Design en legeplads

4.-6. årgang

8-10 lektioner

Materialerne kan i dette forløb variere meget, men følgende giver gode
muligheder:
Plade til legeplads skåret efter valgt dimension.
Lister, resttræ, pladestykker m.m.
Skrot i alle former; slanger, glas, plastic
Maling og pensler.
Lim og limpistoler
Elevmål
Jeg kan samarbejde i en gruppe om at designe en inspirerende legeplads.
Jeg kan lave en arbejdstegning.
Jeg kan arbejde med størrelsesforhold.
Jeg kan præsentere vores ide for andre.

Tilhørende ark:
Elevarket: ”Design en legeplads (brev)”

Forløbet tager udgangspunkt i et brev fra en fiktiv dansk legepladsfabrikant, men kan også blot formidles som en almindelig opgave til en klasses elever. Det er tænkt som en gruppeopgave, hvor
sparring og samarbejde er nøgleord.
Virksomheden Legeklodsen er interesseret i input omkring, hvordan en god og inspirerende legeplads ser ud fra børnehøjde. Til opgaven er der fra virksomhedens side sat nogle krav. Vælger man
at imødekomme disse, har forløbet en tværfaglig dimension til faget matematik, idet der arbejdes
med arbejdstegninger, skitser og størrelsesforhold.
Kort beskrivelse af elevbrevet ”Design en legeplads”
Legepladsfirmaet Legeklodsen har udskrevet en konkurrence for børn: Lav din egen perfekte legeplads og hjælp virksomheden med at gøre det samme. Legepladsen skal være inspirerende og flot,
et sted man kan lege, spille spil og måske endda lære noget fagligt. Der skal følge arbejdstegninger
og en grundplansskitse med forløbet. Desuden skal legepladsen bygges i størrelsesforholdet 1:30
eller 1:15. Legepladsen må ikke være større end 30x40 meter, da der så ikke er nok steder, den kan
bygges (den må dog gerne være mindre). Der er ingen krav til materialevalget, men virksomheden
ser gerne, at man tænker ”bæredygtigt”, da mange kunder efterspørger denne mulighed.
Forarbejde
Før man sætter eleverne i gang med opgaven, skal man være sikker på, at de forstår, hvordan man
omregner målestoksforhold. Det kan være en god ide at lave en figur af et barn/menneske i det
størrelsesforhold, man vælger, som man kan relatere til. Den figur kan man så have liggende eller
stående gennem forløbet.
Desuden bør man først i forløbet udskære grundpladen (hvis man ønsker at anvende en sådan), da
eleverne så nemmere kan forestille sig størrelsen på legepladsens elementer.

2016 © kreatip.dk

I forberedelsen laver eleverne simple arbejdstegninger. Man kan vælge at eleverne blot skal forsøge at tegne det, de ønsker at skabe. Er eleverne dygtige til at
tegne og måle, kan man forlange, at de sætter mål i centimeter og meter på nogle af deres tegninger.
Designfasen
Man kan gribe designfasen an på forskellige måder. Man kan fx:
• Tage udgangspunkt i billeder fra allerede etablerede legepladser.
• Surfe på nettet for billeder.
• Brainstorme i gruppen eller på klassen.
• Lave spørgeskemaer til de andre elever på skolen.
• Forestille sig verdens fedeste legeplads i ”sine drømme”.
Det er under designfasen vigtigt at holde de mål for øje, som legepladsfabrikanten satte i brevet.
Hvis ikke ender forløbet let i en forlystelsespark i stedet for en inspirerende legeplads.
Lad eleverne lave en grundplansskitse, som de kan designe indenfor. Hvilke muligheder giver
arealet? Lad eleverne komme ud på den lokale græsplæne eller fodboldbane og afmærk et område,
der er tilsvarende deres grundplan. Hvad er der plads til? Kan man skabe mere plads inden for området?
Brug de materialer, som er allerede er i skolens værksted som inspiration.
En gammel støvsugerslange bliver til en rutsjebane, en dåse til et hamsterhjul osv.

