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Lek har så många former och uttryck att vi kanske endast med 
säkerhet kan säga vad som inte är lek. Kanske är det anledningen till 
att lek varit så förbisedd inom stadsplanering. 

Ett antal kreatörer delar med sig av sina tankar om lekmiljöer. Inspel 
som påminner oss om att det finns många olika ingångar till lek.

Lekplatsdesign har under de senaste femtio åren blivit allt mer 
programmerad. Vem är leken designad för och vad är det för 
normer som styr vår planering? I vår tid har säkerhet kommit att 
bli en viktigare aspekt än utmaning och kreativitet; samtidigt blir 
barnkonventionen, som lyfter barns perspektiv, nu lag. 

Några viktiga årtal i svensk lekplatshistoria. Tidslinjen visar hur politik 
och samhällsutveckling påverkar planering för lek.  
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LEK!
Utställningen LEK! handlar om lek, design och gestaltning av 
platser för lek. Lek kan ibland närma sig design, men leken är 
alltid frivillig och självbelönande. Den skiljer sig på så sätt från 
design som skall lösa ett problem.

Genom lek utforskas platsens och de tillgängliga materialens 
möjligheter. I och genom lek är allt möjligt. Tid, plats och roller 
löses upp och blandas med fantasi.

Under de senaste hundra åren har platser för barns lek 
genomgått en radikal förändring. Från att ha lekt på gator och på 
bakgårdar vid förra sekelskiftet erbjuds dagens barn designade 
och säkerhetsbesiktigade lekplatser av konstmaterial. Hur gick 
denna omvandling till? Är barnens lek densamma? Ger vi barnen 
de platser för utomhuslek som de behöver för sin utveckling? 
Och hur kommer det sig att barn ofta väljer att leka i buskarna 
även om vi ger dem dyrbara lekredskap?

En lekplats kan genom sin design uttrycka lekfullhet. Men möter 
den barnets behov av att själv få styra och hitta på? En alltför 
designad miljö lämnar inte mycket utrymme kvar till den som 
leker. Kanske är det vi vuxna som uttrycker vår egen leklust 
när vi designar färgglada lekplatser med lekfulla mönster av 
gummiasfalt? 

Vi som gjort denna utställning vill påminna om lekens 
självbelönande och fria väsen. Med utställningen LEK! vill vi bjuda 
in till reflektion om lek, om design och om stadsplanering för lek.

4 september – 24 november 2019 
Form/Design Center, Malmö

Design för lek i staden
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Stadslek – en kort idéhistoria

”Lek är naturens pedagogik”, skrev stads
trädgårdsmästaren Arvid Bengtsson. Och 
lek är verkligen barns sätt att utforska roller 
och sammanhang. Historiskt sett fanns detta 
nära till hands i uppväxtmiljöer där gräns
erna mellan lek och arbete var flytande. 
Verkstäder och arbetsplatser låg intill gatan, 
och barn fick hjälpa till med vissa moment. 
Idag sker barns lek och inlärning ofta vid 
olika tillfällen, och allt mer arbete utförs 
med en hög abstraktionsnivå i slutna kontor. 
Barn idag lär känna omvärlden genom filmer, 
böcker och spel, men det finns en kvalitativ 
skillnad i att konsumera medier jämfört med 
att se, göra och upptäcka på egen hand. 

Det finns en lång tradition av pedagoger 
som verkat för kreativ och utforskande lek. 
Johann Heinrich Pestalozzi (17461827) var 
tidig med att se kreativt arbete som avgö
rande för att fostra självständiga individer. 

Pestalozzis elev, Friedrich Fröbel (1782
1852) utvecklade idén om ett Kindergarten, 
som senare gav upphov till den moderna 
förskolan. Fröbel utvecklade även en struk
turerad lek i vilken barnen utforskade en 
följd av abstrakta, alltmer komplexa ”gåvor”, 
som bollar och klossar, över ett rutnät. 
Fröbel trodde inte på fri lek, men hans peda
gogik gav många barn en ny kreativ frihet.

Rudolf Steiner (18611925), Maria Montessori 
(18701952) och Loris Malaguzzi (19201994) 
utvecklade pedagogiska inriktningar kända 
som Waldorf, Montessori och Reggio 
 Emiliapedagogik. En gemensam tråd är 
kritiken av samhällets åtskillnad mellan lek 
och  allvar. Malaguzzi formulerade tanken 
skarpt; 

”Ett barn har hundra språk, men 
berövas  nittionio. Skolan och 

 kulturen skiljer huvudet från 
kroppen. Det tvingar en att tänka 
utan kropp och handla utan huvud. 
Leken och arbetet, verkligheten 
och fantasin, vetenskapen och 
 fantasteriet, det inre och det yttre 
görs till  varandras motsatser.”

Barns nyfikenhet och kreativitet får inte 
alltid den plats som behövs. Skolgång och 
uppfostran spelar en stor roll för att dessa 
medfödda egenskaper inte ska kuvas, men 
även spännande och utmanande lekmiljöer 
är viktiga. Malaguzzi hävdade rentav att 
”miljön är den tredje läraren”. Vuxna kan 
ibland roas av hur nyfikna barn brukar vara 
även i de tråkigaste stadsmiljöer, men kanske 
är det ännu mer slående att vuxna själva lärt 
sig att det inte finns något där att hämta. 

Barns nyfikenhet gör att de spontant leker och undersöker sin 
närmsta omgivning. På så vis lär sig barnet hur världen fungerar 
och vad den egna kroppen klarar av. Hur lek kan stimuleras har 
beskrivits av olika pedagogiska inriktningar under 1900-talet.

Lek och pedagogik

Av miljontals arter på jorden tycks bara ett 
mindre antal leka. För människan är leken 
livsviktig, men även andra däggdjur, fåglar 
och vissa fiskar och reptiler leker. Lek syns 
förstås inte alltid tydligt utåt. Lek har så 
många former och uttryck, att det är omöj
ligt att sammanfatta vad det innebär att  
leka. Och varför leken uppstod kan vi bara 
spekulera om. En teori är att lek växte fram 
som övning i kampen för överlevnad – att 
lek tillät kreativitet och handlingsutrymme 
bortom reflexer och instinkt.

Dagens människa möter andra utmaningar 
än vi gjort tidigare i vår historia, men leken 
är minst lika viktig idag. Om samhällen kan 
sägas befinna sig i spänning mellan kaos och 
förtryck, så är lek en viktig övning i alternativ 

ordning. Och intresse för lek tycks tillta i 
turbulenta tider. Ett av de första tillfällen 
då lek nämndes i västerländsk filosofi var 
när Friedrich Schiller (17591805) – bosatt 
i Paris under franska revolutionens tilltag
ande våld – placerade lek i centrum för sin 
människobild; 

”Människan leker bara när hon i 
ordets fulla bemärkelse är människa, 
och hon är helt och hållet människa 
bara när hon leker.”

Sociologen Johan Huizinga (18721945) 
tog tanken ett steg längre än Schiller. Han 
kallade vår art Homo Ludens (Den lekande 
människan), och spekulerade kring om lek 
har givit upphov till all mänsklig kultur. I lek, 

menade Huizinga, skapas en tillfällig ordning. 
I lek förvandlas även rummet, vilket kan 
förleda en att tro att lekmiljön är mindre 
viktig. Men oavsett hur stark fantasin är, så 
ger olika miljöer olika förutsättningar för 
lek. Människans lek har i tusentals år försig
gått i naturen, och naturens lekmiljöer är 
svåröverträffade genom sin rikedom och 
komplexitet. 

Idag växer allt fler barn upp i städer, och allt 
färre har tillgång till natur. Även den vildaste 
natur är idag dessutom beroende av männ
iskans agerande. Kort sagt formar vi alla våra 
livsmiljöer och vårt ansvar för god plane
ring har aldrig varit större. Samtidigt är vår 
förståelse för naturen otillräcklig – till och 
med förståelsen för vår egna lekfulla natur!

Lek är avgörande för människans utveckling. Den driver både 
samhällen och den enskilda människan framåt genom kreativitet. 
Under årtusenden har människan lekt i och med natur. Idag växer 
de flesta barn upp i städer, men leken lever och hittar nya uttryck.

Lekens natur
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Stadslek – en kort idéhistoria

Under 1900talet växte städerna snabbt, 
samtidigt som barns villkor förändrades. 
Marken blev allt dyrare, fler bilar gjorde 
gatorna farligare och barns säkerhet betrak
tades efter hand som allt viktigare. Samman
taget bidrog det till att barns lek hamnade 
på särskilt iordningställda lekplatser.

Lekplatsen växte fram som idé och verk
lighet redan under 1800talet. I Sverige 
framhölls ”fri lek” som viktig för fysisk 
fostran. Parker, tidigare en överklasslyx, 
började anläggas för vanliga stadsbor. 
I Stockholm var planering av parker en 
central del av modern stadsbyggnad och 
Stockholmsstilen var ett tag världsledande 
inom progressiv parkplanering. Samtidigt 
arbetade Arvid Bengtsson, stadsträdgårds
mästare i Helsingborg och Göteborg, på att 
introducera nya varianter av lekplatser, som 
djur och bygglekar, till Sverige. 

Bilens allt mer dominerande plats i stadspla
neringen ifrågasattes knappast av planerare. 
Stadsplanering betraktades mer som en 
logistisk fråga än som en verksamhet som 
krävde lokal förankring och analys. Men 
under 60talet kom experterna att ifråga
sättas. Jane Jacobs (19182006) var en 
amerikansk aktivist utan särskild bakgrund 
i planering, som med sin aktivism lyckades 

stoppa ett motorvägsbygge i New York. Med 
sitt skrivande kom hon även att ändra stads
planering i grunden. I  Norden influerade 
Jacobs bland andra den danske arkitekten 
Jan Gehl, som i början av 60talet bidrog till 
stängandet av den centrala gatan Strøget 
för biltrafik. En förutspådd ekonomisk 
kollaps blev istället en blomstring för staden. 
Danmark har fortsatt utvecklats till ett före
gångsland för cyklism, och Gehl har genom 
sitt skrivande och verksamhet bidragit till 
lekvänliga städer runtom i världen. 

Hela Norden präglades i slutet av 60talet 
av aktivism. Medan demonstrationer i både 
Sverige och Danmark tidvis blev våldsamma, 
fanns i Köpenhamn Hovedstadsaktionen, en 
unik grupp aktivister som byggde lekplatser 
i smyg på lämpliga övergivna platser. De 
ordnade aktioner där bilvägar spärrades av, 
och förbipasserande bjöds på kaffe, peppar
kakor och dialog. Gruppen Aktion Samtal i 
Stockholm bjöd in en av aktivisterna, Palle 
Nielsen, till Stockholm. Tillsammans ordnade 
de en följd handfasta aktioner som skulle 
visa på möjligheterna att utveckla en alter
nativ stad; de rev stängsel mellan gårdar för 
att skapa en stor sammanhängande lekgård, 
de fraktade skrot till en skolgård för att bidra 
till en roligare lekplats, de stängde av en gata 
för biltrafik och de organiserade en väldig 

bygglek i  Vasaparken. Deras vänliga aktivism 
uppmärksammades och medverkade till och 
med i familjeprogrammet Hylands Hörna i 
Sveriges enda tvkanal. Aktion Samtal kom 
att inspirera en våg av alternativa rörelser 
som stoppade ambitiösa ombyggnadsplaner 
i Stockholm, och ändrade hur stadsplan
eringen betraktades i Sverige.

