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Hvad kan idrætslærere lære af design-
studerende, der forholder sig til en 
idræts- og sundhedsrelevant problem-
stilling for børn?
Da designprocessen ligger langt fra 
hverdagsundervisning, vil det kræve 
lidt tålmodighed at nå frem til de vær-
difulde pointer i artiklen, men det kan 
åbne øjnene for, at alt ikke behøver at 
være som det plejer.
De designstuderende på Arkitektskolen 
Aarhus fik i efteråret 2009 udfordringen: 
Hvad kan man gøre for at mindske fed-
me blandt tweens? Designprocessen kan
med sin holistiske tilgang til problemløs-
ning håndtere denne meget komplekse 
problemstilling. Artikelen giver et indblik 
i projektet, og hvilken viden om tweens 
de studerende fandt frem til – fx, at de 
unge skal betragtes som individer og 
ikke som et segment. Desuden kommer 
artiklen med bud på, hvordan denne vi-
den kan indvirke på udvikling af idræts-
undervisningen med tweens.

Design på Arkitektskolen i Aarhus
På alle institutioner og virksomheder, hvor der 
udvikles nye produkter eller serviceydelser, der 
baserer sig på ny viden, er det et samstem-
mende problem at navigere i de store mængder 
af viden, der tilflyder os og at omdanne denne 
viden til konkrete løsninger. På Arkitektskolen 
Aarhus betragtes design som en udviklingspro-
ces, der har til formål at forbedre det enkelte 
menneskes situation, løse vore behov og give 
mening med livet (1). her arbejdes der med at 
uddanne designere, der kan arbejde med at 
løse komplekse og samfundsrelevante pro-
blemstillinger, og som ikke kun beskæftiger sig 
med den æstetiske side af de produkter vi om-
giver os med - sådan som man traditionelt ser 
på design. Dette er en helt bevist drejning af 
designkompetencerne, som startede på skolen 
for mere end 15 år siden, hvor det blev en selv-
følgelig at bruge kreativ tænkning til at finde 
løsninger på komplekse problemstillinger. Si-
den har disse designkompetencer undergået en 
omfattende udvikling, hvor fokus har bevæget 
sig fra problemløsning mod problemidentifika-
tion og forståelse af kontekst gennem under-
søgelser og ’sensemaking’ (se boks). Dette skal 
forstås på den måde, at det er nødvendigt at 
kende problemets kerne, ikke blot dets sympto-
mer, før man kan komme med et kvalificeret 
bud på en løsning. 

SenSemAking 
Begrebet stammer fra informationsvi-
denskab, hvor det oprindeligt relaterer 
sig til organisationsstrukturer, der be-
står af en række forskellige faglige do-
mæner. På et mere generelt plan 
handler sensemaking om at skabe me-
ning ud af indhentede data eller at 
skabe mening i en sammensat kon-
tekst. Sensemaking i design, betegner 
den proces designeren gennemgår for 
at opbygge et tilstrækkeligt forståel-
sesgrundlag for at engagere sig i en 
kvalificeret problemløsningsproces.

Sensemaking handler således om at 
finde mening i og skabe forståelse for, 
sammenhænge af meget høj kom-
pleksitet eller usikkerhed med henblik 
på at kunne tage kvalificerede beslut-
ninger. 

Indenfor design har det i en årrække 
været den fremherskende opgave for 
designere at arbejde med ”strange-
making”, forstået som differentiering. 
Designeren skulle altså differentiere 
nye produkter fra eksisterende pro-
dukter, for på den måde at skabe pro-
duktidentitet og dermed mulighed for 
brandudvikling. Dette kunne foregå 
gennem innovative og nytænkte løs-
ninger på kendte problemer eller som 
ny formgivning af eksisterende løs-
ninger.

Dette er stadigt en udbredt brug af de-
signkompetencerne, men når en op-
gave når en vis grad af kompleksitet 
og et vist indhold af forskellige ele-
menter, der er indbyrdes afhængige af 
hinanden, stiller det andre krav til pro-
cessen. Så bliver det nødvendigt at 
forstå de forskellige delelementer, og 
hvordan de i forskellige sammenhæn-
ge interagerer med hinanden. Sense-
making bliver dermed en vigtigere og 
vigtigere del af designprocessen.
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TiTeL gO n JUmP

Projektet er udført af Maja Thorning Kristensen

Udgangspunkt for problemløsning 
af fedmeproblematikken for Go N 
Jump konceptet

Der arbejdes i konceptet med forebyggelse af fedme ved at 
motivere tweens til mere fysisk aktivitet.

