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1:1 afstandstest
Formål: forståelse for afstand

Rekvisitter: hulahopringe ø 100 cm

For at få en fornemmelse for hvad vi 
fylder kan vi bruge hulahopringe til at 

visualisere 1-2 meters afstand. 

Hold en hulahopring foran maven på dig 
selv. Alle går rundt mellem hinanden 
på legepladsen, og må ikke gå ind i 

hinandens hulahopringe. Tal herefter 
om hvordan man naturligt kan skabe 
mere afstand mellem hver enkelt og 

grupperne imellem. Hvilke megamøbler 
kan hjælpe os og hvordan skal de 

placeres i forhold til hinanden. 
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Opgaveformulering
Formål: Formuler jeres krav til løsningen

Rekvisitter: papir, tuscher

Beskriv først opgaven. Start sætningen 
”Hvordan kan vi…” Og formulér herefter 
hvilket problem der skal løses for hvem. 

Eksempelvis: Hvordan kan vi skabe 
arbejdszoner der inddeler os i mindre 
grupper og som stadig lægger op til 
samarbejde med fysisk adskillelse?

Skriv målgruppen tydeligt frem i 
opgaven, der er stor forskel på om 

løsningen er til 3-årige eller 13-årige. 

?     ?     ?      ?

?     ?     ?      ?

?     ?     ?      ?

?     ?     ?      ?
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Fotosafari
Formål: Kortlægning af legepladsen
Rekvisitter: Kamera, boards, tape til 

ophængning

Tag fotos af det der fungerer godt og det der 
ikke fungerer godt, ved at tage billeder af 
de gode og dårlige steder på legepladsen. 

Vurdér hvordan stederne fungerer ift. de nye 
retningslinjer. Er der nogle udfordringer som 
skal løses.  I kan evt. printe jeres fotos ud og 

hænge dem op på større tavler og sortere dem 
efter: det der virker godt og det der virker 

dårligt. I stedet for brug af kamera kan man 
bruge farvede klistermærker eller to farver 
sten for at markere gode og dårlige steder. 
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Mock up
Formål: Udvikling af løsning

Rekvisitter: pinde, pap, tape, snor, kridt, stof 
og lignende. 

Når I skal udvikle jeres idé, skal I bl.a. finde 
ud af hvor stor den skal være. Det kan man 
gøre ved at tegne arealet op med kridt eller 
lægge pinde ud på en flade. Er det en væg, 

kan man bygge eksempelvis bygge en papvæg 
for at teste dimentionerne. I kan også bruge 
eksisterende elementer til at opbygge jeres 

testmodel. Det er vigtigt at I hurtigt kan flytte 
rundt og bygge videre på modellen, for at 
teste forskellige variationer.  Når I har lavet 

jeres mock up, og fundet det bedste design, 
laver I en lille arbejdstegning med mål og 
beskrivelser af materialer og egenskaber. 
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Kombinationsideer
Formål: Idéudvikling

Rekvisitter: fotos af forskellige elementer, 
egenskaber, handlinger, aktiviteter eller 

andet. 

Lav først jeres egne idekort. Indarbejd 
elementer der arbejder med afstand og 

mindre grupper. Vi giver et par eksempler:

Elementer/egenskaber: Vand, vind, lys, 
lyd, flyvende, glidende

Miljøer: køkken, dyrkning, musik, 
værksted, skriveflade, laboratorium, bord

Kroppen: Hænge, svinge, løbe
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Lav små billedkort, print og klip ud. 
Kombiner herefter forskellige kort på nye 
og uventede måder. Udvikl på løsninger 

der tilgodeser jeres ønsker og behov. 

Eksempelvis: platform + højbed + 
samtale. Brainstorm på gode idéer, 

herefter kan i bygge mindre modeller 
af genbrugsmaterialer eller tegne jeres 

idéer. 

I vælger jeres bedste idéer og omsætter 
herefter disse til virkelige modeller. 


