
EX0860 Självständigt arbete i ämnet landskapsarkitektur vt 2021 

 

Preliminärt SCHEMA 2020-12-19 
 

Tillfälle 1: Kursintroduktion och övning 1 

18 januari kl. 9.00-11.00 

Lokal: https://slu-se.zoom.us/j/63973966872 
 
Lösenord: 738059 

Åsa Ahrland och Sofia Sandqvist, Institutionen för stad och land. 

• Upprop 

• Genomgång av studiehandledningen (skickas ut via mail i förväg och finns på 
CANVAS) 

• Övning 1: Arbetsplan 

 

Tillfälle 2: Tema: Att göra en vetenskaplig undersökning.  

Introduktion övning 2 

21 januari kl. 9.00- 12.00 

Lokal: https://slu-se.zoom.us/j/67187052718 

Lösenord: 208849 

Åsa Ahrland, Sofia Sandqvist, Rolf Johansson, Ulla Myhr, Institutionen för stad och land 

Hur kan jag lägga upp mitt arbete? Hur väljer jag metod/-er? Hur kan ett teoretiskt 
perspektiv komma in? Hur kommer källkritik in i arbetet?  

 

Tillfälle 3: Seminarium: Redovisning övningsuppgift 2 

26 januari 9.00-11.00 

Lokal: https://slu-se.zoom.us/j/63708995834 

Lösenord:409654 

Åsa Ahrland och Sofia Sandqvist, Institutionen för stad och land 

 

Inlämning av arbetsplan på Canvas senast 

29 januari kl 16.00  

 

Tillfälle 4: Biblioteksövning 

5 februari, kl. 9.00-12.00 

https://slu-se.zoom.us/j/67187052718
https://slu-se.zoom.us/j/63708995834


Lokal: https://slu-se.zoom.us/j/69180957722 

Lösenord: 539121 

Malin Persson, SLU-Biblioteket, Ultuna 

Skriv ett bättre examensarbete - ha koll på informationssökning, referenser och 
upphovsrätt.  

Förbered gärna frågor rörande: 

• Hur söker jag vetenskapliga artiklar och annan information? 

• Fusk och plagiat 

• Upphovsrätt 

• Referenshantering 

• Vad kan biblioteket stå till tjänst med? 

 

Tillfälle 5: Tema: Akademiskt skrivande 

9 februari kl. 9.00-10.30 

Lokal: https://slu-se.zoom.us/j/62136558238 

Lösenord:768639 

Åsa Ahrland, Institutionen för stad och land  

Disposition. Den röda tråden. Problematisering. Akademiskt skrivsätt. Skrivprocessen. 

 

Tillfälle 6: Grupphandledning 

24 mars 

Tid och lokal meddelas inför seminariet 

 

Tillfälle 7: Arbetsseminarium 

5 maj  

Tid och lokal meddelas inför seminariet 

 

Tillfälle 8: Examensseminarium 

Ordinarie dag: 8 och 9 juni  

Uppsamlingsheat: 20 oktober 

Tid och lokal meddelas inför seminarierna. 

 

Individuell handledning enligt överenskommelse under kursens gång. 

 

https://slu-se.zoom.us/j/69180957722
https://slu-se.zoom.us/j/62136558238


Uppslag till Självständigt arbete i landskapsarkitektur: 
 
Hör av dig till kontaktpersonen innan du bestämmer dig och kolla upp att ämnet inte hunnit 
behandlas i något annat exjobb eller på annat sätt blivit inaktuellt. När det gäller den senare 
delen av listan är vi oklara över när förfrågningarna/tipsen kommit in. Vi tänker oss att även 
specifika projekt som avslutats kan ge inspiration till val av ämne.   
 
Gå gärna in och kika igen, ytterligare ämnen kan tillkomma. 
 
Åsa och Sofia 
 
 
Inkomna hösten/vintern 2020 
 
Universell utformning – anpassning av kulturmiljö för grupper med 
funktionsnedsättning 
 
KMV forum är branschkollegor till mig inom kulturmiljö. De söker kontakt med studenter 
som är intresserade av att skriva en uppsats. Jag citerar Hans Antonson på KMV: 
"Vi har ett Vinnovafinansierat projekt om universell utformning, dvs anpassning av 
kulturmiljö för olika grupper med funktionsnedsättning. 
Vi har en testbädd i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Har du några studenter som är 
intresserade av ett uppsatsämne?" 
Har ni tips på någon som ni tror skulle vara intresserad att få denna info? 
 