Det finns gott om forskningsresultat som 
visar hur viktigt det är att stadsmiljön ger 
plats för barns lek och rörelse. Dessvärre 
omsätts inte alltid denna kunskap i prak
tiken. Nya uppmärksammade stadsdelar 
som exempelvis  Hammarby Sjöstad och 
Hagastaden i Stockholm har planerats utan 
tillräckliga ytor för barns behov av lek och 
rörelse. Brist på yta för lek är i princip omöj
ligt att lösa i efterhand, då marken redan 
blivit bebyggd.

Planering av städer syftar till att ge alla 
människor en god livsmiljö  även barn och 
unga! Den nya arkitekturpolitiken och barn
konventionens nya status som lag förmår 
kanske stärka barnets rättigheter till lek och 
rörelse när staden planeras. Möjligheten att 
starta aktionsgrupper som driver på barn
frågorna är öppen  även om vi har ett annat 
samhälle idag än på 60talet!

Den industriella staden byggdes, likt den förindustriella, för och 
av vuxna. Barn rörde sig och lekte där de hittade utrymme. Med 
biltrafikens framväxt under 1900-talet förlorade barn successivt 
sin rörelsefrihet och samtidigt möjligheten att med ökande ålder 
utvidga sina revir och hitta egna spännande lekmiljöer. Idag ser 
vi hur markpriser och planeringsideal driver fram nya stadsdelar 
där barns rörelsefrihet och behov av spännande lekmiljöer glöms 
bort. Kanske behöver vi idag, mer än någonsin, inspireras av 
60-talets aktivism?

Stadsplanering för lek
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Det är lönlöst att 
iordningställa en park, 
om inte barnens behov 
av lekplatser först 
tillgodosetts. Barnens 
lekbehov tar ut sin rätt. 
Om de sakna livsrum 
sprida de sig likt Egyptens 
gräshoppor och tar 
över de mer känsliga 
anläggningarna och 
skada dem”

Holger Blom, 1948

””
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Stadslek – en kort idéhistoria

Somliga av stadens skulpturer har nog 
 alltid använts för lek och nötts blanka av 
 beröring, men särskilda lekskulpturer tillkom 
först på 1900talet. Möjligen var den första 
 lekskulpturen Tufsen, som installerades 
1949 i Humlegården, skapad av den danske 
arkitekten och konstnären Egon Møller
Nielsen (19151959). Tufsen var även den 
första abstrakta publika skulpturen i Stock
holm, och i MøllerNielsens arbete möttes 
konst, arkitektur, landskapsarkitektur och 
koreografi. 

Lek ifrågasätter gärna vuxenvärldens gräns
dragningar, vilket är värdefullt att komma 
ihåg när lek planeras. Aldo Van Eyck, en arki
tekt som ritade över 700 lekplatser i Holland 
efter kriget, var kritisk mot arkitekturens 
specialisering:

”Det underbara med arkitektur är 
att det är en konst – inget mer. Det 
hemska med arkitekter är att de inte 
alltid är konstnärer. /.../ Arkitektur är 
varken en halv eller en överordnad 
konst. Det är en konst – varken mer 
eller mindre.”

Men inte alla stadsplanerare vill släppa in 
 konsten i planeringen. Skulptören Isamu 

Noguchi presenterade redan 1934 en 
banbrytande idé för en skulpturlekpark 
i New York, men blev bryskt avfärdad. 
MøllerNielsen, däremot, fick fullt stöd av 
stadsträdgårdsmästaren i Stockholm, Holger 
Blom, och lekskulpturen Tufsen skulle kunna 
tjäna som en symbol för Stockholmsstilens 
korspollinering av organiska och rationella 
element.

19 år efter att lekskulpturen Tufsen kommit 
på plats bidrog ytterligare en dansk konstnär 
till en historisk lekhändelse i Stockholm. 
Tillsammans med Aktion Samtalaktivister 
som Jujja och Tomas Wieslander (sedermera 
författare till Mamma Muböckerna) och 
Gunilla Lundahl, övertygade Palle Nielsen 
Moderna Museet  om att få arrangera en 
lekutställning i museets lokaler. Lekutställ
ningen kallades  Modellen: en modell för 
ett kvalitativt samhälle, och blev en histo
risk höjdpunkt för lekkultur i  Norden, med 
ambitioner som sträckte sig långt bortom 
lekplatser. I Modellen sammanfördes C.Th. 
Sørensens idéer om fritt skapande med 
en offentlig plats i staden. Medan Emdrups 
byggstök avsiktligen gömdes bakom staket 
och häckar, utspelade sig Modellen på en 
central utställningsarena.

Och som framhölls i katalogen, var Modellen:

”...bara en utställning för dom som 
inte leker. /.../ Kanske blir det den 
modell av ett samhälle som barnen 
önskar sig. Kanske kan barnen 
berätta så mycket för oss om sin 
egen värld att det också blir en 
modell för oss.”

Nielsen trodde att kreativ frihet kunde 
ge ett bättre samhälle, och hävdade i 
katalogen att framtiden skulle tillhöra de 
”sociala konstnärerna”. Modellen var en 
besökssuccé, men har fått få tydliga efter
följare. Även MøllerNielsens lekskulpturer 
tycks sakna riktig konkurrens, och de hör 
fortfarande till Stockholms mest popu
lära skulpturer. Tufsen och Modellen visar 
att konst i staden inte måste vara något vi 
beundrar på avstånd, utan kan bjuda in till 
interaktion eller rentav medskapande. Olika 
konstnärliga uttryck, tillfälliga och interak
tiva, kan bidra till en levande stad där det 
oväntade finns runt hörnet. Konstnärliga 
uttryck väcker känslor och insikter och ger 
nya perspektiv och tolkningar av den byggda 
stadens statiska struktur. Konsten är viktig 
för att väcka vår nyfikenhet och stimulera 
vårt engagemang för vår stad och närmiljö.

Städer ska uppfylla många praktiska funktioner, men är också vårt 
största och mest påkostade konstverk. Av de många konstarter 
som ingår i stadsbyggnad är det få som riktar sig mot barn.  

Lek och andra 
konstuttryck
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”When it snows, children 
take over the city: they 
sleigh, throw snowballs, 
make snowmen and are 
more visible than ever. 
But what a city needs 
for its children has to be 
more durable than snow.”

Aldo van Eyck  
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Stadslek – en kort idéhistoria

Landskapsarkitekten C.Th. Sørensen (1893
1979) ritade många uppmärksammade och 
vackra trädgårdar, men märkte att det barn 
gillade mest var stökiga miljöer. På 30talet 
utvecklade Sørensen idén om en lekplats 
full av överblivet byggmaterial och skrot, 
ledd av en vuxen lekledare. Denna skrot
lekplats (Skrammellegeplads) kom lägligt 
under krigsårens materialbrist, och under 
den tyska ockupationen byggdes en första 
bygglekplats i Emdrup, Köpenhamn. Emdrup 
blev kanske den enskilt mest revolutio
nerande händelsen inom lekplatsdesign 
under 1900talet, och besöktes av planerare 
från hela världen. En särskilt inflytelserik 
besökare var landskapsarkitekten Marjory 
Allen of Hurtwood (18971976) som både 
skrev om bygglek, och utvecklade nyska
pande lekplatser i England. Arvid Bengtsson 

besökte både Emdrup och Lady Allens 
lekplatser och tog med sig tankarna till 
Sverige.

Bygglekplatser fick stort genomslag i Sverige 
på 50, 60 och 70talen men är idag 
sällsynta, trots att de beskrivits som välfung
erande och populära. Arvid Bengtsson 
spekulerade i att det saknades tillräckligt 
ekonomiskt stöd. Det har även rått viss 
osäkerhet om ansvar och risk på bygglek
platser. En faktor kan vara att stök ogillas av 
vuxna – Sørensen beskrev byggleken som 
både det vackraste och fulaste han gett 
upphov till! 

Lady Allen, Arvid Bengtsson och andra 
pedagoger som Nic Nilsson har samlat rikt
linjer och kunskap om byggleksdesign, men 

det allra viktigaste för en lyckad bygglek
plats tycks vara lekledaren. En bygglek är en 
levande föränderlig plats, där pedagogernas 
förmåga att fånga upp initiativ, själva ha 
leklusten i behåll och samtidigt vara vuxna 
ledare är avgörande.  Bengtsson menade att 
Emdrup lika gärna hade  kunnat misslyckats, 
om inte för lekledaren John  Bertelsen som 
var både förskolelärare och matros. Lady 
Allen skrev om Bertelsen att han var ”en stor 
man, en filosof och en poet, hans fantasi, 
självförtroende och insikt gjorde experi
mentet till en enastående succé.”

Bygglek är ett intuitivt och kollaborativt sätt 
att närma sig staden, och en lekplats med 
närmast outtömliga möjligheter!

Planerare som själva var uppvuxna på landet såg att stadsbarn 
sällan fick utrymme att utforska, stöka och leka kreativt. Som ett 
svar på detta utvecklades i Danmark en lekplats som skulle ge 
maximal frihet, inom en avgränsad yta. 

Byggleken
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Hur vi värderat och planerat för barns utelek hänger tätt 
samman med samhällsutvecklingen i stort. Vid den stora 
befolkningsomflyttningen runt förra sekelskiftet lekte stadens 
barn på gator och bakgårdar. Under decennierna därefter 
ökade intresset för lek och planering av lekplatser blev viktigt. 
Idag ifrågasätts behovet av yta för lek av kostnadsskäl och nya 
högexploaterade stadsdelar byggs med lekplatser så små att de 
endast kan sägas ha ett symbolvärde.

Motiven för att anordna lekplatser har varit olika under 150 
år. De tidigaste lekplatserna hade koppling till friluftsliv, och 
syftade till fysisk aktivitet och social träning. Under mitten 
av nittonhundratalet blev lekplatser en del av den goda 
bostadsmiljön och gav samtidigt möjlighet till en stunds 
barnpassning. Planering som gjorde det möjligt för barn att 
självständigt röra sig mellan bostad, skola och kompisar nådde 
sin höjdpunkt under sjuttiotalet. I dagens debatt framhålls åter 
nyttoaspekten ur ett hälsoperspektiv, där barns brist på rörelse 
befaras bli ett folkhälsoproblem.

Tidslinjen på sidorna som följer visar hur kvinnors vardagsliv, 
familje- och bostadspolitik, statliga byggnadsnormer och 
stadsplaneideal påverkat planering och utformning av lekplatser 
under de senaste 150 åren. 

