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1. Forord
Psykiatrien i Region Syddanmark
”Steder hvor børn kan være børn” er en arbejdstitel, som
har været i fokus i samarbejdet mellem Psykiatrien i Region
Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Designskolen Kolding.

Designskolen Kolding
Dette projekt tager sit afsæt i et tidligere udviklet udemiljø
i forbindelse med Familiecentret ved Sygehus Sønderjylland
i Aabenraa.

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark
arbejder hele tiden for at tilbyde sine patienter de bedst
mulige tilbud. Når man er barn eller ung og lider af psykisk
sygdom kan mødet med sundhedsvæsenet være en stor
omvæltning i hverdagslivet. Udemiljøerne giver børn og
unge et rum, hvor de for et øjeblik kan glemme tid og sted.
Psykiatrisygehuset vil derfor arbejde intenst for at realisere
etableringen af områderne.

Grundtankerne omkring helbredelse og livskvalitet gennem
leg, bevægelse og fordybelse er identiske mellem de to
projekter, dog er præmisserne for dette projekt meget
anderledes.

Udemiljøerne giver en unik mulighed for at udrede og
observere patienterne i et naturligt miljø, hvilket styrker
de eksisterende rammer i behandlingen. På sigt er det
forhåbningen, at denne udvidelse vil afspejles i patienternes
rehabiliteringsproces.
En omfattende og spændende udviklingsproces er gået i gang.
Vi har høstet de første erfaringer i form af et velfungerende
samarbejde med Sygehus Sønderjylland og Designskolen
Kolding. Resultatet er denne rapport, hvor behandling,
design og leg mødes på et forskningsbaseret grundlag til
gavn for børn og unge i Børne- og ungdomspsykiatrisk
afdeling Aabenraa.
- Oversygeplejerske Susanne Bissenbacher Hansen og
Ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen,
Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling Aabenraa
Psykiatrien i Region Syddanmark

To stykker jord, der i udformning indeholder både store
landskabelige kvaliteter, skrånende terræn og en naturlig
beplantning med træer, buske og prydgræsser, danner
rammen for disse to udemiljøer.
Disse to udemiljøer skal i fremtiden indgå i dagligdagen
for børn og unge med primært psykiske lidelser. Børn og
unge, som tumler med meget forskellige udfordringer og
funktionsforstyrrelser, men som har det tilfælles, at de også
bare er helt almindelige børn og unge med alt, hvad det
indebærer.
Udemiljøerne skal være steder, hvor der netop er plads
til bare at være barn - hvor barnets sprog, legen, er sat
i centrum, og hvor der er rum til at rumme det, barnet
har brug for, på barnets præmisser. Rum, der er præget af
respekt for legen i sig selv. For leg er en kulturel værdi, der
ikke bare kan sættes på pause.
Tilgangen til projektet har været flerfaglig. Den motivation og
engagement, som ildsjælene for projektet besidder, smitter
af på bedste vis og resulterer i en tilgang, hvor alle gør sig
umage for at skabe det bedste fristed for børn og unge i
Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark.
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Dette kan du læse meget mere om i denne rapport, der
beskriver designet af ”Himmelhøjen” og ”Oasen”, udviklet
af Designskolen Kolding i tæt samarbejde med børn og
medarbejdere ved Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark.
- Karen Feder, Leder af Leg & Design på Designskolen Kolding
God læselyst

Eksisterende arealer til Himmelhøjen, marts 2015
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2. Rammen for projektet
I forbindelse med udbygningen af akutsygehuset Sygehus
Sønderjylland, SHS, Aabenraa, integreres det somatiske
sygehus med Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark.
Børne- og ungeklinikken, SHS og Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Psykiatrien i Region Syddanmark samles
innovativt i et Familiehus.
Dette er skabt ud fra en holistisk tanke om, at krop og
psyke hænger sammen. Denne overbevisning videreføres
i udviklingen af de fysiske omgivelser.
Derfor bad Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark
Designskolen Kolding om at udvikle et design og en
indretning af deres fælles udearealer for både børn og unge
fra somatikken og psykiatrien.
Sygehuset ønsker, at der skal udvikles udemiljøer, der
understøtter livskvaliteten og helbredelsen af børn og unge
med funktionsforstyrrelser og psykiske lidelser gennem
leg, bevægelse og fordybelse.
Rummene fik arbejdstitlen Fristedet, da det skal fungere som
rum, hvor både børn og vokse kan få en pause. Nøgleordene
for uderummene er helbredelse og livskvalitet gennem leg,
bevægelse og fordybelse.

måneder) være i dagsbehandling og derfor have deres daglige
skolegang på stedet kl. 8-16 på hverdage.
Udearealerne skal bruges aktivt som en del af udredningen,
hvor personalet har mulighed for at foretage observationer
i forhold til det enkelte barn og dennes interaktion med
andre børn.
Når vi taler om psykiske lidelser, kan man ikke ved alle
diagnoser tale om, at resultatet er en decideret helbredelse.
For nogle diagnoser kan man i stedet tale om, at børnene
skal hjælpes til at opnå en bedre livskvalitet og skal lære
at håndtere deres funktionsforstyrrelse. Dette har været
et vigtigt element i udarbejdelsen af disse uderum.
Derudover har uderummene en række sekundære brugere.
Det drejer sig om de indlagte børn, unge og deres familier,
som er indlagt på den somatiske afdeling i Familiehuset og
derfor opholder sig på sygehuset hele døgnet. Disse brugere
har fortrinsvis adgang til uderummene efter kl. 16, hvor
skolefunktionen i Børne- og Ungdomspsykiatrien er sluttet.
Brugerne er derfor mange og mangeartede, hvilket stiller
store krav til rummenes organisering og indretning.

Projektet skal bygge bro ind i fremtiden med udemiljøer, så
fremtidens legepladser på sygehuse aktivt inddrager legen og
omgivelserne som en del af behandlingen og helbredelsen.
Uderummene skal kunne imødekomme rigtig mange
forskellige behov og ønsker.
Uderummenes primære brugere er børn og unge fra Børneog Ungdomspsykiatrien i alderen 5-14 år. Disse børn vil
igennem en kortere eller længere periode (alt fra 3 til 12
6
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Rumlig skitsemodel fra midtvejsworkshop med medarbejdere fra
Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark og Designskolen Kolding

3. Tilgang og konklusion
Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark har ønsket, at designkonceptet skal funderes på det danske DNA for design
af leg og de 10 konkrete indsigter, der er udarbejdet i Hub
for Design og Leg i et samarbejde imellem Designskolen
Kolding, LEGO Fonden og Børnenes Hovedstad i Billund.
De 10 indsigter er:
1.
Åbenhed over for det nye og uafprøvede
2.
Social ansvarlighed
3.
At gøre sig umage
4.
Anerkendelse og ligeværd
5.
Leg gør os til mennesker
6.
Frihed og fleksibilitet
7.
Leg som kulturel værdi
8.
Respekt for legen i sig selv
9.
Motivation og engagement
10.
Flerfaglig tilgang
Med en velargumenteret tro på, at legen har en værdi i sig
selv som en helbredende faktor, er der udviklet to rum,
som både indeholder en dyb respekt for legen i sig selv og
samtidig inddrager den nyeste viden omkring uderum og
naturens indflydelse på menneskets helbred og helingsproces,
når man som barn opholder sig på et hospital i en længere
periode.

forsøgt adresseret i udarbejdelsen af disse rum. Dette bliver
nærmere beskrevet under afsnit 4.
Ligesom det gælder for udviklingen af somatikkens uderum,
har det også i forbindelse med dette projekt været vigtigt
at inddrage ekspertviden og brugerne af rummet som et
supplement i udviklingen af disse rum.
Det har været væsentligt at inddrage børnene med henblik
på at få en indsigt i, hvad der optager dem, og hvordan vi
derigennem kan appellere til netop deres fantasi og skabe
motivation for legen.
Respekten for legen i sig selv og evnen til at skabe
motiverende og inspirerende rum skal have den sidegevinst,
at vi samtidig skaber rum, der lever op til de krav og ønsker,
som personalet har, hvorfor de i udarbejdelsen af projektet
har været uvurderlige medspillere.
Projektet har haft fokus på at designe nogle rammer, som
indbyder til leg fra hele spektret af aktivitetsniveauer, det
vil sige både den vilde leg med høj fysisk aktivitet samt den
stille og forsigtige leg, hvor også det usikre eller angste barn
vil have mod på at gå på opdagelse.

Ud over den viden, der er indsamlet i HUB for Design og
leg, har vi indhentet viden omkring terapihaver og helende
landskaber som fundament for designudviklingen.

På den måde er hensigten, at alle børn, uafhængig af alder
og formåen, kan føle sig udfordret og underholdt ved at
være i udeområderne og på den måde blive opslugt af legen
og derigennem kan fordybe og udvikle sig.

I dette projekt har der været stort fokus på at ramme
målgruppen på den rigtige måde. Børnene og de unge
med psykiske lidelser vil oftest ikke syne ”syge”, og det
er ikke de typiske hensyn, der skal tages - fx i forhold til
tilgængelighed. I stedet har denne brugergruppe nogle andre
udfordringer af forskellige karakter, som på bedste vis er

I udviklingen af rummene har der også været fokus på, at
barnet selv kan udvikle og skabe legen. Vi har designet
elementerne, så de kan bruges og indtages på mange
forskellige måder, afhængig af alder, lyst og formåen. Samtidig
har der også været fokus på at give mulighed for både at
lege sammen med andre, lege parallelt og lege alene. Vi har
8

forsøgt at skabe nogle rammer, som hele tiden har barnet
som udgangspunkt, både i forhold til funktion, udformning,
materialitet og skala.
Det har været et stort ønske fra alle sider, at rummet skabes
med stor fokus på æstetik og kvalitet, og at det får karakter af
at være mere end en almindelig legeplads. Derimod skal det
være et særligt uderum, som imødekommer sygehusets tre
nøgleord for rummet: Helbredelse, fordybelse og bevægelse,
sammenkoblet med de 10 indsigter omkring leg.
Dette har tilsammen været fundamentet og tilgangen
i udviklingen af udeområderne, vi har valgt at kalde
”Himmelhøjen” og ”Oasen”.
Dette projekt har sit direkte afsæt i udarbejdelsen af område
A, som blev skabt i samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland
og Designskolen i løbet af vinteren 2014/2015.
Foruden arbejdet med område A er der ikke tidligere i
dansk kontekst arbejdet med at inddrage uderummet, leg
og helende landskaber som en del af behandlingen på børneafdelingen på et sygehus.
Dette projekt omkring områderne Himmelhøjen og Oasen
tilfører dimensionen omkring børn med psykiske lidelser og
udforsker de særlige udfordringer, der er forbundet med
denne patientgruppe.

