
?

Hej, Vi heter Lill och Valla. 

Vi är kompisar fast vi är ganska olika. Valla är jättesnäll fast ganska stor och 

klumpig. Han är nyfi ken men ganska rädd för att upptäcka och prova nya 

saker. Han vill gärna att jag provar först. Om jag får säga det själv så är jag 

väldigt modig trots min litenhet. Ja, Valla tycker till och med att jag är kaxig 

ibland! Idag ska vi upptäcka nya saker för vi har hört att här fi nns saker som 

inte fi nns på någon annan lekplats!

Jag undrar om det fi nns vatten där inne så att vi fyllda med nyfi kenhet 

kan förvandla en vattenpöl till ett stormande hav! För fantasin är vår bästa 

följeslagare!

Vill du följa med?

LILL-VALLA GÅRD

Efter kryphålen tar sig vännerna ner över ett fält och 

går bort mot något som ser ut som en bondgård fast 

allt är mycket mindre. Mitt på gårdsplanen ser de ett 

av de stora blänken.

- Titta Valla, det är ju en jättegris! Lill och Valla tittar 

upp mot grisen, så tittar Lill på Valla och sedan på 

grisen igen.

- Den ser ju ut som du! utbrister Lill.

- Hö hö, grymt, fnissar Valla.

På lillgården fi nns det en maskinhall med allehanda 

maskiner som passar för en gård, fast mycket mindre. 

Bakom maskinhallen skymtar vännerna något spän-

nande!

- Titta Valla, här kan vi köra tramptraktorer och vi kan 

lasta hö och hoppa i höskullen! Kom, här ska lekas! 

Lill och Valla tar varsin tramptraktor och börjar köra 

runt på körbanorna. Efter ett tag kopplar de på varsin 

släpvagn och tränar på att lasta och lossa hö. Ibland 

låtsas de att traktorerna går sönder och då trampar 

de bort till maskinhallen och får skruva och meka 

lite. Verktygslådan fi ck de springa bort till service-

byggnaden och kvittera ut. Där fanns massor av olika 

leklådor som man får låna till olika sorters lek på Lill-

valla. Valla ser en låda som det står ”mått och mäta” 

på. Den kunde jag haft nytta av förut vid kryphålen 

tänker han. Till slut blir de trötta och klättrar upp på 

höskullen och lägger sig på rygg och vilar med var-

sitt halmstrå i mungipan och tittar på vindmöllan som 

sävligt snurrar högt över deras huvuden.

- Du, jag visste inte att det kunde vara så kul på en 

gård, att det fanns så mycket att göra, sa Lill

- Inte jag heller sa Valla.

Efter att vännerna vilat lite på höskullen blev nyfi ken-

heten för stor för att ligga kvar. Lill började få myror i 

baken och ville iväg och Valla fi ck också fart på sina 

ben, för från höskullen upptäckte han något som han 

verkligen älskar… Vatten och gyttja!

- Nu bestämmer jag att vi ska utforska de där dikena 

ropar Valla. Men nu är det Lill som inte har så bråttom 

för han är lite rädd för vatten. Minsta regndroppe kan 

ju få honom att fl yta iväg med sprattlande ben!

Till vänster: Den öppna, soliga platsen utgör navet i lekparken. 

Det blir en naturlig samlingspunkt för midsommarfi rande och 

julaktiviteter. Från maskinhallen kan man köra tramptraktor omkring 

på området, framför allt på den asfalterade bana som fi nns på 

hallens baksida. Grisen är symboldjur för denna del, ett utmärkt 

val med tanke på all lera som fi nns bakom maskinhallen och 

djurstallarna...

Vallaskogen

Bo 2016

Universitetet

Gamla Linköping

Tanken är att låta så många sinnen som 
möjligt vara öppna för intryck. Genom att 
se,  känna, upp leva och delta i, stimuleras 
barnens  och  vuxnas fantasi, motorik och 
lärande. Omgivningarna  och de olika 
miljöerna stimulerar och inspirerar till nya 
infallsvinklar på livets stege och individens ut-
veckling.

