
Ekologi ”… vetenskapen om de levande varelsernas relationer till 
sin omvärld. Varje organism befi nner sig i ett växelspel med icke-
levande (abiotiska) och levande (biotiska) omvärldsfaktorer…” 
Nationalencyklopedin.

Lek+ekologi=Lekologi Lekologi Att genom den fria leken samverka i ett växelspel med 
omgivningen. Inom Lill-Valla Lekopark bidrar denna upplevelse-
baserade pedagogik till en djupare insikt om och förståelse för 
naturlandskapet på platsen.
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Lill-Valla Lekopark ligger på en åkerholme omgiven av betes-
landskap, mitt emellan Valla Gård, Gamla Linköping, Valla-
skogen, Linköpings universitet och det planerade Bo16-
området. 

Åkerholmen utgör en av de äldre landskapstyperna i odlings-
landskapet, ett stycke natur som ansågs otjänlig för odling 
och därmed lämnades orörd. Den utgör en viktig historisk och 
ekologisk del av lantbruksmiljön inom Friluftsmuseet - en 
naturskatt som vi vill använda oss av.

Lill-Valla Lekopark skall stå för föryngring och framåtblick-
ande inom Friluftsmuseet och fungera som ett komplement 
till de historiserande delarna. Lill-Valla Lekopark får därför ett 
nutida uttryck och vänder sig även till Bo16-området. 

Leken utgör ett pedagogiskt och socialt interaktivt verktyg 
som i kombination med en placering mellan gammalt och nytt 
gör Lilla-Valla Lekopark till en förenande länk mellan dåtid, 
nutid och framtid.

KONCEPT: METAMORFOS FRÅN ÅKERHOLME TILL LEKHOLME
ÅKERHOLME

Åkerholmen och dess fantastiska naturlandskapskvalitéer 
ger de rumsliga förutsättningarna.

LEKHOLME

Mellan naturlandskap och lekelement uppstår ett 
samspel där 1+1 blir 3. Leken förhöjer upplevelsen 
av och förståelse för naturlandskapet som i sin tur 
förhöjer upplevelsen av leken. 

Med lekologi som utgångspunkt adderas lekelementet till 
åkerholmen och vi åstadkommer en metamorfos som innebär 
att åkerholmen omvandlas till den lekholme vi kallar Lill-Valla 
Lekopark. Lekelementet utgör den röda tråd som binder ihop 
de olika landskapskaraktärerna inom åkerholmen och skapar 
en sammanhållen enhet med tydlig identitet.

METAMORFOS OCH LEKOLOGI

Lill-Valla lEKOpark
- från åkerholme till lekholme

Bo16 Beteslandskap Lill-Valla lEKOpark Beteslandskap Vallaskogen
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ANALYS: ÅKERHOLME
LANDSKAPSKARAKTÄRER

SKOGEN

ÄNGEN

VATTNET

STAKET

VEGETATIVA 
BARRIÄRER

BARRIÄRER ENTRÉER & RÖRELSE

ENTRÉER

GÅNGSTIGAR

GC-VÄG

AKTIVITETER

AKTIVITETS
YTOR

Mycket vackert naturlandskap med tre tydliga och urskiljbara 
landskapskaraktärer: Skogen, Ängen och Vattnet. 

Inom området är förekomsten av diverse stängsel, staket, 
plank och andra avgränsningar mycket påtaglig, inte minst 
kring dammarna. Dessa utgör både fysiska och visuella 
barriärer.

Sly och vildvuxet buskage ger otillgängliga skogspartier 
samt skymmer sikten av dammarna.

Ett sammanhängande nät av gångvägar ger en upplevelse-
rik promenad som leder besökaren runt i områdets olika 
delar.

Från gång- och cykelvägen i söder är området otydligt an-
nonserat eftersom det skyms av uppväxt vegetation. Från 
Valla Gård i norr ges en god visuell kontakt och kan skym-
tas redan på håll. Generellt är områdets entréer relativt 
anonyma.

