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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? 

//1  Ingår i övning Rumsanalys LA/VK (se separat instruktion) och är till 
hjälp i idéarbetet LA. 

//2  Läses inför idéskedet i gestaltningsövningen, LA. 

//3  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. 

//4  Läses inför beskärningsövningen VK. 

//5  Litteratur till nomenklaturövningen VK. 

 

Referenslitteratur  

Andersson T. (1983) Vad gör ett bra torg bra? SLU, examensarbete. (Finns 
på Canvas) 

Elam K. (2005) Vardagsestetik, sinneserfarenhet och den kulturella 
kroppen. ACSIS nationella forskarkonferensen för kulturstudier, 
Norrköping.  
Länk https://ep.liu.se/ecp/015/019/ecp015019.pdf 

Lorentzon K. och Wembling M. Gröna Fakta 5/2006, Vårlökar – 
användning, skötsel och komposition  

 


