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Valla gårds LEKOMAT – en lekfull matplats

Människan har i alla tider haft behov av att kunna spara sin mat. 
Fram till industrialiseringen använde man olika konserveringsmeto-
der för att ge maten bättre hållbarhet. I bondesamhället var hushål-
len mer eller mindre självförsörjande på de flesta råvaror. Gårdarna 
producerade sin egen mat, tog hand om råvarorna, konserverade 
dem och förvarade dem, tillagade och åt upp maten och slöt krets-
loppet genom kompostering. I dag är småskalig odling återigen nå-
got som fler och fler sysslar med, men kunskapen om hur man tar 
hand om råvarorna har fallit i glömska. 

I Gamla Linköping finns allt som staden erbjöd sina invånare för 
hundra år sedan. Vallaskogen är Linköpings mest stadsnära rekrea-
tionsområde och representerar naturen med dess råvaror och betes-
marker. Valla Gård visar hur jordbruk bedrevs förr i tiden. Här finns 
ett museum som visar äldre jordbruksmaskiner och i hagarna kring 
gården finns boskap. Lill-Valla har möjlighet att visa på hur man kan 
förädla matvarorna som skogen, bondgården och sjöarna omkring 
producerar. 

Hur kan Lill-Valla bidra till en bättre förståelse för hur man konser-
verade och förvarade matråvaror? Hur kan en lekplats lära och in-
spirera barn till att producera sin egen mat? Vilken matkunskap från 
historien kan vi ta vidare in i vår tid? 

LEKOMAT – en del av ett uthålligt samhälle

Social hållbarhet handlar om att sätta människans behov och välbe-
finnande i centrum. I Linköpings kommuns program för social uthål-
lighet står att man ska kunna skapa och konsumera kultur och ha 
en meningsfull fritid. Att föräldrars ekonomi inte ska påverka nega-
tivt på deras föräldraskap. Och att ”under barn- och ungdomsåren 
grundläggs vanor som till stor del påverkar våra framtida konsum-
tionsmönster och ger effekter på hälsa och miljö. Övervikt och fetma 
är idag stora problem relaterade till matvanor och fysisk aktivitet.” 
Linköpingsborna ska erbjudas attraktiva miljöer som stimulerar till 
motion och rekreation.

Om vi kan väcka barns kreativitet och intresse för hur man kan för-
ädla matråvaror till något hållbart, kan vi skapa ett samhälle där 
människor inte bara tycker om att äta god mat, utan där folk även 
förstår sambanden och ser helheten i matkretsloppet. 

Lekomat är en dynamisk offentlig plats, gratis och öppen för alla. 
En lekplats som är attraktiv, som har hög kvalitet och som man vill 
återkomma till. En plats där alla, oavsett kön eller funktionsförmåga, 
leker på samma villkor. Lekomat arbetar för att främja Linköpings 
invånares kunskap, utveckling och hälsa.

Lekplatsutrustningen utformas på ett sätt som kan leda besökarnas tankar till en viss mat-
konserveringsprocess. Varje station har en eller flera ”pedagogiska skyltar” som förkla-
rar processer, samt även helheten i matkretsloppet. Stationerna har också ett skåp som 
innehåller praktisk utrustning så att personal eller lärare kan använda dem som utomhus 
klassrum.

Den gamla ladugårdsbyggnaden fungerar fortfarande som inomhusklassrum för besökan-
de skolklasser och har undervisningssal och utställningshall. 

Genom barns delaktighet väcks deras intresse och deras kunskapstörst blir större. Restau-
rangen ska i möjligaste mån använda grödor som produceras på området och fungerar 
också som en lärmiljö. 

B e f i n t l i g  s i t u a t i o n
Det befintliga Lill-Valla har många kvaliteter som 
man kan bygga vidare på. Det ligger vid ett lummigt 
skogsparti, med tillgång till hästar och alla museer 
som Valla gård erbjuder.
Idag har lekplatsen en splittrad karaktär, med ut-
spridda lekytor och mindre gräsytor. Dammarna är 
otillgängliga för barnen (omringad av staket) och 
skogspartiet är också svårt att nå. Dessutom har de 
flesta djuranläggningarna förfallit.