En pedagogisk vandring genom lekplatsen 
ger besökarna tillfälle att undersöka 
gårdsmiljön, vattnet och skogen som en 
del av ett modernt lantbruk, och med ett 
interaktivt lärande få aha-upplevelser på 
vägen! Omkring ”jaget” fi nns en omvärld som 
 individens behov driver henne/honom att 
 undersöka, vilket stimulerar fantasi, nyfi kenhet 
och upptäckarlusta. Med sin egen delaktighet 
får  individen nya verktyg som hjälp på vägen 
att utvecklas och öka på sin kunskap.

Följ med på Lill och Vallas upptäckartur!

Kopplingarna till omgivningen 
förstärks med tydligare entréer och 
förbättrade stråk. Anslutningarna 
till Gamla Linköping, Vallaskogen 
och universitetet är viktiga. 
BO2016 kommer också innebära 
nya strukturer och kopplingar som 
vi inte vet något om än.

Gamla Linköping

Universitetet

Tinnerö

Skogen

Vattnet

Gården

Gamla Linköping

Vallaskogen

Universitetet

Tinnerö

Lekparken är kringgärdad av hagar och 

öppna marker som symboliserar brukandet 

av marken. Omgivningens starka påverkan 

skapar ett givet koncept för lekparken, ett 

lantbruk ur ett barnboksperspektiv. 

Platsen byggs upp kring tanken om två 

korsande landsvägar, de mellan Gamla 

Linköping och Tinnerö, samt mellan 

Vallaskogen och Universitetet.

Den centralt placerade öppna platsen 

är lekparkens hjärta, och utmed ena 

kanten läggs själva gårdsbildningen. 

Huvudbyggnad, maskinhall och djurstallar 

ligger utmed landsvägen och omfamnar 

den öppna platsen. Stratomtagården 

ingår i denna grupp och utgör lekparkens 

historiska del. 

Lill-Valla gård har karaktären av ett lantbruk 

som gränsar mellan slättlandskapet och 

småbruten skogsbygd. Lekparken är 

indelad i tre områden med olika karaktär 

men som alla har en anknytning till 

gårdsmiljön. Själva gårdsbildningen med 

djur och maskiner, vattnet med både 

vattenlek och sjöar, och skogen med 

klättring och grillning. Allt är placerat med 

den öppna platsen som nav i mitten, vilket 

bidrar med god orienterbarhet, och lockar 

besökare från den ena platsen till den 

andra. Varje område har fått ett symboldjur 

som står som klätterskulptur, och som ska 

symbolisera de olika delarna av lantbruket.

Omgivande aktiviteter tillåts ge tydliga 

infl uenser på Lill-Valla Gård. Universitetet 

bidrar med experiment och teknisk 

nyfi kenhet, Gamla Linköping med 

kopplingen till kulturhistoria, och Tinnerö 

bidrar med infärgning av friluftsliv.

LEK OCH LÄR

Lill och Valla stod vid magasinet och tittade bort mot 
kullarna bortom ingången till Lillvallas värld. Ännu 
längre in i lekparken ser de att solen refl ekteras som 
stora blänk på 3 olika ställen. Spännande, tänker Lill.Skrämmande, tänker Valla.- Kom, så kollar vi, säger Lill och studsar upp och ner 

på stället. Han kan inte bärga sig förrän han får se 
och göra - så nyfi ken att man nästan kan se hur det 
pyser ur hans antenner!Lill springer iväg så hans 6 små ben går som 
trumpinnar. Valla lunkar efter, varför skynda när man 
kan ta det lugnt tänker han.Väl framme vid kullarna upptäcker vännerna att det 
fi nns en massa hål i dem, kryphål. Woaw! ropar Lill 
och rusar in i det första hålet. Valla mäter hålet med 
blicken och funderar på om han kan komma igenom. 
Tänk om jag fastnar med min bak?! - Nää, jag tror jag väntar här ropar han till Lill som nu 
är på väg genom sitt fjärde hål.

