylder de få hensyn, der bør tages 
i forhold til ergonomi i forbindelse med børnehavebørn. 
Derudover stimulerer produktet både barnets vesti-
bulære og proprioseptive sans. Produktet har ingen 
deltaljer der bevidst er designet, for at kunne stimulere 
barnets taktile sans, men da overfladeskift generelt kan 
stimulere denne, vurderes det at produktet i nogen grad 
også kan stimulere denne. 

MÆLKEKASSENS GODE EGENSKABER
Gennem analyse af mælkekassen på legepladsen, er de 
tre bedste kvaliteter ved kassen i forhold til børn i alderen 
3-6år opsummeret i punktform. Under produktudviklin-
gen har det været et ønske, hvis muligt, at inkorporere 
nogle af disse gode egenskaber i det færdige produkt. 
Derfor konkluderes det nu om det færdige resultat besid-
der nogle af de tre kvaliteter, som er:

der vipper, og den der bliver vippet.
Social udvikling
For at kunne biddrage til børnenes sociale udvikling, som 
særligt udvikles gennem interaktion med andre individer, 
har projektgruppen i udviklingen af produktet haft fokus 
på, at designe et legeredskab hvor flere børn kan lege 
med produktet samtidigt. Det har desuden været vigtigt, 
at have for øje, at der skal være et incitament for at in-
volvere flere børn i legen – at det skal være sjovere, jo 
flere man er. Dette mener projektgruppen at have opfyldt 
i produktets primære funktion som vippe, hvor flere børn 
i samarbejde kan sætte produktet i bevægelse. Børnene 
kan ligeledes samarbejde om at få sat to vipper sammen 
med mælkekassen, hvor det kan kræve et barn til at 
holde vipperne samlet, mens et andet barn, får placeret 
og roteret mælkekassen korrekt.

Projektgruppen konkluderer på baggrund af oven-
stående argumentation, at have opfyldt krav og ønske 
om, at designe et produkt, der vil kunne understøtte de 
tre primære udviklingsområder for børn i alderen 3-6 år.

ERGONOMI & SANSER
Gennem kontakt med ergoterapeut, Line Østergaard, 
er projektgruppen blevet gjort opmærksom på, at det i 
forhold til børnehavebørn i alderen 3-6år ikke er vigtigt, 
at fokusere på ergonomisk korrekte krops- og sid-
destillinger, da de ofte er kortvarige. I stedet bør fokus 
lægge på, at det er godt for barnet ved mobilisering af 
produktet, at kunne bruge muskler i benene i stedet for 
rygmusklerne. Ved Afprøvning 1.0 blev det bemærket 
hvordan børnene netop gik ned i knæ og brugte hele 
kroppen til at vende produktet, på trods af at modellerne 
ikke vejede så meget.
 
Tyngde
Det har ikke været muligt, at teste produktets endelige 
vægt i forhold til børnene, og det vides derfor ikke om 
ét barn selv kan vende produktet, eller om der skal flere 
børn om det. Det ses i den forbindelse ikke som en 
svaghed, hvis flere børn skal samarbejde om at vende 
produktet. Havde projektgruppen haft mere tid, ville test 
af produktets tyngde have været et nærliggende fokus-
punkt. 

Sanser
Som beskrevet under Ergonomi & sanser er det ifølge 
ergoteraoeut, Line Østergaard, vigtig at barnet får 
stimuleret de tre primære sanser; den vestibulære, pro-
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1) Alsidige anvendelsesmuligheder
2) Udfordrende for kreativitet og fantasi
3) Alle aldre, alene eller sammen

Første punkt, alsidige anvendelsesmuligheder, konkluderes 
på baggrund af de to afprøvninger af funktionsmodeller 
med børnehavebørn, at være opfyldt, da produktet blev 
brugt til mange forskellige formål og indgik i forskelligart-
ede situationer. Det konkluderes ligeledes at produktet ud-
fordrer børnenes kreativitet og fantasi, da det ligger op til, at 
børnene selv finder på, hvad produktet kan være, når det 
ikke er i sin primære funktion som vippe. Produktet kan lige-
som mælkekassen, også bruges alene eller af flere børn, og 
muliggør at børn i forskellige aldre kan bruge produktet på 
forskellige måder. De yngste kan f.eks. sidde ned mens de 
vipper, mens de store kan stå.

I projektets mission er beskrevet, at det ønskes, at skabe en 
sammenhæng mellem alternative legeredskaber og et nyt 
legeredskab, med fokus på mælkekassen. Sammenhæng 
med mælkekassen vurderes, at være opfyldt, men der er i 
produktet ikke et direkte link til andre alternative legeredsk-
aber, som f.eks. rafter eller bildæk. Dermed ikke sagt, at man 
i børnehaven ikke vil bruge de andre alternative legeredsk-
aber sammen med produktet, men det har ikke været pri-
oriteret at teste om dette vil ske, da hovefokus har lagt på at 
skabe sammehæng mellem produkt og mælkekasse.