Hur framtiden ser ut vet vi inte, men omställning till ett hållbart 
samhälle kommer med all säkerhet påverka planering och 
utformning av barns lekmiljöer. Förhoppningsvis till det bättre 
sett ur barnens perspektiv.

LEK! under 150 år
– några viktiga årtal i svensk lekplatshistoria
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1913: Allmän pensionsförsäkring 
införs i Sverige som första land. 
Barn inte längre en försäkring 
för ålderdomen.

40% av alla kvinnor lönearbetar 
på hel eller deltid.

Trädgårdsstadens ideal råder 
med slingrande gator och 
bostäder med trädgård. Barn 
leker i trädgårdar och på gator.

1938: Lagstiftning om semester 
ger fritid och rekreation  
högre status.

1931: Moderskaps försäkring 
införs som ger rätt till ersättning 
för barnmorska och sjukersätt
ning i 30–42 dagar.

Begreppet ”hemmafru” 
etableras – en ny kvinnoroll 
kopplas till mannen som försör
jare med lönearbete.

1930: Funktionalismens 
genombrott med Stockholm
sutställningen. Förnuftet och 
det industrialiserade samhället 
skall skapa en ny stad med ljus 
och luft. Högre bostadshus ska 
ge större fria ytor utomhus. 
Lekplatser för barn ordnas 
mellan husen.

1944: Stadsbidrag ges till 
utbyggnad av barnomsorg.

1948: Allmänt barnbidrag utan 
behovsprövning införs.

Kvinnor föder i genomsnitt 
2,7 barn varav 0,3 dör som 
spädbarn.

Grannskapsenheter är rådande 
stadsbyggnads ideal, bostadshus 
med tre och fyra våningar i 
närhet till service och skola. 
Decentralisering av staden. 
Lekplatser anläggs vid bostäder 
och i parker.

75% av befolkningen bor på 
landsbygd, 25% i stad.

50% av alla kvinnor lönearbetar 
på hel eller deltid.

Den ökande bilismen möts med 
trafikundervisning för barn.

Tidigast kända förslagsritning
arna för lekplats där övergivna 
lertäkter föreslås bli friluftsom
råde med skridskobana i Lund.

1879: Lars Mauritz Törngren 
publicerar Fria lekar om 
lämpliga lekar för skolbarn 
efter studieresa i Tyskland och 
Storbritannien. 

Kvinnor föder i genomsnitt drygt 
fyra barn varav ett dör som 
spädbarn. 

De första lekplatserna börjar 
anläggas i Göteborg, Stockholm, 
Jönköping och Lund, med 
inriktning mot friluftslek och 
idrottsaktiviteter. 

Lekplatser börjar anläggas i nya 
bostadsområden med tanken 
att barn skulle leka under trygga 
förhållanden och under uppsikt 
från bostaden.

1936: Första parkleken med 
pedagogisk personal öppnar i 
Observatorielunden, Stockholm. 

1930: HSB anställer trädgårdsar
kitekterna Sylvia Gibson och Ulla 
Bodorff som utvecklar tankar 
och idéer för hur lekplatser bör 
kopplas till bostad. Fanta
silek blir viktigt parallellt med 
uppfostran.

Lekplatser med plask dammar 
anläggs och bidrar till att 
förbättra hygienen då rinnande 
vatten saknades i många 
bostäder.

Lekplatser anses ha en socialt 
utjämnande funktion för de 
barn som vistas i staden under 
sommaren.

1935: Alva Myrdahl publicerar 
Stadsbarn som pläderar för 
ickereligiös barnomsorg på 
deltid och heltid för alla.

Lekplatser utvecklas mot 
bygglek och skulpturlek.  

1943: Bygglekplatsen Skram
mellekplatsen invigs i Emdrup, 
Danmark.

1947: Bygglek provas på försök 
på Södermalm, Stockholm.

1949: Lekskulpturen Tufsen av 
Egon Möller Nielsen placeras 
i parkleken Humlan, Stock
holm (I Lund placeras Tufsen i 
stadsparken 1951, och i Malmö 
placeras Tufsen på Limhamns 
torg 2000).

Kvartersstaden: Ideal med 
hierarkisk uppbyggnad av 
gatunät. Den stora inflyttningen 
till städerna skapar problem då 
barn leker på gårdar och gator. 
Regler och disciplin diskuteras, 
liksom att ordna speciella 
platser för barn så de och 
samhället skyddas från varann. 

1900: Ellen Key publicerar 
Barnets århundrade, en strids
skrift om de usla levnadsvillkor 
som gällde för de flesta barn 
i samhället. Lek beskrivs som 
ett led i barnuppfostran, och 
vikten av att låta barn få leka 
ifred poängteras. Skriften över
sätts till 26 olika språk. 

Politik & lagar

Barnomsorg

Boende & försörjning

Lekplatser

Stadsbyggnadsideal

Kultur & intresseorganisationer

1870 1880 1890 1900 1910 19301920 1940
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1950 1960 1970 1980 1990 20102000 2020

1987: Plan och bygglagen, 
PBL, införs. Rekommen
dationer om lekplatsers 
placering, storlek och innehåll 
försvinner. Kommuner får 
planmonopol.

Tätt och lågt stadsbyggnads
ideal. God jordbruksmark 
skall sparas. Exploatering av 
industri och hamnområden. 
Lekplatser anläggs men på 
mindre yta än tidigare.

2018: Riksdagen antar en ny 
arkitekturpolitik Gestaltad 
livsmiljö – en ny politik för arki
tektur, form och design.

2018: Riksarkitekt anställs med 
placering på Boverket.

15% av befolkningen bor på 
landsbygd, 85% i stad.

Ekosystemtjänster förs fram 
som begrepp och metod för att 
bygga en hållbar stad ekono
miskt, ekologiskt och socialt. 
Samtidigt byggs nya stadsdelar 
med hög exploatering där 
utrymme för park och lek mini
meras. De små lekytorna driver 
på användandet av konstma
terial som gummi och plast då 
slitaget är hårt.

2015: Boverket ger ut Gör plats 
för barn och unga, en vägledning 
för planering, utformning och 
förvaltning av skolans och försko
lans utemiljöer. Rekommendation 
om 40 kvm lekyta på förskola och 
30 kvm lekyta på skola för att 
kunna åstadkomma en varierad 
lekmiljö som klarar slitage.

2020: Barnkonventionen blir lag 
i Sverige.

1998: Förskoleverk samheten 
flyttar från socialdepartementet 
till utbildningsdeparte mentet. 
Förskolan får sin första läroplan.

1970: Den statliga utredningen 
SOU 1970:1 Kommittén om barns 
utemiljö publiceras.

1975: Statens planverk ger ut 
Bostadens grannskap med 
riktlinjer för lekplatsers närhet 
till bostad och grannskap.

1974: Föräldraförsäkring gör det 
möjligt för både mammor och 
pappor att vara hemma med 
barn. 

1975: Förskolelagen antas och 
kommunerna blir skyldiga 
att ordna gratis förskola för 
sexåringar, samt att bygga ut 
barnomsorgen.

55% av alla kvinnor lönearbetar 
på hel eller deltid.

43% av befolkningen bor på 
landsbygd, 57% i stad.

33% av alla kvinnor lönearbetar 
på hel eller deltid.

Kvinnor föder i genomsnitt 1,75 
barn och spädbarnsdödligheten 
är i princip noll.

Blandstaden och den hållbara 
staden förs fram som ideal med 
en vision att kombinera grönska 
och tät bebyggelse. Barns 
lekytor minskar.

1959: Parklek anläggs i 
Helsingborg.

Barnolycksfall uppmärksammas 
och en kommitté tillsätts för att 
förebygga.

1958: FN arrangerar internatio
nell konferens i Stockholm om 
lek och lekplatser.

Ca 1 % barn i barnomsorg.

1966: Första bygglekplatsen 
anläggs i Göteborg. 

Barnforskningen fokuserar på 
hur barn använder sin utemiljö, 
vilka aktiviteter som utför och 
hur de rör sig. 

1961: IPA, International Play
ground Association bildas i 
Köpenhamn som en följd av 
FNkonferensen 1958.

Många lekplatser anläggs med 
standardutrustningen gungor, 
sandlåda, rutschkana och 
klätterställning i parker och på 
bostadsgårdar. 

Utbudet av prefabricerad 
lekplatsutrustning ökar.

Barnpsykologen Stina Sandels 
forskning bidrar förståelse för 
barns begränsade förmåga i 
trafiken.

1977: Eva NorénBjörn 
publicerar Lek, lekplatser, 
lekredskap – en utvecklings
psykologisk studie av barns lek 
på lekplatser.

1971: Lekmiljöråd inrättas för 
att förbättra barns lekmiljöer i 
miljonprogramsområden och 
som stöd för utbyggnad av 
barnomsorgen. Politiker och 
sakkunniga ingår.

1975: 10% av barn mellan 6 
månader och 7 år deltar i någon 
form av barnomsorg.

Utbudet av prefabricerad 
lekplatsutrustning ökar.

Det stora intresset för plane
ring som gynnar barns utelek 
mattas av.

1980: Lekmiljörådet ersätts 
med Barnmiljörådet som blir 
en egen myndighet.

1997: Malmö anlägger den första 
temalekplatsen i Beijers park 
med temat Djur, följt av Djungel 
i Bunkeflostrand 1998. Budget 
avsätts för fortsatt utbyggnad av 
konceptet med unikt utformade 
lekplatser i olika stadsdelar.

1999: EUstandard för prefa
bricerad lekutrustning, deras 
placering och underlag införs 
och får stort genomslag med 
tonvikt på ansvarsfrågan för 
säkerhet.

Barnforskningen börjar intres
serar sig för barns egna upple
velser och barndomssociologi 
introduceras.

1993: Barnmiljörådet ersätts 
med myndigheten Barnom
budsmannen som en följd av att 
Sverige antagit FNs konvention 
om barnets rättigheter. Fokus 
på lek försvinner och ersätts 
med sociala och medicinska 
rättighetsfrågor.

2019: Statistiska centralbyrån 
konstaterar att lekytan på skol
gårdarna i Sverige minskat med 
4 kvadratmeter per barn mellan 
åren 2014–2017.

Barns fysiska och psykiska 
hälsa samt lärande läggs fram 
som ekonomiska argument i 
debatten om barns behov av 
utelek.

85% barn i kommunal 
barnomsorg.

Barnforskningen börjar studera 
barns rörlighet i staden och 
uppmärksammar kopplingen 
mellan barns hälsa och rörelse. 

Miljonprogram 19651972 för att 
lösa bostadskrisen. Höga skivhus 
och punkthus byggs i industriell 
skala utanför centrum. Trafikse
parering som lösning på ökande 
privatbilism. Rymliga men 
schematiska lekplatser anläggs 
på bostadsgårdar och i parker, 
fria från biltrafik.