Fågeldammarna, lekplatsen samt höns- och kaninburarna 
utgör den huvudsakliga aktiviteten inom området. Leken 
är framför allt koncentrerad till de stora gräsytorna i om-
rådets centrala del. 

Den stora gräsmattan är oordnad med lekutrustning ut-
placerad utan sammanhang.
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FÖRSLAG: LEKHOLME

Åkerholmens befi ntliga landskapskaraktärer 
renodlas och blir mer tillgängliga genom 
en strategisk gallring av fysiska och visuella 
barriärer såsom sly, lekutrustning, stängsel 
och staket. Till Skogen, Vattnet och Ängen 
fogas ytterligare två landskapskaraktärer – 
det stiliserade Brynet och Hagen.

Landskapskaraktärer
Tillgänglighetsanpassad lek skall fi nnas där 
topografi n tillåter detta. Därtill kommer en 
tillgänglighetsanpassad möblering samt 
stora trädäck som gör de olika delarna av 
Lill-Valla Lekopark mer tillgängliga.

Tillgänglighet
Lill-Valla Lekopark skall erbjuda något för alla. 
Utöver en varierad lek för barn och ungdomar är 
det fantastiska naturlandskapet en upplevelse 
att ströva runt i oavsett ålder. För arbetande och 
boende i det planerade Bo16-området kommer 
Lekoparken utgöra värdefull närrekreation. Här 
fi nns dessutom kafé och kiosk samt goda häng-, 
picknick- och grillmöjligheter.

Social hållbarhet 

Adderad lek samt enhetliga material, möbler och övrig 
utrustning utgör tillsammans med Lekoparkcirkeln 
den röda tråd som ger Lill-Valla Lekopark en tydlig 
identitet. Även dessa identitetsmarkörer förhåller sig 
tydligt till åkerholmens olika landskapskaraktärer och 
dess specifi ka förutsättningar. I form och material kon-
trasterar de mot naturlandskapet för att accentuera 
och vitalisera det. 

Identitetsmarkörer
Friluftsmuseet innehåller teman såsom staden, lantbruket och skogen. 
Dessa beskriver ett kretslopp, ett fl öde eller en livscykel vilka är centrala 
begrepp även inom lekologin och Lill-Valla Lekopark. Vi vill synliggöra 
detta i en konkret och fysisk form – Lekoparkcirkeln, som utformas olika 
med avseende på material som t ex betong, fi berglas eller trä men även 
skala, omfattning och användning beroende på dess placering i naturland-
skapet. Lekoparkcirkelns teoretiska betydelse är inte självklar för betrak-
taren, men som identitetsskapande element och markör ger den både 
vuxna och barn en förståelse för platsens sammanhang.

Lekoparkcirkeln
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LEKOPARKCIRKELN

