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- Vårt mål med denne typen leker er også å 
øke den fysiske aktiviteten blant barn og 
unge, framholder Gulsvik. - Men de 
interaktive lekene er så spennende at de 
også engasjerer voksne. I Nederland er 
den interaktive buen for eksempel instal-
lert på flere omsorgsinstitusjoner for 
eldre. Lekene er utviklet slik at de skal 
være inkluderende – alle skal kunne delta, 
legger han til. - Vi ønsker å tone ned 
fokuset på alder og brukergrupper. Det bør 
egentlig ikke være noen klare grenser for 
hvem som bruker disse tilbudene.

Brukervennlig og robust
Ettersom lekene i tillegg til den fysiske 
utformingen er basert på programmering 
og nedlasting av applikasjoner fra mobil-
telefon, kan spillene endres, og variasjons-
bredden kan øke etter hvert som stadig nye 
spillmuligheter blir utviklet og markedsført. 
Utviklerne har lagt vekt på at lekene skal 
være lett tilgjengelige. - Det trengs ingen 
omfattende og kjedelig instruksjon før man 
setter i gang. For de fleste lekene er det 
bare å trykke på en knapp, så er man i gang, 
smiler Myrbråten.

I Nederland er det nå til sammen 
installert 270 interaktive leker, fordelt på 
de fem ulike produktene. De er derfor 
godt utprøvd, og alle er testet i svært 
varierende klima – Lappset har hoved-
kontor i Rovaniemi nord i Finland – og 
mot de fleste tenkelige måtene det kan 
utøves hærverk. - Produktene skal tåle 
«juling», sier Christian Gulsvik. - Hvert 
produkt selges med en obligatorisk 
servicepakke. Det er sjelden vi behøver å 

møte fram på stedet, fordi feilene som 
oftest kan rettes ved fjernstyring fra 
Nederland. Servicepakken omfatter 
derfor først og fremst styring, justering, 
rapportering og feilmeldingstjeneste. Det 
hender vi oppdager feil før kunden har 
oppdaget feilen, ettersom Lekolar har 
tilgang til alle installasjonene i Norge 
(unntatt Fono), og Lappset kan følge med 
på alle installasjonene i hele verden.

Kommuniserer pr. mobiltelefon
Lekolar har i lang tid hatt et omfattende 
sortiment av leker og innemøblering til 
barnemiljøer. Men når det nederlandske 
selskapet Yalp i 2015 valgt å begynne å 
eksportere de interaktive lekene firmaet 
hadde utviklet, ble interaktive leker for 

utemiljøer en ny del av Lekolars porte - 
følje. Disse lekene er utviklet for bruk i 
røffe utemiljøer, men det er selvsagt også 
mulig å installere dem innendørs. Leko-
lar satser stort på til budet innen interak-
tiv lek, noe blant annet de besøkende til 
Hagemessen på Lillestrøm i år fikk 
erfare. Her var den store standen til 
Lekolar ett av stedene som fikk størst 
oppslutning, ikke minst blant barn som 
ville prøve spillet Memo. 

Interaktiv lek gir økt 
 fysiske aktivitet

- Vi mener at Lekolar har kommet lengst her i landet med 
tilbud innen interaktiv lek, sier Christian Gulsvik og Chriss 
Myrbråten, som er salgsansvarlige for denne typen utelek 
utviklet av det nederlandske firmaet Yalp, et søsterselskap til 
Lappset. - Vi ønsker at barn skal leke mer variert igjen. Ball-
binger og tradisjonelle lekeapparater gir ofte få variasjons-
muligheter for barns utfoldelse.

TEKST: OLE BILLING HANSEN

Skyt hardt! Nederlandske ungdommer 
spiller Sutu. Foto: Yalp
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Sona aktiviserer folk i alle aldere. Foto: Yalp
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Lekolar har nå åtte ansatte som jobber 
med interaktiv lek, i tillegg til en ansatt 
som tar seg av anbud. - Vi har et mål om 
at det skal være installert ti produkter her 
i landet innen året er omme, sier salgssjef 
Espen Mehammer. - Så langt er det 
interaktive leker fra Lekolar fem-seks 
ulike steder her i landet, så jeg synes vi 
ligger godt an til å nå målet vårt.

De første interaktive lekene var basert 
på kommunikasjon via internett. - Produ-
senten erfarte raskt at det blir for ustabilt. 
For hver gang nettet falt ned, måtte 
lekene installeres på nytt. I dag er alle 
lekene basert på det atskillig mer stabile 
3G mobilnettet, sier representantene for 
Lekolar. Lekene kommuniserer med en 
felles server i Nederland.