2322

LEK! under 150 år



24 25

Hit med lite farligheter!”
Ronja Rövardotter

”

Aspekter på lek
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Aspekter på lek

För det lilla barnet kan en lagom stor 
utmaning vara att kravla upp på en sten. 
Ingen konst, tycker det lite äldre barnet 
och klättrar ännu lite högre upp i trädet. 
Utmaningar som dessa blir alltmer sällsynta 
för barn som leker i staden. Vi lever i ett 
samhälle alltmer besatt av säkerhet. Det 
är som att vi inte längre kan acceptera att 
barndomen kantas av  viktiga erfarenheter 
 som också kan innebära skrubbsår och en 
och annan stukad fot.

1999 kraftsamlade EU för att ställa samman 
rekommendationer för hur lekplatsutrust
ning och lekplatsutformning bör se ut för att 
 förhindra allvarliga olyckor. Rekommenda
tionerna baseras på olycksstatistik och togs 
fram för att kunna köpa och sälja lekutrust
ning inom EU. Efterhand har de fått status 
av   styr dokument. Med EUrekommenda
tionerna som grund besiktigas säkerheten 
på lekplatser och lekredskap både av 
kommuner och andra fastighetsägare. 

Egenhändigt byggda och utformade 
 lekmiljöer får ofta underkänt i säkerhetsbe
siktningar. Det kan exempelvis vara brister 

i det stötdämpande underlaget eller i mått 
mellan lekredskap. Rädslan för att stå med 
ansvaret för eventuella skador och olycksfall 
har fått många fastighetsägare att backa, 
med följd att lekredskap och lekområden 
ibland tas bort. 

Verkligt farliga platser, lekredskap och 
situationer är det ingen som önskar. Sådant 
ska  självklart byggas bort och åtgärdas. Att 
fastna med en snodd från jackan i en trasig 
rutschkana kan ge ödesdigra konsekvenser, 
och är ingenting barnet kan förutse. Andra 
risker är däremot uppenbara – klättrar man 
högt kan man trilla ner, det förstår varenda 
unge, och anpassar leken därefter. För lek 
handlar i grunden om annat än säkerhet! 
Ett begrepp som lyfter en avgörande aspekt 
i lekmiljön är lekvärde. Finns det inget 
lekvärde i de lekmiljöer vi anlägger – ja då 
är det faktiskt meningslöst att bygga dem. 
Saknas lekvärdet går barnen någon annan
stans och leker!

Bubbelplastbarn och helikopterföräldrar 
är nya ord som å ena sidan beskriver barn 
som skyddas från allt, och å andra sidan 

föräldrar som oroligt kontrollerar att barnet 
inte utsätts för någon fara. Att oroa sig är 
mänskligt och naturligt, men får inte gå till 
överdrift. När föräldrar känner sig rädda för 
att bli betraktade som vårdslösa och peda
goger i skolan oroar sig för att bli ställda inför 
domstol har något gått överstyr. Då går oron 
ut över barnets utveckling till en självständig 
och omdömesgill människa. 

Någon tjänar på att vi betraktar allt som 
farligt. Oro hos föräldrar, pedagoger och 
fastighetsägare driver fram certifierade 
lekprodukter och nya yrkesutövare som 
kontrollerar säkerhet. Kanske ska vår oro 
istället rikta sig mot att barn i staden idag 
förlorar möjligheterna att utveckla sin fysik, 
sin kroppsmedvetenhet, sitt självförtroende 
och omdöme?

”Hit med lite farligheter” ropade Ronja 
Rövardotter innan hon till slut utmanade 
Helvetesgapet och i triumf vågade hoppa i 
en blandning av upphetsning och skräck
blandad förtjusning.

Barn måste utveckla sitt omdöme och sin känsla för vad den egna 
kroppen förmår. Det gör de genom lek med lagom utmaningar.  

Lek ska vara utmanande! 

Alla barn ska ha möjlighet att under trygga former 
söka spänning i leken. En bra utemiljö bjuder in 
barn att springa, klättra, krypa och kana. Med 
många bra platser blir det lätt för barnen att 
växla mellan rofyllda stunder på en mysig plats 
och fartfyllda förlopp där hela lekmiljön används. 
Typiskt för lek utomhus är att den är öppen och 
flexibel. Då är det lättare för barn att leka tillsam
mans även om de har olika ålder, intresse och 
förmågor. (Mårtensson 2012).

Elin Beate Sandseter (Sandseter 2011) har inter
vjuat förskolebarn om deras lek utomhus. Hon har 
identifierat att barnen söker upp möjligheter att få:  

1.  utforska höjder (klättra, klänga, hoppa,  
 balansera) 
2.  uppleva hög fart (springa, gunga, glida,  
 cykla, skejta) 
3.  utforska sina gränser för vad som är farligt 
 (klätterväggar, eld, is, vatten) 
4.  testa vanliga verktyg (tälja, hugga, såga) 
5.  kämpa (tävla, fajtas, brottas) 
6.  testa vara själv (gömma sig, dra sig undan). 

Barnen beskriver hur de får pirr i magen när de 
med lite skräckblandad förtjusning antar fysiska 
utmaningar och provar sitt mod i relationen till 
vuxna och till kompisar. Även de enklaste formerna 
av kojbyggande är en viktig aktivitet för att barn ska 
kunna börja ta plats i världen (Kylin, 2004). 

Forskning 
och vikten av 
risktagande  



Barns och ungas minskade 
rörelsefrihet 
Barns och ungas möjligheter att röra sig fritt har minskat drastiskt 
det senaste århundradet. Tim Gill, barnrättsaktivist i England, har 
beskrivit utvecklingen genom sin familj i Sheffield. På 1920-talet 
fick hans far som 8-åring gå själv genom hela Sheffield, nästan en 
mil för att fiska. Tim Gill fick som 8-åring på 1950-talet själv gå 1,5 
km ut i skogen och leka. Hans dotter fick som 8-åring på 1970-talet 
gå 800 m själv till simhallen. Hans barnbarn som är 8 år på 2010-
talet får bara gå till slutet av gatan, ungefär 300 m. 

Denna utveckling är generell över hela västvärlden och beror 
till stor del på den ökade biltrafiken, brist på säkra gång- och 
cykelvägar och föräldrars upplevda oro. Detta gör att närmiljön  
vid hem, skola och förskola blir väldigt betydelsefulla utemiljöer 
för barn och unga.

Kartan visar Tim Gills analys applicerad på Malmö (Källa: Boverket).

2010-tal (R=300m)
1970-tal (R=800m)
1950-tal (R=1500m)
1920-tal (R=9500m)

Aspekter på lek
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Aspekter på lek

Malmö stad hade i mitten av 90talet 
ungefär 250 lekplatser. Stadens parkförvalt
ning hade vid den tiden en uttalad ambition 
att erbjuda bra lek till alla barn. En invente
ring initierades för att samla information om 
kvaliteten på  stadens alla lekplatser, deras 
placering i förhållande till park och natur, 
vilka åldersgrupper som fanns i grannskapet, 
hur lekvärdet var och vilka förskolor som 
använde lekplatsen.

Inventeringen resulterade i ett ambitiöst 
lekplatsprogram. Närlekplatser för de yngsta 
skulle till största del anordnas på bostads
gårdar vid hemmet, medan områdeslek
platser med större lekutbud för lite äldre 
barn skulle anordnas på parkmark inom 300 
meter från varje bostad. Stadsdelslekplatser 
för barn upp till 15 år skulle finnas inom 500 
meter, då barn förmodades kunna röra 
sig längre på egen hand när de blev äldre. 
Lekplatsprogrammet innebar en stor inves
tering i barns lekmiljöer och upprustningen 
fortgick under mer än 10 år.

Parallellt med denna analys lanserades idén 
att skapa unika och mer påkostade stads
delslekplatser. De kom att kallas Temalek
platser, då tanken var att sporra och utmana 
de landskapsarkitekter som utformar 
lekplatserna att tänka nytt kring lekplatsut
formning med hjälp av ett tema.

De första temalekplatserna som ritades 
experimenterade också med gränserna 
för vad en lekplats kunde vara. Djungellek
platsen i Bunkeflostrand tog exempelvis 
fasta på att barn vill leka i buskarna, men 
ofta får höra att det är förbjudet. Kunde 
en lekplats då bestå av en busk och träd
planterad yta där barn kunde få leka, smyga 
omkring och skapa sina egna världar och 
lekar? Stadsdelen där djungellekplatsen 
skulle anläggas bestod av villabebyggelse 
med små trädgårdar. En vildare lekplats 
skulle då erbjuda barnen något de inte  
hade tillgång till hemma. 

 

Temalekplatserna har efterhand utvecklats 
till fantasifullt designade platser, som exem
pelvis den populära Sagolekplatsen nära 
Stadsbiblioteket. Malmö stad har idag 21 
temalekplatser. De fungerar som utflyktsmål 
för stadens förskolor och även för familjer 
som turistar i sin egen stad. För barnen 
själva är dock sammanhängande gröna 
områden i de egna kvarteren och i den egna 
stadsdelen av större betydelse än enstaka 
besök på påkostade temalekplatser.

Rörelsefrihet och tillgång till rymliga lekom
råden är inte längre självklart. Förtätning av 
de stadsdelar som redan finns sker ofta på 
de gröna ytornas bekostnad, samtidigt som 
nya stadsdelar planeras med idealet ”tätt 
och stadsmässigt”. För att den täta staden 
ska vara hållbar för alla invånare, barn såväl 
som medelålders och äldre, måste gröna 
och lekvänliga områden värnas och få ta 
mark i anspråk. På så sätt ger vi barnen 
möjlighet att röra sig självständigt i sin 
stadsdel och senare i hela staden.

I mitten av 90-talet ville Malmö stads dåvarande stadsträdgårds-
mästare Gunnar Ericson ta ett helhetsgrepp på stadens lekplatser. 
Temalekplatserna var ett resultat av en omfattande analys då ett 
program för stadens lekplatser skrevs och antogs politiskt. 

Temalekplatser och 
vardagslek i Malmö
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Aspekter på lek

Barnkonventionen är skriven så att den 
gäller alla barn i världen. Det krävs att varje 
land  tolkar och skapar rättspraxis kring 
artiklarna om skrivningarna ska få genomslag 
och göra skillnad.

Barnkonventionen kan vara en ny ingång för 
de som planerar staden. Barns rättigheter 
till goda platser för lek har hittills inte hörts 
som argument i debatten om exempelvis 
förtätning av staden. Istället betraktas barns 
behov av utrymme som ett särintresse som 
läggs till när andra planeringsförutsättningar 
tillgodosetts. Trafik och parkering har exem
pelvis oftast högre prioritet än att barn får 
en sammanhängande lekyta från bostad till 
skola.

