
BIOTOPPUSSLET

Lill-Valla lekplats är pusselbiten som länkar samman 
centrala Linköping med universitetet. Omgiven av flera 
viktiga attraktioner och målpunkter, som Gamla Linköping 
och universitetet, är platsen en given knutpunkt.

För att vara en socialt hållbar aktivitetsnod i staden 
behöver lekplarken vara attraktiv för flera olika åldrar och 
målgrupper. Samtidigt bör den vara variationsrik för att 
stimulera till olika typer av aktivitet och lek.
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Lill-Vallas nya temalekpark har gestaltats efter 
formen av ett pussel. Pusslet illustrerar på ett 
lekfullt sätt hur en variation kan skapa en helhet. 
Vi är alla olika men alla lika viktiga. I naturen 
skapar de olika biotoperna pusselbitarna som håller 
ihop och balanserar ekosystemet. 

Variation i naturtyper är en befintlig resurs, i 
Lill-Valla lekplats, som förslaget förtydligar och 
renodlar. Biotoppusslet blir en varierad lekmiljö 
som erbjuder roliga och spännande aktiviteter för 
såväl stora som små barn. Varierade rumsligheter och 
skiftningar mellan öppet och slutet ger en visuell 
spänning i upplevelsen av lekplatsen. Pusslet består 
av fyra olika biotoper som omsluter en gemensam social 
yta. De fyra biotoperna har inspirerats av omgivnin-
garna och föreställer en åker, en äng, en skog och en 
våtmark. Det finns en spänning mellan det ordnade, 
kulturpåverkade i gränsen till universitetet och det 
oordnade, vilda som vetter mot Vallaskogen. 

Biotoper har olika växt- och djurliv och har 
därför olika karaktärer. Pedagogiska inslag ska skapa 
en förståelse för vårt landskap och vår natur. De ska 
visa på skild artrikedom och på hur vi genom 
århundraden har brukat och påverkat den mark vi 
besitter. Temat knyter på så sätt an till 
Friluftsmuseets verksamheter. 
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Perspektiv B visar lekparkens östra pusselbit; 
skogen. Skogen ger utmaningar även för de äldre 
barnen. Biotopen står för det spännande, vilda, 

äventyrliga, lekfulla och det oordnade. Genom delom-
rådet löper en äventyrsbana med stationer för olika 
slags lek. 
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I Skogen har pusselbitar placerats ut efter as-
sociationer till blandskogens utbredning. Tall-
pusselbitar som upprätta, ekpusselbitar som stora 
solitärer, asppusselbitar som täta och höga och 

björkpusselbitar som ljusa och återkommande. Pus-
selbitarnas storlek varierar och ska fungera som 
lekskulpturer i lekparken.

Perspektiv D visar lekparkens södra pusselbit; 
ängen. Ängen präglas av beteslandskapet. Gärd-
esgårdar, lekredskap i form av betande djur, gun-
gor och äppelträd sprider sig över ytan. I södra 

delen finns en höjd varifrån en linbana och en 
rutschkana utgår. Ängen ger öppen och fri lek för 
barn med spring i benen. 

Öppet
Frihet
Springa
Gunga
Fart
Klättra över 
gärdsgård

Slåtter
Betesdjur
Blommor
Hö
Kvitter

I Ängen skapar pusselbitarna en lekskulptur efter 
associationer till höbalar, som ofta staplas på 
varandra och då bildar borgar att leka på.  

Tall Ek Asp Björk

Skogen

Perspektiv A visar lekparkens nordvästra 
pusselbit; åkern. Denna del är den kulturpräglade, 
strukturerade delen av lekparken. Här finns pedago-
giska inslag som odling och möjlighet till besök i 
ladugård med djur. Höga och lekfulla pusselbitar 

skapar känslan av utspridda höbalar som är karak-
täristiska för åkern. Pusselbitarna inbjuder till 
klättring och kurragömmalekar. Denna del är fri 
från tät vegetation och ska upplevas som öppen. 
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Strukturerat
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Mata djur
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Sädesslag
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Temalekparken Biotoppusslet är anpassat efter sin 
omgivande museala verksamhet och sammanhang. De 
lekfulla pusselbitarna är gjorda i naturliga 
trämaterial. Träslag som använts är: ek, furu, 

björk och asp. Dessa alla är träslag som växer på 
platsen.I biotopen åkern har inspiration hämtats 
från utspridda höbalar.   