SIKKERHED
Det er, som beskrevet under Hvad er et godt legeredskab?, 
projektgruppens holdning, at børn i alderen 3-6 år ikke skal 
pakkes ind i vat. Som analyse og research af konteksten 
viser, lærer børn ved at øve sig, og især ved at begå fejl, og 
det er vigtigt, at de får testet deres grænser af. I forbindelse 
med produktet kan børnene, som beskrevet, teste nogle af 
deres fysiske grænser, og som beregninger på stopperne 
viser, kan det ske, at vippen tipper over sine stoppere. Dette 
er projektgruppen beviste omkring, og har lavet vippen så let 
som muligt, for at børnene, hvis vippen tipper over, får så lidt 
vægt ned over sig som muligt.

Dét at produktet kan ske at tippe over stopperne gør også 
at den ikke består testningsmetoden for stabilietet, angivet 
i DS/EN 71-1. Resultatet er baseret på en simpleficeret be-
regning, hvorimod test af 1:1 modeller viser, at stopperen 
har den ønskede virkning, nemlig at begrænse vippens sv-
ing.

ØKONOMI
Som beskrevet i problemformuleringen for projektet har det 
været et mål, at tage højde for børnehavernes dårlige økono-
mi og begrænsede budget til indkøb af nye legeredskaber. 
Dette har projektgruppen gjort ved at inddrage en alternativ 
finansiering, der inddrager lokalsamfundet. Businessmod-
ellen bygger på velvilje fra små lokale virksomheder, der 
kan skabe sig et godt omdømme i deres lokalområde ved 
at støtte børnehaverne økonomisk. Gennem kontakt med 
virksomheder af forskellige størrelser, har det være muligt 
at bekræfte at der er en interesse i at støtte lokale børne-
haver. På den måde mener projektgruppen at have udtænkt 
en model hvor alle parter for noget ud af samarbejdet, og 
vigtigst af alt, en model der muliggør at børnehaverne kan få 
produktet gratis.

AFSLUTTENDE
Ud fra ovenstående konkluderes det at legeredskabet lever 
op til de mål projektgruppen havde sat sig i strategien. Den 
er designet med respekt for børnenes kunnen og ivrighed for 
at udfordre sig selv. Desuden er den tilpasset det hårde miljø 
og en levetid på 10år forventes.

VIDENSKABSTEORETISK TILGANG
Som udgangspunkt for projektet er valgt en målgruppe, hvis 
behov og adfærd, projektgruppen ikke på forhånd havde 
kendskab til. Dog kan man argumentere for, at alle engang 
har været børn, og derfor har en holdning til hvordan, man 
opfører sig i aldersintervallet fra 3-6år. 
For at undgå at trække på egne erfaringer eller fordomme, 
har projektgruppen i research og analyse af målgruppen ta-
get en empirisk analytisk tilgang. Med dette menes at pro-
jektgruppens uden på forhånd at antage noget, har indsam-
let data i konteksten. Dataindsamling er dog ikke baseret 
på ren induktion, hvor al data indsamles på ny ved hver ny 
undersøgelse, selvom dette ideelt set knytter sig til empirisk 
analyse [Botin 2009]. 
Projektgruppen har f.eks. inddraget teori omkring børns ud-
vikling, der bygger på empiriske studier, men projektgrup-
pen har ikke selv indsamlet denne viden. 
Dataindsamlingen foretaget i konteksten er baseret på, hvad 
man kalder, falsk induktion, hvor udvalgte data indsam-
les, og analyseres i kontekstuafhængige omgivelser [Botin 
2009]. Herefter opstilles en hypotese omkring børnehave-
børn og pædagogers adfærd og kunnen, der senere testes 
ved Afprøvningen 1.0 af funktionsmodeller i børnehaven.
Viden erhvervet gennem snak med pædagoger har været 
baseret på kvalitative interviews, hvor projektgruppen har 
stillet åbne spørgsmål og indgået i en dialog omkring børne-
havernes situation og børnehavebørnenes adfærd. Der er 
som beskrevet under afgrænsningen ikke foretaget store 
kvantitative analyser, som ellers anvendes indenfor empirisk 
analyse, men det vurderes, at den fundne data vil kunne 
generaliseres.
Den empiriske tilgang har medvirket til at projektgruppen 
har fået adgang til håndgribelig data, der har kunnet fungere 
som designparametre og har kunnet danne grundlag for op-
stilling af krav og ønsker.
Efter research og analyse, har projektgruppen taget en mere 
kritisk teoretisk tilgang, der modsat empirisk analyse, søger 
at forandre den nuværende situation [Botin 2009]. Her har 
projektgruppen taget afsæt i deres holdning til hvad et godt 
legeredskab er og lagt fokus på, at det ønskes som noget 
nyt at inddrage og sætte alternative legeredskaber i fokus.

