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Dette er fortsatt min motivasjon i hverdagen.

Da jeg søkte meg til landskapsarkitektur som 19åring så var det hovedsakelig av tre grunner: 

Jeg var glad i å være ute Jeg tror at vi blir glade av ting og 
steder som vi synes er vakre

Jeg ønsker at flere går ut og møtter 
hverandre i det offentlige rom. 





litt om meg
Det er lenge siden norske lekeplasser ble bygget for lek. Til tross for det man vet om hva 

barn har lyst til å leke med, har det de siste tiårene først og fremst vært sikkerheten som har 
vært i fokus. Og vi må tilbake til 60-tallet for å finne siste eksempel på at lek var kunst. Men 
det er ikke bare innovasjon i utformingen det er mangel på: “Fraværet av lekeplasser i byen 

er i seg selv slående”, sier landskapsarkitekt Thea Kvamme Hartmann.

Norge er internasjonalt kjent for å satse på barn. Våre 
barnehager er i verdensklasse, vi feirer nasjonal dagen 
med barnetog, og vi lokker til oss høyt utdannet 
arbeidskraft med våre gode fødselspermisjonsordnin-
ger. Fylt av fri natur og med frisk luft, ytringsfrihet 
og demokrati er Norge et fantastisk sted å vokse opp. 
Men norske byer utmerker seg på ingen måte med 
innovative lekeområder. Det er ikke bare innovasjon 
det er mangel på – fraværet av lekeplasser i seg selv 
er slående. Bylivsundersøkelsen i 2014 konstaterte at 
det kun eksisterer to offentlige lekeplasser innenfor 
Ring 1 i Oslo. Foruten Bergen kommunes satsing 
”Barnas byrom”, er det vanskelig å se at det finnes 
klare strategier for plassering og utforming av nye 
lekeområder i norske byer. Samtidig blir mange nord-
menn, som resten av verdens befolkning, mer urbane. 
Vi flytter til byene og ønsker å bo sentralt, vi liker å 
dra på café, vi liker å sitte på en benk og se på folk, og 
vi liker muligheten til frivillig å ta del i det spontane 
felleskapet som oppstår i byrommene. Mange små-
barnsfamilier bor i byene og bruker mye av fritiden 
sin nettopp i ulike byrom. Barna er en ressurs for 
bylivet. Likevel virker det som om byplanbegreper 
som torg, plass og gate ikke assosieres med noe som 
bør tilrettelegges for barn. 

Hvis du googler ”ideas about playground design” 
vil du finne et mangfoldig utvalg av spennende rom 
fra hele verden. Paradoksalt nok for et barnevenn-
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lig land er den gjennomsnittlige norske lekeplassen 
en repetitiv samling av standardiserte katalogvarer. 
Hoved sakelig prosjekterer vi to typer lekeplas-
ser:  Enten er det gummiasfalt, sklie, huskestativ og 
lekehus i sterke kontrastfarger, eller så er det mer 
naturinspirerte lekeplasser med duse farger og 
tømmerstokker. Norge burde vært i verdensklasse 
i lekeplassutforming. Lekeplassen er en ramme for 
våre kollektive minner fra barndommen. Bør vi ikke 
tilrettelegge for at dette minnet blir mindre ensidig? 

På starten av 1900-tallet var den internasjonale 
arkitektstanden engasjert i en diskusjon rundt 
 offentlige lekeområder, innhold og utforming. Denne 
artikkelen tar for seg en bit av lekeplasshistoriens 
gullalder i håp om å inspirere byplanleggere og arki-
tekter til en sterkere og mer bevisst satsing på barna.

Overlappende programmering
Lekeplasser som etableres i norske byer har en ten-
dens til å gjerdes inn og plasseres i parker atskilt fra 
bylivet ellers, og isolert fra folk som ikke har noe med 
barn å gjøre. Da Amsterdam skulle bygges opp etter 
krigen, så arkitekt Aldo van Eyck det sosiale poten-
sialet ved barnas tilstedeværelse i byen. Han tegnet 
over 700 offentlige lekeplasser i Amsterdam, og for å 
få folk til å oppholde seg ute i det offentlige rommet, 
ble lekeplassene anlagt sentralt i byrommene. Benker 
ble plassert slik at de henvendte seg mot lekeplassen, 

Barn leker i en hjemmelaget tanks på byggelekeplassen i Emdrup utenfor København, november 1946. Children playing with a mock tank at an adventure 
playground in Emdrup outside Copenhagen, November 1946.
Foto: Francis Reiss / Stringer
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Derfor bestemte jeg meg for å skrive om dette, mest av alt fordi jeg håper at flere stemmer kan påvirke oss bort 
fra det kjedsommelige og gjenoppta en mer reflektert holdning rundt lekeplasser blant oss som faktisk former og 
planlegger for dem. 

