
   

 

 

 

 

 

Rapport 2016 
Projekt 1:2014 
Platser för lek 
- en antologi om svenska lekplatser förr och nu 

Märit Jansson 



Märit Jansson 
2016-07-04 
 

1 
 

ARQ 1: 2014 

 

Slutrapport för projektet  

Platser för lek: en antologi om svenska lekplatser förr och nu 
 

Beskrivning av projektet 

Det här projektet har syftat till att sammanställa och sprida kunskap om lekplatser i Sverige till en 

bred målgrupp, med fokus på att informera praktiker och studerande inom samhällsplanering, 

arkitektur, landskapsarkitektur, pedagogik och historia. Det har gjorts genom att belysa flera aspekter 

av lekplatsers utveckling historiskt, idag och i framtiden. Hållbar utveckling utifrån sociala (samt 

socioekonomiska och kulturhistoriska), ekologiska och ekonomiska perspektiv har varit i fokus.  

 

Projektet har genomförts i samarbete mellan forskare som på olika sätt har berört lekplatsers 

utveckling i sitt arbete. En antologi – ”Plats för lek – svenska lekplatser förr och nu” – har getts ut i 

bokform genom förlaget Svensk byggtjänst. Den kommer även att ges ut elektroniskt, som e-bok, 

genom samma förlag. Arbetet har genomförts i dialog mellan kapitelförfattarna och med stöd av en 

referensgrupp bestående av universitetslärare/-forskare samt praktiker: Anna Lenninger (Lenninger 

Lek & Landskap), Caroline Larsson (Malmö stad), Maria Nordström (SLU/LU) och Maria Kylin 

(SLU). Märit Jansson och Åsa Klintborg Ahlklo (SLU) är redaktörer för antologin. 

 

Projektets genomförande 

Projektet startade under september 2014 med planering av enskilda kapitel genom synopsisskrivande. 

Den 3 december 2014 träffades kapitelförfattarna och referensgruppen i Alnarp för ett inledande 

seminarium kring de olika kapitlens inriktning. Därefter skrevs mer omfattande kapitelutkast som 

diskuterades vid ett gemensamt seminarium i Ultuna den 24 april. Kapitlen lämnades till redaktörerna 

i slutet av juni 2015, bearbetades redaktionellt under sommaren och diskuterades återigen vid ett 

avslutande seminarium i Alnarp den 17 september. I januari 2016 skickades det omarbetade 

materialet till förlaget Svensk byggtjänst som sammanställde ett första korrektur för granskning i 

februari, och därefter i mars och maj efter nya justeringar. Antologin gick i tryck i maj och gavs ut i 

bokform i juni 2016. Den kommer framöver även att ges ut som e-bok. 

 

Ekonomisk redogörelse 

Projektet har beviljats finansiering om totalt 385 000 kr från:  

ARQ (150 000 kr, använt för skrivarbete) 

FFNS stiftelse och Magnus Bergvalls stiftelse (75 000 kr samt 50 000 kr, använt för tryck, 

bearbetning, material, resor och seminarier) 

Framtidsplattformen FUSE (SLU) (50 000 kr, använt för projektledning/samordning) 

Konung Gustav VI Adolfs fond och Estrid Ericssons stiftelse (35 000 kr samt 25 000 kr, använt 

för tryck) 

Den totala summan ligger strax under målet om 400 000 kr men har varit tillräcklig för att kunna 

genomföra projektet. Samtliga projektmedel har nu förbrukats. 
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Projektets resultat 

Arbetet har resulterat i en antologi med titeln ”Plats för lek – svenska lekplatser förr och nu”. Den 

omfattar 200 sidor och innehåller tio kapitel, enligt följande: 

 

 Introduktion – Märit Jansson, Åsa Klintborg Ahlklo 

 Barn väljer med sina fötter – observera och testa leken – Eva Norén-Björn 

 Hundra år av lekplatshistoria 1850-1950 – Catharina Nolin 

 Leka i Lund – en alldeles vanlig historia – Åsa Klintborg Ahlklo 

 Fri lek och fasta normer – om lekplatsernas reglering – Märit Jansson, Eivor Bucht, Stina Bodelius 