Interaktiv bue
Det første interaktive produktet i Lekolars 
sortiment ble utviklet i Nederland i 2007. 
Sona er en interaktiv bue. Buen er utstyrt 
med et kamera montert øverst. Dette ser alt 
som foregår under buen. Høyttalere spiller 
musikk og gir beskjed om hva deltakerne 
skal gjøre av lek eller dans under buen. Det 
er utviklet mer enn ti ulike spill til Sona. 
Buen produseres i standardfargen oransje, 
men andre farger kan leveres på forespørsel 
og mot en ekstrakostnad. 

De skolene som har installert Sona, 
erfarer at den er blitt svært populær. Det 
kan være vanskelig å få elevene inn etter 
friminuttene. Men kunden programme-
rer leken selv, så den kan enkelt skrus av i 
de periodene skolen ønsker det. 

Dersom den interaktive leken er satt 
opp i en park eller et annet offentlig sted, 
kan det være ønskelig å legge inn en 
stopptid om kvelden, og lydnivået kan 
dempes. - Nå er det ikke lydnivået fra 
selve installasjonen som gir mest støy 
– det er deltakerne i leken. Likevel bør 
den som tenker å satse på interaktiv lek, 
vurdere nøye hvor leken blir plassert, sier 
de salgsansvarlige. - Strategisk plassering 
av en interaktiv lek kan faktisk bidra til å 
redusere støy der den er uønsket, for 
erfaring viser at disse lekene er så attrak-
tive at de blir samlingspunkter, og ved 
rett plassering kan de jo faktisk bidra til å 
redusere støy nær bolighus og steder der 
man ønsker mer ro utover kvelden, 
legger Myrbråten til.

Interaktiv fotballvegg
Det neste interaktive produktet som ble 
utviklet, er den interaktive fotballveggen 
Sutu. Den kan være et alternativ til en 
ballbinge og har ti standardspill, men i 
tillegg muligheter for andre spill og 

konkurranser. Veggen er utstyrt med en 
trykk følsom sensor, LED-lys og høyttalere. 
En populær konkurranseform er å se 
hvem som greier å treffe veggen med 
størst kraft. Og ettersom veggen kommu-
niserer med en felles server, kan konkur-
ransen enkelt utvides til å inkludere 
tilsvarende vegger andre steder i Norge 
eller verden. - Mulighetene er mange, og 
med fotballveggen er det lagt til rette for 
utvikling av enda mer interaktivitet, sier 
Gulsvik.
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I Nederland og Tyskland er fotballveg-
gen installert ved flere fotballarenaer, 
betalt av fotballklubbens sponsorer som 
et gratis tilbud til supporterne. Dette er 
blitt svært populært.

Undervisning og lek
Memo er en installasjon som særlig er 
beregnet på skoler, som en del av under-
visningstilbudet i matematikk og andre 
fag. Memo består av stolper plassert ut på 
et gulv med mønstret dekke. Hver stolpe 
kan lyse opp i ulike farger, og de har et 
tekstfelt der det kan gis tall- eller tekst-
oppgaver. Foreløpig ligger det syv ulike 
spillmuligheter i Memo.

I dette spillet er det for eksempel lagt 
inn matematikkoppgaver, og det kan 
arrangeres konkurranser mellom de 
skolene som har denne leken. Vanskelig-
hetsgraden øker etter hvert utover i 
spillet, så det er om å gjøre å beholde 
konsentrasjonen. Litt fram i tid vil det bli 
mulig for den enkelte lærer å legge inn 
oppgaver beregnet på vedkommendes 
egen klasse. 

Memo ble demonstrert på Hagemessen 
i år. - Det var spesielt morsomt å se hvor 
små barn som lot seg engasjere av dette 
spillet. Og selv om de ikke helt fikk med 
seg reglene, laget de sine egne regler, og 
hadde det like gøy. Foreldrene hadde 
problemer med å få med seg noen av 
barna videre, smiler Gulsvik, som legger 

til at Lekolar satset betydelige ressurser 
på Hagemessen. Det var ikke nødvendig-
vis for å treffe så mange landskapsarki-
tekter og andre planleggere, men for å 
treffe foreldre i FAU og andre foresatte som 
kan informere og påvirke kommunene til å 
investere i interaktiv lek. - Ingen andre 
her i landet har akkurat disse produkte-
ne, og når foresatte blir informert om 
mulighetene, vil ryktet spre seg. Og slik 
oppstår jo et marked, mener represen-
tantene for Lekolar.

Produktene fra Yalp kan programmeres 
til å spille på ulike språk. Slik kan de også 
bidra til språkopplæring.

Musikk for enhver smak
Fono blir omtalt som «en interaktiv disc 
jockey-benk i betong». Den finnes nå 
også med innslag av tre. Dette er den 
eneste av de interaktive lekene som ikke 
er koblet opp mot mobilnettet. Det er en 
flyttbar benk, som i betongversjon veier 
1500 kg. Solceller på taket sørger for 
strøm, men for at installasjonen skal få 
tilstrekkelig med strøm også i vinterhalv-
året hos oss, anbefaler Lekolar at den blir 
koblet til strømnettet. DJ-benken funge-
rer slik at den forsterker lyden fra tele-
fonens høyttaler. Brukerne laster ned 
musikk til sin egen mobiltelefon, og 
telefonen legges på DJ-benken, som så 
bringer lyden ut gjennom høyt talere. Det 
finnes flere DJ-effekter i benken, slik som 

scratching, loop, pitch, volum og crossfa-
der. Funksjonene blir styrt via touch-screen. 