Jeg regner med at dette er grunnen til at jeg er her i dag.



Lekeplass på flere nivåer



1) Plassering og skala
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De offentlige lekeplassene i Oslo sentrum er 
markert på kartet med blått. Det er to innenfor 
studieområdet - resten ligger i omkringliggende 
bydeler.

Lekeplassen ved Tullinløkka har mange 
flotte farger, men barna trenger god fantasi 
for å leke her. Tullinløkka

I 2007 inviterte lekeplassen på Aker Brygge 
til en maritim opplevelse...

... i 2013 er lekeplassen helt forandret og 
mindre inviterende. Aker Brygge

IDRETTSAKTIVITETER OG LEK ER FRAVÆRENDE
Bylivsregistreringer viser at det mangler et aktivitetstilbud 
innen idrett og lek for barn i Oslo sentrum. Dette er en utfor-
dring i forhold til at flere og flere barnefamilier bor i sentrum, 
og det er ventet at utviklingen vil fortsette å øke betydelig 
fremover. Dette stiller høyere krav til flere boliger og aktivi-
tetstilbud, både for barnefamilier og besøkende med barn. 

ENSFORMIGE NYE LEKEPLASSER 
Flere av de nybygde lekeplassene har et relativt likt aktivi-
tetstilbud. Vanligvis dreier det seg om noen bakker for å løpe 
eller klatre, i et fallsikkert underlag med sterke farger. For 
eksempel var lekeplassen på Aker Brygge tidligere et vel-
besøkt og attraktiv sted for barn. Lekeplassen var integrert i 
promenadens utforming på en naturlig måte og barna kunne 
underholde seg selv mens foreldrene tok en kaffe på en av 
områdets kaféer. Denne lekeplassen er i dag forandret slik at 
den fremstår som mindre spennende enn tidligere. 

LEKEAKTIVITETER
Registrering høst, vinter og sommer fra 09.00-19.00

Lek Andre aktiviteter

Kilde: http://www.kk.dk/da/brugbyen/brug-steder-i-byen/leg/legepladser/find-en-legeplads
Kilde: http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/friluftsomrader/lekeplasser/

OFFENTLIGE LEKEPLASSER I KØBENHAVN

50% flere leker i byrommene på lørdager 
enn på tirsdager

OFFENTLIGE LEKEPLASSER I OSLO

LEKEOMRÅDER I OSLO
1:50.000

Sentrum Hele byen

Sentrum Hele byen

Tirsdag Lørdag

BARN PRIORITERES IKKE I BYROM I OSLO SENTRUM
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2) Veien til lekeplassen

Privat bilde, 
fjernet fra offentlig publisering



3) Lekeplassen i seg selv

Foto: Kito Fujio



Hvorfor oppstod lekeplassen?





Gate i New York tidlig1900-tallet



Alle ønsker det beste for barna. Fokuset 
på sikkerhet blir stadig mer gjeldende ikke 
bare i utformingen av lekeplasser, men i 
samfunnet generelt.



David Derbyshire, 2007



Hva møter deg som formgir lekeplasser? 



Finnes det en egen godkjenningsordning 
for lekeplassutstyr?

Svar: Nei, det finnes ingen godkjenningsordning for lekeplassutstyr.  Tilbyder/eier er selv 
ansvarlig for at utstyret er i henhold til regelverket, se produktkontrolloven, 
lekeplassutstyrforskriften og interkontrollforskriften.

Kapitteloversikt:

    Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner (§§ 1 - 4)
    Kapittel 2. Generelle krav (§5)
    Kapittel 3. Fysiske og mekaniske egenskaper (§6)
    Kapittel 4. Brann- og eksplosjonsegenskaper (§7)
    Kapittel 5. Kjemiske egenskaper (§8)
    Kapittel 6. Elektriske egenskaper (§9)
    Kapittel 7. Andre egenskaper ved lekeplassutstyr (§§ 10 - 13)
    Kapittel 8. Merking, produktinformasjon og emballering (§§ 14 - 15)
    Kapittel 9. Vedlikehold (§16)
    Kapittel 10. Unntak, tilsyn, tvangsmulkt, klage, straff (§§ 17 - 22)
    Vedlegg 1. Følgende produkter er unntatt fra forskriften, forutsatt at de 
    ikke markedsføres som lekeplassutstyr

Ofte stilte spørsmål, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap:

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr



En sammenligning med 
andre bygg og sikkerhet



Powerhouse svart, snøhetta

Sikkerhet har alltid vært viktig innenfor 
bygg.

Klimaendringene er en ny samfunns-
utfordring vi snakker mye om, og som det 
derfor er naturlig å møte gjennom våre 
prosjekter.