Vänliga hälsningar 
Emily Wade 
Landskapslaget 
0737078030 
 
 
Vill du skriva ex-jobb om hur utformning av grönytor kan påverka kolinlagring i mark? 
 
I så fall vill vi gärna handleda dig!  
Under 2020 har Bjerking gjort en kunskapssammanställning om vad som påverkar 
kolinlagring i mark och biomassa. Vi har funnit att det finns kunskapsluckor vad gäller 
kolinlagring i urbana miljöer. Vi vill bidra till att fylla dem luckorna med ny kunskap och 
hoppas att några studenter vill hjälpa oss.  
 
Frågor som behöver besvaras är: 
 
• Vad påverkar kolinlagring i mark & biomassa i urbana miljöer? 
• Hur kan kolinlagringen kvantifieras i en plantering? 
• Hur kan biokol bidra till kolinlagring och ökad tillväxt av biomassa? 
• Hur påverkar biokol mikrolivet i jorden? 
• Hur kan olika typer av urbana grönytor utformas för att gynna kolinlagring och 

samtidigt stärka biologisk mångfald och bidra till utomhusmiljöer som upplevs 
trygga och attraktiva? 

 



För dig som blivande landskapsarkitekt skulle ett upplägg kunna vara att utforma en eller 
några typplanteringar för någon av följande miljöer: 
  
• Refuger, rondeller och liknande ytor i stadsmiljö. 
• Park (inkl större  gräsytor). 
• Innergård på mark. 
• Innergård på terrassbjälklag. 
• Vägslänter motortrafikleder. Det vore också intressant att få reda på: 
o Hur stor kolinlagringen blir i mark och biomassa med olika tidsperspektiv 

(kvantitativt) 
o Hur planteringarna bör skötas för att maximera kolinlagring över tid? 
 
Vi har kontakt med bland annat Uppsalahem och Akademiska hus och det finns möjlighet att 
genomföra fallstudier inom deras områden. Förutsatt att Corona-restriktionerna medger det, 
finns det möjlighet att sitta på Bjerkings kontor på Strandbodgatan under ex-jobbet. 
 
Disa Löfvendahl 
disa.lofvendahl@bjerking.se 
 
 
Sydöstra stadsdelarna – Uppsala  
 
Uppsala kommun har tagit fram ett förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för de 
sydöstra stadsdelarna. Planen omfattar bl a Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna och ska vara 
vägledande i utvecklingen av området. 21 500 nya bostäder och 10 000–15 000 nya 
arbetsplatser planeras under perioden 2022/23 - 2050. Förslaget var ute på samråd våren 
2020. 
 
Det är således ett jätteprojekt med många delar, inkl. skolor, arbetsplatser osv och ett försök 
att utforma framtidens byggande med hänsyn till klimatpåverkan, naturresurser, 
vattenförsörjning osv. Detta hoppas man ska kunna ge erfarenheter som andra byggprojekt 
kan dra nytta av. Underlag finns på uppsala.se/sydostra. 
 
De första spadtagen väntas tas i ett område ungefär en dryg km rakt österut från Ultuna över 
Fyrisån utmed väg 255. Om man utgår från ICA-Sävja vid första rondellen efter Boländerna 
på 255:an så planerar man bygga därifrån och söderut på båda sidor om vägen, vilken på sikt 
är tänkt att förvandlas från landsväg till stadsgata. 
 
Som jag ser det är det två huvudfrågeställningar:  
Hur bygger man för att de nya stadsdelarna ska harmoniera med övriga Uppsala, dvs. hur 
koncentrerat ska man bygga? 
Hur man tar till vara på natur- och rekreationsvärden i omgivningarna? 
 
Det kommer bli en (förmodligen digital) utställning om projektet i jan/feb 2021 och därefter 
blir det fortsatt påverkansmöjligheter fram till slutet av 2021. 
Om det blir möjligt det vore trevligt med en utställning med en fysisk modell innan 
sommaren. 
 