Beskrivelse af Go N Jump Go N Jump er en interaktiv trampolin med overdækning. 
Den er tænkt placeret i f.eks. skolegårde. Trampolinen er en 
del af et større koncept med tilhørende website, Go N 
Connect. På websitet kan tweens se, hvor mange point de 
har sparet op igennem deres fysiske aktivitet på trampoli-
nen og andre legeredskaber. Pointene giver så adgang til 
spilmuligheder på websitet.

Essentielle kulturelle elementer og 
værdier, der indgår i konceptet Go 
N Jump til tweens.

Det bedste fra to verdner: Ved at tage fat i et af de akti-
vitetsredskaber tweens bedst kan lide, nemlig trampolinen, 
og teknologien, som er så stor en del af deres hverdag, er 
målet at lave et produkt, som giver målgruppen lyst til at 
bevæge sig mere på eget initiativ. 

Fornemmelsen af det frie valg: Konceptet bygger på an-
erkendende ord frem for moraliserende kampagner som: 
”Du skal bevæge dig mindst 60 minutter om dagen” osv.

Tweens og teknologi: Tweens interesse for computeren 
og spillekonsolen bruges til at skabe fysisk aktivitet. I ste-
det for at modarbejde computerverden, bruges platformen 
til at få tweens tilbage til lege, der indebærer fysisk aktivi-
tet. Målsætningen med Go N Jump er at udnytte børnenes 
flid, kreativitet og dygtighed i den virtuelle verden: Jo mere 
fysisk aktiv man er des flere point samler tweens til den 
virtuelle verden.

Appellerer til tweens - og ikke børn: Trampolinen har 
den fordel, at den ikke appellerer specielt til børn og heller 
ikke til voksne, men til alle. Desuden har trampolinens 
overdækning referencer til et sejl.

Generation netværk: Det at gøre noget sammen med 
vennerne, eller at kunne kommunikere over nettet spiller 
en central rolle for tweens kultur.
De studerendes research viste, at tweens godt kan lide at 
være fysisk aktive sammen – som en del af networkingen.

Identitsskabende/se-mig effekt: Desuden indeholder kon -
ceptet konkurrencemindede og selviscenesættende elemen-
ter, som også viser sig at spille en central rolle for tweens.

I den første del af designprocessen, der går ud 
på at identificere problemet, er det nødven-
digt med en række forundersøgelser, hvor 
både problemet afdækkes, og det såkaldte 
mulighedsrum undersøges. Denne del af de-
signprocessen kaldes for pre-design eller mere 
beskrivende for ”sensemaking”. I denne under-
søgelsesproces går designeren ind i forståel-
sen af ikke bare de fysiske omstændigheder, 
men i lige så høj grad de værdier, der er afgø-
rende for de involverede personer og den kul-
tur disse personer indskriver sig i. En omfat-
tende helhedsforståelse af brugeren, dennes 
værdier og kultur, er den altafgørende bag-
grund for det efterfølgende designarbejde. En 

proces som gerne skulle kulminere i ikke bare 
nye og innovative løsninger, men også løsnin-
ger der er brugbare, og som passer ind i den 
kontekst, de er tænkt ind i. 

”Case: Hvad gør vi ved fedme problemet 
blandt tweens?”
Som et naturligt afsæt for at lære den hel-
hedsorienteret designtænkning stilles de stu-
derende opgaver af høj kompleksitet og med 
et stort socialt indhold. Opgavens kompleksi-
tet skal opøve den studerende i at forstå og at 
arbejde med mange sammenhængende pro-
blemstillinger som en helhed. Velvidende at 
man ikke kan løse komplekse problemer med 
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TiTeL DU BLiVeR, HVAD DU SPiSeR

Projektet er udført af henriette Aarslev clausen

Udgangspunkt for problem-
løsning af fedmeproblema-
tikken for Du bliver, hvad du
spiser konceptet

Der arbejdes med forebyggelse af fedme igennem viden og 
inddragelse i forhold til kost og sundhed.