FLYTANDE BRYGGOR I DAMMARNA

PERGOLA OCH TRÄDÄCK I ANSLUTNING TILL SANDLEKEN

SCEN OCH AMFITEATER

TRÄDÄCK VID BYGGLEKEN

SITUATIONSPLAN SKALA 1:500

ÖVERSIKT

sandlek

pergola

brygga

småbarnslek scen amfiteater

trädäck

trädäck

bygglek

glasparti soldäck

sandlek

pergola

brygga

småbarnslek scen amfiteater

trädäck

trädäck

bygglek

glasparti soldäck

sandlek

pergola

brygga

småbarnslek scen amfiteater

trädäck

trädäck

bygglek

glasparti soldäck

sandlek

pergola

brygga

småbarnslek scen amfiteater

trädäck

trädäck

bygglek

glasparti soldäck



entrémotiv

undulerande kant

sittplatser

vattenspel vattenränna

larven

lekridå

Lill-V
alla

 lE
KO

pa
rk

 Li
ll-

Valla
 lE

KOpark Lill-Valla lEKOpark Lill-Valla lEKOpark

entrémotiv

undulerande kant

sittplatser

vattenspel vattenränna

larven

lekridå

Lill-V
alla

 lE
KO

pa
rk

 Li
ll-

Valla
 lE

KOpark Lill-Valla lEKOpark Lill-Valla lEKOpark

entrémotiv

undulerande kant

sittplatser

vattenspel vattenränna

larven

lekridå

Lill-V
alla

 lE
KO

pa
rk

 Li
ll-

Valla
 lE

KOpark Lill-Valla lEKOpark Lill-Valla lEKOpark

entrémotiv

undulerande kant

sittplatser

vattenspel vattenränna

larven

lekridå

Lill-V
alla

 lE
KO

pa
rk

 Li
ll-

Valla
 lE

KOpark Lill-Valla lEKOpark Lill-Valla lEKOpark

Lill-Valla lEKOpark
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ÄNGEN
Ängen är vidsträckt, ljus, fri och sprudlande av energi. Här finns generöst med utrymme för 
spring- och bollek samt spontana möten. 

Lekoparkcirkeln kan användas stående på högkant som ett bollmål, ett rundningsmärke eller 
som en frizon i ”kull-lekar”. 

På ängen kan man också slå sig ner med medhavd picknick och samlas i större grupper. En 
stor pergola i sydöst erbjuder skugga på den i övrigt solindränkta ytan.

SKOGEN
Skogen är kuperad, avsides och hemlig med soliga gläntor, skira lundar och fuktig, djup skog. 
Här erbjuds en stor variation av fri lek med naturligt lekmaterial där endast fantasin sätter 
gränserna. 

Lekoparkcirkeln kan placeras ut som en artefakt i strategiska lägen. Som ett gryt nedsänkt i 
marken eller som insamlingskärl för kottar, barr och stenar, som ett konstigt djur eller som en 
glödande, varm sten vintertid.

Här finns endast enstaka inslag av anordnad lek på ytor av träflis som smygs in bland träden. 
Klätternätet som slingrar sig fram mellan träden och klättertornet varifrån man kan se ända till 
Valla Gård syftar till att ge överblick och att lyfta leken närmare trädkronorna. 

FÖRSLAG: LEKHOLME

Via trädäck och flytande bryggor kommer man riktigt nära vattenspeglarna. I ett par flyt-
bryggor finns infällt och försänkt härdat glas med punktvis förstoringseffekt för spaning ner i 
vattnets djup. För en ökad visuell kontakt med dammarna ersätts de höga stängslen med låga, 
diskreta räcken i strandkanten. Vattendjupet minimeras närmast vattenbrynet där också 
vattenväxter av olika slag planteras.

I fågeltornet finns fasta kikare för (fågel)skådning och vid den bemannade parkleken (se 
Hagen) kan man låna håvar och bygga sin egen barkbåt till vattenleken. 

I anslutning till dammarna föreslås ett intensivt och interaktivt vattenspel. Lekoparkcirkeln 
ligger infälld i marken på olika nivåer. När man hoppar på vissa punkter genereras vattensprut 
runtom i vattenspelet och små dammar bildas i cirklarnas försänkningar. I en punkt rinner 
vattnet över i en ränna och leds vidare till sandleken (se Brynet). 

VATTNET

Vid huvudentrén i norr, mot Valla Gård, används Lekoparkcirkeln både som entrémotiv och 
informationsskylt. Tre stycken cirklar placeras ut till en sekvens av tunnlar som lekfullt leder 
besökaren in mot Lill-Valla Lekopark.
 
Vid de mindre, lite mer hemliga entréerna i söder återfinns cirkeln i form av sittmöbler eller 
endast som en entrémarkör utan funktion.

ENTRÉER

Det stiliserade Brynet ligger i gränsen mellan det öppna/plana och slutna/kuperade. Det löper 
som en samlande cirkel kring Lekoparkens centrala delar.

Beläggningen består av ljust stenmjöl med karaktäristiska kanter av ljus betong. Kanterna un-
dulerar i höjdled och blir upphöjda sittmurar, försänkningar, något man kan krypa igenom eller 
en vattenränna. Att röra sig upp och ner längs med brynkanten blir ett lekmoment i sig.