O m r å d e s k v a l i t e t e r
Gamla Linköping, Vallaskogen och Valla Gård 
har alla stora kvaliteter och är väl utbyggda. De-
ras historiska och kulturella kopplingar är något 
som man kan bygga vidare på. I området i öv-
rigt finns det brist på lekplatser. Det finns också 
en pedagogisk brist mellan själva produktionen 
av råvaror (jordbruk i Valla Gård) och hur folk 
levde (Gamla Linköping). Här kan Lill-Valla och 
Lekomat fylla en funktion som kunskapskälla för 
konserverings- och lagringsmetoder.
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SALTA, sandlåda med tunnor

Svampskog, lekskulpturer

Trädgårdsland, odling av grön- och rotsaker, örter

FÖRVARA, leklada med vind, kök och matkällare

Besöksladugård och djurhagar

“Lounge-brygga”, skridskoåkning på dammen

Sandstrand

Fiskebrygga

Entré

Äppellund

SAFTA/FRYSA, klätterlek

TORKA, linbanor och gungor

SYRA, balanslek, ljudlek

Bihus i skogen med picnicplats

Grillplats

Restaurang, toaletter, picnic

SYLTA, studsmattor, sandlådor

Stor gräsyta, öppet landskapsrum

F Ö R V A R A

Att förädla en råvara

Målsättningen med förslaget är att – genom lek – lära barn och andra om hur man kan ta vara på, 
ta hand om och tillreda mat från en mindre bondgård eller en odlinglott. Genom att dagens, och 
framtidens, Linköpingsbor får kunskap och intresse för dessa processer kan vi skapa mer uthålligt 
och hälsosamt samhälle. 

All mat som vi äter kommer ursprungligen från naturen. Människan har genom årtusenden lärt sig 
att förädla dessa naturresurser till de matråvaror som vi idag kan köpa i affären eller skörda själva.  
De flesta av de grödor vi äter odlas, men en del kommer fortfarande från naturen, som tex svamp 
och flera sorters bär. Skogen ger oss även kött från vilt. I sjöar och åar kring Linköping finns det gott 
om bra matfisk.

Valla Gård har förutsättningar för att visa upp alla ovanstående delar. Där finns lummiga skogspar-
tier, ett par dammar som får symbolisera sjön och stora plana ytor, väl lämpade för odling. Den 
pedagogiska leken kommer framför allt in i att förädla och förvara. Själva råvarorna får symboliseras 
av personalen, som får fina kostymer i form av tex grönsaker. Restaurangen ska använda de riktiga 
råvarorna som produceras i köksträdgården och på odlingsfältet. Tillagningen och inmundigandet 
sker i serveringen och därifrån komposteras resterna för att kunna användas i odlingarna.

Lekhus med ”torkkrokar” på vinden, som barnen 
kan svinga sig i, och en källare med bollhav inspir-
erat av potatislårar och lådor med frukter och bär. 
Entrévåningen är köket där väggarna kan utrustas 
med diverse ”maskiner” som går att snurra på, med 
knappar att trycka på och reglage att skjuta fram och 
åter. Huset är på tre sidor utformat som ett klassiskt 
torp med faluröda väggar och vita knutar. Den fjärde 
sidan är istället helt transparent, så att föräldrarna 
kan hålla uppsikt över barnen.

Flera jordkällare kan anläggas, med korta gångar 
emellan dem. Rolig krypa-och-gömma-sig lek. Kan-
ske gömmer det sig en rolig spindel  eller råtta i ett 
hörn?

LAGRA
LÅDOR

FINNAS

SNURRA

L e k  h e l a  å r e t
Lekomat är gestaltat för lek året runt. Konceptet bidrar till olika kun-
skaper under de olika årstiderna (vinter: förvaring och temperatur, vår: 
djur tex bin, sommar: sylta, safta, och torka  höst: salta och syra). De 
flesta lekutrustningar  kan användas en stor del av året, och skridskoå-
kning kan ske på en av dammarna när den har frusit ordentligt.