 

När platser för barn planeras och utformas 
är artikel 12 och 31 särskilt intressanta. I 
artikel 12 beskrivs barns rätt att bilda sig 
en egen uppfattning, att fritt uttrycka sina 
åsikter och att bli lyssnade på utifrån sin 
ålder och mognad. Artikel 31 har ofta kallats 
den bortglömda artikeln. I den uttrycks 
barnets rätt till vila och fritid, till lek och 
rekreation anpassad till barnets ålder. 
Barnet har också rätt att delta i det kultu
rella och konstnärliga livet.

FNs kommitté för barnets rättigheter, 
barnrättskommittén i Genève, övervakar att 
barnkonventionen efterlevs och respekteras 
i de länder som ratificerat den. Regeringen 
är skyldig att rapportera till barnrättskom
mittén hur genomförandet fortskrider. I 
Sverige är det Barnombudsmannen som 

har detta uppdrag. Barnrättskommittén 
publicerar även så kallade ”allmänna 
kommentarer” som hjälp att tolka artiklarna 
i Barnkonventionen.

Barnkonventionen säger ingenting om 
platsen för lek. Men med den kunskap vi idag 
har om de fysiska och psykiska vinster som 
följer av att vistas utomhus bör lekmiljöer i 
det fria komma högt upp på agendan. 

Hur Barnkonventionens artikel 31 och 
allmänna kommentar 17 kan ge stöd till 
planerare i arbetet med att forma barnvän
liga städer återstår att se. Prejudicerande 
rättsfall framöver kommer att visa vilket 
genomslag och stöd Barnkonventionen får 
för barns rätt till bra lekmiljöer i staden.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt 
avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, 
inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 
artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet. År 2020 blir 
Barnkonventionen lag i Sverige. 

Rätten till lek!

Som stöd för artikel 31 har barnrättskommittén 
publicerat en allmän kommentar, nr 17, som 
definierar vad lek är:

Barns lek omfattar alla beteenden, aktiviteter eller 
processer som initieras, kontrolleras och struktu
reras av barnen själva. Lek äger rum närhelst och 
varhelst tillfälle ges. 

Omvårdare kan bidra till skapandet av miljöer där 
lek äger rum, men lekandet i sig självt är inte obli
gatoriskt, utan drivs av inneboende motivation och 
utförs för sin egen skull snarare än som ett medel 
att nå ett mål. 

Lek innefattar självbestämmande samt fysisk, 
psykisk eller emotionell aktivitet, och kan ta sig 
oräkneliga former, antingen i grupp eller individu
ellt. Dessa former förändras och anpassas under 
barndomens gång. 

Nyckelegenskaperna i lek är nöje, ovisshet, utma
ning, flexibilitet och ickeproduktivitet. Tillsam
mans bidrar dessa faktorer till njutningen i leken 
och därmed till motivationen att fortsätta leka. 

Lek anses ofta inte vara nödvändig, men 
 kommittén framhåller återigen att det är en grund
läggande och livsviktig dimension av barndomens 
nöje, samt en avgörande del av den fysiska, sociala, 
kognitiva, emotionella och  andliga utvecklingen. 

Artikel 31
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Man kan faktiskt påstå att barns möjligheter 
till lek på egen hand utomhus är hotad. Både 
på grund av brist på utrymme men också 
genom allt mer kontroll av var barn är och 
vad de gör. Föräldrar har blivit mer oroliga, 
inte bara för att trafiken ökar, utan också 
för att tilliten till andra människor minskar. 
Förskolegården och skolgården blir då för 
många barn den enda plats där de kan leka 
och röra sig fritt.

Men förskolegårdar och skolgårdar blir 
också allt mindre. 2018 visade Statistiska 
centralbyrån, SCB, att skolgårdarna i landet 
krympt med fyra procent på bara tre år. Och 
den utvecklingen ser ut att fortsätta om vi 
inte prioriterar om.

Boverket är den myndighet som bevakar 
lagstiftning i samband med samhällspla
nering och byggande. De rekommenderar 
att varje barn har 40 kvadratmeter att röra 
sig på i förskola och 30 i grundskola. Hela 
gården bör vara minst 3000 kvadratmeter 
stor. Måtten är framtagna utifrån kunskap 
om barns lek och rörelsebehov och om det 
slitage som uppstår.  Särskilt hårt slits växter 
som träd, gräs och buskar, som barn tycker 
om att leka i, om gården är för liten.

Kommunerna bestämmer själva vilka krav de 
vill ställa på gårdsytan. Malmö stad rekom
menderar till exempel 30 kvadratmeter per 
barn i förskolan, men mindre yta kan godtas 
om det kompenseras av ett högt lekvärde.

En tillräckligt stor gård är inte allt. Men det 
är en förutsättning för att rymma lustfyllda, 
stimulerande och utmanande platser för 
lek. Forskning visar att om en gård ska vara 
bra bör den vara varierad och ha mycket 
grönska och löst material att bygga och leka 
med. Det behöver finnas utmaningar, höjd
skillnader och helst både platser där vuxna 
finns närvarande, och platser där man kan 
vara för sig själv och känna sig ”långt borta”. 
En väl utformad skolgård ger också bättre 
möjligheter för pedagoger att använda sig av 
utemiljön som ett komplement till klass
rumsundervisning. Lärandet gynnas när flera 
sinnen är aktiva.

Förskolegårdar och skolgårdar är offent
liga platser i Sverige. De är alltså öppna för 
allmänheten, men under dagen en plats 
för den pedagogiska verksamheten. Övriga 
tider kan förskolegårdar och skolgårdar vara 
en barnvänlig plats för lek och samvaro för 
de barn och unga som bor i kvarteren runt 
skolan.

Dagens debatt kring förskole och skol
gårdar handlar framförallt om vilken yta som 
behövs per barn. Särskilt i storstäderna ifrå
gasätts detta. Marken betingar ett högt pris 
som kommunerna vill dra nytta av genom att 
sälja och bygga.

Att hitta mark för nya förskolor och skolor 
i redan färdigbyggda stadsdelar är svårt. 
Försök görs därför att placera lekgårdar på 
tak och att lägga nya förskolor och skolor 
intill parker som kan räknas in i gårdsytan. 
Boverket slår fast att dessa lösningar ska 
ses som komplement till en egen gård men 
att de inte ersätter den, då lekvärdet inte är 
detsamma.

Bristerna på lekmiljöer kommer på sikt att 
påverka barns och ungas hälsa och välbe
finnande. Folkhälsomyndigheten varnar 
redan nu för stigande ohälsotal med övervikt 
och diabetes. Många barn och unga sitter 
alldeles för mycket stilla. Att självständigt 
kunna ta sig till skolan, ha tillgång till platser 
för spontan utelek och ha rymliga och varie
rade förskolegårdar och skolgårdar spelar 
sammantaget en mycket viktig roll. Finns det 
plats att springa och röra sig under skol
dagen kan skolgården täcka så mycket som 
1/3 av barnens dagliga rörelsebehov.

Den gård som tillhör förskola och skola är idag viktigare för barns 
lek än någonsin. Parker, bostadsgårdar och skolgårdar krymper 
när städerna förtätas. Det innebär att de platser där barn kan leka 
spontant blir färre. 

En särskilt viktig lekplats

Lek är självbelönande och frivillig. Lek kan 
vara fysiskt utmanande, men skiljer sig från 
sport genom att inte vara inriktad mot ett 
resultat. Lek kan verka farlig, men måste få 
lov att vara utmanande när gränserna för vad 
som är möjligt testas. Lek är frihet, fantasi 
och gemenskap. Lek skall inte utvärderas! 
De lekande leker för sin egen skull. Bedömer 
vi lek –”så fint ni leker”– kan leken komma 
av sig.

Lek behöver ingen dyr lekutrustning. 
Tvärtom kan brist på utrustning vara en  
källa till kreativitet. Natur eller områden med 
träd och buskar ger oslagbara möjligheter 
till uppfinningsrikedom. Pinnar, stenar och 
andra fynd som kan användas att bygga med 
och som rekvisita. Olika kön och åldrar leker 

lättare tillsammans när rollerna inte är förut
bestämda. Natur och övergivna platser ger 
sådana möjligheter, där ”bygga koja” eller 
”leka affär” är exempel på lek där alla barn 
kan ingå och hitta en uppgift.  Undersök
ningar visar att upp till sju års ålder använder 
flickor och pojkar lekplatser lika mycket, 
men därefter blir platserna pojkarnas till 
80%. Eftersom lek är lika viktigt för flickor 
som för pojkar är detta allvarligt.

På den traditionella lekplatsen är det oftast 
tydligt hur barnet eller den unge förväntas 
leka. Lekredskapen är designade för att 
användas på ett visst sätt och har därför 
begränsat lekvärde. Undersökningar har 
visat att barn inte leker särskilt lång tid 
på dessa redskap. De blir uttråkade och 

försöker utveckla leken till något mer. Kan 
man ta sig uppför rutschkanan istället för 
ner? Rullar grus lika fort nerför kanan som 
en sten? Genom lek undersöks fysikens 
lagar och materialens egenskaper. Sinne
supplevelser och erfarenheter omvandlas 
till kunskap. Ser man lek som experimente
rande kanske lekställningar mest fungerar 
som symboler för att här finns en lekplats?

Vuxna verkar ha svårt att minnas och tåla 
lekens fria väsen. Beror det på att vi själva 
slutat leka? Har vi lämnat nyfikenhet och 
leklust bakom oss som vuxna människor? 
Eller kan både världen och vi själva bli  
större och rikare om vi tillåter oss att leka?

Barn leker hela tiden och överallt. Vad är då egentligen en 
lekplats? Kanske en bra mötesplats för barn och vuxna? Om 
vi planerar hela staden för barn och unga behövs kanske inga 
särskilda lekplatser. Är tiden mogen för att planera staden med 
barnperspektiv?

En stad full av lek 



Hur går det till när en lekplats planeras och utformas? Följande 
sidor ger en inblick i de formella och estetiska processer som 
leder fram till den färdigbyggda lekplatsen.

– från idé till förvaltning

Så blir lekmiljöer och 
lekplatser till 
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Idén om en lekplats kan komma från flera håll. Den kan 
komma från kommunen i ett styrdokument (till exempel 
Malmös lekplatsprogram), en markägare i samband med 
exploatering eller från en skola/förskola som ska etablera 
en gård. Men även du som medborgare kan komma med 
förslag för lek genom att skriva ett medborgarförslag 
där alla som är skrivna i en kommun kan lämna önskemål 
om fysiska åtgärder i sin kommun. Lokalt finns det även 
i Malmöinitiativet där alla Malmöbor kan komma med 
förslag och synpunkter som gäller lokalt.

Många kommuner har ett strategiskt måldokument 
för barns tillgång till lek. Måldokumenten kan innehålla 
mål för placering av och innehåll i lekmiljöer. Styrdo
kumenten tas ofta fram av kommunens förvaltningar 
och ligger till grund för prioriteringar och investeringar i 
stadsplaneringen. I Malmö stad finns Riktlinjer för friytor 
vid skolor och förskolor. Dessa riktlinjer innehåller även 
lekvärdesfaktor för förskolegårdar. 