Beskrivelse af
Du bliver, hvad du spiser

Du bliver, hvad du spiser er en kampagne til brug i hjemkund-
skabsundervisningen i 5. og 6. klasse med det sigte at få tweens 
til at engagere sig i sund kost og madlavning. Derved skulle de 
gerne tage de gode vaner med hjem i familien og videre ud i livet. 
Kampagnen består af to elementer – en fysisk og en virtuel 
del. Den virtuelle del består af et website, der samler informa-
tioner, samt gør det muligt for tweens at kommunikere med 
og konkurrere mod vennerne. Den fysiske del er i første om-
gang tiltænkt skolekøkkenet og udgør en køkkenredskabskasse 
til hver elev med de mest anvendte køkkenredskaber. Et af red-
skaberne er en kokkekniv.
Redskabskassen skal på sigt også indgå i hjemmet og fungere 
som incitament til madlavning i hjemmet, og dermed hjælpe 
tweens til at bibeholde deres nyfundne interesse for sund livsstil.

Essentielle kulturelle
elementer og værdier,
der indgår i konceptet
Du bliver, hvad du
spiser til tweens.

Social i cybercity: computerverden bruges af tweens til at 
være social. Vennerne er rigtig vigtige for tweens og via sms 
og computer foregår dialogen mellem dem. Denne observati-
on bruges i konceptet til at motivere tweens til være bevidste 
om sundhed og madlavning.

Tweens og deres familie: for tweens er familien endnu ikke 
blevet yt. Tweens har stor indflydelse på familiens valg og der-
med også familiens kostvaner.

Tweens liv fortsætter uden for klasselokalet: Konceptet 
bygger på en undervisninger, der rækker ud over klasselokalet 
og på den måde integrerer barnets forskellige verdner. 

Moderne teknologier er en naturlig del af tweens hver-
dag: computer og teknologi er en integreret del af tweens 
hverdag og derfor er det muligt at få opskrifter tilsendt som 
sms og på web-site, kan man tjatte med venner og finde ny 
inspiration til opskrifter.

Medejerskab og stolthed: Konceptet bygger på basale fak-
torer for, hvad der motiverer mennesket – uanset alder. Udle-
vering af redskabskasse styrker følelsen af medejerskab i un-
dervisningen, og opskrifterne på nettet gør det nemt for 
tweens at vise, hvad de har lært i skolen og derhjemme. 

Statistisk materiale bruges sjældent til andet 
end at orientere sig i det store billede, da stati-
stik aldrig siger noget om det enkelte menne-
ske. Bløde informationer, som kommer fra bru-
gerundersøgelser, er f.eks. gode historier om 
eller fra brugerne, der indeholder gode eller 
dårlige oplevelser. I den gode oplevelse kan man 
lede efter de elementer, der gjorde oplevelsen 
god og uforglemmelig. Efterfølgende kan man 
så identificerer den bagvedliggende værdi i op-
levelsen, så den kan reproduceres i andre sam-
menhænge. I den dårlige oplevelse kan man 
f.eks. lede efter noget, som er generaliserbart, så 
man ved at forbedre den enkelte situation, kan 
forbedre mange forskellige generelle situatio-
ner. Disse analyser af brugerundersøgelser tilve-
jebringer ikke blot fakta og hårde data, men gi-
ver viden der muliggør indlevelse, og som kan 
inspirere til nye måder at takle problemer på.

Man kan med en vis berettigelse spørge; hvor-
for er det ikke ernæringseksperter, psykologer 
eller idrætseksperter der skal svare på spørgs-
målet: ”hvad vi gør ved fedmeproblemet blandt 
tweens?” – hvorfor designere?” Når vi mener vi 
kan påtage os en sådan opgave, er det fordi vi 
netop IKKE er eksperter i nogle af disse discipli-
ner. Vi ser ikke løsningen enten som et kost-
spørgsmål eller et motionsproblem. Vi har in-
gen særlige fagbaseret indgangsvinkel, der kan 
give det tunnelsyn, der får mange eksperter til 
at se forbi de egentlige problemer - hvis man 
kun har en hammer i værktøjskassen, har man 
en tendens til at se alt som søm. Designeren ser 
problemet som en helhed, hvor løsningen inde-
holder input og ekspertviden fra en lang række 
af eksperter, aktører og interessenter. Desuden 
kan designeren visualisere repræsentationer af 
ellers vanskelig tilgængelig viden, samt visioner 
for fremtiden. Visualiseringen danner grundlag 