N

Området // Situationsplan og snit
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4. Overordnet præsentation af projektet
Der er udviklet et designkoncept for Sygehus Sønderjylland
og Psykiatrien i Region Syddanmark med temaet ”Sygehuset
i skoven”
Dette skovtema kommer visuelt til udtryk på forskellige
vægdekorationer inde på afdelingen i hele Familiehuset.
Projektet tager derfor udgangspunkt i skoven som reference.
I design, udtryk og indretning af områderne har vi ladet os
inspirere og forsøgt at oversætte og inddrage de oplevelser
og udfoldelser, skoven giver mulighed for.

Med dette grundlag har det derfor være vigtigt at fastholde
de enestående naturtræk, som områderne rummer. Designet
er derfor skabt på naturens præmisser og med respekt for
de åbne vidder og det grønne grundlag.
Der er i videst muligt omfang arbejdet med at skabe
elementer i områderne, som ved udnyttelsen af deres
naturlige potentialer fordrer nysgerrighed og fantasi for
barnet.

I skoven er der forskellige typer af rum. Der er det åbne rum
i skovbrynet og det helt tætte rum dybt inde i skoven. Lyset,
der filtreres mellem grenene. De hule lyde fra trækronernes
susen i vinden og rislen fra en bæk, der løber. Der er en
masse forskellige rumlige oplevelser at hente i naturen,
som beviseligt har positiv indflydelse på vores helbred og
helingsproces, hvilket uddybes senere i rapporten.
Området omkring Familiehuset indbefatter tilsammen tre
udeområder med hver deres karakteristika. Dette projekt
omhandler et design af områderne C og D, som er de mest
landskabelige og naturligt bearbejdede af de tre, hvorimod
område A har en mere urban og bymæssig karaktér i kraft
af, at det er en atriumgård, som er omkranset af bygning
på alle sider.
I område A, atriumgården, er der derfor arbejdet med en
mere struktureret naturoplevelse.
Områderne C og D har helt andre potentialer i forhold til
at arbejde med naturoplevelsen. De er begge åbne rum,
hvor der i forvejen er en høj grad af naturlig bearbejdning i
både terræn og beplantning samt en eksisterende kontakt
til det nærliggende skovområde (fra område D).

Sygehuset i skoven
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Situationsplan - ”Sygehuset i skoven”
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Sammenhæng og differentiering
Området omkring Familiehuset indbefatter som tidligere
nævnt tilsammen tre udeområder med hver deres
karakteristika.
Det er et ønske, at områderne skal kunne stå alene med
hver sit særkende og fungere uafhængigt af hinanden, men
det er også ønsket, at de kan opleves som en del af en
større helhed, hvor de supplerer hinanden og tilbyder noget
forskelligt til både de indlagte børn og børn i dagsbehandling.
Med afsæt i det tidligere beskrevne designkoncept ”Sygehuset
i skoven” er det i den henseende vigtigt at se på det fysiske
udgangspunkt for de tre udeområder:

så brugernes anvendelse af områderne ikke er til gene.
Brugerne i område A er typisk indlagt i Familiehuset i en
kortere periode, som til gengæld vil indbefatte ophold både
dag, aften og weekender. I modsætning hertil er brugerne
i Psykiatrisygehuset i længere behandlingsforløb, hvor de
over en periode på typisk et par måneder vil have deres
daglige skolegang på stedet. Stedets aktiviteter er altså
begrænset til hverdage mellem kl. 8 og 16.
At have tre udeområder i umiddelbar nærhed af hinanden
med hver deres særlige karaktér, kontekst og brugergruppe,
skal betragtes som en stor mulighed og en gave.

Område A er det firkantede og flade rum med den urbane
karaktér. Her er der i designet arbejdet med de ortogonale
linjer, som i en styret sammenhæng skaber små grønne og
oplevelsesmæssige lommer.

Arealerne gør det muligt at skabe nogle unikke miljøer,
hvor der er plads til at afprøve nogle ting både design- og
funktionsmæssigt. Samtidig giver det mulighed for at skabe
nogle rammer, hvor der er plads til alle, uanset hvilken fysisk
eller psykisk lidelse, man er udfordret af.

Områderne C og D er mere vilde af karakter med deres
store terrænspring, åbne vidder og grønne islæt. Her er
der i designet arbejdet med at understrege den ”naturlige”
natur med et organisk formsprog, som underordner sig
kontekstens præmisser.

I arbejdet med områderne har det fælles omdrejningspunkt - foruden ”Sygehuset i Skoven” - været at bidrage
til helbredelse og livskvalitet gennem de tre nøgleord: Leg,
bevægelse og fordybelse. Disse nøgleord gennemsyrer på
forskellig vis både område A, C og D.

Differentieringen af de tre områder afspejles i høj grad også
af, hvilke brugergrupper de skal designes til. Områderne C
og D bliver fortrinsvis for børn og unge fra psykiatrien, mens
område A primært skal kunne rumme tilbud, der foruden
de somatiske børn og unge også tilgodeser deres søskende
og forældre.

Identitet
For at særliggøre de tre identiteter, som områderne ved
hjælp af design er udviklet til, foreslås de navngivet som
disse tre elementer, der alle har referencer til ”Sygehuset
i skoven” og desuden forholder sig til det at være et helt
almindeligt barn, som har brug for en pause på et sygehus.

Dog er det et vigtigt budskab fra både somatikken og
psykiatrien, at alle områderne er for alle børn og unge
uanset diagnose. Afdelingerne vil løbende være i dialog,

1 Åndehullet (område A)
2. Himmelhøjen (område C)
3. Oasen (område D)
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”Åndehullet”, identiteten for område A, skal ses som en
direkte reference til, at gården er et lukket ”hul” omkranset
af fire mure, hvorfra man har mulighed for at trække sig
ud og bogstavelig talt ”ånde” - både frisk luft, naturen og
oplevelser.
”Himmelhøjen”, identiteten for område C, angiver de helt
åbenlyse kvaliteter ved området: Der er højt til loftet (både
i direkte og overført betydning) samt terrænets unikke
muligheder.
”Oasen”, identiteten for område D, foreslås navngivet således,
da det ligger placeret som en lille perle mellem den grønne
skov mod syd og er beplantet med kirsebærtræer, som vil
give det et eventyrligt udtryk i perioder. Et lille magisk sted,
hvor der er kræset for samspillet mellem natur og oplevelser.
Helbredelse / livskvalitet gennem..

LEG

Får os til at glemme
hvor vi er og hjælp til
at håndtere vores funktionsforstyrrelser

BEVÆGELSE

Et aktivt og godt børneog ungeliv.

FORDYBELSE

Lys, lyde og dufte der
vækker alle
sanser.

A

C

D

Principdiagram over formsprog i de tre udeområder
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Børnenes behov
Børne- og ungdomspsykiatriens patienter har vidt forskellige
behov. Nogle eksempler på de børn, som skal kunne rummes
i behandlingstilbuddet, er beskrevet af afdelingssygeplejerske Rikke Rønde Augustinussen herunder:
Pige med OCD og angst
Typisk 11-12 år og i dagtilbud i 3-6 måneder.
Hun har tvangstanker og angst for bestemte ting, men
opfører sig ellers helt normalt.
Hun har brug for afledning, varme, et sted, hvor hun har
lyst til og mod på at komme ud, og hun vil helst ikke føle
sig beskuet.
Dreng med autisme
Typisk 6-11 år og i dagtilbud i 3 måneder.
Han er motorisk dårlig og kan kun gøre én ting ad gangen.
Han kan finde på at stikke af og kaste med ting og er ofte
i konflikt med drengen med ADHD.
Han har behov for et sted, hvor han kan skærme sig fra de
andre børn, da han har svært ved det sociale. Leger gerne
alene med vand eller sand.
Hans situation forbedres ved ro, gentagelse, genkendelighed,
og at andre tilpasser sig hans behov.
Dreng med ADHD
Typisk 7-11 år og i dagtilbud i 3 måneder.
Han kan finde på at løbe væk og kaste og slå med løse
genstande.
Hans situation forbedres ved, at han er i gang med hele
kroppen, høj intensitet, sjov, udfordring og mange stimuli
samt kontakt med andre børn under aktivitet. Han har brug
for forudsigelighed og struktur, men ikke regler.
Han skal have adgang til steder, hvor han kan kravle op,
gemme sig og gå hen og få luft og dampe af.

Dreng med ADD
Typisk 11-13 år og i dagtilbud i 3-6 måneder.
Han er motorisk dårlig og svær at motivere, så han har
behov for afledning, interessante oplevelser og gratis stimuli
– noget, der let kan bevæge sig, give lyd eller lignende,
eksempelvis en gynge, instrumenter, skiveskydning eller
basketball.
Hans situation forbedres ved aktivitet, kontakt med energiske
børn og sansning.
Han demotiveres af konkurrence (at skulle måle sig med
andre) og høj intensitet.
Brugernes behov er som ovenfor beskrevet meget forskellige
og skal spænde bredt. I samarbejde med styregruppen fra
Psykiatrisygehuset fik vi udarbejdet nogle overskrifter, som
kan ses på modsatte side.
Disse rummer hver især en række behov, som det har været
ønsket at adressere i projektet. Overskrifterne danner
udgangspunktet for de funktioner, som er blevet til i designforslaget.
Nogle af behovene er unikke for specifikke brugergrupper,
mens andre overlapper. Præcis sådan skal uderummene
også opfattes. Selvom nogle måske er designet med særligt
henblik på et specielt behov, skal de alle kunne indgå i en
helhed og bruges på tværs af behov og i forskellige konstellationer.

