
Hej och välkommen till kursen för Landskapsförvaltning (LK0352) 
och Skötsel av grönytor och naturmarker (LK0354)  
Vi i kursteamet ser fram mot terminsstart och att få genomföra denna kurs ihop med dig under några veckor. 
På grund av situationen kring Covid-19 kommer kursen att genomföras på distans förutom några moment 
som inträffar utomhus – dels på Alnarps campusområde och dels under en dag i Malmö. För GIS-modulen 
som ges till ling-studenterna kommer föreläsningar och övningar ges både på distans och från datorsalarna 
på biblioteket. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens råd och gör allt vi kan för att skapa möjligheter till 
rekommenderat avstånd mellan individer och uppmuntrar till säkra färdsätt mellan hem och 
utomhusövningar.  

Kursen startar med en introduktion måndagen den 31 augusti kl. 13.00 via ZOOM. Länk kommer att finnas på 
CANVAS där kursens material, inlämningar och information finns. I schemat finns idag preliminär information 
kring vilka moment och tider som kommer att ske digitalt och vilka moment som kommer att inträffa på 
campus och i Malmö.  

Kursen består egentligen av två kurser: ”Landskapsförvaltning” och “Skötsel av grönytor och naturmarker” 
och kommer övervägande bestå i övningar och uppgifter där både studenter från landskapsarkitekt- och 
landskapsingenjörsprogrammet samarbetar i grupp. De moduler som åtskiljs är GIS för ling-studenter och 
Växtkännedom för lark-studenter. Kursen kan grovt indelas i tre delar eller ”spår”: 
 
TEORI 
Teorin för kursen är den kunskap och erfarenhet som skapar en slags ryggrad för hur du som student tar 
ansats till kursuppgifterna. Den finns tillgänglig för dig via en rad publikationer som kan nås via CANVAS och 
SLUNIK som nedladdningsbara pdf och som sammanställts i en litteraturlista (där finns angivet obligatorisk 
litteratur samt vilka som ingår i specifika kursuppgifter).  
Förutom publikationer bidrar även föreläsningar till en viktig byggsten för kursens teoretiska stomme. I år 
kommer dessa att finnas tillgängliga via länkar på CANVAS och kommer i övervägande fall att vara 
förinspelade.   
Kursens teoretiska spår mynnar ut i en obligatorisk hemtentamen med inlämning den 29 oktober. 
 
PRAKTIK 
Under ca 6-7 veckor kommer vi att arbeta med Parkuppgiften där man i grupper först kommer att agera 
beställare för att sedan övergå till utförare. Uppgiften utgår från fyra platser i Malmö där vi träffas för 
handledning på plats tisdagen den 15 september. Som beställare kommer du att sätta dig in i hur man 
genomför en skötselmålsbeskrivning utifrån kvaliteter och funktioner och hur denna sedan ligger till grund 
för utföraren – det vill säga hur funktioner och kvalitéer på plats utvecklas genom specifika skötselinsatser 
och vad detta kan komma att kosta. Under dessa veckor kommer även GIS för ling-studenterna och 
Växtkännedom för lark-studenterna pareras med Parkuppgiften och föreläsningar som relaterar till rollen 
som beställare och utförare ges av yrkesverksamma inom bland annat kommun och konsultföretag.  
 
OPERATIONELLA ÖVNINGAR 
Kursen inleds med en operationell övning som består i en skötseluppgift på Alnarps campusområde. Detta 
operationella kurs-spår syftar till att sammankoppla skötsel och gestaltning samt hur olika skötselinsatser kan 
bidra till olika kvaliteter och funktioner över tid och rum. Genom denna inledande skötseluppgift, samt 
övningen ’Sliding Doors’ (den 21 och 22 september), hoppas vi kunna synliggöra hur skötsel och förvaltning 
fungerar som en slags katalysator till planering och design och hur det på så sätt är grunden till långsiktigheten 
för våra gröna miljöer. 

Kursledare är Johanna Deak Sjöman som har ett övergripande ansvar och är examinator tillsammans med 
lärar-teamet Thomas B Randrup, Allan Gunnarsson, Patrick Bellan, Jessica Svännel, Pontus Runeke, Björn 
Wiström, Henrik Sjöman och Karin Ingemansson. Karin kommer även att ha kontakt med er genom CANVAS 
och kursens övningar, samt ses som en extra resurs om ni har frågor.  

Väl mött den 31 augusti! 