ét enkelt greb, er meningen at helhedsforståel-
sen skal kvalificere de enkelte delløsninger så 
de indgår på en konstruktiv måde i den sam-
lede løsning. Et sådan opgave, som de stude-
rende blev stillet over for i 2009, var: hvad gør 
vi ved fedmeproblemet blandt tweens. De stu-
derende udarbejdede over 60 forskellige kon-
krete forslag til, hvordan der kan blive færre 
overvægtige tweens i fremtiden. Der er i den-
ne artikel blot medtaget tre af disse cases, som 
er tre studerendes forslag til, hvor der kan sæt-
tes ind, og hvordan det kan gøres. 

Arbejdsprocessen
Når en så kompleks problemstilling som fedme 

og tweens bliver stillet, er der behov for meget 
arbejde i pre-design fasen, og der skal foreta-
ges mange undersøgelser, før man med en vis 
ret kan sige, at man har afsøgt problemstillin-
gen. På skolen foregår det typisk ved, at de stu-
derende udvælger de vigtigste områder og la-
ver grupper, der indhenter oplysninger på 
forskellige del-områder. På den måde kan man 
tilvejebringe meget viden om et område og få 
talt med mange relevante mennesker inden for 
en overskuelig tidsramme. Al den nye informa-
tion skal efterfølgende overleveres til hele hol-
det, der efterfølgende skal bruge den oparbej-
dede information til ”sencemaking”. 
De vigtigste informationer er ofte de blødeste. 
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for den tværfaglige dialog. Dette, at designeren 
er frit stillet, altså ikke går til opgaven med ud-
gangspunkt i en fast indgangsvinkel, giver stor 
åbenhed i forhold til løsningsrummet, men det 
stiller også krav til stor åbenhed for andres fag-
lighed og viden. Dermed bliver det at kunne 
samarbejde tværfagligt en meget vigtig kom-
petence i designprocessen.
Når designprocessen starter med at identifi-
cere, hvilket spørgsmålet det giver mening at 
stille, er kvalitative brugerundersøgelser og 
brugerinddragelse helt essentielle værktøjer. I 
denne del af processen handler det ikke kun 
om at forstå årsagerne til problemet gennem 
en tilbageskuende analyse, men også om at 
forstå den kontekst, man skal designe til og 
dermed give løsningen en fremadrettet me-
ning i forhold til den sammenhæng den skal 
opleves i. Det er i denne tidlige del af design-
processen fundamentet for den gode bære-
dygtige løsning skabes. Ved at lægge ekstra 
arbejde i den afklarende fase kan meget ar-
bejde spares i de efterfølgende processer. 
Desto bedre fundamentet er understøttet af 
velunderbyggede argumentation, desto bedre 
bliver de løsninger, der bygges oven på.

Fællestræk i diversiteten
Når man gennemgår de mange projekter, som 
blev resultatet af semestrets arbejde overra-
skes man over, hvor mange mulige tilgange til 
problemet, de studerende har fundet. De tre 
cases medtaget i denne artikel viser kun lidt af 
spændvidden i de afleverede projekter. Af an-
dre koncepter kan nævnes; redskaber til svøm-
mehal, indretning af SfO, løbehjul og højttale-
stander til parkanlæg. hvis man ser på 
projekterne som genstandsfelter, altså som 
henholdsvis madordninger, motionsredskaber, 
musikafspillere, etc, altså som fysiske repræ-
sentationer, forstærker dette oplevelsen af pro-
jekternes forskellighed. hvis man derimod ser 
projekterne som intentionelle tilgange til pro-
blemløsninger, begynder der at fremstå en 
række lighedspunkter. Disse fællestræk er inte-
ressante gennem deres genereliserbare kvalite-
ter. De refererer ikke til de konkrete løsninger, 
men bliver brugbare betragtninger i en hvilken 
som helst problemstilling, der vedrører denne 
målgruppe. Det være sig udvikling af undervis-
ningsforløb, kampagner mod mobning eller 
strategier for nye pædagogiske tiltag. 
• Ét fællestræk for alle projekterne er, at de 