Målgruppen for bruk av Fono er først 
og fremst tenåringer. Erfaring viser at 
DJ-benken raskt blir et treffsted der man 
kan velge musikk ut ifra hva del takerne 
selv ønsker. Lekolar samarbeider med DJ 
Booking Norge AS, som kan arrangere 
DJ-skoler for unge lovende disc jockeyer.

Multisport
Det nyeste produktet innen interaktiv lek 
fra Yalp er Toro fra 2015. Den kan enklest 
beskrives som en multisportarena, en 
firkantet binge med lave vegger og 
inndelt i fire kvadrater av ulik farge. I 
hver av de fire veggene sitter en trykk-
følsom skjerm på samme måte som på 
fotballveggen Sutu. Toro tilbyr flere ulike 
ballspill. I Nederland ble den blant annet 
utviklet for at det kunne spilles interaktiv 
landhockey, en sport som har stor ut-
bredelse der. For de nordiske landene er det 
nå utviklet en modell som kan islegges, slik 
at deltakerne kan velge å spille interaktiv 
ishockey. - Toro er det inter aktive produktet 
som desidert gir deltakerne størst fysisk 
aktivitet, framholder Christian Gulsvik. 
Produktet tilbys i dag med seks spill installert, 
men det kommer stadig nye.

Innovasjon
- Hvor lang tid tar det før Yalp-produkt-
ene får konkurranse fra tilsvarende, og 
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Memo læringslek. Foto: Yalp

- Barn i alle aldere fortjener større variasjon 
i leketilbudet, og da er interaktive leker gode 
alternativer, sier f.v. Chriss Myrbråten, Christian 
Gulsvik og Espen Mehammer i Lekolar.  
- Sommerens stor oppmerksomhet om 
fenomenet Pokémon og den økte fysiske 
 aktiviteten det har ført til, bør inspirere til økt 
bruk av interaktivitet. Foto: Ole Billing Hansen
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trolig billigere, produkter fra Øst-Asia, 
undrer vi, med referanse til hva som 
gjerne skjer med produkter utviklet i 
Vesten. - Vi tror Yalp og Lappset ligger så 
langt framme med innovasjon at det vil 
bli vanskelig å ta opp konkurransen, sier 
Gulsvik, som viser til at det finnes patent-
rettigheter knyttet til produktene. Dessu-
ten foregår det stadig utviklingsarbeid 
som skal gjøre produktene enda mer 
innholdsrike og attraktive. - Vi samarbei-
der med profesjonelle utøvere, for eksem-
pel DJ’er, i utviklingen av nye tilbud. Det 
vil komme nytt tilbehør etter hvert.

Representantene for Lekolar understrek-
er at en fordel med de interaktive lekene er 
at variasjon og stadig nye muligheter gjør at 
produktene beholder attraksjonsverdien 
over tid. - De skal være like populære etter 
for eksempel tre eller fem år, som da de var 
nye. Det skyldes fleksibiliteten, og at 
deltakerne selv ofte lager egne opplegg og 
regler for bruken av installasjonene.

Alle de fem produktene er enkle å 
montere. Monteringen kan utføres av 

enhver anleggsgartner, og Fono kommer 
jo ferdig montert. Det eneste som trengs 
er en elektriker som kan koble produktet 
til strømnettet. De fem interaktive lekene 
er beskrevet med ord og filmsnutter på 

Yalps hjemmeside www.yalpinteractive.
com. Det er først når man ser produktene 
i aktiv bruk at man får et reelt inntrykk 
av hvordan de fungerer. ■

Toro egner seg for landhockey og andre lagspill. Foto: Yalp

33 06 19 10torpmaskin.no

post@torpmaskin.noTa kontakt for et godt tilbud

• Vingene svinger 180 grader 
• Solid og enkelt pendel oppheng. 
• Smørbare utløser bolter
• Hovedskjær svinger 45 grader H/V.
• Sikkerhetsventil på alle sylindere.
• Kan leveres med mange typer          

innfestninger.

Perfekt til rydding av store plasser, 
samtidig som den er smidig 
også på trange plasser. Bladets 
utforming gjør at snøen «ruller» 
godt! Slitestålet er oppdelt i 
seksjoner og fjærbelastet. Fås i 9 
størrelser 3,35m og til 6,70m.

Vama U-plog Finsk kvalitet!

Send oss din adresse, 
så sender vi vår nye 
Produktkatalog 
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