- Var inte en så´n fegis! Prova nu, det här var ju kul! 
Ropar Lill tillbaka.
Då försöker Valla krypa in men hålet är lite lågt. Han 
lägger sig på mage och drar sig in först med höger 
underarm och sedan vänster och gör detta några 
gånger tills han upptäcker att håligheten blir större 
och kan resa sig upp på raka armar och stående på 
knä och rör sig på så sätt försiktigt igenom det första 
hålet och upptäckte att han inte alls fastnade.
Det får räcka för mig tänker han. Nu vet jag i alla fall 
att jag klarade det!
Lill pilar på som den lilla myra han är och har snart 
hunnit igenom det sista kryphålet. Valla lunkar bort till 
utgången av det sista kryphålet och tar emot Lill där.
- Jag kunde också, förkunnade han då Lills huvud 
syns i öppningen. 
Vad bra, sa Lill. Där ser du att du visst kan fast du 
inte tror det själv.

Den norra entrén till lekparken är något av 
ett showroom. Här fi nns en teaser med 
de lekmöjligheter man fi nner mer av inne i 
parken. Kullar med kryphål, skulpturdjur, en 
gammal traktor står uppkörd på en kulle. Här 
skymtar man även servicebyggnaderna och 
skogsbackarna. 
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Gården



Entréområde

Gammal traktor 
att klättra på

Kullar med 
kryphål

Kullar med 
kryphål

Jättemyrstack

Sandlådor i etage ”Jakttorn”

Grillplats med 
hängande sittplat-
ser, likt fågelbon

Ungdomshäng! 
Vistelse ytan vänder 
sig mot evenemangs-
området

Grillplats

Grillplats och 
vindskydd

Äventyrsbana för 
de lite äldre barnen

Äventyrsbana, klätter/balans

Äng med 
klippta gångar

Infotavla vid entrén

Infotavla vid entrén

Huvudentré

Maskinhall

Gårdsplan

Infotavla vid entrén

Infotavla vid entrén

Terrängrutschkanor

Kompisgungor

Småbarnsgungor

Öppen gräsyta

Sandlek med vatten 
och Arkimedes skruv

Pump

Djurens hus

Traktorbana

Höskulle

Befi ntlig 
skogsdunge

Odling

Bete

Vindmölla

Bikupor

Stratomtastugan med 
enklare servering

Fruktlund

Solbrygga

Linfärja

Bro Linbana

ROXEN

TÅKERN
Bro

Utsiktstorn

Vattenlek

F
å
rs

tä
n
g
s
e
l

Vattenlek

Pump

Dämma, slussa

Pump

Brygglabyrint bland 
vattenväxterna

Skräddaren!

Myran!Grisen!

Servicebyggnad med 
fi kaförsäljning och 
toaletter, uthyrning 
av leklådor

LILL-VALLA GÅRD

LEK OCH LÄR



Sjön ”Tåkern” är av annan karaktär, här är 
vattnet grunt och vattenväxterna ger  en 
intressant labyrintmiljö. Skräddaren är 
symboldjur för vattendelen av lekparken, och 
skräddareskulpturen är en bra klätterskulptur.

LILL-VALLA GÅRD

Efter att ha ”skådat” klart går Valla och Lill vidare 

mot skogsbrynet. I skogen upptäcker de att det fi nns 

rutschkanor som går åt olika håll och en längre bit 

in i skogen upptäcker de något som ser ut som en 

hinderbana. De provar den också. De klättrar och 

balanserar, kryper och hoppar och tar sig över hinder 

med hjälp av rep och starka armar. De far runt och 

tränar sin motorik.

- Ja nu när jag blir stark i kroppen blir jag bra i knop-

pen hojtar Lill.

- Nä nu måste jag vila ett tag säger Valla. Så här 

 mycket har jag inte rört på mig på länge.

Lill och Valla tar sig djupare in i skogen. När de kom-

mer fram till en jättefi n grillplats upptäcker de att det 

också fi nns ett vindskydd där.

- Här skulle man kunna sova en natt, tror jag, säger 

Lill. Lill Klättrar upp i vindskyddet och lägger sig på 

rygg och kikar genom grenverket i skogen. Så re-

ser han sig upp på ena armbågen och gnuggar sig i 

ögonen och undrar vad det är han skymtar lite längre 

bort. Det ser ut som det är något bolliknade som 

hänger i grenarna.