alle forsøger at regulerer de unges adfærd 
på deres egne præmisser. Det er altså gule-
rod frem for stok - og oplevelse frem for 
moraliseren. Præmissen for at løsningen 
fungerer er, at de unge selv synes om ideen, 
og at de selv ønsker at deltage. for mange en 
helt naturlig præmis, men desværre alt for 
sjældent gennemført i sin fulde konsekvens.

• Et andet fællestræk for projekterne er, at de 
studerende, i modsætning til f.eks. kam-
pagner rettet mod ”rationelle” voksne (f.eks. 

TiTeL OneTWOTRee

Projektet er udført af Anna Blomqvist

Udgangspunkt for problemløs-
ning af fedmeproblematikken for 
OneTwoTree konceptet

Der arbejdes med forebyggelse af fedme ved at motivere 
tweens til mere fysisk aktivitet.

Beskrivelse af OneTwoTree OneTwoTree er et klatretræ til tweens. Det består af nogle 
lodrette søjler samt aftagelige klatrepinde/grene. Klatretræ-
et kan blandt andet stå i skolegårde, legepladser, legeparker 
og legecentre. Klatretræet er placeret i et faldunderlag, så 
det ikke gør ondt at falde ned.

Essentielle kulturelle elementer 
og værdier, der indgår i koncep-
tet OneTwoTree til tweens.

Tweens er mere aktive end teens: Der er i konceptet lagt 
vægt på, at målgruppen tweens stadig er relativt aktive sam-
menlignet med teenagers, hvor undersøgelser viser, at en 
større andel er mindre aktive. Konceptet griber derved fat i 
muligheden for stadig at kunne motivere målgruppen.

Appellerer til tweens - og ikke børn: Tweens har en ten-
dens til at tage afstand fra ting, der ser for barnlige ud. Der-
for ligner klatretræet ikke et traditionelt legeredskab, men 
minder i højre grad om noget til unge eller voksne. Dermed 
giver klatretræet ikke associationer til en legeplads. Klatre-
træet bygger desuden på træet, som metafor – noget som 
tweens stadig synes er sejt.

Mere end et klatrestativ: Klatretræet lægger ikke kun op til at 
klatre i det som i et traditionelt stativ. Tweens vil i konceptet 
kunne arbejde med at lave deres egen rute igennem stativet ved 
at flytte rundt på grenene. På denne måde vil de kunne udfor-
dre dem selv og vennerne i forhold til deres fysiske formåen. 

Social og fysisk på en gang: Klatretræet giver muligheden 
for at kunne klatre og på samme tid være social med sine 
venner. 

alkohol eller rygningskampagner), har valgt 
ikke at nævne problemet noget sted. ”Kamp 
mod fedme” er ikke en del af løsningsfeltet, 
det er præmissen for opgaven. Dermed bli-
ver de unge ikke mindet om at fedme er et 
problem (som måske derfor kan afstedkom-
me mobning), men løsningerne fremstår 
som naturlige elementer i en hverdag, hvor 
de unge kan lade sig styre af følelser og be-
hovsopfyldelse. Det er altså ikke nødven-
digt at påpege problemet for at løse det.

• Endnu et gennemgående træk er, at de unge 
betragtes som individer, ikke som et segment. 
forskelligheden i denne aldersgruppe er me-
get stor, da de unge er under udvikling i for-
skellige stadier. Dette er accepteret gennem 
mangfoldigheden i projekternes tilgang til de 
unges udvikling og kultur, og der er løsninger 
for næsten alle tænkelige positioner, de unge 
kan indtage. Ligeledes indeholder en række 
af løsningerne en ikke ekskluderende åben-
hed for at inddrage alle. Det er ikke nødven-
digt for alle at deltage i de ønskede aktivite-
ter, men der er plads til, at de kan være til 
stede på egne præmisser, f.eks. som tilskuer 
eller blot at ”hænge ud”. 