VIGTIGHEDEN AF AFPRØVNING
Projektgruppen har i koncept- og produktudviklingen lagt 
stor vægt på afprøvning af funktionsmodeller i 1:1 med 
målgruppen, og har på den måde genereret viden, som det 
vurderes, at projektgruppen ikke på anden vis havde kunnet 
tilegne sig. Projektgruppen har gennem afprøvning kunnet 
drage konklusioner omkring produktet, som ikke på forhånd 

kunne forudses. F.eks. havde projektgruppen ikke overvejet 
at børnene ville bruge produktet til at gå på line på, når det 
ligger ned.
Ved afprøvningen kunne projektgruppen eftervise, at 
børnene brugte produktet i symbolske lege, hvilket ellers 
ville være svært at konkludere. Her brugte børnene oftest 
produktet i symbolske lege, når det ikke var i sin primære 
funktion som vippe. Dette mener projektgruppen kan være 
fordi, at produktet når det står på hovedet eller ligger ned, 
ikke har en defineret funktion, og børnene derfor opfordres til 
at bruge deres fantasi til at forestille sig, hvad man kan bruge 
produktet til, eller hvad det kan forestille.

IDÉGENERERING
Projektgruppen opstillede under idégenereringen et antal 
skitserunder, for at styre den kreative proces, og størstedel-
en af dem med inspiration i et konkret emne, der kunne kick-
starte kreativiteten og frembringe idéer, som projektgruppen 
ellers ikke ville være kommet på. Processen er struktureret 
med inspiration i en metode udarbejdet af arkitekt Sten Ag-
ger, hvor hver skitseringsrunde evalueres og de gode egen-
skaber kombineres til nye idéer.
Det kan være svært at afgøre, hvornår man skal afslutte en 
idégenerering, da nye skitseringsrunder vil kunne frembringe 
flere nye idéer. Projektgruppen har dog grundet tidspresset 
i dette projekt måttet være realistiske omkring den tid, de 
har haft til rådighed til at komme op med idéer. Havde pro-
jektperioden været længere, kunne man have skitseret ud 
fra f.eks. menneskets seks sanser, eller anvendt metoden 
Forced relation, hvor tilfældige genstande uden relation til 
projektet anvendes som baggrund for idégenerering.

PÆDAGOGER SOM EKSPERTER
I projektet har pædagogernes viden omkring målgruppen 
fungeret som ekspertviden. Projektgruppen er af den fores-
tilling at resultatet af analysen havde haft et andet udfald hvis 
eksperterne istedet var børnenes forældre. Dette skyldes at 
pædagogerne ikke er så ømme overfor børnene som foræl-
dre er. Dette er på trods af at de er meget opmærksomme 
på børnene som beskrevet i Research & Analyse. 
Under Afprøvning 2.0 var to forældre til stede under afprøv-
ningen, og det var tydeligt, at forældre er mere bekymrede 
for at deres børn skal komme til skade. 
Produktet er dog tiltænkt børnehavers legepladser og pro-
jektgruppen mener derfor ikke, at det havde været rigtigt at 
anvende forældre som eksperter i dette projekt.

refleksion
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PRODUKTETS HÅNDTAG
Projektgruppen har gjort sig mange overvejelser omkring 
produktets to håndtag i forhold til materiale og styrke-
egenskaber. Fokus har ligget på at finde et materiale, der vil 
kunne holde til påvirkning af vind, vejr og slid, samt vil kunne 
holde sig indenfor den acceptable udbøjning på 10mm. Pro-
jektgruppen kunne også have overvejet at vælge et mate-
riale der sikrer, at håndtaget ved en for stor belastning vil 
knække, før samlingen med vippen, og dermed den primære 
form beskadiges. Dette perspektiv vil sikre, at børnehaven i 
stedet for at skulle erhverve sig et helt nyt produkt, vil kunne 
nøjes med at skifte håndtaget.

PRODUKTION
Projektgruppen har lagt vægt på at finde en produktions-
metode til vippens primære form, der vil sikre en lav slutpris. 
Set i bakspejlet, kan det derfor være modstridende at det 
vælges at monteringer til håndtag skal sprøjtestøbes, da 
værktøjsomkostningerne her er høje. Havde projektgruppen 
haft mere tid, ville det derfor være et fokuspunkt, at finde en 
anden og billigere måde at montere håndtagene på.