 Bostadsgården – en hotad lekmiljö när staden förtätas – Eva Kristensson 

 Utmaningen är en lekplats för alla – Maria Prellwitz 

 Hur har det gått med visioner och ambitioner kring barns lekmiljöer? – Eva Norén-Björn 

 Lekplatser idag och i framtiden – tankar om hållbar utveckling – Märit Jansson 

 Lekplatsen i parken – en mötesplats i stadsdelen nu som förr – Ulla Berglund 

  

Antologin ger såväl en överblick som en fördjupning i ämnet. Kunskap om lekplatser bearbetas och 

belyses från flera perspektiv så att de sätts in i ett större sammanhang, där deras värden, 

utvecklingsbehov och bidrag till en hållbar utveckling idag och i framtiden tydliggörs. 

 

Följande är framsida och utdrag ur antologin: 
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Att utveckla lekplatser kan kräva både nya koncept och historiska perspektiv. Anlag-
da lekplatser har funnits i Sverige sedan slutet av 1800-talet. De ger plats åt barns 
livsviktiga lek utomhus, men deras utveckling har både hyllats och kritiserats. Den 
här boken handlar om lekplatsen förr och nu – som idé, plats, utmaning och möjlig-
het.

Tidigare normer garanterade att yta för lek avsattes på ett sätt som enkelt kun-
de hanteras inom planering. Men sedan 1990-talet pågår en omfattande föränd-
ringsprocess. Många lekplatser och andra lekmiljöer har försvunnit med nya krav 
och  ideal, förtätning av stadsmiljöer och ekonomiska nedskärningar. Framtiden för 
barns plats för lek, på lekplatser liksom på andra ställen i närmiljön, är osäker. Det är 
dags att se värdet av dagens lekplatser – och att utveckla morgondagens.

PLATS FÖR LEK riktar sig till dig som arbetar med planering, gestaltning och förvalt-
ning av bebyggd miljö, parker och lekmiljöer, men även till dig som är beslutsfattare 
eller har intresse för frågor kring barns plats för lek förr och nu.
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Barn väljer med sina fötter – observera  
och testa leken

Förord

Den här boken innehåller bidrag från forskare med varierande bak-
grund, men som alla har erfarenheter från studier av svenska lekplatser. 
Bidragen beskriver tillkomst, roll och utvecklingsbehov från en mängd 
olika utgångspunkter. På så vis speglas en mångfald av aspekter när 
det gäller svenska lekplatser förr och nu. Boken riktar sig till dig som 
arbetar med – eller utbildar dig inom – planering, gestaltning och för-
valtning av bebyggd miljö, parker och lekmiljöer, men även till dig som 
är beslutsfattare eller har intresse för frågor kring barns plats i staden, 
synen på barn i samhället, liksom stadens gröna kulturarv och historia 
och en hållbar stadsutveckling. 

Vår ambition är att sprida kunskap om svenska lekplatsers utveck-
ling förr och nu, som platser skapade för barn av vuxna med höga 
ambitioner, ge lekplatserna uppmärksamhet ur kulturhistoriska, arki-
tektoniska och sociala perspektiv och framföra idéer för dagens och 
morgondagens lekplatskoncept som en del av en hållbar utveckling. 
Vi vill berätta att lekplatser är intressanta ur många synvinklar och har 
stor potential, men också att det återigen behövs tid och resurser för 
barns lekmiljöer. Det handlar om att ge plats för den livsviktiga leken. 
Vi hoppas att du får stor nytta av boken, och att den kan bidra med 
både information och inspiration. 