Om några blir intresserade erbjuder jag mig att ordna en guidad tur.  
 

mailto:disa.lofvendahl@bjerking.se


Johanna Wiklander på Uppsala kommun leder projektet för utbyggnad av Uppsalas sydöstra 
stadsdelar. Hon ser gärna att studenter kom in med förslag och tar gärna emot samtal med 
frågor. Kontakter Uppsala kommun: Johanna Wiklander tel 018- 7279184 
Marie Nenzén tel 018-7274946  
 
Hälsningar Roland Westman (boende i området) tel 070-5084141 
Gestaltning för biologisk mångfald i boendemiljöer. Bostadsrättsföreningen Ekudden, 
Ulleråker, Uppsala 
 
Vi är en liten grupp inom bostadsrättsföreningens styrelse som arbetar med vår utemiljö. Då 
HSB uppmanar sina föreningar att anlägga ängar där det går, funderar vi på vad vi 
tillsammans med våra två grannföreningar som vi ingår en samfällighet kan göra här. 
 
Området omfattar en gammal ekallé och många gräsmattor, en del bara som breda kanter runt 
parkering och hus. Föreningen har tidigare satt lite fruktträd, men för övrigt är det mest gräs. 
Vi funderar nu på vad och hur man göra för att hjälpa den biologiska mångfalden och göra 
området ännu mer attraktivt. En hel del äng skulle förmodligen kunna gå bra. Fler fruktträd 
skulle vara vackert och dessutom ge föreningen frukt. En kryddgård med kryddor som inte är 
så skötselkrävande, som timjan, spansk körvel, lavendel, salvia vore väldigt trevligt. Kanske 
lite bärbuskar.Annars är det mest bara aroniabuskar i rabatterna. 
 
Vi skulle gärna höra med er om ett samarbete är möjligt och komma i kontakt med en 
masterstudent. Det vi tänker oss en plan för de förändringar som skulle kunna bidra till att 
öka mångfalden och en hållbar miljö utifrån våra (inte alls detaljerade) planer över området. 
 
Sigbritt Ernald 
ledamot av styrelsen för vår bostadsrättsförening Ekudden (Eva Lagerwalls väg 20-24). 
sigbritt.ernald@gmail.com 
 
 
 
Inkomna vt 2020:  
 
Upplevelser och bruk av kyrkogårdar  
 
Vill du vara med som exjobbare i ett forskningsprojekt om kyrkogårdar? Då är detta projekt 
något för dig. I det internationella forskningsprojektet Cemi (Cemteries and crematoria as 
public spaces of belonging in Europe; a study of migrant and minority cultural inclusion, 
exclusion, and integration) undersöker vi kyrkogården och krematoriemiljöerna som offentliga 
platser för social inkludering, uteslutning och integration. Vi är intresserade av hur dessa platser 
utvecklas, hanteras, används och planeras i multikulturella städer. Vi är särskilt intresserade av 
gränssnittet mellan majoritets-, etablerade minoritetssamhällen och migranters användning och 
erfarenhet av sådana miljöer. 
Din roll som ex-jobbare i detta projekt kan handla om att vara med och organisera en 
”community event” t ex öppethusdag på kyrkogården där man har chans att möta besökare på 
kyrkogården och genom korta samtal med dem samla in information om upplevelser och bruk av 
platsen.  
Din roll som ex-jobbare kan också vara att bidra till en utställning om betydelsen av kyrkogårdar. 
Med ord och bilder är tanken att utställningen ska presentera erfarenheter, reflektioner och bilder 
från projektet.  
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För mer information om forskningsprojektet Cemi se här:  
 https://cemi-hera.org/. För mer information om exjobbet ta kontakt med Helena.nordh@slu.se 
eller Carola.Wingren@slu.se. 
 
 
Förortsanalys  
Den Europeiska landskapskonventionen betonar värdet av vardagslandskapet. Men hur kan vi 
skildra de värden som kännetecknar de till synes anonyma och standardiserade 
bostadsområden som etablerades på 1960- och 70-talen? Vari ligger villamattans värden? 
Vad kan bevaras och vad kan utvecklas eller förtätas, om vi utgår från dagens invånare och 
deras användning av eller syn på sitt vardagslandskap?  
Arbetet kan ge ett inlägg i dagens förtätningsdebatt, där områden från 1960- och 1970-talen 
ofta står i centrum för en omvandling till en mer stadslik karaktär, och där analysen av 
befintliga värden ofta är ganska bristfällig. Intervjuer och fältstudier som grund för en 
landskapsanalys är ett möjligt upplägg, men annat material eller metoder kan också användas. 
 