T i l l g ä n g l i g h e t
Som princip är all lekutrustning möjlig att använda om man har mins-
kad rörelseförmåga, nedsatt syn eller mindre kognitiv förmåga. Mark-
material och marklutningar utformas så att man med tex rullstol kan ta 
sig fram till lekplatserna, principer som underlättar synsvagas vardag 
tillämpas och utrustning, skyltar samt placeringen av dessa ska vara ut-
formade på ett sätt som är tydligt och lättorienterat. 

D a m m a r n a 
Lek i strandkanten föreslås vid den mindre dammen. Där 
får barnen springa, svalka fötterna, och fiska (planterad in-
sjöfisk) från bryggan.  Den andra dammen får en ’lounge-
brygga’ för solbad och häng. Ett nytt staket, med gärdes-
gådskaraktär, fungerar som säkerhet.
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På spisen kokar man sin frukt och sina bär till goda sylter. Det är inte bara temperaturhöjningen som konserverar, 
sockerhalten skapar också en ogästvänlig miljö för mikroorganismerna.
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S A F T A  /  F R Y S A

S Y R A

HOPPA
STUDSA

VARM

GEGGIG

LJUD
UPPTÄCKA

PROCESS
BURK

TUNNOR
HOPPA
SANDLEK

GÖMMA
TAKTIL

T O R K A GUNGA
LUFT
SKJUTA

GLIDA
SKOGEN

Förr i tiden köpte man salt i stora tunnor. Konserveringen sker genom att salt binder vatten och minskar vattnet 
i produkten vilket skapar en obehaglig miljö för mikroorganismer. Ofta kombinerades insaltningen med någon 
annan metod, tex syrning eller torkning.

S A L T A

Salttunnorna placeras i en väl tilltagen sandlåda med ljus sand. På tunnorna kan barnen klättra, hoppa och balan-
sera. Tunnor kan också fungera tunnlar för barnen att krypa igenom

När grönsaker syras växer probiotiska mjölksyrabakterier i grönsakerna. Bakterierna omvandlar socker till mjölk-
syra, väteperoxid och andra sura ämnen. Detta konserverar grönsakerna utan att förstöra näringsvärdet. C-vita-
min, antioxidanter och många andra nyttiga ämnen bevaras. Samtidigt blir andra ämnen mer tillgängliga och nya 
komplexa näringsämnen som B12-vitamin och aminosyror bildas av de nyttiga bakterierna. 

En gigantisk spishäll är utgångspunkten för syltningen. På ett par av spisplattorna står stora kastruller med studs-
mattor på insidorna. De andra två spisplattorna kan fyllas med svart sand för klassiska sandlådelekar.

Stora vinägerflaskor som kan snurra runt sin egen axel utmanar de lite större barnens balanssinne. Flaskornas 
material får gärna vara transparent. Bredvid de rullande flaskorna står en lysande burk, som visar ättiksyrans roll 
vid inläggningen av grönsaker.

En av de absolut äldsta kända konserveringsmetoderna är torkning. Ofta innebar det att man först torkade råva-
ran (tex fisk) ute, så att vind och sol tog bort det mesta av vattnet. Sen hängdes den torkade produkten upp på 
krokar i taket eller linor i taken, ofta på vinden. 

En linbana refererar till torklinan i det forna bondköket. Sitsen gestaltas som en upp- och nervänd svamp eller 
kanske en knippe lökar. I träden runt om i skogen hänger flera knippen med lökar, örter eller ringar av äpplen som 
barnen kan gunga i och klänga på.

NÄT
UPP OCH NER

HÄNGA
TRATT

TEMPERATUR
KLÄTTRA

Matkällare och jordkällare var dåtidens kylskåp. Här fanns potatislåren och lådor med frukt och bär. Genom 
att sänka temperaturen går nerbrytningsprocesserna långsammare, vilket ger maten längre hållbarhet. Att höja 
temperaturen, tex genom att koka eller steka,  dödar mikroorganismer och konserverar därmed livsmedlet. 

Temperaturen är mycket viktig i många av processerna och detta visualiseras med hjälp av klättringsbara stegar 
och trappor färgade från kallt blått i botten till varmt rött i toppen. Från en rutschkana åker man ner till en sym-
bolisk saftsil. Silen är ett tätmaskigt, elastiskt nät där barnen kan hoppa omkring. 