TEENAGER MED
PSYKISK LIDELSE

AUTISME

ADHD
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OCD ANGST

ADD

KONTAKT / INTERAKTION
Kontakt med andre børn under aktivitet
Kontakt med energiske børn

AFSKÆRMNING
angs
t

FYSISK AKTIVITET
/ INTENSITET

med
OCD
og

Afskærmning fra andre børn
Et sted, hvor man ikke føler sig beskuet

Dr

Et sted, hvor man har mod på at komme ud

m

Varme

Gemme sig

DHD

Ro
Dampe af

Sansning
Demotiveres af konkurrence
Demotiveres af høj intensitet

Brænde kræfter af
Bevægelse
Løbe

med A

g
en

Bruge krudt

Dampe af

Dreng

Lege alene (med vand eller sand)

ed

ti

au

e

sm

Sjov

Høj intensitet
Dreng med ADD

NÆRHED / RO

Hoppe ned

Gang i hele kroppen

Pige

Gemme sig

Kravle op

Fysisk aktivitet

MOTIVATION
/ STIMULERING
Udfordringer

Afledning

Nysgerrighed

Få luft
Gratis stimuli (noget der let kan
bevæge sig, give lyd el lign. fx en
gynge, instrumenter, basketball)

DET KENDTE / SIKRE
Gentagelse

Interessante oplevelser

Genkendelighed

Mange stimuli

Andre tilpasser sig barnets behov

Aktiviteter til større børn

Forudsigelighed og struktur - ikke regler
Uforanderlighed
15

Gennem interviews med børn indlagt på børnepsykiatrisk
afdeling i Kolding har vi fået indsigt i, hvad der optager
børnene. Disse indsigter uddybes nærmere under afsnittet
´Indsigter´, men har sammen med rummets kontekstuelle
karakter dannet grundlag for valg af design og formmæssig
reference.
Både gennem lege, spil, bøger og film er børnene meget
optaget af fantasy, eventyrverdener og det mystiske og
overnaturlige.
Det handler om diamantjægere og elverpiger, om at have
superkræfter og bygge verdener op.
Det gode mod det onde….

Diamantjægeren // Selvportræt
Tegnet af dreng 7 år

Elverpige //
Tegnet af pige på 12 år
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Himmelhøjen set fra bakken
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OBSERVATION
/ UDREDNING

Personalets behov
For medarbejderne i Børne- og ungdomspsykiatrien er det
afgørende, at behandlingsstedet rummer udemiljøer, som
kan anvendes i udrednings- og behandlingsforløbet.
Udemiljøer er vigtige for, at medarbejderne i et naturligt miljø
kan observere, udrede og behandle børn med en psykisk
lidelse. Observation af børnene i et afskærmet legeområde
giver mulighed for, at personalet kan beskrive børnenes
færdigheder i leg og bevægelse, alene og i samspil med
andre.

OVERBLIK

Gennem interviews og workshops med det personale, som
kommer til at have sin daglige gang på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Aabenraa, har vi fået indsigt i,
hvilke parametre der er vigtige for dem i udarbejdelsen
af udemiljøerne. Disse indsigter uddybes nærmere under
afsnittet ”Indsigter”.
Overordnet drejer det sig dog særligt om at skabe gode
vilkår for at kunne yde deres kerneopgave: Observation
og udredning af børnene, samt at have overblik og være i
stand til at motivere børnene.

MOTIVATION
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Oasen set fra musikrummet
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Zoner
Begge områder ”Himmelhøjen” og ”Oasen” har størrelser,
der kræver, at man underinddeler i mindre zoner. Både for
overskuelighedens og for etapeinddelingens skyld.
Der er i begge områder derfor arbejdet med at få skabt
nogle zoner, som imødekommer forskellige behov. På den
måde kan man som bruger vælge og fravælge zoner alt
efter behov.
Samtidig giver det også de ansatte mulighed for at italesætte,
hvor i områderne barnet må opholde sig, hvilket har været
et udtalt personaleønske, da børnene kan være meget
forskellige, og der skal være plads til flere børn på samme
tid i områderne
Zoneinddelingen i områderne har flere årsager. Som tidligere
nævnt skal de begge kunne imødekomme mange forskellige
behov, hvorfor en adskillelse mellem funktioner er nødvendig.
Samtidig er der endnu ikke opnået fuld finansiering til
etablering og anlæg af uderummene. Det må derfor designes
som to rum, der kan bygges op i flere etaper.

Det organiske formsprog forsøger desuden at skabe færrest
muligt rette linier og flader. De kurvede flader og snoede
stier indgår dels mere naturligt i landskabet og dels udfordrer
det barnet på både motorik og fantasi, da man nedbryder
regler og lægger op til en friere leg, hvor tingene ikke er
styret på forhånd.
Sol og skygge
Da områderne må betragtes som forholdsvis åbne, og
orienteringen derudover er ret optimal, vil begge områder
få en del sollys.
Dette muliggør, at der i designet er indtænkt muligheder
for altid at kunne opholde sig i solen. Ligeledes er det
indtænkt, at stillesiddende aktiviteter eller aktiviteter
med lavt fysisk niveau er placeret således, at de får flest
mulige tidspunkter, hvor de er badet i sollys. Dette gælder
eksempelvis motorikbanen og sandkassen.
Muligheden for ofte at kunne tage ophold i solen er også
en af de anbefalinger, der gives i forhold til at indrette
helende haver.

Det organiske formsprog
I område A er lagt særlig vægt på tilgængeligheden. Her
vil være børn i rummet, der sidder i kørestol eller bevæger
sig rundt med dropstativ. I modsætning til dette er der i
arbejdet med ”Himmelhøjen” og ”Oasen” lagt vægt på at
udnytte terrænet og dets muligheder så optimalt som muligt.
Designet er derfor tilpasset det naturlige og landskabelige
og er holdt i et organisk formsprog, som følger terrænets
naturlige niveauforskelle, giver plads til det vilde naturgræs,
og som iscenesætter eksempelvis en mooncartur rundt
mellem træerne.
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Funktioner

Etape og zoneinddeling

Det organiske formsprog

Designkoncept - Sygehuset i skoven

Designlag

Skyggediagrammer
Marts

Juni

September

Kl. 8

Kl. 12

Kl. 16
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I udarbejdelsen af dette projekt har det hele tiden stået
klart, at barnet og dets leg skulle tages seriøst. Børnene
har vidt forskellige behov og udfordringer, men fælles for
dem er, at de kan være svære at motivere. Samtidig er
børnene meget konkret opfattende, og det er derfor vigtigt
for personalet at have mulighed for at kunne italesætte
brugen af områderne.

Samtidig er det vigtigt, at rumlighederne også forholder sig
til barnet alene og til interaktionen og mødet med andre
børn. Særligt for børn med psykiske lidelser kan der være
sociale aspekter, som skal adresseres. Således er der både
skabt kroge og elementer, hvor man kan fordybe sig alene
samt mødesteder og interaktionszoner, hvor man også
udfordres i mødet med andre børn.

Derfor blev der i processen arbejdet ud fra nedenstående
principper for at sikre, at både personalet og børnenes behov
blev sikret. Disse uddybes desuden i de efterfølgende afsnit:

3. Forskellige tempi
Det har været et vigtigt punkt for personalet, at der er
aktiviteter, som tilgodeser mange niveauer. Områderne
skal kunne rumme plads til både ”mange stimuli” og ”ingen
stimuli”.

1. En overordnet struktur
Der er arbejdet med en overordnet struktur af to årsager:
Dels for at sikre en overskuelig tilgang til områderne, som
kan italesættes af personalet i forbindelse med brugen af
dem, dels for at skabe grundlaget for at arbejde med etaper,
som kan anlægges, når finansieringen løbende er på plads.
Både ”Himmelhøjen” og ”Oasen” er store områder, som
kræver en mindre inddeling.
Den overordnede struktur skal give muligheden for, at
personalet aktivt kan italesætte, hvor i området det enkelte
barn må færdes, men også give barnet mulighed for at
have nogle styrede rammer, som både kan opleves som
en helhed og som samtidig indeholder delelementer, som
kan udforskes enkeltvis.

Der er derfor blevet arbejdet intensivt med at skabe mange
tempi og niveauer af aktiviteter. Dette skal forstås i flere
henseender, både fysisk og mentalt. Ved at sørge for, at
områderne indeholder funktioner, som spænder over alt fra
den stille introverte leg til den vilde og ekstroverte, sikres
det, at der er plads til alle.
Samtidig er differentieringen af funktionerne også et vigtigt
element i forhold til personalets observationsmuligheder.
Interaktionen mellem børn kan fortælle meget i forhold
til udredningen. ”Hvordan leger barnet?” ”Leger det helst
alene?” ”Kan det finde ud af at indgå i en leg sammen med
andre?” eller ”Leger to børn parallellege i fx en sandkasse?”

2. Rumligheder til børn
I designet er der stort fokus på, at det er barnet, der er i
centrum. Rumlighederne skal tage udgangspunkt i barnets
krop og sind. Dette kommer bl.a. til udtryk ved forskellige
skalaer samt forskellige niveauer af aktiviteter.
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1. En overordnet struktur
med delelementer

HØJT TEMPO

FORSKUDT

LILLE SKALA

LAVT TEMPO

SKUDT
KÆRMET

FORSKUDT
/ KONTAKT

STOR SKALA
ALENE

2. Rumligheder til børn

IGENNEM

SAMMEN

3. Forskellige tempi

IGENNEM
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5. Uddybende beskrivelse af projektet
Som beskrevet tidligere har der i dette projekt været fokus
på at differentiere områderne fra Åndehullet, både i udtryk
og i funktion.

Disse er fremkommelige for alle og kan tilgås fra områdernes
sydlige side.

Det har samtidig også været vigtigt at skabe to nye
udeområder, som ikke ligner hinanden, og som kan tilgodese
forskellige behov og udfordringer og derved styrke oplevelsen
af at kunne være to steder, som kan hver sit.

Både Himmelhøjen og Oasen designes således, at de begge
består af en række separate elementer, som ville kunne
bygges op i etaper alt efter, hvornår de kan finansieres.
Fra styregruppens side er der givet udtryk for, at Oasen
længst mod øst skal prioriteres først.

I opbygning og design af projektet har der været særligt
fokus på tre punkter:

Designet af de to områder vil blive nærmere uddybet på
de følgende sider.