Kontakt:  
Mattias Qviström, Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur 
Telefon: +4618672528 

E-post: mattias.qvistrom@slu.se 
  
 
 
Stationssamhällets hybridlandskap  
Stationsnära förtätning (eller transit-oriented development) är idag en mycket inflytelserik 
planeringsmodell internationellt, med målet att nå den hållbara staden och gynna hållbara 
transporter. Men med denna modell kommer ett tydligt storstadsideal, som ofta tillämpas i 
mindre orter. Vad händer om vi istället studerar orternas tidigare historia som 
stationssamhällen? Kan de ge en annan utgångspunkt för utvecklingen av orternas struktur 
och karaktär? Flera av dessa orter var någon slags (oavsiktliga) hybrider mellan stad och 
land: är det något som är intressant att bygga vidare på? Arbetet kräver troligen en hel del 
historiska studier av en mindre ort, som därefter kan resultera i en ortsanalys.  
 
Kontakt:  
Mattias Qviström, Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur 
Telefon: +4618672528 

E-post: mattias.qvistrom@slu.se 
 
 
Tidigare förslag: 
 

Levande Stockholm 
Jag har fått en fråga från Stockholms stad, Trafikkontoret, om det finns intresse från våra studenter att 
arbeta med deras projekt ”Levande Stockholm”.  
Det är inget ”beställningsjobb”, utan studenterna förutsätts isf jobba självständigt, där de själva 
formulerar sitt projekt. Om någon är intresserad, be hen höra av sig till mig så förmedlar jag kontakt, 
och berättar mer. 
  
Vänliga hälsningar, 
Anna 

https://cemi-hera.org/
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Anna Lundvall 
Landskapsarkitekt LAR/MSA | Landscape architect LAR/MSA 
Universitetsadjunkt | Lecturer 
Landskapsarkitektur | Landscape Architecture 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Swedish University of Agricultural Sciences   
Institutionen för stad och land | Department of Urban and Rural Development  
Postadress: Box 7012, 750 07 Uppsala | Postal address: P.O. Box 7012, SE-750 07 Uppsala, SWEDEN  
Besöks- och leveransadress: Ulls väg 27, 756 51 Uppsala | Visiting and Delivery address: Ulls väg 27, 756 51 Uppsala  
Phone: +46 736 95 82 89 
anna.lundvall@slu.se 
www.slu.se/sol | www.slu.se/urd 
 
Bostadsgård 
I vår Bostadsrättsförening Björnringen i Västerhaninge behöver vi förnya och uppdatera våra 
gårdar. Det handlar om fem gårdar som i princip är lika stora och lika varandra, om ej 
identiska. De från 1959-1962. Att ge förslag på förnyelse med ökad trivsel, kanske en 
grillplats per gård, utemöbler, kompletterande buskar  som passar i dag, utan att ha glömt bort 
början av 1960-talet. Hur ska det se ut och vad behövs för att göra detta? 
 
För Bfr Björnringen www.bjornringen.se 
Med vänliga hälsningar 
 
Elsa Bexelius 
agronom 
070-6423190 
Ringvägen 59 
137 31 Västerhaninge 
 
 
ÖH pastorats trädgård i Östervåla 
 
Visionen är att vi vill sköta om en teologisk trädgård som gynnar biologisk mångfald, social 
gemenskap, och församlingens verksamheter på ett sammanflätat sätt. Som ett kretslopp där 
Jesus visar på Guds skapelse och på den heliga andes kraft i våra liv. 
 
Bakom pastorsexpeditionen och församlingshemmet i Östervåla finns en gräsmatta med 
några träd och stenar som vi skulle vilja utveckla till en trädgård med bibliskt tema. 
 
Vi har inte kunskap själva att göra detta, och undrar om en student skulle kunna anta 
utmaningen att teoretiskt och praktiskt kunna ge oss idéer till fortsatt arbete. Handledare på 
plats blir prästen Åsa Heiter som tidigare arbetat som universitetsadjunkt på Institutionen för 
stad och land, Ultuna. 
 
Tid: Vår, sommar 2020 
 
Idéer som vi har till trädgården är att den ska på olika sätt kunna visa på bibliska berättelser, 
till exempel påsken, julen, kvinnan vid Syraks brunn, Jesus som vinstocken, Noas ark, …. 
Guds rike är som en dold skatt, pärlan man finner i åkern…mfl. Vi är öppna för idéer 
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Om det finns växter som nämns i bibeln som kan trivas i vårt klimat, vore det också 
intressant. 
 