Perspektiv C visar lekparkens sydvästra pusselbit; 
våtmarken. Våtmarken består av en bevarad fågel-
damm, samt en mindre plaskdamm för vattenlek. Vat-
tenytorna omgärdas av vass och pilplanteringar som 
bildar en djungellik miljö. Pilskogen växter  fort 

och högt och skapar småskaliga rumsbildningar. 
Fågeldammen har integreras med den övriga lekpark-
en och får nu ett värde som aktivitet och upplev-
else tack vare lägre staket och en spång som leder 
över vattnet.
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Utforska
Överraskning 
Plaska
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Gömma sig
Vattenlek

Koja
Fiskar 
Vass
Snäckor
Porla

Smala stigar leder genom buskagen och lockar till 
kurragömmalek och kojbygge. Vegetationen skapar en 
rolig miljö som barnen kan utforska och sätta sin 
egen prägel på. Aktivitetsytor dolda i pilplant-

eringen blir inslag som överraskar. De har alla 
olika teman; vattenlek; ljudinstallationer och ett 
lugnt krypin med bänkar.

Åkern

Våtmarken Ängen
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Social aspekt; Lekparken är en miljö som skapar förutsättningar för 
gemenskap, diskussion och problemlösning tack vare de pedagogiska 
inslagen. De alternativa lekutrustningarna gynnar gemensam lek 
mellan barn i olika åldrar.

Fysisk aspekt; Lekparken främjar barns fysiska utveckling genom 
olika slags motoriska utmaningar i varierade svårighetsgrader för 
olika åldrar. Det finns till exempel möjlighet att klättra, gunga, 
balansera, springa, gräva och bada. 

Spänning och fantasi; Lekparken är en spännande miljö som främjar 
barns fantasi och inspirerar till spontan lek genom att inte vara 
för programmerad för monofunktionella aktiviteter. Den är istället 
en varierad plats som innehåller element som kan användas på 
många olika sätt. Vistelse i natur och vegetation är viktig för 
barns spontana lek och rörelse.

Variation i upplevelser; Utrymme finns till både vilda och lugna 
lekar, både småskaligt knåpande med bästa vännen och gemensamma 
lekar med hela klassen. Det finns både strukturerade, ordnade  
aktiviteter men lekparken erbjuder även plats för spontana lekar. 

Förutsättningar för en bra lekpark
 
Integrera aktiviteter och ytor- Siktlinjer mellan olika attraktioner 
lockar till rörelse mellan dem. Gränszoner mellan de olika 
biotoperna har spännande aktiviteter som ökar rörelsen mellan dessa. 
 
Utnyttja platsens yta/ storlek- Genom att ta bort den östra fågel-
dammen skapas en större aktivitetsyta. Aktiviteter sprids ut på 
lekplatsen för att utnyttja platsens storlek samt för att undvika 
att baksidor skapas.

Öppna upp/välkomna- Tydliga och välkomnande entréer från olika 
väderstreck bjuder in till lek. Siktlinjer och lekfulla objekt som 
syns på håll, skapar förväntningar och spänning inför upplevelsen av 
lekplatsen.

Skapa variation- Pusslets varierade och ihoplänkande former bidrar 
till en tydlig rumsbildning på platsen och en spänning mellan öppet 
och slutet. Biotoperna skapar variation. Olika typer av aktiviteter 
har olika svårighetsgrad och erbjuder något för alla. Lekredskap med 
olika användningsområden gör att dessa kan användas på olika sätt 
och under olika årstider.

Skapa identitet och sammanhållning- Pusselbitar används som ett 
genomgående mönster i lekparken. Naturliga material harmoniserar med 
omgivande miljö, men den formstarka pusselbiten ger parken en egen 
identitet. Rörelsestråk genom lekplatsens olika delar knyter ihop 
området och ökar tillgängligheten.

Program

Djuren i Biotoppusslet

Djuren förblir ett viktigt inslag i temalekparken. I en besöks-
ladugård kan barn och vuxna vara nära djuren. Kor, getter, grisar 
och höns är integrerade i lekplatsen. Inhägnadernas ihoplänkande 
former tillåter nära kontakt med djuren. När djuren är samlade på 
ett ställe är det lättare för allergiker att undvika området.   
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Odling i Biotoppusslet

De pedagogiska inslagen är viktiga i Biotoppusslet och ska skapa en 
förståelse för vårt landskap och vår natur. Äkta odlarglädje kan 
upplevas i lekparken och odlingen blir en aktivitet för skolklasser 
att genemsamt sköta om. I sandlekytorna finns grödor i skiftande ska-
lor som blir roliga inslag för de lekande. 

Utsnitt A skala 1:200

Skridskor på islagd plaskdammåka pulka på kullen

Utsnitt B skala 1:200 NorrNorr

Linbana

Vinterlek i Biotoppusslet

Ett gemensamt pussel