•

Det landskabelige - organiske formsprog

•

Plads til alle typer børn

•

Rummene skal kunne bygges op i etaper

I modsætning til Åndehullet, som blot bestod af råjord,
adskiller disse områder sig ved at have en landskabelig
bearbejdning på forhånd. Den forsøges så vidt muligt
bibeholdt, hvorfor langt størstedelen af designet integreres
i landskabet og dets muligheder.
Da terræn- og terrænspring i dette projekt er blevet betragtet
som en stor kvalitet ved udeområderne, giver det selvfølgelig
nogle udfordringer i forhold til tilgængelighed.
Nogle af arealerne - der hvor terrænnet stiger - kan derfor
ikke betragtes som fremkommelige for alle. Der er dog i
disponeringen af områderne lagt stor vægt på, at de fladeste
arealer i både Himmelhøjen og Oasen til gengæld er blevet
designet, så de også i sig selv tilbyder attraktive oplevelser.
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1. BALANCEBANE
c. labyrint
d. tovbane

6. PULSBANE

2. TERRÆNHULER
b. rutsjebane

Regnvandsopsamling

e. gangbro
Girafgynge
a. trappelandskab
Mindre klatrestativer

4. VANDLEG
Vandspejl i højden

f. styltehop
Vandspejl

5. FLYDELANDSKAB

k. spiral

KON

TOR

g. træstamme

Rainbow Sambas

SKO

LE

3. MUSIKRUM

5. SANDKASSE

Cykelparkering
j. armgang

9. TIPIER

4. BALANCEBOMME

Pentatonic symphony

SKO
h. træstubbe

LE

1.TRAFIKBANE

i. boardwalk

Bordbænkesæt
Bordbænkesæt

AKT
I
RUM VITETS
-

Klatrevæg

8. KLATRESKUR
10. MOTORIKBANE

6. GYNGE

Mur

7. BOLDOMRÅDE
Fodboldmål
Basket kurv

Skakspil

GRUPPERUM

KONTOR

FÆLLES
SPISEOMRÅDE

2. SPILZONE

Xylofon

Babel Drum

Fælles reder
lavthængede
3. MUSIKRUM

Tubular Bells

Bordtennis
Sansegynger

Bowlingbane

Områdeplan 1:200
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5. 1 Himmelhøjen
Himmelhøjen ligger som et halvåbent rum, omkranset af
bygninger på tre sider. Karakteren er bakket med et stort
terrænspring, faldende 4 højdemeter fra toppen mod nord
til bunden i syd.

markeres i formsprog af ”stolpen”, som bruges aktivt til
at definere retning og afgrænsninger, og som derudover
integreres i de udfordringer, banen indeholder. Det er
ligeledes i stolperne, at belysning i området integreres.

Dette område bliver stedet, hvor personalet kan sende de
børn hen, som kan være uden opsyn. Det er derfor ikke
tænkt, at området skal indhegnes.

Navnet ”Balancebane” afslører, at det handler om ”balance”
- dels i kraft af den fysiske balance, som barnet ved hjælp
af sin krop kan afprøve - og dels er ordet ”balance” udtryk
for, at banens udfordringer spænder vidt, så både det vilde,
energiske barn, men også det usikre og forsigtige barn tør
færdes der.

Området fremstår i sin rå form som landskabeligt med
prydgræsser, plæne, enkelte træer og buske samt ikke
mindst i kraft af terrænspringet.
I designet ønskes netop terrænet og det landskabelige
udnyttet optimalt. Således etableres elementerne til leg,
bevægelse og fordybelse på terrænet og landskabets
præmisser og udnytter deres egenskaber på forskellig vis.
Dette er stedet, hvor du kan gå på opdagelse og udforske
området - sammen eller på egen hånd.
Skarpt inddelt består området af seks hovedelementer.
1. Balancebane
2. Terrænhuler
3. Musikrum
4. Vandleg
5. Flydelandskab
6. Pulsbane
Hovedelementerne danner rammen omkring forskellige
rumligheder, som på hver deres måde fordrer leg, bevægelse
eller fordybelse. Disse beskrives i det følgende:
1. Balancebane
Balancebanen er placeret i områdets venstre halvdel. Denne
er udformet som én sammenhængende struktur, og dette

Banen, som både løber igennem den flade, tilgængelige
græsplæne samt det skrånende, udfordrende naturgræs,
består af en række udfordringer, der forholder sig til
barnets krop og bevægelser. Banen skal både kunne bruges
sammenhængende fx som en aktivitet, der kan italesættes
af personalet; ”Tag en runde på balancebanen og brænd
lidt krudt af...” men kan samtidig også fungere som enkeltelementer, hvor børnene kan lege og prøve sig selv af med
de ting, der optager det enkelte barn.
Banen består af følgende udfordringer:
a. Trappelandskab
Her udfordres koordination og balance med forskellige
trinstørrelser
b. Rutsjebane
Her udfordres ”modighed” ved at have to rutsjebaner, både
en lang og en kort
c. Labyrint
Her udfordres motorik, koordination og styrke ved at skulle
balancere i mellem labyrinten
26

d. Tovbane
Her udfordres motorik, styrke og balance ved både at skulle
balancere op og ned på områdets stejleste sted
e. Gangbro
Her udfordres balancegang og koordination ved at bevæge
sig på en gangbro, hvor nogle af partierne er faste, mens
andre er gyngende
f. Styltehop
Her udfordres balance og koordination ved at skulle hoppe
fra stylte til stylte
g. Træstamme
Her udfordres motorik, koordination og mod ved at skulle
kravle igennem et snævert trærør
h. Træstubbe
Her udfordres balance, koordination og koncentration ved
at skulle balancere fra stub til stub. Disse er placeret med
varierende afstande
i. Boardwalk
Her udfordres balance og koordination ved at skulle følge
et fast underlag
j. Armgang
Her udfordres koordination, styrke og koncentration ved
at skulle komme fremad ved hjælp af sine armkræfter
k. Spiral
Her udfordres koordination og koncentration ved at skulle
navigere langs en spiral, som bliver mere og mere snæver

1. BALANCEBANE
c. labyrint
d. tovbane

6. PULSBANE

2. TERRÆNHULER
b. rutsjebane

Regnvandsopsamling

e. gangbro

a. trappelandskab
4. VANDLEG
Vandspejl i højden

f. styltehop
Vandspejl
k. spiral

5. FLYDELANDSKAB

KON

TOR

g. træstamme

Rainbow Sambas

SKO

LE

3. MUSIKRUM

4. BALANCEB
Cykelparkering

j. armgang

Pentatonic symphony

SKO
h. træstubbe

LE

i. boardwalk

Bordbænkesæt
Bordbænkesæt

AKT
I
RUM VITETS
6. GYNGE
Plantegning / Himmelhøjen 1:100
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Den nederste del af området er udfordret ved at være meget
vådt og derved svært at opholde sig på. Udfordringerne
ved vådområdet bliver løst ved, at udfordringerne, som
er placeret i den ”våde” halvdel er hævet fra terræn og
derfor fungerer som adskillelse mellem det våde terræn
og personerne, som færdes på det.
2. Terrænhuler
For at opmuntre børnenes fantasi og styrke den frie leg i
det naturlige terræn placeres tre udhulede træstammer á
75 cm bredde på toppen af bakken. Indskudt i terrænet vil
de danne små huler, som kan bruges som gemmesteder i
en fællesleg eller som et pusterum, hvis man trænger til at
være alene og beskyttet af naturen i træstammens nære
rumlighed.
3. Musikrum
Dette rum er placeret på det flade græsareal og er derfor
tilgængeligt for alle. To musikinstrumenter - sambatrommer,
samt pentatonic symphany - muliggør både enkeltspil og
samspil mellem børnene. Tonerne fra musikrummet styrker
de audiotive sanser i udeområdet og er et supplement til
vandets rislende lyd.
Instrumenterne er indkøbt.
4. Vandleg
Med start midt på terrænets skrånende kant udgør regnvandsopsamling grundlaget for vandlegen. Fra denne første
station er det muligt for børnene ved hjælp af små spande
og tyngdekræften at sætte en bevægelse i vandet i gang.
Herfra føres vandet via kileskårede træbjælker ned til et
vandspejl, hvor man stående kan fortsætte legen. Under
vandspejlet er der mulighed for opbevaring af spande og
lignende

Det er samtidig også muligt at sende vandet et sidste stykke
ned til en tredje station - et vandspejl placeret i niveau
med det flade terræn på græsplænen. Her kan man sejle
med små både eller starte en mudderleg, hvor taktilitet og
stoflighed i de naturlige materialer er i højsædet.
5. Flydelandskab
På terrassen langs bygningskroppen opføres et bølget
flydelandskab i træ. Dette er hænge-ud-stedet, hvor træet
i løbet af dagen opvarmes af solen og derfor vil være et
lækkert sted at hvile ud eller blot tage en pause i eftermiddagssolen.
Opbygningen med tre separate moduler gør det muligt at
flytte rundt på landskabet og genskabe det efter behov.
Det vil derfor både kunne imødekomme enkelte børn, som
har brug for et pusterum alene, og samtidig kunne sættes
sammen, hvis en gruppe ønsker at hænge ud sammen.
Flydelandskabets er i kraft af sin placering derudover en
ideel mulighed for at få aktiveret terrassens ”dead end”, da
den har et stort potentiale i og med, at den ligger vestvendt
og derfor vil være et attraktivt sted til ophold i solen - både
for børn og personale.
6. Pulsbane
Denne bane har til formål at skabe en afgrænset bane, som
får pulsen op hos børnene, og som ligesom balancebanen
bruger terrænets muligheder til fulde.
Banen har start og slut i spiralen. I centrum sammensmelter
strukturerne, men i takt med, at man bevæger sig ud af,
bliver balancebanens stolpestruktur tydelig, og det samme
gør pulsbanens struktur i form af træflisunderlag.
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Denne bevæger sig herfra i en organisk form op ad terrænet
og langs med bygningens nordlige ende, hvorfra den binder
Himmelhøjen sammen med området nord for Oasen.
I en løjpe kan man herefter løbe tilbage af samme rute.
Ruten kunne gøres interaktiv ved, at man fx integrerede
timere eller lyde, som kunne angive fart.
Der er udtalt ønske om at skabe et supplerende udemiljø
nord for Oasen, hvorfor den hermed er tænkt ind i Pulsbanen.
Det foreslås, at man flytter det eksisterende klarestativ fra
Oasen og tilkøber en girafgynge. Disse ville på en billig og
overskuelig måde tjene som en destination for banen og
binde områderne sammen.