Arbejdsfasen
Eleverne starter på arbejdet med legepladsen, når designet er på plads. Man kan vælge at skære en
plade til hver gruppe eller lade hele klassen dele den samme plade.
Det er denne del, de fleste elever har set frem til; at se de tegninger og valg, de har foretaget, blive
til en 3D-model, man kan vandre rundt om.
Hvordan selve arbejdet organiseres, afhænger i høj grad af elevgruppen. Måske skal man som lærer
"løbe" rundt mellem eleverne for at samle løse ender, og måske kan man trække sig lidt tilbage og
bruges som konsulent, når der er behov.
Da der højst sandsynligt bliver brugt mange forskellige materialer, er det en god ide allerede inden
at se på forskellige limtyper/samlemuligheder. Desuden kan det give mening løbende at male eller
dekorere de forskellige dele, inden de sættes sammen. Det giver ofte et flottere resultat.
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Man skal også overveje, om det er en god idé af fastgøre de forskellige "dele" af legepladsen til
pladen (hvis man har valgt at bruge en sådan). Hvis man undlader at gøre det, er det nemmere at
flytte rundt på designet eller prøve andre gruppers ideer af på ens egen plade.
Differentieringsmuligheder
Der er talrige muligheder for at differentiere i projektet og mange gode grunde til at gøre det. Man
kan have elever, der ikke magter den frihed, der trods alt er i projektet. Der kan være elever med
anderledes forudsætninger, der har svært ved gruppearbejde osv.
Her følger et par muligheder for differentiering:
• Lav en salgsvideo til Legeklodsen, der fortæller om jeres projekt, og hvorfor det er super
godt.
• Byg jeres legeplads i Minecraft. Det giver nogle elever mulighed for at blomstre i nogle
rammer, de er bekendte med.
• Find et område på jeres skole, I kan arbejde med. En kedelig skolegård, et område der står
ubrugt hen, en lokal græsplæne eller lignende og skab en legeplads, der passer ind.
Evaluering
Når arbejdet er færdigt, vil børnene ønske feedback på det færdige resultat. Selvom der selvfølgelig
er tale om en fiktiv opgave, er det vigtigt, at man som lærer giver sig tid til at vurdere, om den
enkelte gruppe har løst opgaven. Derefter er udstilling af de færdige legepladser altid en god ide.
Husk at få taget nogle gode billeder af de forskellige legepladser til elevernes projektmapper.

Hvis eleverne har lavet præsentationer af deres legeplads, kunne man bruge disse som oplæg til en
samlet evaluering på klassen. Lad børnene tale sammen og evaluere hinandens legeplads. Hvad kan
de lide, hvad kunne løses anderledes osv?
Man kan tale med eleven om arbejdstegningerne/skitserne. Har eleverne fulgt de tegninger, de
lavede under designfasen. Har det været svært at samarbejde i gruppen? Hvad gik godt i gruppen,
og hvad kunne blive bedre? Hvad har eleverne lært af projektet? Er eleverne stolte af det færdige
resultat?
Sidst men ikke mindst vurderes det, om legepladsvirksomheden vil kunne bruge ideerne til videre
produktion. Man kan indsende arbejdstegninger og billeder fiktivt med posten.
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Inspirationsbilleder

Disney-legeplads:
Scene, slappe-af-hjørne og
klatrestativ.

Disney-legeplads:
Sandkasse og Anders Andrutsjebane.

Drengenes drømmelegeplads:
En stor fodboldbane, et højt
klatretårn og en udfordrende
klatremur.

Svævebane og gyngestativ – der er
plads til masser af aktivitet!

2016 © kreatip.dk

Mål
Læringsmål – fra Fælles Mål
(kan variere alt efter, hvordan opgaven gribes an)

Ideudvikling:
• Eleven kan skitsere eller formulere enkle ideer
inden for givne rammer, herunder med digitalt
værktør, og eleven har viden om skitsers formål og
struktur.
Produktrealisering:
• Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer,
og eleven har viden om funktion i relation til
udførelsen af produktet.
Evaluering:
• Eleven kan præsentere eget produkt, herunder
med digitale værktøjer, og eleven har viden om
præsentationsformer.
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Elevmål
Jeg kan samarbejde i en gruppe om at
designe en inspirerende legeplads.
Jeg kan lave en arbejdstegning.
Jeg kan arbejde med størrelsesforhold.
Jeg kan præsentere vores ide for andre.