Författare
Märit Jansson är universitetslektor vid Institutionen för landskaps-
arkitektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp. 
Åsa Klintborg Ahlklo är forskare vid Institutionen för landskapsarki-
tektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp.
Eva Norén-Björn är psykolog och har en bakgrund bland annat vid 
Lärarhögskolan i Stockholm samt som projektledare vid Lekmiljö-
rådet, Barnmiljörådet och Barnombudsmannen. 
Catharina Nolin är docent och universitetslektor vid Institutionen för 
kultur och estetik, Stockholms universitet. 
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Eivor Bucht är professor emerita vid Institutionen för landskapsarki-
tektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp. 
Stina Bodelius är forskningsassistent vid Institutionen för landskaps-
arkitektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp. 
Eva Kristensson är universitetslektor vid Institutionen för landskaps-
arkitektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp. 
Maria Prellwitz är universitetslektor vid Institutionen för hälsoveten-
skap, Luleå tekniska universitet.
Ulla Berglund är docent och universitetslektor vid Institutionen för 
stad och land, SLU i Ultuna.

Författare och referensgrupp samlade i lekvänliga Alnarpsparken, från vän-
ster: Maria Prellwitz, Åsa Klintborg Ahlklo, Eivor Bucht, Märit Jansson, Ulla 
Berglund, Maria Kylin, Eva Kristensson, Eva Norén-Björn, Anna Lenninger och 
Caroline Larsson (Catharina Nolin, Stina Bodelius och Maria Nordström saknas 
på bilden). Foto: Hanna Fors.
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L
eken är livsviktig och måste få ta plats. Barn bär leken med sig 

och söker efter möjligheter för den. Därför behövs utrymme för 

barn i en rik och varierad miljö. Att leka utomhus har särskilda 

kvaliteter, men hur barn ska ges tillgång till utemiljön är inte 

självklart idag. Ett vanligt sätt att ge barn plats för lek utomhus, sedan 

över hundra år tillbaka, är att anordna lekplatser. Vi vet alla ungefär vad 

en lekplats är och hur den brukar se ut, men kanske mindre om den ut-

veckling som har lett fram till dagens lekplatser, lekplatsernas betydel-

se ur olika perspektiv och hur de kan utvecklas vidare. Den här boken 

handlar om lekplatser i Sverige såväl historiskt som idag och framöver.

Varför svenska lekplatser förr och nu?
Lekplatser började anläggas mer allmänt i svenska parker under slutet 
av 1800-talet. De blev på några decennier ett vanligt inslag i den be-
byggda miljön. Samtidigt kritiserades och debatterades de som samhäl-
lets lösning på behovet av plats för barn och deras lek. Lekplatsernas 
utveckling speglar samhällets och stadens utveckling, och inte minst 
synen på barn och barndom. Idag ifrågasätts ofta behovet av plats för 
lek, både att avsätta särskilda lekplatser och att ge tillgång till andra 
ytor och miljöer som barn kan använda i sin lek. Många lekplatser 
och andra lekmiljöer har också försvunnit med nya ideal, förtätning 
av stadsmiljöer och ekonomiska nedskärningar i offentlig förvaltning. 
Den anlagda lekplatsens framtid är osäker och barns plats för lek – på 
lekplatser liksom på andra platser i närmiljön – är hotad. 

Märit Jansson & Åsa Klintborg Ahlklo

Introduktion
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Tack

V
i vill tacka alla som på olika sätt har bidragit till vårt arbete med 

den här boken, som har uppmuntrat våra idéer och som har 

kommit med tips och råd längs vägen. Ett särskilt tack riktar vi 

till den kunniga referensgrupp som har följt arbetsprocessen, 

gett konstruktiv kritik och påverkat boken till det bättre: Caroline Larsson, 

lekplatsansvarig på gatukontoret i Malmö stad, Anna Lenninger vid Len-

ninger Lek & Landskap, Maria Kylin, universitetslektor vid Institutionen 

för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU i Alnarp och Maria 

Nordström, docent vid Lunds Universitet och gästforskare vid Institutionen 

för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU i Alnarp, som ock-

så sedan många år arbetar med barnvänlig stadsplanering på uppdrag för 

Stockholms stad.

Den här boken har tillkommit med finansiering från följande anslagsgivare:

ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning

FFNS stiftelse för forskning, utveckling och utbildning

Magnus Bergvalls stiftelse

Framtidsplattformen FUSE vid SLU

Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Estrid Ericsons stiftelse
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