I anslutning till brynets östra delar ligger en scen och amfiteater i form av ett trädäck som 
veckar sig upp för slänten. Här finns även småbarnslek, planterade ridåer av brynvegetation 
för ”framför-bakom”-lek, stora rutschbanor samt en lekridå med kläng-, häng- och gunglek. 

Den stora sandleken korsas av ett trädäck som kan användas som bakbord. Här ansluter även 
vattenrännan som leder vatten från vattenspelet (se Vattnet). Lekoparkcirkeln kan användas 
som hoppstenar i en ”inte-nudda-marken”-lek eller som bakbord.

BRYNET

Vid Stratomtagården föreslås en besöksladugård med getter, hästar, kaniner, katter och höns. 
Utöver de befintliga hästhagarna finns även hägn för getter som man får gå in i via färistor. 

Här finns även en bemannad parklek med utomhuspedagogisk verksamhet. Ett stort trädäck 
fungerar som en samlande yta för byggleken där barnen får skapa fritt. Däcket höjer sig i olika 
nivåer vilket ger inbyggda sitt- och arbetsplatser samt bord för den som sitter i rullstol.

På gränsen till ängen finns det ett växthus och odlingslotter som under växtsäsongen sköts av 
personalen på Valla Gård alternativt personalen inom parkleken. Här får man prova på att odla 
och skörda grönsaker, frukt och bär. Även ett kafé med uteservering, allmän toalett, kiosk eller 
kanske till och med en liten restaurang placeras här - i ett läge där den tydligt annonseras från 
Valla Gård.

Lill-Valla Lekopark skall åskådliggöra för besökaren att den dåtida livsstilen med centrala 
begrepp som resurssnålhet, återanvändning, närheten till djur och natur samt det lokala och 
småskaliga som genomsyrar övriga delar av Friluftsmuseet åter blivit högaktuella idag. Verk-
samheten kring ladugården, djuren, betet och odlingen skall därför med hjälp av upplevelse-
baserad pedagogik i kombination med informationsskyltar visa på kretsloppet inom det mod-
erna ekologiska jordbruket och dess koppling till staden och skogen. 

HAGEN

”Ett bra leklandskap kan fungera lite som scenografin på en teater, där en diskret antydan till plats 
och vägar till och från scenen kan bli utgångspunkt för ett stort drama.” 
Lenninger Anna, Olsson Titti. (2006) Lek äger rum. Planering för barn och ungdomar.

”Naturen kan ge andra utmaningar än anlagda lekplatser. Barn leker också ofta på naturmark om de 
har möjlighet.”
Berglund Ulla. (1996) Perspektiv på stadens natur. Institutionen för arkitektur och stadsbyggnad Kungliga 
tekniska högskolan

”Det uppstår färre konflikter mellan barnen när det finns naturmark att tillgå.  
Lekutrustningen består då ofta av pinnar, kottar och stenar och det finns så gott om det att barnen lätt 
kan dela med varandra. (…) I naturmark tillåts lekarna att pågå längre, barnens spår finns kvar från 
gång till gång.” 
Lenninger Anna, Olsson Titti. (2006) Lek äger rum. Planering för barn och ungdomar.

”Barn vill ofta göra andra saker än de bestämda lekplatsaktiviteterna. Ofta handlar det om att leka 
och bearbeta det material som finns på platsen, bygga kojor och fördämningar eller umgås med andra 
barn.”  
Lindholm, Gunilla (1998)  Skolgården –en stereotyp i upplösning?

”Det gäller att skapa förutsättningar för barns fria kreativitet, vilken ytligt tar sig uttryck i att barnen 
själva får bygga sina kojor, torn och göra tunnlar. För att det ska fungera krävs också en fungerande 
vuxen. Det viktigaste i lekparken, precis som på byggleken, är den vuxna  
människan, helst fritidspedagogen.” 
Nic Nilsson (2007) Planera för utelek- IPA-Barns rätt till lek.

FORSKNING LEK