MALMÖINITIATIVET
Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor 
kan komma med förslag och synpunkter gällande 
utemiljön i kommunen. Här kan alla som vill lämna 
sina idéer samt stödja andras initiativ och visa att det 
finns fler som tycker likadant i en särskild fråga.  

RIKTLINJER FÖR FRIYTOR
Boverket har tagit fram vägledning och allmänna råd 
gällande friytor vid skolor och förskolor. Plan och 
bygglagen ställer krav på att när tomter som ska 
bebyggas med bostäder eller lokaler för fritidshem, 
förskola, skola eller annan liknande verksamhet ska 
det på tomten eller i närheten av den finnas tillräck
ligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse 
(8 kap. 9§ PBL). Det är upp till kommunen att avgöra 
vad som är tillräckligt stor friyta som är lämplig. För 
att underlätta denna bedömning kan kommunen ta 
fram egna riktlinjer som stöd i detaljplanering och 
vid bygglov. Malmö kommun har tagit fram sådana 
riktlinjer. 

LEKVÄRDESFAKTOR
Lekvärdesfaktor består av riktlinjer för lekkvaliteten 
på förskolebarns utemiljöer. En metod att få en bild 
av lekvärdet på befintliga gårdar idag och för att få 
ett underlag till att fastställa vad ett acceptabelt 
lekvärde på en förskole eller skolgård är.  

MEDBORGARFÖRSLAG
Medborgarförslag är ett sätt för dig som medborgare 
att påverka den kommunala politiken i frågor som är 
angelägna för dig. Enda kravet är att du måste vara 
folkbokförd i kommunen för att kunna lämna in ett 
medborgarförslag. 
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Varje kommun har en översiktsplan som ska spegla den 
politiska majoritetens uppfattning. Översiktsplanen har 
en central roll när kommunerna formulerar strategier för 
en långsiktigt hållbar utveckling och antas av kommunfull
mäktige. Planen är en sammanvägning av olika intressen 
och mål både på nationell och på lokal nivå. 

Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning i 
beslut om hur mark och byggmiljö ska användas, utvecklas 
och bevaras. I Malmö stads översiktsplan behandlar barn
perspektivet som formuleras ”hur barns perspektiv ska 
synliggöras och beaktas i alla beslut som rör barns livs
miljö”. Metoden barnkonsekvensanalys lyfts här som ett 
bra verktyg för att ta tillvara barns och ungas perspektiv. 

Källa: Boverket, SIS, Malmö stad, Skl, konsumentverket.se

Detaljplanen är styrande för vad som får byggas och 
anläggas. Att ta fram en detaljplan är ett stort arbete där 
olika allmänna intressen ska vägas mot varandra och mot 
enskilda intressen. Placering och utformning av gator, 
byggnader, lokaler och grönområden regleras, och utgör 
grunden för kommunens bygglovprövning. En detaljplan 
tas fram av en planarkitekt och antas av byggnads
nämnden. Idag finns det inga regler i plan och bygglagen 
för hur stor lekytan behöver vara. Som stöd har Boverket 
tagit fram vägledning och allmänna råd för friytor vid 
skolor och förskolor.

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL)
Plats för lek och utevistelse är ett så kallat allmänt 
intresse enligt Plan och bygglagen (PBL). Det 
innebär att kommunen ska tillgodose behovet av 
sådana platser när de planerar sammanhållen bebyg
gelse (2 kap. 7§ PBL). PBL innehåller också krav på att 
när en obebyggd tomt ska bebyggas med bostäder, 
skola eller förskola ska det på tomten eller i närheten 
av den finnas tillräckligt stor yta som är lämplig för lek 
och utevistelse. (8 kap. 9§ PBL). I PBL finns också krav 
på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser 
ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas. 
Boverket har tagit fram allmänna råd för att förtyd
liga paragrafens innebörd vid skolor, förskolor och 
fritidshem (BFS 2015:1 FRI). Lekplatser och fasta 
anordningar på lekplatser ska underhållas så att 
risken för olycksfall begränsas (8 kap. 15 § PBL).

BARNKONSEKVENSANALYS
Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säker
ställa att barns rättigheter och perspektiv finns med 
i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barn
konsekvensanalys kan göras i samband med att en 
översiktsplan eller en detaljplan tas fram. 

ÖVERSIKTSPLANIDÉ OCH VISION DETALJPLANSTYRDOKUMENT
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Vid projektering av en lekplats ska svensk standardsam
ling för lekplatser följas (SSEN 1176 och SSEN 1177). Här 
definieras säkerhetsytor, höjder och tillgänglighetskrav. 
Det finns även riktlinjer för sittplatser, belysning och 
papperskorgar. Vid specialtillverkning av lekredskap ska 
auktoriserad leksäkerhetsbesiktningsman anlitas för 
godkännande. Det finns flera olika lagar, regler och stan
darder att rätta sig efter när en plats anläggs för lek. Här 
kan du läsa om vilka lagar och regler som gäller: 

Lekmiljöer som används mycket behöver kontinu
erlig skötsel och underhåll. Den som äger marken, och 
därmed lekmiljön, har ansvar för säkerheten. Fastig
hetsägaren som till exempel kommunen, bostadsbolag 
eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens 
egenskaper upprätthålls (8 kap. 15§ PBL). Ansvaret för att 
utrustningen är säker gäller oavsett tillverkningsår (PSL). 
Planer för besiktning, kontroll, drift och underhåll för 
varje lekplats bör upprättas och följas.

BOVERKETS BYGGREGLER (BBR)
I Boverkets byggregler finns regler om skydd mot 
olyckor vid fasta lekredskap på tomter. BBR gäller 
vid nybyggnad eller nyanläggning och vid ändring av 
lekplatser. I avsnitt 8:93 anges att fasta lekredskap ska 
anordnas så att risken för personskador begränsas. 
Underlaget till gungor, klätterställningar och liknande 
redskap ska vara stötdämpande och i övrigt så 
utformat att risken för personskador vid en olycka 
begränsas.

PRODUKTSÄKERHETSLAGEN (PSL)
Produktsäkerhetslagen kräver att varor och tjänster 
som tillhandahålls ska vara säkra och gäller även för 
varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet som 
t.ex. lekredskap på lekplatser. Lagen innefattar även 
alla befintliga lekredskap som tillhandahålls konsu
menter, oavsett redskapens ålder. Konsumentverket 
är tillsynsmyndighet över PSL och utför kontroller av 
att produkter som tillhandahålls konsumenter  
också uppfyller gällande säkerhetskrav.

EUROPASTANDARDER (EN)
Många utemiljöer för barn har fasta lekredskap med 
stötdämpande underlag. Dessa utformas och besik
tigas enligt Europastandarderna för lekredskap och 
stötdämpande underlag SSEN 1176 och SSEN 1177. 
Dessa standarder innehåller minimikrav för säkerhet 
och används vid bedömning av om en produkt är 
säker enligt kraven i PBL (BBR) och PSL. Om en 
näringsidkare inte använder standarderna måste 
producenten med teknisk dokumentation kunna visa 
för tillsynsmyndigheter att produkten är säker. En 
standard är formellt frivillig att följa, men både BBR 
och PSL hänvisar till standarden och då ingår den 
som underlag vid upphandling.   

När förslag till ny eller ändrad detaljplan är klart ska 
kommunen samråda med dem som berörs av planom
rådet. Syftet är att samla in kunskap men också att ge 
och öppna för möjligheten att lämna synpunkter. Här har 
medborgare och lokalsamhälle tillfälle att tycka till och 
ge förslag. När planering sker som kommer att påverka 
barns och ungas utemiljöer är det lämpligt att involvera 
dem i planeringsprocessen genom medborgardialog och 
samråd. Barn är inte sakägare, men är experter på sin 
egen närmiljö och har viktig kunskap som bör tas tillvara 
i planeringen. Det finns olika metoder för samråd med 
barn och unga i planering där en förekommande metod 
är dialog eller barnkonsekvensanalys. 

Bygglov prövas av en bygglovhandläggare på kommunen 
och krävs för både byggnader och anläggning av skolor, 
idrottsplats med mera. Ofta är det byggherren  som söker 
bygglov. Tidsbegränsat bygglov kan ges för exempelvis 
fem år, och måste sedan sökas igen. Det används ofta 
när marken kan behövas för annat i framtiden. I Malmö 
stad har kvaliteten på förskole och skolgård kopplats 
till bygglovsprocessen. Där tillämpas verktyget lekvär
desfaktorn som viktar storleken på ytan mot lekvärdena 
på platsen. Är ytan för liten krävs det högre lekvärde för 
att få bygglov. Malmö stad har ett lekplatsprogram med 
policy och åtgärdsprogram för stadens lekplatser.

MALMÖS LEKPLATSPROGRAM
Malmös lekplatsprogram är ett policy och åtgärds
dokument som lyfter vikten av att arbeta med barns 
lek genom hela stadsbyggandets planeringsprocess 
för att öka barnvänligheten i staden. Därigenom kan 
Malmö säkra det övergripande målet att skapa en 
attraktiv och trygg stad och en stad anpassad efter 
barns behov.

PROJEKTERINGSAMRÅD FÖRVALTNINGBYGGLOV
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Tankar om lek

Vad betyder lek för ert kreativa arbete? 
Leg er afgørende for vores kreative arbejde på 
tegnestuen. I legen handler det nemlig ikke om 
facit men om proces – at give slip på kontrollen, 
turde vende alt på hovedet og eksperimentere 
uden at være bange for at ”fejle”. Vi finder det 
særligt værdifuldt at lege i fællesskab, og derfor 
opstarter vi altid et nyt projekt med en fælles 
tegnestueworkshop, hvor vi sammen stiller 
spørgsmål, udfordrer hinandens perspektiver, 
bygger små modeller og skitserer. 
 
Kan ni berätta om ett särskilt starkt lekminne? 
Rosa: Som barn var jeg hvert år på lejrskole, hvor 
vi legede i og med naturen. Vi byggede huler af 
pinde, vi fandt, vi plukkede bær og stegte dem 
på bål med sukker. Vi indlevede os og brugte 
de omgivelser, vi havde til at skabe et univers, 
der konstant udviklede og ændrede sig, og vi 
bestemte selv handlingen og udviklingen af legen 
 
Vilka lekplatser tilltalar er mest idag?  
Legepladser, der ikke syner af leg, men helt natur
ligt indskriver sig i det byrum eller landskabsrum, 
de er placeret i, og som har en æstetisk værdi og 
kvalitet også, når de står tomme og ubrugte.