Även pallkragar för odling av snittblommor och kryddor skulle passa. Och bihotell, 
fågelholkar, mm 
 
Exempel på andra församlingar med trädgårdar 
I Kågedalens församling i Kusmark har de gjort en trädgård utifrån frälsarkransen och 
bönen. Vi kunde hämta inspiration ifrån dem.Medverkar gör trädgårdsingenjör Anton Sundin, 
hortonom Maria Sandström och församlingsherde Ulrika Markgren. 
I Gnesta församling finns en trädgårdsmästare, Anna lindström Sanchez som gjort en kyrk-
trädgård 
I Kirsebergskyrkan odlar man blommor till altaret och grönsaker till sopplunchen. Nu har 
ett nytt växthus byggts för att kunna utvidga sortimentet. Samtidigt skapar man en vacker 
mötesplats för församlingsborna.Janne Rantala, samordnare och handledare.  
Helsjöns folkhögskola startat en teologisk och praktisk kurs i konsten att förvalta skapelsen. 
Deltagarna i kursen ”Odlarglädje och skapelsekärlek” får arbeta både teoretiskt och praktiskt 
utifrån ett kristet perspektiv. 
Det finns en trädgård i Lerum, norr om Göteborg, där det växer vita liljor, Jungfru Marias 
nycklar och Vår Frus tårar. Här har författaren Karin Berglund skapat en hel värld av 
blommorna som förknippas med Jungfru Maria – en Mariaträdgård. 
Kolonilotter till Gamla kyrkan i Östersund Idén är inte ovanlig, redan i dag finns det 
församlingar som satsar på odling. Lovö är en av dem. 
Vårsta diakonigårds trädgård med klostertema. 
 
Åsa Heiter 
komminister 
Östervåla Harbo pastorat 
Ågården, Kyrkvägen 10 A,  
740 46 ÖSTERVÅLA 
Telefon: 0292-223 72 
 
 
Projekt med skolgård eller förskolegård 
Har du tänkt att gestalta en förskolegård eller en skolgård men du behöver en plats? Vi kan 
erbjuda underlag till flera olika skolgårdar och förskolegårdar. 
Kontakta Ann Fagerström Tronde på Sven A Hermelin  
 
Agnes Djurberg  

+46 8 55 11 82 40 
 

Sven A Hermelin AB 
LANDSKAPSARKITEKTER MSA 
Torsvikssvängen 11 
181 34 LIDINGÖ 
+46 8 55 11 82 40 
 
 
Utvärdera växtmaterial på skolgårdar/förskolegårdar ritade av Sven A 
Hermelin AB 



Här kan man tänka sig flera spännande frågeställningar, vilket växtmaterial används, hur har 
det klarat sig, kan man dra några slutsatser om hur mycket växtmaterial som en skolgård bör 
bestå av och vilken typ av växtmaterial som klarar sig bäst, är mest uppskattat och så vidare?  
Kontakta Ann Fagerström Tronde  på Sven A Hermelin  
 
Agnes Djurberg  

+46 8 55 11 82 40 
 

Sven A Hermelin AB 
LANDSKAPSARKITEKTER MSA 
Torsvikssvängen 11 
181 34 LIDINGÖ 
+46 8 55 11 82 40 
 
 
Vägprojekt 
Vill du fördjupa dig i ekodukter, filterytor, bullerskydd/vallar eller passager? Just nu finns ett 
stort vägprojekt på gång i Stockholm, som jobbar med tidigare nämnda frågor. Vi kan 
eventuellt erbjuda någon form av samarbete med underlag och information.  
Kontakta Emma Karlsson på Sven A Hermelin 
  
Agnes Djurberg  

+46 8 55 11 82 40 
 

Sven A Hermelin AB 
LANDSKAPSARKITEKTER MSA 
Torsvikssvängen 11 
181 34 LIDINGÖ 
+46 8 55 11 82 40 
 
 
 
 
Förslag från Umeå kommun 
 

1. Diverse utvecklingsplaner för stråk  
a. Tväråstråket  

Ett längre grönstråk längs med Tvårån med fokus naturvärden samt att tillgodose 
omkringliggande stadsdel/bostadsområden med parkvaliteter. Sociala värden längs ett 
grönstråk. Kan handla om olika typer av aktiviteter, mötesplatser, lekmiljöer  men 
också med fokus på växtlighet, naturvärden etc. Stråket binder samman olika 
stadsdelar och fungerar som ett stråk ner mot älven och är också en fortsättning på en 
central strandpromenad, och en förlängning av en bro som går över älven. 
 

b. Utsiktsleden-Hamrinsberget 
En serie "höjdpunkter" centralt i Umeå som sammanbinder älven med stadsskogen. 
Utmaningar i form av omkringliggande bebyggelse och förtätning. 
 

c. Älvspromenaden/älvsstråket 
Att hantera älven som stadspark. 