TIDSBEGRÆNSNING
Sidst ønskes det, at reflektere over den forkortede tidsperi-
ode, som projektgruppen har måttet forholde sig til. Projekt-
perioden har strakt sig over 13 uger, hvilket er 4 uger mindre 
end den ellers beregnede projektperiode for et afgangspro-
jekt på 17 uger. Dette skyldes at projektgruppen skiftede ret-
ning undervejs, og projektgruppen har siden forsøgt at gøre 
op for den mistede tid ved nøje strukturering af processen 
og ved at være konsekvente med at følge tidsplanen. Dog 
har det især kunne mærkes i detaljeringen af produktet, at 
der har været mangel på tid. Dette har resulteret i at nogle af 
produktets detaljer ikke er færdigdetaljeret, og projektgrup-
pen har derfor i stedet nedfældet deres tanker omkring vi-
dereudvikling af de pågældende detaljer, hvis de havde haft 
mere tid til rådighed.

SOM DEL AF EN SERIE
Under strategien er det formuleret i et krav, at det skal 
være muligt at inddrage alternative legeredskaber i leg med 
produktet, dog med fokus på mælkekassen. Som beskrevet 
i konklusionen, er der direkte link mellem mælkekassen og 
produktet, men ikke nogle detaljer der direkte lægger op til 
at inkorporere andre alternative legeredskaber som f.eks. 
rafter eller bildæk.
Da det som beskrevet under projektets vision har været et 
mål at skabe fokus på alternative legeredskaber, overvejer 
projektgruppen om det endelige produkt vil kunne være del 
af en serie af legeredskaber der inddrager forskellige alterna-
tive legeredskaber. Her vil nogle af de tidlige idéer fra Kon-
ceptudvikling 1.0 kunne tages op igen og danne baggrund 
for udviklingen af nye produkter til serien. Projektgruppen 
tænker at f.eks. en variation af legetræet med fokus på ind-
dragelse af rafter, eller et gynge- eller forhindringsbanekon-
cept med inddragelser af bildæk vil kunne indgå i serien. På 
den måde, vil der sættes fokus på alle legepladsens alterna-
tive legeredskaber.

SALG TIL PRIVATE BØRNEFAMILIER
Produktet er designet til at kunne bruges på legepladser 
i børnehaver, hvor børnehavbørn i alderen 3-6år er den 
primære bruger. Projektgruppen overvejer, om det endelige 
produkt trods dette, ligeledes vil kunne sælges til private 
børnefamilier. Projektgruppen mener ikke, at der skulle være 
noget i produktets udformning der gør, at dette ikke vil være 
muligt, dog er det nok sjovest for børnefamilier med flere 
børn i alderen 3-6år at erhverve sig produktet. Produktet 
vil i en privat husstand ikke komme i kontakt med nær så 
mange børn som i børnehaven, og der vil derfor ikke skulle 
tages yderligere hensyn til holdbarhed i forhold til slidtage 
eller påvirkning fra vind og vejr. Skulle det gøres muligt, for 
private børnefamilier, at erhverve sig produktet skal endnu 
en forretningsmodel udtænkes, der f.eks. kunne bestå i at 
sælge produktet til en større legetøjsvirksomhed, eller selv 
oprette en virksomhed, der gennem nettet eller retailbutikker 
vil kunne nå ud til den private forbruger.

SALG I UDLANDET
Som beskrevet under projektets afgrænsning forventes det, 
at produktet med mindre modifikationer, vil kunne sælges 
i andre lande end i Danmark. For at gøre dette muligt, bør 
det undersøges om landet, hvor det ønskes at introducere 
produktet, f.eks. har andre sikkerhedsregler eller krav til ma-
terialer end dem, der er gældende i Danmark eller Europa. 
Desuden kan kulturen være en barriere, hvis der er andre 
krav eller holdninger i samfundet til børn udvikling og leg, 
samt hvordan legeredskaber skal udformes.

PRODUKTION
Det besluttes under detaljering af produktet, at den primære 
form skal rotationsstøbes i PEHD. Dog har projektgruppen 
også undersøgt produktion ved blæsestøbning, som i mod-
sætning til rotationsstøbning er en automatiseret proces, 
hvor hvert emne kun tager et par minutter at producere. Ro-
tationsstøbning har til gengæld lave værktøjsomkostninger 
og er godt til at producere et mindre antal emner. Projek-
tgruppen fik gennem deres besøg ved Danhill Plast A/S et 
indblik i den udvikling rotationsstøbning har gennemgået de 
seneste år, og det kan heller ikke udelukkes at samme ud-
vikling er sket indenfor blæsestøbning. Derfor vil produktion 
vha. blæsestøbning potentielt kunne være en mulighed, hvis 
der rotationsstøbning ikke er muligt.

Perspektivering
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