Pilotprojekt udvikler interaktive legepladser
- Samarbejde med Microsoft Research
Interaktive IT-legepladser udvikles i nyt pilotprojekt, der som en del af projekt Body Games vil gøre noget
ved børns stigende fedmeproblemer. Det sker ved at tage elementer fra de populære computerspil og
overføre dem til legepladsen. Forskningsinstitutioner og internationale virksomheder medvirker i projektet.
Børn bliver centrum for computerspilslignende historier, der udspiller sig på nye IT-baserede legepladser. En historie
lægges ind i en PDA’er (Personal Digital Assistent), der afspilles i samspil med den fysiske IT-legeplads. For at samspillet
kan fungere skal PDA’erne 3D positioneres således at systemet helt nøjagtig ved, hvor børnene befinder sig. Historien og
den fysiske legeplads ændrer sig alt efter, hvor børnene bevæger sig hen, og dermed kan børnene påvirke historien og de
ting der sker på legepladsen.
I korte træk bliver det indholdet af fremtidens legeplads, der udvikles i et nyt pilotprojekt i samarbejde med Microsoft
Research. Hvis samarbejde med Microsoft Research fungerer tilfredsstillende, er det målet, at det kommer til at omfatte
hele projektet Body Games.
Body Games – IT i kamp mod børns fedme
Fedme er generelt et voksende problem i den vestlige verden, og særligt børns fedme bekymrer eksperter. Det har et
team af forskere fra Syddansk Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet og virksomheder sat sig for at gøre noget
ved. Body Games er et projekt, der vender op og ned på opfattelsen af, at børns stigende fedmeproblem skyldes deres
store interesse for IT og de spillemuligheder, IT giver.
Netop derfor skal fremtidens legepladser udstyres med avanceret IT, således at børn kan bruge de elementer, de kender
fra computerspil på legepladsen. Idéen er, at en række af de teknologiske elementer fra computerspil overføres til
legepladsen, men omdannet således at der opstår fysisk samspil mellem børnene. De avancerede IT-udstyrede
legepladser skal få børn til igen at benytte dem, og dermed være med til at bekæmpe de stigende fedmeproblemer blandt
børn i Danmark og andre vestlige lande.
Body Games resultatet af internationalt samarbejde
Body Games består af eksperter fra forskningsinstitutioner og internationale virksomheder, med hver deres ekspertise
inden for børns adfærd og leg. Samarbejdet omfatter på nuværende tidspunkt Microsoft Research, Kompan, Danfoss
Museum og Teknorama, Mads Clausen Instituttet for Produktinnovation, Danmarks Pædagogiske Universitet og
Adaptronics ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi. Legepladserne tilpasses børns legeadfærd
under hensyntagen til kulturelle forskelle i de europæiske lande, og derfor indgår der også samarbejdspartnere fra Phillips
Design, Holland og Multimedia Communication Laboratory, Italien.
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