Himmelhøjen set fra bakken
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a. Trappelandskab

b. Rutsjebane

e. Gangbro
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c. Labyrint

d. Tovbane

f. Styltehop

g. Træstamme

h. Træstubbe

k. Spiral

i. Boardwalk

j. Armgang

Vandleg // regnvandsopsamling

Vandleg // vandspejl

Samtlige fotos på dette opslag er referencer fundet på internettet
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1. Balancebane
Balancebanens overordnede struktur består af stolper i
træ, som angiver den grønne beliggenhed midt i naturen.

3. Musikrum
Musikrummet bliver et sanseligt element, hvor lyden og
samspillet er i fokus.
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4. Vandleg
Vandlegen udnytter terrænets skrånende flade til at
sætte gang i vandets bevægelse.

5. Flydelandskab
Lavet i trælameller, der opvarmes i solen, bliver flydelandskabet et hænge-ud-sted, hvor kroppen kan falde
ned i de bløde former.
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5. 2 Oasen
Område D er placeret længst mod øst. Det er et åbent
naturområde, som kun er afgrænset af bygning på én side.
Området vil blive et ansigt udadtil, da det er det første, man
ser ved ankomsten til Psykiatrisygehuset og Familiehuset.
Området udemærker sig ved at have et større åbent stykke,
som er forholdsvis fladt. Dette ligger tættest på bygningen
og består delvist af flisebelægning og delvist af græsplæne.
Dette åbne stykke er essentielt for dagligdagen, da personalet
indefra vil have direkte synlig kontakt til børnene, som
opholder sig i udeområdet. Det meste af flisearealet er
overdækket af bygningens udhæng, hvilket giver åbenlyse
muligheder i forhold til udeophold - også når vejret er dårligt.
Størstedelen af området ligger desuden badet i sollys det
meste af dagen, hvilket giver gode muligheder for leg og
ophold.
Dette område bliver stedet, hvor børnene primært kommer
til at være sammen med personalet, og som udgangspunkt
ikke er uden opsyn. Af hensyn til børnenes sikkerhed bliver
området indhegnet på de sider, som ikke er afgrænset af
bygningskroppen.
Området fremstår i sin rå form som landskabelig med et
bælte af buske, kirsebærtræer- og buske samt et mindre
område med et kraftigt terrænspring på 4 højdemeter.
Det landskabelige udtryk understreges desuden af den
visuelle kontakt, der er mod en Fredskov på den modsatte
side af Kresten Philipsens Vej. Denne skov bliver et oplagt
udflugtsmål for personalet og børnegruppen.
I designet ønskes der skabt en god kobling mellem ude- og
inde. De indendørs arealer, som vender ud mod området,
er fællesarealer: Gange, spiseområde og opholdsnicher.
Dette giver en optimal mulighed for at flette ude og inde

sammen samt motivere til brugen af området.
Samtidig er der i designet lagt vægt på, at der er god synlighed
for personalet. Det er et ønske, at de ansatte hele tiden kan
holde øje med børnene, som ofte ønsker at prøve grænser
af. I dette forslag, lægger vi derfor op til at fjerne de allerede
opsatte legeredskaber, da de hverken opfylder børnenes
eller personalets behov og samtidig er placeret et centralt
sted på grunden, som kunne udnyttes bedre.
Området er opbygget omkring følgende elementer:
1. Trafikbane
2. Spilzone
3. Musikrum
4. Balancebomme
5. Sandkasse
6. Gynge
7. Boldområde
8. Klatreskur
9. Tipier
10. Motorikbane

Banen er planlagt, så den strækker sig igennem hele området
og muliggør en længere tur og samtidig optager de forskellige
kvaliteter, som området har: Den tætte kontakt til de andre
aktiviteter længst mod bygningskanten og midterområdet
samt træerne og naturgræsset længst mod øst.
2. Spilzone
Langs bygningens kant defineres en spilzone, hvor udespil
af forskellig karakter etableres. Det allerede indkøbte
bordtennisbord foreslås placeret under bygningens
overdækning sammen med et skakspil i stor størrelse.
Længst mod hovedindgangen anlægges en bowlingbane.
På bygningens hjørne ophænges to sansegynger, som dels
gør det muligt for tilskuere at betragte et spil på afstand,
men som også giver mulighed for at tage en pause fra
hverdagen enten alene eller sammen.

1. Trafikbane
Igennem området anlægges en trafikbane. Denne bliver en
overordnet bevægelse, som underinddeler oasen i mindre
zoner og samtidig skaber en fysisk forbindelse mellem de
andre elementer.
Banen opføres i hårdt asfalt i en mørk nuance. Det er et
stærkt ønske, at børnene får en bane, hvor de kan fræse
rundt, da eksempelvis mooncars bliver brugt dagligt og
flittigt. Ved at anlægge banen i et hårdt materiale muliggør
man, at brugen kan blive meget alsidig således, at den også
vil kunne indtages på rulleskøjter, løbehjul, skateboard med
videre.
34

3. Musikrum
Musikrummet udgøres af en babeltromme, man kan spille på
stående, og hvor lyden, man frembringer med fingerpuderne,
er inspireret af olietønder, en xylofon samt et sæt Tubular
Bells. Disse store, kraftige tonerør er uovertrufne i udendørs
klokkespil. Tonerne frembringer en dyb dæmpet tone,
som man både kan høre og føle, og de giver derved en
multi-sensorisk helhedsoplevelse. Man kan både spille på
instrumentet alene og sammen med andre.
For at understrege det dybe og sanselige og skabe en helhedsoplevelse, hvor man kan komme ned i gear, placeres to
lavthængende ”reder”. Herfra kan man alene eller sammen
smide sig i solen og indhylles af tonerne fra musikinstrumenterne.
Instrumenterne er indkøbt.

Girafgynge

b
Mindre klatrestativer
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Vandspejl i højden

Vandspejl
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35

4. Balancebomme
Ved at placere tre balancebomme opad terrænet skabes
et lille system, som udfordrer koordination og balance.
Placeringen tæt ved terrasseområdet gør, at barnet er tæt
på de voksne, og de mindst ”modige” børn vil også have
mod på at prøve.
På den måde kan balancebommene betragtes som en
”lillesøster”, hvor man kan nørde op og ned af bommene,
inden man kaster sig over den ”store” balancebane, som
er placeret i Himmelhøjen.
5. Sandkasse
Sandkassen er en vigtig funktion i området. Dels er det
den eneste af sin slags i Familiehuset, da sand ikke er tilladt
i Åndehullet, hvor det kan sætte sig fast i dropstativer,
kørestole og lignende.
Derudover er sandet, dets stoflighed og taktilitet en vigtig,
stille aktivitet, hvor barnet kan udfolde sin finmotorik og
interaktion med andre børn. Samtidig er sandkassen et
genkendeligt element for børnene, hvorfor den også helt
bevidst er udformet som en firkantet KASSE med SAND.
6. Gynge
Gyngen er placeret som en central del af udeområdet. Dette
gør, at der er tæt kontakt til personalet, den er i solen,
og man ville kunne bruge faldunderlaget, som allerede er
etableret. Den eksisterende gynge foreslås udskiftet med
en model, som i højere grad tilgodeser børn med psykiske
lidelser.
7. Boldområde
En gummibelægning danner rammen for et boldområde,
hvor der er mulighed for at spille boldspil i en streetform,
dvs. med et enkelt mål af hver. Her placeres ét fodboldmål

og én basketkurv.
Belægningen grænser op til ”klatreskuret”, og indbyder til,
at dette kan bruges til at spille mur op ad.
Omkring boldburet skabes en zoneinddeling ved opførelsen af
et stolpesystem. Dette vil synes transparent og gennemsigtigt
for personalet, men vil bidrage til at skabe et afgrænset
rum for legen.
Basketskurven ophænges på de rumafgrænsende stolper
8. Klatreskur
Det er et ønske, at der opføres 15 m2 skur til opbevaring
af diverse legeredskaber, mooncars etc. Det begrænsede
areal i området samt det faktum, at dette område skal
tænkes til børnene, bevirker, at skuret opføres, med en
”aktiv” overflade, som kan bruges af børnene i deres leg.
På én side beklædes skuret med en klatrevæg. Herfra er
det muligt at nå toppen, hvorved et ekstra uderum opstår
- en lille oase i højden. Faldunderlaget fra det eksisterende
klatrestativ genbruges og justeres til under klatrevæggen.
Placeringen centralt i området gør det ligeledes muligt for
personalet at holde øje med børnene, når de klatrer til tops
På siden, der vender ud mod boldområdet, kan væggen
bruges til at spille mur op ad.
9. Tipier
For at iscenesætte skovbunden og naturen placeres der
mellem træerne to tipier. Disse kan blive til små gemmesteder
i den tætte kontekst mellem træerne og samtidig også være
små nicher, hvor man kan lege beskyttet.
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10. Motorikbane
Denne motorikbane er placeret bagerst på grunden. Det er
her, du kan få lov til at nørde med både grov-og finmotorikken
i et afgrænset system. Der er plads til gentagelser, og man
er skærmet fra det centrale legeområde, hvor støjniveauet
potentielt er højere.
Motorikbanen er indkøbt i forbindelse med et andet projekt
og ligger derfor på lager.

Oasen set fra musikrummet
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1. Trafikbane
Denne sammenhængende flade binder området sammen
i én bevægelse og sørger samtidig for at opdele arealet i
mindre zoner.

6./7. Gynge / Boldområde
Boldområdet afgrænses af et stolpesystem, som både
virker transparent men samtidg er rumskabende og
afgrænser legen.
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8. Klatreskur
Opbevaring er her kombineret med mulighed for leg.
En ”aktiv” facade muliggør klatring på en klatrevæg og
boldspil op ad en mur.

9. Tipier
I mellem træerne opstilles to tipier, som bliver små
gemmesteder og skjulte nicher, hvor man kan trække sig
tilbage i naturen.
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6. Indsigter

Da der ikke tidligere er udført projekter af samme karakter,
har det været en del af projektet at finde frem til de relevante
vidensbyggesten, der kan skabe det rette fundament for
projektet.
Derfor har projektet samlet viden fra både den teoretiske og
den praktiske verden og søgt at skabe et fælles videns-fundament, der kan designes ud fra.
På modstående side står de 11 indsigter omkring udvikling
af uderum, der skal indgå som en aktiv part i et holistisk
behandlingsforløb.
I afsnit 7. uddybes disse indsigter med en mere indgående
præsentation af undersøgelserne, der ligger til grund for
de 11 indsigter, hvor nogen også peger på designmæssige
retninger.
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1.