Men vi har ikke glemt hva vi vil med 
arkitekturen.



Vi pakker inn barna våre i vatt, media skaper frykt for å sende barna alene ut i gatene, 
og vi kjører ut av lokalmiljøet for å organisere fremtidens generasjon i lag og idrett. 

Kan vi bare skylde på sikkerhetsfokuset? 

Eller er det vi som har glemt hva vil vi med lekeplassen?

Tryggere lek med tilpasset fallunderlag

Oppbygging av fallunderlaget



De ulike lekeplassenes verdisyn
– et tilbakeblikk



På starten av 1900-tallet var lekeplassen et sosialt virkemiddel for å bedre den mentale og psykiske 
helsen til barn fra fattige familier. Lekeplass Bronx Park, 1911



På 1930-tallet var hovedideen bak lekeplassene at de skulle bygge på 
naturmaterialer. Jord, ild, sand og vann. Adventure playground, London 1958



- Skrapdeler, plankebiter og annet skrot som byggeklosser 
- Planlegging, skissering og bygging skaper engasjement og samarbeid som 
  fokuserer på likheter fremfor ulikheter
- Prosessen stimulerer til kreativ utfoldelse, samtidig som barna lærer å måle, tegne, regne og bruke verktøy. 

Byggelekeplassen
Vektla: Samarbeidsevner, praktisk problemløsning, mestringsfølelse og kreativ utforskning. 
Kontakt med ild, vann og jord.



- Isamu Noguchi ”Play mountain”, 1933

- Starten på en tid hvor mange kunstnere begynte å interessere seg for   
  lekeplasser som kunne inspirere til en mer abstrakt form for lek. 

Kunstlekeplassen
Vektla: En annerkjennelse av barnas estetiske behov for lek og undring.



 

Isamu Noguchi. Model for United Nations Playground. 1952

Noguochis arbeider satt i gang en diskusjon rundt 
meningen med lekeplasser i USA. 

Tom Hess, redaktør i Art News: lekeplassen bør,  i 
motsetning til å fortelle barna hva de skal gjøre, 
være et sted for endeløs utforsking. 

Dette er like aktuelt i dag.



1949 ble Egon Møller-Nielsens leke-skulptur Tufsen oppført i Stockholm



I 1954 annonserte MoMA i samarbeid med leke-utstyrprodusenten Creative 
Playthings og Parents Magazine en konkurranse om lekeskulpturer

Viktigheten av å forbinde lek, kunst, utdanning og offentlig rom stod sterkt i tiden, og 
lekeplassen var en arena hvor kunsten kunne utspille seg fritt. 



På 1960-tallet blomstret nabolagstankegangen og de selvbygde lekeplassene fylte 
byene våre. Fra “Do It Your Self Playgrounds”, M Paul Friedberg 1976

På 1960-tallet blomstret nabolagstankegangen og de selvbygde lekeplassene fylte byene våre. Fra 
“Do It Your Self Playgrounds”, M Paul Friedberg 1976



Det franske kollektivet Group Ludic ble dannet i 1968 og laget i samarbeid med 
barn flere lekeplasser basert på modulbaserte industrimaterialer.



På 1980-tallet stagnerte på mange måter denne sosiale og politiske 
drømmen, og standariserte apparater overtok og definerte lekeplassene.

Med unntak av naturlekeplassen.



Helle Nebelong, 
Valbyparken, 2011

Forskning innenfor miljøpsykologien peker på betydningen av det grønne i forbindelse med stressmestring. 

Naturlekeplassen
Vektlgger: Kjærlighet for naturen, psykisk helse, mestringsfølelse og kreativ utforskning.



Naturlige og formbare materialer kan flyttes på og arrangeres fritt og på denne måten 
stimulere til samarbeid og kreativ utvikling.  

Ofte mulighet for større risiko

Diana, Princess of Wales’ 
Memorial Playground, 
Kensington Gardens, 
London

“The aim is to let children 
decide in which way they 
want to play, rather than 
having the way they play 
dictated by the landscape."





Dagens standariserte lekeplass
Vanskelig å se hvilke verdier som ligger til grunn, annet enn et ønske om “Fast play”





- Akkurat det samme som inne i Klasserommet, på judo, på fotballbanen etc...



Det er fint at lekeplasser er med på å fremme sosial og motorisk utvikling, og 
det er lett å argumentere for dette aspektet fordi det gir målbare resultater. 



Lek behøver nødvendigvis ikke har noe annet formål enn den sansbare opplevelsen i seg selv. 
Gjennomå leke kommer vi i kontakt med vår indre sansbare verden. Vi lærer å kjenne oss selv.



