
Laboratorie 2 
Design med barnet 



11:00-11:30 
Børn som designpartners 

Marie Oosterbaan, Egmont 
Serieforlag A/S 



Sådan udvikler vi (ikke) med børn 

•Udfordringer og muligheder generelt 

•Casen: Designbørnehuset SanseSlottet, Kids n’ Tweens 
Lifestyle og Egmont 

• Fremadrettede actions 



Egmont henvender sig til børn på alle medieplatforme fra 
tv, film, blade, bøger, brætspil, web, mobil og apps.  

Med udgivelser i over 30 lande. 

Egmont Kids Media 



Innovation i en versioneringskultur 

• Egmont har udgivet Anders And & Co. siden 1949.  

• Knyttet stærke bånd til Disney og andre store brands. 

• Som licenstager er vi eksperter i at overholde reglerne – ikke at bryde dem.  

• Som udgivere i en presset branche er vi tvunget til at genbruge og strømligne på tværs af flere lande. 

• Samtidig efterspørger vi innovative idéer og forandringsparathed. 

• Inddragelse af børn i design- og idégenereringsprocessen er blevet et strategisk mål i ønsket om at træffe de rigtige 

forretningsmæssige beslutninger. 

 



Prop og Berta 

Hvad kan universet – hvordan kan det engagere børn i dag? 

At komme fra film, bøger og 40 års historiefortælling til en ny 

app. 

”Prop tager fodbad i 
heksens trylledrik. Så 
kommer der skyer og 
noget vejr på hans 
fødder.” 

-Karen Sofie, 4 år, SanseSlottet 



Prop og Berta 

Opslugt af processen fremfor historien og 

karaktererne 

For mange elementer i spil 

Pizzabyggeren var konkret og afgrænset 

Pigernes præferencer og engagement blev tydeligt 

“Der kan da 
ikke være 
søm på en 
pizza!” 
- Nicoline, 4 år, SanseSlottet 

 

 



App-workshop 

• Udlevering af 4 iPads med hver sit tema 

• Notesbøger med egne sider og klistermærker 

• En måned til afprøvning 

• Opsamlende workshop med børn og voksne 



• Børnenes “egne” voksne var en genvej til 

“de store linjer” 

• Notesbøgerne skabte “commitment” 

snarere end dokumentation 

• Der tegnede sig et billede af behov og 

ønsker 

 

 

• Svært at fokusere i livlig 
institution 

• Fascinerende billeder med 
bevægelse skaber fokus 

• Voksen oplæsning er stadig 
attraktivt  

• Fordre dialog og eget tempo 

• Kobles til større skærm  

De vokse i SanseSlottet 

• Nye børn bliver kreative på 
Ipad’en, andre ser begrænsninger 

• IPad’en samler børnene 

• Der opstår hurtigt et resultat  

De voksne i SanseSlottet 

• Sociale forhandlinger – 
vente på tur, samarbejde 

• Selv bidrage med indhold 

• Fordre nysgerrighed 

• Skoleparathed kan øves 

• Kobles til opgaver i fysisk 
miljø 

 - De vokse i SanseSlottet 

• Spillet og processen fyldte mere end 
belønninger 

• Kobles mere til hverdagen 

• Fokus på sociale aspekter og roller 

• Underbygge samtaler, f.eks. om mobberi 

• Opfordre til fysisk bevægelse eller udeliv 

De vokse i SanseSlottet 



Reality check 

• Respekt for børnene, deres evner og deres tid 

• Produktet skal leve: Lyde, animationer, feedback skal 

være “rich” 

• Børn er forskellige: De 3-årige siger “Hov?” når der sker 

noget uventet. 

De 5-årige siger “Hva’ ska’ man?” 

• Realitycheck 

• Inspiration til produktudvikling 

 



Andre actions 

• Etablering af et børnepanel 

• Etablere kontaktinstitutioner i lokalområdet 

 

 



Kontakt 

Kids n’ Tweens: 

Aviaja Borup Lynggaard 

Leder Laboratorium for Arkitektur og Design 

31 13 26 18 

aviaja@cs.au.dk 

Egmont Serieforlaget 
Marie Oosterbaan 
31305746 
moo@tsf.egmont.com 

mailto:moo@tsf.egmont.com


11:45-12:15 
Actively Engaging Children in 
Focus Groups & Workshops 
Vanessa Carpenter, DELTA 



13:30-14:00 
Research og observation af børns leg 

& kultur 
Karen Waltorp, Antropologisk 

Institut, KUA  



14:05-14:35 
Når børn fortæller med 

Mariella Harpelund Jensen, 
Ramasjang 



14:40-15:15 
Paneldebat - Opsamling 


