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Obligatorisk litteratur 
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https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-
livsmiljo/arbetssatt/gronstruktur/** 

Dee, C. (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, a Visual 
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92, 115-120, 123-127, 129, 131, 133-135, 144-151, 169-174, 188-194 * 
Kan laddas ner från nätet 
 
Eliasson U. Växternas namn ***** (Finns på Canvas)  

Gehl, J. (2010) Cities for People, sid 134-167, 236-239** 

Lagerström, T. Fem artiklar om beskärning **** (Finns på Canvas) 

Riksförbundet Svensk Trädgård Faktablad nr. 35 Beskärning av fruktträd 
**** (Finns på Canvas). 

Robinson, N. (2016). The Planting Design Handbook –Introduction, kapitel 
4 “Creating Spaces with Plants” och kapitel 5 “Composite Landscape” * 

Robinson, N. (2016) The Planting Design Handbook, kapitel 1-3  
och 6-7 *** 

Uppsala kommun, Uppsalas parker-riktlinjer, (2014). 
https://www.uppsala.se/organisation-och-
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Läsanvisning 

Dee, C. (2001) Form and Fabric in Landscape Architecture, a Visual 
Introduction och Robinson, N. (2016). The Planting Design Handbook är 
till god hjälp under idé och gestaltningsskede, så börja läsa de böckerna 
redan vid kursstart. 

Uppsala kommun, Uppsalas parker-riktlinjer, (2014) behandlar parkernas 
betydelse utifrån ett hållbarhetsperspektiv och belyser hur stadsgrönskan 
kan användas för att uppnå ett mer hållbart stadsbyggande. Läs riktlinjerna 
inför och under ditt gestaltningsarbete och reflektera kring hur du kan 
tillämpa riktlinjerna på Kungsängstorg. Vilka mål och riktlinjer är relevanta 
här? Hur vill du prioritera? 

* Ingår i övning Rumsanalys LA/VK (se separat instruktion) och är till hjälp 
i idéarbetet LA. 

** Läses inför idéskedet i gestaltningsövningen, LA. 

*** Ingår i litteraturseminarium i växtkännedom. Översiktligt: kapitel 1-3 
samt kapitel 6-7. Vid läsningen - markera stycken (inkl. bilder och 
illustrationer) som väcker ditt intresse. Tid: ca 2 timmar. Därefter läs 
grundligt dina markerade stycken. Skriv ner dina reflektioner inför 
litteraturseminariet. Tidsåtgång: ca 3-4 timmar. 

**** Läses inför beskärningsövningen VK. 

***** Litteratur till nomenklaturövningen VK. 
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