- Vad är det? undrar Valla

- Jag ser något konstigt där borta!

- Vad då konstigt? 

- Något jag aldrig sett förut. Vad spännande, kom så 

tar vi oss dit! Utropar Lill och far iväg som den snab-

ba myra han är.

Valla följer tveksamt efter. Tveksam eftersom nya sak-

er kan vara skrämmande enligt Valla men spännande 

enligt Lill. När de kommer fram är det precis vad Lill 

såg på avstånd, några slags hängande fågelbon i 

träden. Plötsligt känner Valla vad trött han är. Både i 

huvudet och i kroppen och tänker på vad skönt det 

skulle vara att bara ligga i en sådan och gunga sig till 

sömns.

- Ska vi försöka ta oss upp i ett av fågelbona och vila 

lite föreslår Valla.

- Gärna kvittrar Lill. Kan du klättra då?

- Ja, jag har ju övat på det nu sa Valla. Ska du med? 

- Självklart svarar Lill.

Efter en del jobb ligger snart de båda vännerna och 

gungar i fågelboet och refl ekterar över vilken spän-

nande dag de haft i LillValla. Att refl ektera över sina 

intryck har de lärt sig är bra, för då kan man fundera 

på vad som var roligast, eller om det var något som 

de kunde gjort på ett annat sätt.

- Nä, nu har jag refl ekterat färdigt säger plötsligt Lill 

och reser sig upp och spanar mot nya äventyr. Just 

som han ska hoppa ner ser han, en bit bort, en jät-

temyrstack av stockar och bredvid den… Vad är det? 

Lill hoppar mer på marken och far iväg och bortifrån 

jättemyrstacken ropar han på Valla:

- Kom hit får du hälsa på det tredje blänket. Det är 

min jättebrorsa som står här och refl ektar!

- Det heter inte så, grymtar Valla, men jag kommer så 

fort jag har fått loss mina klövar från det här fågelboet 

som verkar vilja ha kvar mig här!

När Valla kommer fram till Lill, balanserar Lill omkring i 

jättemyrstacken och har hur kul som helst.

- Blir du aldrig trött? undrar Valla.

- Nej, men nu är jag faktiskt lite fi kasugen! Nere vid 

den lilla stugan vid gården fanns en syrenberså och 

där såg mysigt ut att sitta och fi ka. Det var en hel del 

tanter och farbröder som satt och drack kaffe där, 

så ensamma lär vi nog inte bli! Kanske någon snäll 

farbror eller tant kan berätta något spännande. Det 

brukar de ha massvis att berätta, för de har hunnit 

göra så mycket, sa Lill. 

- Ja, då går vi dit, sa Valla.

De satte sig i trädgården till den lilla Stratomta stugan 

i skuggan av bersån och åt tårta och drack saft.

- Nog är LillValla en toppenplats att vara på? sa Lill.

- Ja, lova att vi snart går hit igen! sa Valla.

- Titta Lill! Om jag vevar här så kommer det vatten 
där säger Valla och pekar på något som ser ut som 
en stor skruv. Valla vevar och vatten börjar rinna i ett 
av dikena. Han vevar och vevar och snart är diket 
fullt. Längre ner fi nns en slussport som stoppar 
upp vattnet. Han springer dit och öppnar porten så 
vattnet kan rinna vidare.
Lill har upptäckt en barkbåt som ligger förtöjd i diket. 
Han klättrar upp på den och den är stor som en vät-
ternsnipa för honom. Medan han ligger där smyger 
Valla fram och lossar förtöjningen och båten guppar 
iväg med Lill.

- Vad gör du? ropar Lill.
- Nu ska du få slussa! ropar Valla tillbaka. Medan Lill 
legat i båten och guppat har Valla listat ut hur man 
slussar en båt nerför en slusstrappa och tänkte nu 
bjuda sin vän på en tur. När båten angjorts vid den 
sista pollaren vid slusstrappan traskar vännerna vid-
are i Lillvallas värld. Valla är glad för han upptäckt nya 
färdigheter hos sig själv och Lill är mest nöjd (men 
lite omtumlad!) att få komma ifrån båten för det blev 
en blöt och stänkig färd.
- Det där var kul tycker jag sa Valla men jag glömde 
ju alldeles bort att rulla mig i gyttjan. Det var ju för det 
jag hade så bråttom dit!
- Titta där säger Lill och pekar. Där har du mer vatten! 
- Ja titta, det är ju som två sjöar! Det står ”Roxen” på 
den här skylten säger Valla. Vad står det på den där 
borta?