Deltagare: Martin Hjerl, Partner, landskabsarkitekt MDL / Marie Lindstad, antropolog / Tina Cross, 
Landskabsarkitekt MDL / Jonas Bruun, landskabsarkitektstuderende

STED er en ung by- og landskabstegnestue med et tværfagligt 
team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere 
og antropologer. Hos Sted anvender vi styrken i vores forskellige 
baggrunde til at skabe levende, poetiske og robuste by- og 
landskabsrum, der tager sin kontekst og kulturhistorie alvorligt. I 
vores arbejde fremelsker, forstærker, iscenesætter og formidler 
vi steders særegenheder med det formål at skabe steder, vi 
kan identicere os med og steder, som skaber tilhørsforhold og 
fællesskaber. Tegnestuen har base i København og er startet i 
2015 af landskabsarkitekt Martin Hjerl og arkitekt Rosa Lund.

STED

Kulturhistorie og kuriositeter på 
Sorøs grønne scene

AT GÅ LEGENDE TIL VÆRKS 
Leg er ikke bare noget børn gør. Alle 
mennesker i alle aldre leger. Leg er en helt 
fundamental og eksistentiel menneskelig 
praksis, der følger os livet igennem. Og den 
er værdifuld, for det er i legen, at vi går på 
opdagelse, udforsker og udfordrer verden 
omkring os. I legen vender vi verden på 
hovedet, får nye perspektiver og forstå
elser. Som by og landskabsarkitekter må 
vi gå nysgerrigt og legende til værks og 
bestræbe os på ikke skabe præfabrike
rede, monofunktionelle og identitetsløse 
rum til leg i byen, men åbne mulighedsrum, 
hvor fantasien kan blomstre og den spon
tane leg opstå. 

EN STEDSSPECIFIK TILGANG 
Hos STED arbejder vi med en stedsspecifik 
tilgang i formgivningen af byrum til leg. Sorøs 
Grønne Scene er et eksempel herpå. Den 
er beliggende i byen Sorø i et gårdrum, det 
grænser op til byens kunstmuseum og bibli
otek. Sorøs historie er nært forbundet med 
byens gamle kloster og akademi, der siden 
middelalderen har været toneangivende 
inden for dansk videnskab, kunst, kultur og 
litteratur. Her blev Danmarks første krønike 
forfattet i 1100talle og banebrydende 
forfattere som Holberg og Grundtvig har 
haft deres daglige gang i byen. I dag er Sorø 
stadig et epicenter for dannelse og viden.
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KULTURHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT 
FOR LEG 
Sorøs historie ligger op til en sofistikeret og 
forfinet fortolkning af legepladsen. I det nye 
gårdrum finder man derfor ikke klassiske 
elementer som gyngen, rutsjebanen og 
vippen, der kendes fra almindelige lege
pladser, men derimod en række helt særlige 
kuriositeter, der trækker tydelige tråde til 
Sorøs kulturhistorie.

ET STED DER INVITERER TIL FANTASI OG 
FORUNDRING 
Kuriositeterne er ni forskellige objekter 
placeret i gårdrummet. De inviterer til 
fantasi, leg, forundring og fordybelse. 
Ligesom videnskaben, kunsten og littera
turen skal kuriositeterne være med til at 
stille spørgsmål og udfordre besøgendes 
opfattelse af verden
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PORTPERISKOPET DANSESØEN SPILLEÆSKEN KAMERA OBSKURA

DEN FORUNDERLIGE SPEJLVÆG

OBSERVATORIEHVÆLVINGENMØBELMONTRENETIDSRAMMEN FORTÆLLEBRØNDEN

PORTPERISKOPET DANSESØEN SPILLEÆSKEN KAMERA OBSKURA

DEN FORUNDERLIGE SPEJLVÆG

OBSERVATORIEHVÆLVINGENMØBELMONTRENETIDSRAMMEN FORTÆLLEBRØNDEN

KURIOSITETER DER STIMULERER LEG  
OG LÆRING 
Med kuriositeten PortPeriskopet kan man 
f.eks. observere, holde udkig og ”spionere” 
fra gårdrummet og ud til nabogaden. I 
kuriositeten KameraObscura kan man gå 
på opdagelse i et mørkerum, hvor optiske 
effekter på forunderlig vis spejler de ydre 
omgivelser ned på et tegnebord. Kuriosi

TIDSRAMMEN

PORTPERISKOPET

MØBELMONTRENE

DANSESØEN

OBSERVATORIEHVÆLVINGEN

SPILLEÆSKEN

FORTÆLLEBRØNDEN

KAMERA OBSKURA

teten Fortællebrønden har reference til 
en historisk brønd i byen, og her kan man 
samles til eventyrlige oplæsninger, histo
riefortælling og musik, der afspilles fra en 
højtaler i byens brønd. I Observatorieh
vælvingen kan man observere skyerne og 
stjernerne og på Dansesøen kan man danse 
og lege på vandet, hvor himlen smukt spejler 
sig i overfladen.
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Vad betyder lek för ditt kreativa arbete?  
Carl: Leken är viktig framför allt i tidiga skeden 
av projektarbetet. Ju längre man kommer 
desto mer allvarsamt och betungande brukar 
det sedan bli. Jag har ganska lite fantasi så jag 
försöker därför initialt att skapa en process 
som kan generera idéer och former. När den 
processen är över handlar det sedan mest om 
att styra och kontrollera att det man planerat 
blir till verklighet, särskilt då man jobbar i den 
stora skalan och det är någon annan som produ
cerar verken åt mig. 

Kan du berätta om ett särskilt starkt lekminne?  
Carl: En sommar på 80talet hyrde min familj ett 
gammalt hus i Visby. På övervåningen fanns det 
två rum som jag och min bonussyster bodde i. 
Rummen hade en gemensam vägg som slutade 
mitt i ett fönster så att fönsternischen var 
gemensam och man kunde krypa mellan, prata 
med varandra eller hålla varandra i händerna 
samtidigt som vi fortfarande var i varsitt rum. 
Den rumsupplevelsen har alltid suttit kvar i mig 
som ett starkt minne.

Vilka lekplatser tilltalar dig mest idag?  
Carl: De som är centralt belägna men ändå 
avskärmade från trafik eller andra potentiella 
faror så att man som förälder inte behöver 
punktmarkera sina barn allt för mycket. De får 
dock gärna ha skulpturala kvaliteter och utma
nande lekobjekt samt genomtänkta sittplatser 
för de vuxna som tillbringar tid där. Det är roligt 
med lekplatser som är breda i sitt tilltal, att man 
kan se barnets utveckling i att bemästra lekob
jekten från vecka till vecka när man återkommer 
till samma lekplats.

Deltagare: Carl Boutard / Edvin Bylander (Our Architectural Office) / Joel Persson (Our Architectural Office)

Carl Boutard, f. 1975 i Kiruna, är konstnär, bosatt i Reykjavik. I sitt 
konstnärskap fokuserar Carl Boutard på förhållandet mellan människa 
och natur. En viktig del i hans arbete är att samla på sig naturfragment 
som sedan blir till byggstenar i hans skulpturala arbeten. I processen 
utforskar han den form och rumslighet som uppstår då dessa till synes 
främmande fragment kombineras med varandra.

Our är ett arkitektkontor i Malmö specialiserat på identitet och 
omvandling samt att utveckla och genomföra offentlig konst. I 
samarbete med konstnärer utforskar Our nya sätt att arbeta med rum 
och byggnadsverk genom digitala/fysiska metoder för gestaltning och 
tillverkning, som 3D-printning, 3D-skanning och VR.

Carl Boutard + Our 

Randig Knöltång, 2018

Randig Knöltång var ett av åtta tävlande 
förslag till konstnärlig gestaltning av ett 
bostadsområde under uppförande i Reyk
javik, Island.

Förslaget är en förstoring av ett naturfrag
ment med specifik koppling till förslags
platsen, till synes obetydligt men ändå 
utsökt och fullkomligt i all sin enkelhet. Efter 
en längre period av insamling av olika frag
ment från platsen valdes en liten intorkad 
knöltångskrumelur som förlaga. Den hade 
hittats i strandkanten ett hundratal meter 
från den plats där den konstnärliga gestalt
ningen skulle uppföras.

Det slutgiltiga resultatet är ett lekfullt land
märke med en abstrakt fast ändå metaforisk 
form som gör det möjligt för betraktaren att 
förhålla sig till verket på många olika sätt. 
De målade ränderna på ytan gör formen 
komplex och skapar en variationsrik rums

upplevelse då man rör sig omkring, över och 
under den. De äggliknande formerna är 
monumentala och kroppsliga men samtidigt 
svåra att klättra på vilket vi som förslagsstäl
lare behövde tänka igenom eftersom det 
handlade om ett verk som var som mest sex 
meter högt. 

Vi fascinerades av att de marknära delarna 
av verket skapade rumsligheter som man 
kunde sitta på eller krypa under och att det 
skulle krävas stor skicklighet och kroppslig 
spänst för att avancera högre. Leksäker
hetstänket kring skulpturer är något vi lärt 
från tidigare projekt då vi arbetat med 
gestaltning i offentlig miljö.

Materialet är målad brons. Brons är starkt, 
långlivat och lättbearbetat. Skulpturen är 
förankrad med rostfria bultar i betongfunda
ment placerade under mark.

Det faktiska framställandet av verket sker 
genom att man först 3Dscannar det 
ursprungliga tångfragmentet, något som 
gjordes redan i förslagsskedet. Utifrån den 
scannade modellen kan man sedan skapa 
en förstorad version på det sätt som det 
föreslås i den konstruktiva modellen i skala 
1:25. Förstoringen görs i plywood och frigolit 
som täcks med en tunn armerad gipsyta. 
Den färdiga modellen delas upp i hanterbara 
delar som sandgjuts i brons och svetsas 
samman. Gjutningen görs på Hermann 
Noack Bildgiesserei i Berlin och skulpturen 
målas med tvåkomponents epoxylack innan 
den transporteras till Island i containrar med 
CLDN Smyril Line.

Förslaget vann ej tävlingen och kommer 
därför inte att realiseras i sitt nuvarande 
format.
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Deltagare: Konrad Krupinski / Katarina Krupinska / Helena Andersson / Victor Johansson

Krupinski/Krupinska Arkitekter arbetar med ett brett spektrum 
av projekt inom fältet arkitektur. Studion grundades av Konrad 
Krupinski och Katarina Krupinska år 2015 och har sedan dess 
utmärkt sig i både svenska som internationella sammanhang.

Krupinski/Krupinska Arkitekter
Vad betyder lek för ert kreativa arbete?  
Det är en bra metod för att som arkitekt före
ställa sig nya världar.

Kan ni berätta om ett särskilt starkt lekminne?   
Att vara vildhäst (Katarina) och palla äpplen 
(Konrad).

Vilka lekplatser tilltalar er mest idag?  
Lekplatser som inte underskattar varken barn 
eller deras föräldrar.

Skogsparken

Kommissarierna Kling och Klang var i full 
färd att packa sina saker inför flytten, men 
blev hela tiden avbrutna av barnens skratt 
och rop. Från fönstret i polishuset såg de 
Skogsparken; ett böljande, vilt landskap 
med tät lövskog som längre bort övergick i 
en plan, öppen lund. Det var en vacker plats 
med lekande barn överallt. Men inga vuxna; 
som om de förstod att de inte var välkomna.