  
2. Diverse utvecklingsplaner för parker/lekplatser 



Uppgradering av närområdesparker som saknar nämnvärda parkkvaliteter/funktioner (kan 
handla om parker där lekplats tagits bort pga besparingar alt outnyttjade parkytor. Här skulle 
man kunna arbeta med medborgardialog vad saknas i stadsdelen/vad behöver tillgodoses? 
Kan utmynna i ett gestaltningsförslag/skötselplan för att uppnå funktioner i parken på sikt.  
- 2 st Teg (Svedjedungen, park utan namn-Långvägen/åldermansvägen/kläppvägen) 
- Storsjöparken, stadsdelspark  
- Vattentornet Mariehem 
- Midsommarparken- uppgradera till stadsdelspark 
- M.fl. 

 
3. Belysning 

Hitta visioner/principer för året runt, dygnet runt.  
 

4. Dagvatten 
Principer för användande av dagvattenhantering i offentlig miljö med utgångspunkt att skapa 
attraktiva stadsdelar som rymmer mötesplatser/lugn och ro/lek/aktivitet men också 
vattenhanteringen. Kan handla om lösningar med öppen dagvattenhantering eller att hitta en 
vision för hur vi ska tillåta dagvatten och ändå behålla parkkvaliteter/funktioner som är 
viktiga för stadsdelen. 

 
5. Buller 

- Guide till tystnaden i Umeå kommun (likt den i Stockholm, 
http://www.stockholm.se/guidetilltystnaden) 

- Tysta miljöer- att koppla ljudnivåer till parkkvaliteter, hur påverkas upplevelsen 
av ett park- eller naturområde av ljudnivå/förväntningar? Subjektivitet, vad är 
tyst? Finns underlag framtaget som behöver utvecklas.  

  
6. Barns rörelserikedom 

Att skapa lekvärde och lekfulla miljöer för barn utan lekutrustning. 
  

7. Gröna superkilen 
Skissarbete på hur den gröna kilen kan utformas för att binda samman olika stadsdelar i Östra 
Umeå. Binda samman gammalt och nytt, tona ned sociala barriärer, främja enkla 
vardagsrörelser och därmed skpa stadsliv. Gröna kilen har också viktiga ekologiska 
funktioner t ex som spridningskorridor och för dagvatten. Dessa funktioner ska stärkas. Jmf: 
gamla kartan med "sociala barriärer" . Skissen ska visa hur gröna kilen blir allt annat än en 
social barriär. 

 
8. Sammanhängande strandpromenad 

Gå igenom förutsättningarna för att skapa en sammanhängande strandpromenad på 
älvens båda sidor, sträckan Kolbäcksbron till norr om Lundabron. Gå igenom 
befintliga detaljplaner mm. Genom våra årsuppföljningar tillkommer också en mängd 
mindre arbetsuppgifter som är lämpliga att fundera kring under en praktik eller 
sommarjobb. Årsuppföljningarna är en avstämning med våra driftområdesansvariga. 
Där lyfts sådant som bör prioriteras kommande år utifrån iakttagelser som gjorts inom 
respektive driftområde. Här finns också utrymme att lyfta särskilda satsningar eller 
investeringar. Det kan till exempel handla om att uppgradera en park genom att 
tillskapa nya funktioner, tillgänglighetsanpassa eller göra en skötselplan.  

