
Af Karen Feder

”Det bedste er ikke for godt –”, sagde grundlæggeren af LEGO, 

Ole Kirk Kristiansen, ”–…for børn fortjener det bedste”. Den ind-

stilling til børn som ligeværdige mennesker går igen, når man 

skuer ud over rækken af danske designere, der har udviklet lege- 

oplevelser til børn.

Det er et særkende ved dansk design af produkter til leg, at de er 

funktionelle, gennemtænkte, udviklende og i sig selv udtrykker, at 

det er legende let. Legen bestemmes ikke på forhånd, hvormed 

der bliver plads til, at børnene kan bruge deres egen fantasi som 

indgang til legen.

Hvordan designer man leg?
Der synes altså at være en særlig, dansk tilgang til design af leg. 

På Designskolen Kolding arbejder HUB for Design & Leg med at 

undersøge og identificere, hvad den tilgang indebærer og præ-

cist, hvordan man i Danmark designer leg. 

Hvad er det, der sker i designprocessen? Og hvad er det, der 

ligger til grund for de valg og de beslutninger, bevidste som ube- 

vidste, der tages undervejs, og som til sidst er med til at skabe 

produktet?

Inddrag interessenterne
I Danmark er der en stærk tradition for at designe leg, der gør den 

legende til medskaber. Inddragelse af brugerne er samtidig et af 

de centrale greb i designfaget, som udgangspunkt for at udvikle 

et godt produkt.

I HUB’en er interessentinddragelse også et naturligt omdrejnings- 

punkt for arbejdet. Derfor har vi etableret et netværk af virksom-

heder, organisationer og fagpersoner, der arbejder med design 

og leg, og som sammen kan styrke den fremtidige udvikling inden 

for faget og branchen. 

Med en tradition, der er baseret på kvalitet og originalitet, og med 

en dyb indsigt i og interesse for brugernes behov, er vi klar til at 

tage hul på et nyt afsnit af historien om dansk design af leg.

Skab din egen leg med dansk design
På Designskolen Kolding arbejder en flok designere med at identificere den særlige, danske tilgang 

til design af leg. Projektet hedder HUB for Design & Leg.

Produktdesigner Martin Stoltze, designer Britt 
Villadsen og interaktionsdesigner Thomas 
Dambo deltager som kreative interessenter i 
en idéworkshop i HUB for Design & Leg.

Prototype. Arbejdsprocesserne 
i HUB’en er legende og eksper-
imenterende, og der arbejdes 
fysisk og visuelt for at fremme 
gensidig inspiration.
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INTERESSENTANALYSE

INTERESSENTWORKSHOPINTERESSENTSAMARBEJDE

DESIGNCAMP ANALYSE KONCEPTIDEER

• Interessentworkshop med 

 interessenternes bud på DNA’et

• Konferencedag med præsentation 

 af det identificerede DNA

• Virksomhedsbesøg med observationer, 

 interview, designprobes

• Legetøjsmesse i Nürnberg

• Udstilling af dansk design af leg

• Grundfortælling

• Desktop research på 

 interessentmuligheder

• Analyse af mulige interessenter

• Kontakt til relevante interessenter

• Begrebsdannelse

• Workshop med internationale 

 studerende

• Konference med danske og 

 internatonale oplægsholdere

• Databearbejdning

• Udvikling af indsigter

• Identificering af DNA’et

• Idéworkshop

• Udvikling af konceptidéer

Skab din egen leg med dansk design
Roadmap for HUB processen.

Om forfatteren
Karen Feder er projektleder i Hub for Design & Leg. 

Hun har en baggrund som observationspædagog og 

en uddannelse som interaktionsdesigner.

HUB for Design & Leg
Er et projekt på Designskolen Kolding i regi af Danish Design & 

Architecture Initiative, støttet af LEGO Fonden og med Capital Of 

Children som samarbejdspartner.

HUB’en samler viden om dansk design af leg og udbreder kendsk-

abet til Danmark som designnation, med fokus på den særlige dan-

ske tilgang til design af leg. 

Vil du lege med?
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis vil høre mere om 

projektet eller har interesse i at deltage i aktiviteter og netværk.

Kontakt projektleder Karen Feder på Kaf@dskd.dk

Designskolen Kolding / www.designskolenkolding.dk

Dansk Design & Arkitektur Konsortium / www.ddai.dk

’At skabe noget nyt opnås ikke gennem intellektet, men gennem legeinstinktet’
Carl Jung, Schweizisk psykoanalytiker, 1874 - 1961
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