Marken var fuktig, buskarna snåriga och 
gräset kittlade knäna. Trädkronorna släppte 

igenom några få ljusstrålar som nådde 
Katinka, Kaspar och Kasimir. De gömde sig 
bakom en stor sten i väntan på att faran 
skulle försvinna.

”Nu!” ropade Katinka plötsligt, och tillsam
mans sprang de mellan och över kullarna 
som var stora som berg. När de skakat av 
sig hotet rullade de ned till den vidsträckta 
gräsmattan med de ordnade fruktträden. 
Här kunde inget överraska dem. På rygg i 
gräset och med varsitt äpple i mun hämtade 

de andan i solen. Efter en stund tittade 
de på varandra, log brett, och som på en 
given signal sprang de tillsammans tillbaka 
upp igen.

”Hur ska det här sluta...?” muttrade polis
kommissarierna och återgick till sina lådor.

PLATS  
Davidshallstorg är en 
centralt belägen men 
likväl intim och fredad 
plats, omgärdad av 
butiker, caféer och  
det gamla polishu
sets vildvinsbevuxna 
tegelfasad. Idag är 
torget försummat och 
används framförallt 
som parkeringsplats.

TOPOGRAFI 
Skogsparken orga
niseras utefter ett 
rutnät och marken 
bearbetas med en 
tilltagande, dramatisk 
kupering från söder 
till norr. Topografin 
skapar rum med olika 
karaktär (ravinen, 
ängen, toppen, lunden, 
sänkan, passagen, 
branten, stupet...).

TRÄD 
Den ordnade parken i 
söder övergår gradvis 
till vild skog i norr. Vari
ation i rytm, avstånd 
och regelbundenhet 
mellan träd skapar 
rum med olika karaktär 
(ljusamörka, öppna
slutna,  logiskakao
tiska, tryggafarliga...).

DAVIDSHALLSTORG

FORM-/DESIGN CENTER
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Vad betyder lek för ert kreativa arbete? 
Väldigt mycket. Det är när vi kommer bort från 
lekandet som arbetet har en tendens till att mista 
lite av sin magi. I dansen såväl som i leken finns 
det en omedelbarhet till kreativitet som ger oss 
lov till att se, känna och uppleva världen på nytt, 
igen och igen.  
 
Kan ni berätta om ett särskilt starkt lekminne?  
För ett par år sedan skapade Fanclub och Paula 
Caspão en kortlek tillsammans som utfors
kade individen i kollektivet. Genom att utveckla 
personliga ”lekkort” som tog utgångspunkt i våra 
individuella referenser (t.ex. böcker, filmer och 
minnen) och utföra dessa tillsammans, lyckades 
vi på ett lekfullt sätt dela individuella såväl som 
kollektiva erfarenheter och inspirationskällor.
 
Vilka lekplatser tilltalar er mest idag?  
Omedelbart är det inte en specifik plats som 
kommer till oss när vi läser den här frågan, men 
omständigheter. Omständigheter som skapar 
frirum och tillåter ett undersökande av redan 
existerande organismer, system, form eller 
format, för att praktisera (leka) ett nytt potentiellt 
varande som kan skapa alternativa ”lekplatser”.

Deltagare: Andrea Deres / Carolina Bäckman / Ellesiv Vestreim / Sofia Karlsson

Dansarkollektivet Fanclub är baserat i Köpenhamn och består 
av Andrea Deres, Carolina Bäckman, Ellesiv Vestreim och Sofia 
Karlsson. Sedan 2010 initierar de projekt där de med dansarens 
metodik undersöker aktuella frågeställningar. Genom att skapa 
samverkan mellan olika genrer och ämnesgrupper är ambitionen 
att utvidga (konstnärliga) horisonter i relation till samtiden.

Fanclub

SPIRALEK – ett score för lek

I leken såväl som i dansen används kroppen 
som ett verktyg där alla sinnen sätts i spel 
och där gränser testas och utmanas. En 
tillfällig mötesplats där vi tillsammans får 
möjlighet att utforska olika relationer och 
hierarkier. Med SPIRALEK önskar Fanclub 
att inspirera både vuxna och barn till att 
skapa sina egna lekfulla situationer, med 
förutsättningar för att väcka fantasin, utväxla 
erfarenheter och lära känna varandra och 
staden de bor i.

LEK FÖR KROPP OCH SINNE 
SPIRALEK föreslår en lekstruktur bestå
ende av fyra grundelement: PLATS, KROPP, 
HANDLING, START/SLUT. Med utgångspunkt 
i dessa element har vi påbörjat fyra listor 
där alla tänkbara och otänkbara möjligheter 
radas upp. Tillsammans utgör de en bank 
av LEKbyggklossar. Genom att kombinera 
dessa byggklossar på kors och tvärs öppnar 
scoret upp för oändliga möjligheter av 
nya lekande situationer. Precis som i Egon 
MøllerNielsens och paret Halprins arbeten, 
betonas i SPIRALEK kroppens möte med 
landskapet och en inbördes förståelse för 
hur dessa rörelser formas och påverkas av 
varandra. Rörelser som aktiverar en sens
orisk uppmärksamhet mot omgivningen, 
som framkallar kinestetiskt engagemang 
och estetisk sensibilitet. Staden fram
ställs som en redan existerande lekplats 
där kroppen och sinnena får utrymme att 
utforska och testa saker de normalt inte 
gör. Kroppen kan då ses som ett verktyg 
du alltid har med dig – en inställning som 
skapar en lekfull utmaning till den dagliga 
promenaden genom vardagen.

BAKGRUND 
För oss är dansen och leken nära besläk
tade. Bland annat i behovet av tydliga 
strukturer, användandet av fantasi, upprep
ningar och upptäckarglädje. Under senare 
år har Fanclub strävat efter att lyfta fram 
just lekfullheten i vårt arbete och undersökt 
hur den påverkar konstnärliga processer. 
En medveten kontrast till vår samtid där 
resultatorientering, effektivitet och perfek
tion eftersträvas i ett stigande tempo. En 
samtid där utrymmet för att upptäcka på 
egen hand nästan helt försvunnit. Vi menar 
att det finns ett värde i att våga vila i det 
vaga och osäkra. I fantasi och lek. Genom att 
involvera publiken i vårt konstnärliga arbete 
önskar vi att öppna upp för många olika slags 

upplevelser – av varandra, oss själva och 
vår omgivning. Hur skulle världen se ut om 
lekandet fick högre prioritet och en tydligare 
plats i samhället? Om lek faktiskt togs på 
allvar?

I LEKutställningen tar Fanclub utgångs
punkt i dansaren och de erfarenheter vi som 
kollektiv bär på. Med inspiration från kore
ografi, landskapsarkitektur och antropologi 
har vi utvecklat ett score, ett slags recept, 
som använts för att skapa en kortLEK bestå
ende av olika lekfulla situationer. Med detta 
score har besökaren möjlighet att skapa sina 
egna kortLEKAR, samtidigt som de kan låta 
sig inspireras av Fanclubs version.

SPIRALEK är inspirerad 
av arkitekt/bildhug

gare Egon MøllerNiel
sens lekskulpturer, 
som ofta skapades i 

samarbete med kore
ograf Birgit Åkesson. 

På bilden ses Birgit 
Åkesson i rörelse. 

SPIRALEK refererar 
även till landskapsarki
tekt Lawrence Halprins 

och koreograf Anna 
Halprins visuella score 

Sea Ranch Ecoscore 
från 60talet. 
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Vad betyder lek för ert kreativa arbete? 
Sara: Något förutsättningslöst där jag inte har 
så mycket kontroll utan en känsla av att jag drivs 
med. Att inte inför mig själv eller andra behöva 
svara på frågor kring vart en idé ska ta vägen. Det 
skulle vara omöjligt för mig att arbeta utan att 
leka, experimentera och prova mig fram.  
 
Hanna: Lek för mig innebär att släppa på prestige 
och jobba utifrån en känsla som har framåtrö
relse och undviker ifrågasättande i processen. 
 
Kan ni berätta om ett särskilt starkt lekminne?  
Sara: Jag minns att jag en gång satt i mitt rum och 
tänkte på hur folk som inte var barn hade det. Jag 
försökte föreställa mig vad de gjorde efter att de 
hade slutat leka. jag tänkte att de nog lyssnade 
på musik och pratade och på något vis inte längre 
ville eller behövde leka. Att det inte var säkert 
att det var så hemskt eller tomt som jag tänkte 
men lyckades inte övertyga mig själv. Kanske har 
rädslan för vad som skulle hända om jag slutar 
leka stannat kvar och jag har helt enkelt fortsatt.  
 
Hanna: Jag är uppväxt på landet, bland hagar 
och betande djur. Jag var yngst i familjen och 
lekte ofta på egen hand. Mina bästa vänner var 
djuren i hagarna och många gånger önskade jag 
nog att jag var en av dom. Många sommardagar 
sprang jag barfota över stock och sten i hagarna 
tillsammans med hästar och kor.  
 
Vilka lekplatser tilltalar er mest idag?  
Sara: Jag tycker om lekplatser med mycket växt
lighet och där det inte behöver vara så noga om 
besökarna är vuxna eller barn. 
 
Hanna: De lekplatser som bjuder in till fantasi och 
eget deltagande. Gärna de med hinderbanor och 
interaktiv lek så som bygg eller odling.

Deltagare: Sara Granér / Hanna Jageteg

Sara Granér är serietecknare och bildkonstnär som alltmer 
kommit att intressera sig för skulptur och tredimensionella 
uttryck. Hon har en rad utställningar bakom sig såväl i Sverige som 
internationellt. Våren 2019 debuterade hon som teaterregissör på 
Malmö dockteater. Hösten 2019 utkommer hennes sjätte bok på 
förlaget Galago.

Hanna Jageteg är fotograf, filmare och 3D-projektör inom bygg. 
Hen blandar sin kreativa sida med den mer praktiska och skapar 
funktionella, hållbara byggnationer utan att kompromissa på 
lekfulla inslag av form och färg.

Sara Granér + Hanna Jageteg

Magen i Malmö

Magen i Malmö är en skulpturlekpark med 
konstverk och lekredskap som utgår från 
magen. 

Magen är central i kroppen, här finns de 
flesta av våra stora inre organ. Vi påverkar 
magen genom vad vi äter och hur vi lever 

och den påverkar oss, vårt humör och vår 
hälsa. Känslor, mat och tarminnehåll är 
viktiga teman i både vuxna och barns liv. 

Genom skulpturerna leker vi i och med det 
offentliga rummet med magen som utgångs
punkt. Konstverken fungerar som lekredskap 

men konst ligger för oss alltid nära leken. Vi 
leker med färg, visuella intryck och tankar 
kring vad som är möjliga byggnadskonstruk
tioner i staden. Besökarna ges möjlighet att 
betrakta och känna på konsten men också 
att fundera vidare på hur vi kan leka med 
magar och hur det känns i magen att leka. 
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