Fri lek er viktig for å gi barna en indre trygghet. Det er synd om barna kun definerer seg selv ut fra de 
aktivitetene og målbare oppgavene de mestrer, særlig fordi det kan skape usikkerhet når barna skal 
ut i omgivelser hvor disse aktivitetene ikke lenger er til stede.



Kan lekeplassen fremme sikkerhet på andre 
nivåer?

Normal sikkerhet er selvfølgelig viktig på lekeplasser, men jeg er ikke alene om å ønske meg at vi hever 
blikket og reflekterer rundt hvordan lekeplassene kan gi barna andre verktøy for en usikker framtid.



Kan risiko være sikkert?



The Times, 19. jan 2019



Å ta risikable valg er risikabelt, men det er helt uungåelig. Risiko er ikke det samme som reel fare. 



Studier viser at barn som lar være å ta risikable valg, også velger dette senere i livet.
Vi må trene frykten for å motvirke at den kommer.



Ved å la barna utfordre seg selv styrkes mestringfølelsen og selvbildet.
Individets egen forventning om å mestre er avgjørende for om man går inn i en utfordring 
eller ikke.

SkatePal-project, Palestina



Barn som får gå alene til venner og aktiviteter, styrker troen på at de selv kan ta steget alene ut i verden.



Hvis du ikke lærer å kontrollere farer, så blir de farligere



Hvis lekeplassen ikke kan tilby riskio, så flyker barna til anre arenaer.

Play England: “if play is not exciting and attractive, it will fail, no matter how ‘safe’ it is.”



Engelske studier viser at for hver 10 000 time barn leker i parken fører det til 
gjennomsnittlig en tur på sykehuset, mens det på fotballbanen fører til ti.

Hvis det er greit å slå seg på fotballtrening eller i turnhallen, hvorfor er det da 
så farlig på lekeplassen?



Hvor sikre er egentlig våre materialvalg?





Är fallskydd och multiplaner en källa 
till mikroplaster?
JENS ANDERSEN HÖRMAN 2017 
MVEM03 EXAMENSARBETE FÖR MAGISTEREXAMEN 15 HP 
MILJÖVETENSKAP | LUNDS UNIVERSITET

 

 

 

Jens Andersen Hörman 2017:
"All identified rubber 
based fall protection and 
multicourts causes release of 
microplastics"



Hvor bærekraftig er et samfunn der 
ingen kan samarbeide?



Maker Faire Austin: Teeter Totter Karusell, ukjent



The Brutalist playground, 
Simon Terril & Assemble

Guro Giske, Rådhusplassen 1996



Adventure playground, Leonardo’s Basement, Minneapolis Remida, Trondheim



Hvordan skal vi møte fremtiden uten fantasi?

Og hva er et samfunn uten drømmer?



Sandkassen ble introdusert i Berlins offentlige parker i 1850, etter tanker fra pedagogen Friedrich Froebel.



Kolle, Berlin Lekeskulptur Japan, kunstner ukjent. Foto: Kito Fujio

La Gollem, Niki de Saint Palle, JerusalemSwarovski playtower, Snøhetta



Pop up playground, New York

The Park Project, Sreejata Roy, New Dehli 2008-2009

Geoparken, Stavanger

Lekeskulptur Japan, kunstner ukjent. Foto: Kito Fujio



Josef Brown, Modell for “Whale Yard”, 1955

Baltic Street Adventure Playground, Assemble Asbjørn Flemmen, Tarzanlekeplass, Kvam

Josef Brown med studenter, Klatreinnstallaskon, Central Park, New York, 1967



Karl’s Climing Silos, Wustermark, Tyskland

Supermachine Studio, Thailand

Kinya Maruyama, Nantes

Hans Henrik Øhlers, Snippen, Oslo



Trenger vi flere verktøy?

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 



Det tvinger oss til å spørre:

Hva vil jeg med denne lekeplassen?



Kan jeg legge tilrette for kalkulert risiko?



Hvilke elementer stimulerer til samarbeid?



Kan jeg bygge den av bærekraftige materialer?



Hva kan jeg gjøre for å stimulere til kreativitet?



Er lekeplassen sansbar?



Er det viktig med natur her?



Gir lekeplassen mulighet for motorisk utfordring?



Så kan vi sikkert ordne den sikkerheten



For vi trenger steder som åpner for fri lek, undring og fantasi. Det er mange som mener noe 
om hvordan barn skal organisere hverdagen sin. Lekeplassen bør gjøre det motsatte, nemlig 
tilrettelegge for en bruk vi voksne ikke kjenner. 



“Woods of Net”, Toshiko Horiuchi MacAdam Superkilen, København 2016

Jeg drømmer fortsatt om en lekeplass som får meg til å føle meg maktesløs. 
Et sted hvor barna mine kan få drømme, føle og sanse i en verden ingen har sett før.



Takk