Naturen, naturelementer og æstetiske omgivelser har positiv indflydelse på helingsprocessen

2.

Naturen, vinden, solen, genvindelse af kontrol, adgang til et mere afslappet og genkendeligt miljø, har stor 					
indflydelse på børns helingsproces

3.

I modsætning til helende haver til voksne viser undersøgelser, at børn søger en højere grad af underholdningsværdi
og konkrete ting at give sig til for at de bliver i haven

4.

Gennem spil og leg er det nemmere for børn at udtrykke følelser

5.

Leg er noget i sig selv, det er ikke et middel til noget andet. Leg er væsentligt for os mennesker

6.

Ophold i uderummene skal kunne indgå som en fast ting på børnenes skema, når de er på Psykiatrisygehuset

7.

Fantasi, eventyr og spil fylder meget i legen

8.

En tydelig sammenhæng mellem inderum og uderum er vigtig for at uderummet vil blive brugt.

9.

Uderummene skal tilgodese et bredt spekter af tempi - både det stille og finmotoriske samt det vilde og grovmotoriske

10. Når det drejer sig om psykiske lidelser, taler man ikke kun om helbredelse men i ligeså høj grad om livskvalitet
11. Design kan bruges som redskab til at kunne italesætte pædagogik
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7. Viden bag indsigter // Designmæssige retninger
Da der ikke tidligere i dansk kontekst er arbejdet med at
inddrage rummet som en aktiv medspiller i behandlingen
på børneafdelinger, har det ikke været muligt direkte at
kunne søge inspiration hos referenceprojekter.
I analysearbejdet er der derfor inddraget forskellige metoder
til at kunne udvikle et samlet vidensfundament.
Der er inddraget viden omkring helende haver og haveterapi,
læst litteratur om de nyeste evidenser samt foretaget besøg
i terapihaven Nacadia i Hørsholm, nord for København.
Designskolen Kolding har lavet observationer på afdelinger
på sygehuse med henblik på at kortlægge, hvordan det
eksisterende bruges i dag, og hvilke udfordringer det har.
Der er desuden foretaget interviews med personale, børn,
unge og forældre.
Den samlede viden har resulteret i 11 overordnede indsigter,
præsenteret i afsnit 6, og den mere dybdegående viden
bag indsigterne præsenteret i de følgende afsnit.
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“

7.1 Teori // terapeutiske landskaber

Naturen, naturelementer og
æstetiske omgivelser har positiv indflydelse på helingsprocessen
Forskellige typer af rum i terapeutiske haver appellerer til
forskellige deltagere i et behandlingsforløb. Nogle foretrækker
det åbne rum, andre foretrækker det mere afgrænsede, nogle
foretrækker det ordnede frem for det vilde. Det viser sig at
være forskelligt hvilke rumtypologier, som virker tiltrækkende
på patienterne igennem deres behandlingsforløb.

When people view scenes that are
universially prefered- a beautiful
vista, a sunset, a grove of treesthe nerve cells in that opiate-rich
pathway become active. It is as if
when you´re looking at a beautiful
scene, your own brain gives you a
morphine high!
Professor, Irwing Biederman, University of Sourthern California

Når folk kommer i haven, skal de
selv vælge hvilken del af haven de
har lyst til at være i.
Haven er indrettet således, at
der er mange forskellige typer
af rum, nogle er ordnede, andre
uordnede, åbne eller afskærmede.
det vil ofte ændre sig, hen over et
behandlingsforløb, hvilket rum
patienterne forretrækker

Terapeutiske haver har derfor fokus på alsidighed og på at
skabe forskellige typer af rum i den samme have ved brug
af forskellige naturelementer.
Alsidigheden kan komme til udtryk ved både at have den
ordnede have/ kultiverede have, den vilde natur, den høje
beplantning, den lave beplantning, det åbne rum, det at have
noget i ryggen at sidde op af, det afgrænsede og det åbne.
I Nacadia ved Hørsholm arbejdes der også med forskellige
natur-rumtypologier, som enten kan virke tiltalende eller
frastødende, og desuden arbejdes der med aktiviteter, som
deltagerne kan lave i haven.

Psykolog, Nacadia
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Opmærksomhedspunkter // generel indretning
Generelle design guidelines for indretning af terapeutiske landskaber
–– Der skal være mulighed for ophold i både sol og
skygge

–– Lav matte overflader på materialer. Til højsensitive
mennesker er glatte overflader ikke godt
–– Undgå `fiskebovle effekten`, lav steder hvor man kan
sidde privat og ude af syne fra vinduer

–– Det skal opleves som et afgrænset rum

–– Hold afstand, så folk, der sidder i haven, ikke kan
kigge ind i stuerne gennem vinduerne

–– Det er vigtigt, at man kan finde frem til haven og kan
finde rundt i haven (wayfinding)

–– Lav forskellige oplevelser rundt omkring i haven

–– Haven skal virke indbydende fra de forskellige
indgange ud i området
–– Lav siddeområder i kanten/ ved indgangen til haven,
som overgang mellem inde og ude, hvor folk kan få en
fornemmelse for rummet og kan sidde i dårligt vejr.
Her kan man også vænne sig til lyset
–– Lav zoner i haven med forskellige kvaliteter, det kan
understøtte følelsen af kontrol og kan understøtte
fællesskabet
–– Design haven med god tilgængelighed for alle

–– Lav steder til at spise og arbejde - lav både faste og
mobile møbler
–– Der skal være en let overgang mellem ude og inde til
området
–– Labyrinter er blevet meget populære i helende haver.
De er dragende og gode at bevæge sig i.

Beplantning og materialer
–– Det skal helst være en fordeling, der hedder 7: 3
mellem bløde/ naturlige materialer og hårde materialer

–– Lav noget af haven overdækket til dage med dårligt
vejr

–– Vær bevidst om taktiliteten i materialerne.

–– Lav møbler, hvor folk kan ligge ned
–– Brug gerne behagelige, naturlige lyde
–– Lav et sted hvor en gruppe kan samles

–– Etabler æstetisk lyssætning, så haven kan nydes
indefra om aftenen
–– Lav belysning, så besøgende kan føle sig sikre ved
at bevæge sig rundt i uderummet, når det er mørkt
–– Belysningen må ikke være generende inde på
sengestuerne.

–– Lav afstandsmarkeringer til træning

–– Udtrykket og kulturen i haven skal være inkluderende
(ikke specifikt kulturelle eller religiøse symboler)

–– Giv stedet identitet med lokale materialer, blomster
etc.

Lys

Zoner

–– En have med flere rum og flere forskellige typer af
rum kan forhindre, at området synes tæt befolket,
og give patienter og pårørende mulighed for at
vælge det rum, de foretrækker

–– Lav mange siddepladser til pauser
–– Lav kurvede stiforløb, de er nemmere at bevæge sig
på
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Stress
–– Det kan være stressende, måske især for forældrene at være indlagt med deres barn på hospitalet.
–– Der er fire stressnedsættende faktorer, viser undersøgelser:
1. Følelsen af at have kontrol over situationen
2. Støtte fra sit sociale netværk
3. Motion og fysisk aktivitet
4. Positive distraktioner fra naturen.
(Ulrich 1999 oma.)

Evidenser
–– En omfattende undersøgelse kaster lys over det
som vi allerede intuitivt havde på fornemmelsen. At
forbindelsen til naturen er afgørende - ligefrem vital
for vores helbred

––

“

7.1.1 Teori // uderum på børnehospitaler

Naturen, vinden, solen, genvindelsen
af kontrol, adgang til et mere afslappet og genkendeligt miljø, har stor
indflydelse på børns helingsproces.
I modsætning til helende haver til voksne viser undersøgelser,
at børn søger en højere grad af underholdningsværdi og
konkrete ting at give sig til.

Garden use is increased when
outdoor space is integrated with
spaces that people use in the daily
routine, since a busy schedule was
cited as the main barrier to garden
visit for both staff and visitors
Clare Cooper Marcus

Det er meget få steder I verden, der
er lavet haver som imødekommer
alle de forskellige behov, der er til
et uderum på et børnehospital.
Haver som både tilgodeser behov
fra syge børn, mindre børn, større
teenagebørn, raske søskende,
forældre og ansatte

En undersøgelse på tre børnehospitaler i Texas fandt et
sammenfald mellem, hvor ofte haven blev brugt, og bekvemmeligheden/ funktioner som interesserede børnene.
Voksne fokusere ofte på, hvordan stedet ser ud, hvor børn
er mere tilbøjelige til at vurdere et sted ud fra´ hvad kan
jeg lave her´.

Therapetic landscapes, Clare Cooper Marcus, Naomi A. Sachs
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Opmærksomhedspunkter // evidenser for naturens indvirken
Specifikke guidelines for indretning til
børnehospitaler
–– Haven bør opdeles i forskellige zoner, som kan imødekomme de forskellige behov
–– Der skal være mulighed for at lege på forskellige
niveauer, så alle motiveres og udfordres
–– Etabler overraskelseselementer i rummet, så det også
kan være interessant for det immobile barn at bevæge
sig rundt i uderummet
–– Afgræns haven/ uderummet, så raske børn/ søskende
ikke kan løbe væk
–– Uddan personalet i, hvordan de kan bruge haven i
behandling af patienter. Uderummet skal indgå aktivt
i behandlingsforløbet
–– Lav også aktiviteter, som ikke kræver stor aktivitet for
de, som er fysisk svækket. Vand, kig gennem kalejdoskop etc.
–– Indfør så megen topografi som muligt
–– Lad der være løse elementer i rummet, der kan leges
med og flyttes rundt på
–– Etabler designelementer, der kan lokke til bevægelse,
træde sten etc.
–– Etablér både siddepladser, hvor forældre og personale
kan holde øje, og siddepladser, hvor man kan være
privat.
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“

7.2 Design og leg // de 10 indsigter

Leg er noget i sig selv, det er ikke
et middel til noget andet. Leg er
væsentligt for os mennesker
Materialet, der er inddraget i projektet, baserer sig på undersøgelsesresultater fra HUB for Design & Leg.