Grundlaget for at gøre ovenstående løsnings-
rum troværdige er, at den bygger på forståelse 
af de unge, deres adfærd og ikke mindst deres 
kultur og værdier. Det er tydeligt, at de stude-
rendes grundlag for projekterne er funderet i 
en stor indsats for at forstå og at finde me-
ning i de unges kultur. De har gennem desig-
nprocessen arbejdet med at blotlægge de 
værdier, der får de unge til at ønske at tage 
aktivt del i en form for aktivitet, der påvirker 
deres fysiske adfærd i den ønskede retning. At 
forstå denne ungdomskultur er en stor opga-
ve i sig selv, men det er også nøglen til at 
kunne omsætte denne forståelse til funge-
rende koncepter eller fysiske produkter. Den 
gode løsning giver mening for tweens i deres 
liv. firkantet sat op kan man sige, at den gode 
løsning opnås i det øjeblik løsningen tager 
hensyn til tweens kultur og deres værdier, og 
samtidig (selvfølgelig) løser problemstillingen. 
Man kan illustrere det ved hjælp af en ligning, 
som vist i figur 1, hvor den gode meningsful-
de løsning indeholder en stillingtagen til både 
tweens kultur, tweens værdier samt identifi-
kation af fedmeproblemet.
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Figur 1. den gode meningsfulde løsning på 
problemet: Tweens og fedme

Afrunding og perspektivering
I projektet ”Tweens og fedme” på Arkitektsko-
len Aarhus blev der udviklet koncepter til pro-
dukter og oplevelser til tweens. Der var ikke 
nogen af de studerende, der lavede et decide-
ret koncept for idrætsundervisning, men det 
kunne der lige så godt have været. for udvik-

ling af undervisningen kan foregå efter sam-
men designmetode. 
Udover de nævnte fællestræk, kan man på bag-
grund af de udarbejdede koncepter også kom-
me med mere konkrete bud på elementer, der 
kan være hensigtsmæssige at forholde sig til, 
når der skal planlægges undervisning til tweens. 
• Inddragelse af teknologi i idrætsundervis-

ningen. for de unge er computer, mobilte-
lefon og spilkonsol en del af dagligdagen. 
Der er derfor oplagt at bruge den som mo-
tivator for de unge ligesom i Go N Jump 
konceptet.

• Mulighed for, at de unge kan være sociale i 
undervisningen: Det virker motiverende for 
de unge, hvis undervisningen kan rumme 
det sociale element, som er meget centralt 
for de unge. I konceptet OneTwoTree viser 
det sig konkret ved, at de unge kan bygge 
klatrebaner sammen. Og i Go N Jump kon-
ceptet er der mulighed for, at nogen kigger 
på, at andre hopper.

• Appellerer til tweens - og ikke børn: Tweens 
har en tendens til at tage afstand fra ting, 
der virker barnlige, derfor kan det være vig-
tigt at aktiviteterne ikke er det. I OneTwo Tree 

konceptet kommer det til udtryk gennem 
udformingen af klatretræet Koncep tuelt er 
det bare en legeplads, men det ligner noget 
andet.

Ved at arbejde med disse elementer i idræts-
undervisningen, vil sandsynligheden for at øge 
relevansen for de unge stige og motivationen 
fra eleverne vil dermed blive større.

Som idrætslærer kan det derfor være en god 
ide at være opmærksom på ovenstående be-
tragtninger omkring de unges kultur og deres 
værdier, når undervisningen planlægges. 
Jo mere undervisningen forholder sig til ikke 
bare de fremkomne betragtninger, men også 
til de processer, der tilvejebringer denne for-
ståelse, des mere vil fremtidige undervis-
ningskoncepter komme til at give mening for 
de unge og dermed motivere dem til at del-
tage med engagement og interesse. 

noter:
1. Design, stripped to its essence, can be defined as the 
human capacity to shape and make our environment in 
ways without precedent in nature, to serve our needs and 
give meaning to our lives”: John heskett angiv fyldestgø-
rende noter – efter norm fx Titel, udgivelsesår etc.

tweens

KULTUR

+
VÆRDIER

for tweens

+
IDENTIFIKATION

af fedmeproblem

=
en løsning, der giver

MENING FOR TWEENS