- Det står ”Tåkern” sa Lill.
- Kom så provar vi vad man kan göra på Roxen säger 
Valla.

- Jag tycker att det ser mer spännande ut på Tåkern 
säger Lill. Ser du den där jätteskräddaren vid Tåkern, 
Valla? Det var det andra blänket vi såg från ingången.
- Vid Tåkern är det mer fåglar, och fåglar äter myror 
säger Valla lite kaxigt.
- Ok, då tar vi Roxen muttrar Lill. De går över en bro 
som är ganska lång så de kommer över på den andra 
sidan om sjön. Från den sidan går de över ytterligare 
en liten bro och kommer på så sätt ut på en liten ö.

- Vad är det där? Undrade Lill och pekar på en 
fl ytande brygga och ett långt rep som liksom går runt 
den tvärs över och verkar vara fastsatt på andra sidan 
om sjön

- Det är nog en fl otte av något slag sa Valla och peta-
de till fl otten med foten så den började gunga. Det är 
nog meningen att man ska stå på fl otten och dra sig 
över med hjälp av repet klurar Valla ut.
DÅ provar vi tycker jag säger Lill och kravlar över på 
fl otten och efter att han har studsat runt där lite grann 
avgör han att det minsann är en stabil farkost!
- Kom nu Valla! Men Valla tvekar och säger att han 
inte vågar för det kan vara djupt ifall han trillar i.
- Mig skickade du minsann iväg uppe i slussen så 
jag trodde att jag skulle få dåndimpen och du vågar 
inte ens gå ut på den här fl otten som är hur stabil 
som helst! Nu är det faktiskt din tur att vara lite modig 
utbrister Lill.

Valla inser att Lill har rätt och går försiktigt ut på fl ot-
ten och de båda vännerna drar i repet och får fl otten 
att röra sig framåt. När de kommit halvvägs släpper 
de repet och sätter sig på fl ottens kant och doppar 
fötterna i vattnet. De känner hur vattnet svalkar dem. 
På en lång stund händer ingenting mer än att några 
skräddare far fram över vattenytan. Plötsligt plaskade 
det till. Ett stort plask! Tysta stirrar Lill och Valla på 
vattenringarna efter plasket som rullar in mot strand-
kanterna.

- Oj sa Lill, det måste ha varit en stor fi sk. Inte trodde 
jag att det fanns fi skar i den här sjön!
- Vi drar oss över till andra sidan och går till Tåkern 
istället. Där var ju bara en massa vass och säkert 
inga fi skar. Det räcker med fi skar i djupa vattenhålor 
nu tycker jag, sa Valla.
När vännerna kom till Tåkern roade de sig med att 
springa runt på alla spänger och leka tafatt. Sedan 
kom Lill på att de kunde hämta en leklåda i ser-
vicebyggnaden och leka fågelskådare och titta på 
insekter och växter med luppar, som är en slags 
förstorings glas.

LEK OCH LÄR

Vid ”Roxen”  gäller lek på djupare vatten. Flottar och 
broar är temat och i dammen simmar fi skar. Hela området med sjöarna är generöst inhängnat vilket gör att stängset inte behöver stå alldeles invid vattnet. Det ger bättre 
lekvärde och avdramatiserar det ”farliga” vattnet.

Ovan: En uppförstorad myrstack i 

skogsbacken ger suverän lekmiljö. 

Myran har fått bli symboldjur för 

skogen. 

Till höger: I skogen fi nns två 

äventyrsbanor med olika målgrupp. 

Den ena riktar sig till äldre barn som 

klarar av mer strapastrika övningar, 

och den andra till yngre barn med mer 

marknära och lättare övningar.
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Vattnet

KAPITEL 3

Skogen