Det er lige så vigtigt for os hvad
hovedet er inde i, som hvad vi har i
hovedet
Keld Fredens, dansk læge og hjerneforsker, 1945

Det handler om at skabe en
platform, hvor andre kan være
kreative og lege
Inddraget i udvikling af Hubben

Børnene er kompetente individer, og i den Kierkegaardske
ånd må invitationen til leg møde barnet, der hvor barnet
er. Legen er også en tilstand, der indeholder sin egen
berettigelse. Dopaminindholdet i hjernen stiger gennem
leg, og man får en oplevelse af at være til stede i nuet.

Fantasi og forestillingsevne er
vigtigere end viden
Albert Einsten, tysk teoretisk fysisker, 1879-1955

Forskning viser, at når vi bliver opslugt af legen og er fuldt
tilstede, er det tidspunkt, vi har det største potentiale for
at lære og udvikle os. Legeoplevelsen giver os mulighed
for at flytte os, at udfordre vores kompetencer og strække
os i nye retninger.
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De 10 indsigter
Åbenhed over for det nye og uafprøvede

Leg gør os til mennesker

Respekt for legen i sig selv

–– Dyrke processen

–– Legen styrker samspil mellem mennesker og skærper
følelsen af nærvær

–– Legen skal udvikles uden at stille spørgsmål ved
læring

–– Øger børns selvtillid

–– Udvikling og læring sker automatisk, hvis legen er god

–– Hæver brugernes livskvalitet via legen.

–– I legen er man fri - fri til selv at skabe sin egen
oplevelse.

Social ansvarlighed

Frihed og fleksibilitet

Motivation og engagement

–– Den gode leg kan være med til at skabe følelsen af
fællesskab

–– Forskellige brugergrupper oplever leg forskelligt

–– Det skal appellere til børns fantasi

–– Legen skabes bedst med enkle systemer

–– Skal udfordre og motivere til fysisk leg

–– Det skal være åbent, så man selv bygger op, konstruerer og skaber.

–– Oplevelsen skal give mulighed for fordybelse.

At gøre sig umage

Leg som kulturel værdi

Flerfaglig tilgang

–– Legeprodukter til børn skal have lige så høj kvalitet,
som produkter til voksne

–– Tager udgangspunkt i børnene og deres univers

–– I udviklingen af leg bruges videnskabelige og ekspertfaglige valideringer af arbejdet

–– Ønske om at lære nyt
–– Lade det skæve få plads.

–– Der er en forpligtigelse overfor det sociale i legen
–– Gennem leg skaber vi relationer, vi udvikler sociale
kompetencer og får selvtillid.

–– Legen skal kunne udfordre børnene individuelt så de
er i flow

–– Tager børnene alvorligt og tillægger leg en værdi
–– Indeholder menneskelige grundværdier.

–– Kvalitetsleg og livskvalitet er tæt forbundne.

–– Forskellige fagligheder skaber den mest holistiske
legeoplevelse
–– Når vi er flere, bliver legen bedre.

Anerkendelse og ligeværd
–– Børn kan og har noget selv- deres egen kultur
–– Børnene og deres leg har lige så stor berettigelse
som voksne og deres arbejde
–– Alle børn har lige ret til leg.
49

––

“

7.3 Interviews // personalebehov og ønsker

Der skal være nogle gode aktiviteter,
der giver barnet lyst til at være aktiv
og lege. Mange af børnene kan være
svære at motivere
Viden omkring personalets ønsker og behov for uderummet
er indsamlet gennem interviews med sygeplejerske Betina
Appel, psykolog Eva Krog Pedersen, fysioterapeut Hanne
Esbensen samt socialpædagog Susanne Bakgård Nielsen.

Vi skal tænke børnene før
diagnose, så må vi tage vores
forholdsregler ved det enkelte barn
og holde øje med barnet, hvis der er
behov for det.
Psykolog Eva Krog Pedersen, Familiehuset Aabenraa Sygehus

Vi skal huske de store børn - de
siger ofte “Vi har ikke noget at lege
med derude”... vi må altså ikke
tænke børnehave

Personalet udtaler, at man skal tænke barnet først, og så
må man kunne ´styre´ diagnosen ved at holde øje, og at
barnet fx kun må være i bestemte zoner. Der må derfor
gerne være forskellige rum (til små og store, til ro og det
vilde) og gerne tydelige inddelinger af rum.

Socialpædagog Susanne Bakgård Nielsen, Børne- og
Ungdomspsykiatri Kolding

Der kan være børn ude på samme tid, som har meget
forskellige behov (vilde børn, sarte børn) - der vil det være
godt at kunne sige, du må kun gå ud i rød rum, ”Du må være
der og der” eller ”Løb lige banen for at dampe af”
Rummene skal være så tydelige, at man kan italesætte,
hvor barnet må gå hen.
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Opmærksomhedspunkter
Motorik / behandling
–– Rummet kan indgå som en del af både den fysiske og
psykiske behandling
–– Legeterapi - dukker/ figurer i sandkassen, som man
kan bruge til samtale.
–– Der skal være rig mulighed for gentagelser, da nogle
børn kan få meget tid til at gå med at ”øve” den
samme ting igen og igen

Hvad skal udeområderne kunne
/personaleønsker
–– Der mangler et sted, der kan stimulere sanserne, føle,
lugte, se
–– Der skal være nogle gode aktiviteter, der giver barnet
lyst til at være aktiv og lege. Mange af børnene kan
være svære at motivere
–– Uderummet skal give os mulighed for at kunne
betragte børnenes motorik, klatre, løbe, kravle etc.

Brug af rum

–– Vigtigt at man kan mødes og lege på det alderstrin,
man er, med de færdigheder, man har

–– Der kan være børn ude på samme tid, som har meget
forskellige behov. Disse skal kunne være i rummet på
samme tid

–– Der skal være et sted hvor man skal kunne trække sig,
da en del af børnene kan have svært ved fællesskaber

–– Steder, som er overdækket og afgrænset, kan man
ikke holde øje med

–– Udeområderne skal kunne bruges aktivt til faste aktiviteter på stedet, fx forløbet ”Krop og hop”, som bliver
kørt af en fysioterapeut

Ideer

Børn og udredning

–– En cykelbane kan opdele ´rummene´

–– Der er meget forskellige børn

–– Rummene kan være temaopdelt. Der knyttes identitet
og historie på

–– De fleste børn er i tilknyttet stedet mellem 3 mndr og
1 år

–– Der bygges videre på skov og naturtemaet

–– Børnene har faste udetider, hvor hele flokken er ude
sammen. Derudover skal udeområderne kunne bruges
efter behov

–– Rummet skal udformes, så det i sit design inviterer til,
at man kan bruge det i behandlingen

–– Barnet forrest, og så indrettet med så mange rum, at
personalet kan styre det evt. vilde barn.
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Zoner
–– Meget tydelige rum, fordi der kan være meget forskellige børn og behov
–– Forskellige materialer og noget til sanserne
–– Zonerne og indelingerne i mellem kan med fordel
tænkes ind i forhold til gemmelege og skjulesteder.
Det er en aktivitet, som børnene elsker og bruger lang
tid på

––

“

7.4 Interviews // børnenes univers - psykiatri

Fantasi, eventyr og spil fylder meget
i legen
Indsigten i børnenes univers, hvad de tænker, er optaget af,
og hvad de leger med, er kommet gennem tre interviews
med børn i alderen 7-12 år på psykiatrisk afdeling på Kolding
Sygehus samt spørgeskema-undersøgelser af børn, indlagt
på børne-somatikken.
De universer, som børnene møder i deres spil og det, de
læser, vil de gerne tage med over i den fysiske leg. Det
er ofte lege, der er præget af eventyr og fantasi, og hvor
børnene identificere sig med figurerne og er med til at
bygge verdener op og bliver suget ind i dem.

Jeg leger, at der er andre, der skal
finde diamanter. Vi leger, at vi har
en diamant ligesom denne her,
og der var kun den diamant i hele
verden, og den skulle vi så finde.
Dreng 7 år, børnepsykiatriskafdeling Kolding Sygehus

De spiller på iPad og computer, Minecraft, Sims, og spillene
handler meget om at bygge op og skabe selv.

Venner er det sjoveste i hele verden
- vi leger.... Sammen med Anders
kæmper jeg mod monstre.
Pige 9 år, børnepsykiatriskafdeling Kolding Sygehus
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Jeg læser meget Fantasy.
Den, jeg sidst læste, hedder
Elverskolen. Den handler om tre
piger, der er elvere. De har et hul i
ryggen, og det må de dække til, så
der ikke er nogen mennesker, der
opdager, at de er elvere.
De danser for mennesker, og når
de så danser, så suger de livet ud
af dem, der kigger på. Det bliver de
nødt til for selv at overleve.
I den sidste bog bliver den 3. søster
meget syg, fordi hun ikke vil danse
for folk, fordi hun ikke vil suge liv
ud af dem…
Pige 12 år, børnepsykiatriskafdeling Kolding Sygehus

Opmærksomhedspunkter
Klassiske bevægelseslege

Spil

–– I skolen plejer vi at lege og snakke, vi leger gemme,
det er ret sjovt. Vi gynger, og så laver vi forhindringsbane

–– Børnene spiller mange forskellige spil på deres iPad
- Ja, jeg kæmper mod dem (monstre) i minecraft- det
gælder om at overleve og finde ting. Det er bare så
sjovt

–– Pige på 9 år kan godt lide at klatre som en klatrevæg
–– Dreng kan godt lide lege, hvor man kæmper mod
hinanden

–– Man kan godt spille sammen, men det kræver
internet Det er sjovest at spille sammen, for så går
det meget hurtigere

–– Jeg leger ikke med nogen i skolen, der spiller jeg
mest bare fodbold

–– Jeg hader bare, når man ikke kan lave om på det..
(sagt om spil).

–– Jeg kan godt lide at lege med LEGO

Aktiviteter på nuværende børnepsyk.
Kolding Sygehus
–– Alle børnene får udleveret en iPad, som er deres
egen

Hjemme
–– Jeg havde besøg af min veninde i går- der legede vi
faktisk også gemmeleg

–– På sygehuset leger jeg med iPad og plastiksværd
–– På sygehuset spiller jeg på iPad og spiller brætspil, fx
Olsen
–– Jeg tegner også rigtig meget, når jeg er her, og laver
puslespil.