 
Håller tummarna för att någon student nappar, vi behöver mer kunskapande om 
förutsättningarna här i norr! 

http://www.stockholm.se/guidetilltystnaden


Med vänlig hälsning,  
  
Sari Lindvall-Östling 
Landskapsarkitekt LAR/MSA 
Mobil: 073- 076 63 23 
e-post: sari.lindvall@umea.se 
  
Umeå kommun  
Stadsmiljö, Gator och parker 
901 84 Umeå 
Besöksadress: Skolgatan 31A  
Tel växel: 090 - 16 10 00 
www.umea.se/kommun 
 
 
 
Högt lekvärde – vad är det? 
Alla Sveriges kommuner bygger och förvaltar lekplatser och andra lekmiljöer för barn. Det är 
vanligt att de här lekmiljöerna domineras av en handfull lekredskap, oftast av gungor, 
klätterställningar och rutschkanor. En brittisk forskare, Helen Woolley, har myntat begreppet 
KFC för att beskriva den här typen av lekplatser som består av ett Kit (lekredskap, valda ur en 
katalog), Fence (staket runt), och Carpet (gummimatta under). Woolley menar att lika 
mycket som barn behöver en näringsrik och varierad kost för att få en hälsosam start i livet, 
lika mycket behöver de tillgång till utvecklande och varierade lekmiljöer. Barn mår inte bra 
av att äta för mycket snabbmat (som t.ex. KFC – Kentucky fried chicken), och de får inte 
heller några bra förutsättningar för sin kroppsliga, mentala och sociala utveckling om de bara 
är hänvisade till KFC-lekplatser. Dessa har helt enkelt inte så högt lekvärde. 
 
Om man ska fortsätta liknelsen med mat så kan man säga att föräldrar kan titta på 
innehållsförteckningen av en maträtt och avgöra om den är bra att köpa. Maten bör innehålla 
en bra balans av kolhydrater, proteiner och fett, och hellre vara färsk med mycket vitaminer 
och mineraler än industriprocessad och full av konserveringsmedel, färgämnen och 
konsistensgivare. Men hur ser en innehållsförteckning för en lekplats ut?  
 
För att kommuner ska kunna inventera och analysera lekvärdet på sina befintliga lekplatser, 
och även få stöd i att skapa nya lekmiljöer med högt lekvärde, behöver de verktyg som kan 
hjälpa dem att bedöma olika kvaliteter. Inom Vinnova-projektet Digifys finns en ambition om 
att ta fram ett verktyg för just kvalitetsbedömning av lekmiljöer. Det är en komplex fråga! 
Vill du fördjupa dig i den frågan och vara en del av det arbetet? 
 
Uppgifter för en uppsats kan vara att: 

• Inventera lekplatser och andra lekmiljöer med hjälp av det första förslaget på verktyg 
för kvalitetsbedömning som tas fram under tidig höst i Digifys-projektet. Inventering 
får mycket gärna göras i Örebro kommun, men kan även göras i andra städer. 

• Kritiskt granska förslaget på verktyg, analysera brister och ge förslag på förbättringar. 
Gärna jämföra med andra befintliga verktyg från Sverige eller andra länder. 

mailto:sari.lindvall@umea.se
http://www.umea.se/kommun


• Ge förslag på utveckling/förbättringsåtgärder av en eller flera lekmiljöer som 
inventerats med ambition att uppnå högre lekvärde på ett kostnadseffektivt sätt. 

 
Vad kan du få hjälp med: 

• Tips på litteratur att läsa samt exempel på verktyg från andra länder. 
• Genomgång av den första versionen av verktyg för kvalitetsbedömning av lekmiljöer som tas 

fram inom Digifys-projektet. 
• Om du vill inventera i Örebro – stöd och bollplank för att välja inventeringsplatser. Om du 

väljer att göra ett eget designförslag för utveckling för ökat lekvärde av en lekplats i Örebro är 
det möjligt, men inte säkert, att förslaget, eller delar av förslaget, kan genomföras. 

Frågor? 
Mimmi Beckman, parkenheten Örebro kommun, tel 019-211594, mimmi.beckman@orebro.se 
 
 
Parametrar för täta stadsrum, parker, gator och gårdar 
Vi söker någon som skulle vilja göra ett examensarbete inom stadsutveckling tillsammans 
med oss och stadsbyggnadskontoret. Arbetet är undersökande och värderande av vilka 
parametrar som skapar bra stadsrum, parker, gator, gårdar i vårt nya sätt att bygga tätare 
städer. 
  
Vänligen 
  
Agneta Schill, landskapsarkitekt 
Exploateringskontoret, Avdelningen Miljö och teknik 
Fleminggatan 4, Box 8189, 104 20 Stockholm 
Telefon: 08-508 26 509/076-12 26 509 
E-post: agneta.schill@stockholm.se 
www.stockholm.se  
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