Ønsker til uderummet i Aabenraa
–– Det kunne være fedt at lave et fantasilandskab med
elverpiger
–– Det vigtigste er, at man kan have det sjovt…
–– Der må gerne være en forhindringsbane.
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7.5 Observationer

En tydelig sammenhæng mellem
inderum og uderum er vigtig for,
at uderummet vil blive brugt
Observationer af dagligdagen er foretaget på Børneafsnittet
på Sønderborg Sygehus d. 3. september 2014.
Der har været fokus på:
Gangområde
Trappegang
Patientstuer
Personalestue
Ungdomsstuen
Legeplads og udeområde
Legestuen
Gårdhaven

Det er oplagt at kombinere inderummets og uderummets
lag og greb og integrere dem ind i overgangen mellem de
to rum. Dette vil styrke integrationen mellem de to typer
af rum.

Det er tydeligt at se, at der er taget stilling til mange af
de praktiske ting omkring både inderum og uderum samt
brugen af dem. Uderummene bruges dog ikke i observationsperioden, og der er identificeret udfordringer i
overgangen mellem inderum og uderum.
Hvordan bliver man indefra opmærksom på, hvad der er
af muligheder udenfor?
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Det er os som personale, der skal
gøre opmærksom på muligheden
for at gå udendørs - og opfordre til
det
Medarbejder på Sønderborg Sygehus

Opmærksomhedspunkter
Observationsområder:

Personalestuen

Legeplads og udeområde

––
––
––
––
––
––
––

–– Der bliver afholdt personalesamling i lokalet: Kunne
dette foregå udendørs, når vejret er til det?

–– Legepladsen og udeområdet er tomt hele dagen, på
trods af godt og lunt vejr: Hvordan sikrer vi, at det
nye udeområde bliver brugt?

Gangområde og trappegang
Patientstuer
Personalestue
Ungdomsstuen
Legeplads og udeområde
Legestuen
Gårdhaven

Gangområde og trappeopgang
–– Køretøjer der nu står på de eksisterende gangområder, kan flyttes ud i Atriet
–– I eksisterende trappeopgange er der placeret legetøj
til udendørs brug, fx. køretøjer, sandkasseting, sjippetove, fodbolde. Dette placeres i det nye uderum
–– Udendørs legetøj indenfor gør det tydeligt, at der
er mulighed for at lege udendørs. Det er med til at
motivere til brug. Det skal være tydeligt indenfor at
der er et uderum til ophold og leg.

–– Der bliver spist morgenbrød, frugt, frokost og
drukket kaffe: Alt dette ville være oplagt at give
mulighed for udendørs
–– Der bliver flere gange i løbet af dagen holdt små
møder og arbejdet ved spisebordet: Kan det også
gøres udendørs?
–– Der bliver ført korte og længere telefonsamtaler,
både arbejdsmæssige og private: Vil også være
muligt at gøre udendørs

–– Det var tydeligt udefra, at en del patienter og
pårørende holdt sig inde på egen stue. Det er vigtigt
for personalet ift. At kunne observere børnene, at de
bevæger sig uden for stuen.
–– Nogle patienter var mere ude på gangene end inde
på stuen - måske på grund af kedsomhed?

–– Der er sandkasse med siddekant, Kompan legestativ
med rutsjebane, legehus, vippe, gynge og vippedyr.
Der er asfalteret område til mooncar kørsel. Borde-bænke sæt i både voksen og børnestørrelse.
Boldbane med mål og fodbold.

Ungdomsstuen

Legestuen
–– Der foregår en del stille leg i legestuen, fx puslespil,
brætspil og kortspil: Dette kunne være spændende
at integrere udendørs, fx via et bord med spilleplader på
–– Hospitalsklovnen er på besøg og spiller guitar og
synger for børnene i legestuen: Det ville være
oplagt, at dette også skete udendørs, når vejret er
til det - og klovnen kan bruge området aktivt med
børnene

Patientstuer

–– Legepladsen består af indhegnede områder med
græsarealer, asfalt- og fliseområder: Det er oplagt at
bruge forskellig belægning til forskellige aktiviteter
og synliggøre forskellige ’rum’ igennem belægningen

–– Legestuen bliver også brugt som venteværelse:
Kan vi integrere et udendørs venteværelse, så vi
opfordrer til fysisk aktivitet i ventetiden?
–– Ung pige reagerer på, at hun ikke vil ind på en
’legestue’: Hvordan forholder vi os til alder vs. navngivning af rum?

–– Ungdomsstuen er tom i tiden for observationerne:
Er dette normalt, eller er der et behov for unge-relaterede rum?
–– Ungestuen er meget åben, med glaspartier. I
uderummet kan vi skabe bedre mulighed for privatliv
for de unge.
–– Der bør skabes rum med ´low commitment´

Gårdhaven
–– Døren til gårdhaven er ulåst, men lukket: Hvordan
synliggør vi muligheden for at gå udenfor?
–– Der er et skilt, der opfordrer til at tage havehynder
med ud: Hvordan motiverer vi yderligere til at bruge
uderummet?
–– Der er en sandkasse og få legeredskaber: Kan man
evt. selv tage udendørslegetøj med på samme måde,
som man tager bamser og spil med hjemmefra?

–– Nogen spiste på deres egne stuer, andre i legestuen
eller på gangen. I uderummet kan vi opfordre til
at spise udendørs, enten alene eller sammen med
andre?
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–– Der ligger sten, der er malet som mariehøner.
Det er med til at skabe varme og personlighed i
uderummet.

8. Metode

CREATING
KNOWLEDGE
BY EXPERIENCE

Tilgangen til projektet er bygget op omkring Designskolen
Koldings designproces med udgangspunkt i de fem C´er;
Collect (indsamle viden), Comprehend (forstå opgaven),
Conceptualize (udvikle koncepter, skitser, tegninger, modeller),
Create (realisere projektet) og Collaborate (samarbejde).
Collaborate
Når der udvikles projekter i laboratoriet på Designskolen
Kolding, sker det altid i samarbejde med opgavestiller og
opgavens fremtidige brugere.
Derfor er personalet blevet inddraget flere gange, både
i interviews og i en midtvejsworkshop, hvor vi først
præsenterede det overordnede koncept for personalet og
dernæst sammen arbejdede videre med det.

CREATE

CREATING
KNOWLEDGE
ABOUT WHAT
MIGHT BE

COLLECT

CREATING
KNOWLEDGE
ABOUT WHAT
IS

COLLABORATE

På workshoppen blev personalet bedt om at beskrive, hvilke
stemninger og funktioner, de ønskede, der skulle være i
forskellige typer af rum, fx det grønne rum, bevægelsesrummet, oplevelsesrummet, det nære rum, det åbne rum etc.

CONCEPTUALISE

Samtidig blev de bedt om at tage stilling til, hvor i rummet
de forskellige funktioner ville ligge bedst placeret i forhold
til funktioners placering inde i huset.

COMPREHEND

CREATING
KNOWLEDGE
BY THINKING

Illustration af Silje Kamille Friis og Anne Katrine G. Gelting
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8.1 Collect
Til at indsamle viden om projektet har vi benyttet os af fire
forskellige metoder:
•
•
•
•

Inddragelse af relevant teori omkring leg og 		
terapeutiske landskaber
Studieture
Desk top research
Interviews og observationer.

Den indsamlede viden har dannet grundlag for at forstå
projektets udfordringer og potentialer samt kende ønsker
og krav til uderummet. Den samlede viden skal danne det
vidensfundament, vi kan designe ud fra.
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8.2 Comprehend
På baggrund af den indsamlede viden blev der udarbejdet
11 indsigter, der er beskrevet i afsnit 6.

Funktioner

De fire metoder har dannet grundlag for at kunne udarbejde
indsigter, designmæssige retninger og opmærksomhedspunkter, der er beskrevet i afsnit 7.
Indsigter og uddybende opmærksomhedspunkter har
resulteret i fire designmæssige lag, der er brugt i konceptudviklingen.

Etape og zoneinddeling

Det organiske formsprog

Designkoncept - Sygehuset i skoven
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8.3 Conceptualize
På baggrund af indsigterne og de definerede designmæssige
lag blev der udarbejdet et koncept med skoven som oplevelsesmæssig reference og et organisk formsprog.
Rummene skal udformes, så de er inddelt i flere mindre
elementer, der kan tilbyde noget forskelligt samt imødekomme
mange forskellige behov på samme tid.
Rummene skal kunne bygges op i etaper, og designes på
en måde, hvor det stadig kan fungere, selvom hele rummet
ikke realiseres på samme tid.
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8.4 Create
KONTAKT / INTERAKTION

Personalets input og ønsker til placering af de forskellige
rum i forhold til funktionernes placering indendøre har
dannet grundlag for den funktionsmæssige opbygning af
områderne.

AFSKÆRMNING
ngst

FYSISK AKTIVITET
/ INTENSITET

OCD

Et sted, hvor man ikke føler sig beskuet
Gemme sig

ng

e

Dr

Et sted, hvor man har mod på at komme ud

m

Dampe af
Sansning
Demotiveres af konkurrence
Demotiveres af høj intensitet

Løbe

MOTIVATION
/ STIMULERING
Nysgerrighed

Få luft

DET KENDTE / SIKRE
Gentagelse
Genkendelighed
Andre tilpasser sig barnets behov
Forudsigelighed og struktur - ikke regler
Uforanderlighed
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Brænde kræfter af
Bevægelse

Udfordringer

Afledning

Bruge krudt

Dampe af
Gemme sig

DHD

Ro

Varme

m

tis

au

Sjov

Høj intensitet

med A

Lege alene (med vand eller sand)

ed

e

Hoppe ned

Gang i hele kroppen

Dreng med ADD

NÆRHED / RO

Kravle op

Fysisk aktivitet

og a

Afskærmning fra andre børn

Dreng

Projektet er visualiseret i gennem plantegninger, rumlige
vignetter, diagrammer, collager samt beskrivelser.

Kontakt med energiske børn

med

Rummenes forskellige indhold beror på ønsker fra både børn
og personale og har fået et både funktions- og formmæssigt
udtryk, der tager udgangspunkt i viden omkring vigtigheden
af leg, bevægelse og natur i en helingsproces samt i sikringen
af livskvalitet.

Kontakt med andre børn under aktivitet

Pige

––

Gratis stimuli (noget der let kan
bevæge sig, give lyd el lign. fx en
gynge, instrumenter, basketball)
Interessante oplevelser
Mange stimuli
Aktiviteter til større børn
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