
AKADEMISKA SÄLLSKAPET
Inbjuder till

ÅRSMÖTE

Onsdagen den 9 mars 2016, kl 17.30, SLU, 
Ulls hus(samling i entrén i Ulls Hus, Ultuna, därefter 
årsmöte och föreläsning i sal C250E209, Ulls hus

Se karta: http://www.slu.se/Global/externwebben/overgripande-slu-bilder/om-
slu-bilder/Uppsalabilder/KartaAdresserUltunaKombinerade-Ulls.pdf

Karta finns på baksidan av inbjudan också. Dagordningen bifogas på separat sida.

***

Efter årsmötesförhandlingarna har vi nöjet att lyssna till Ulla Berglund, landskapsarkitekt,
docent och lektor vid institutionen 

för stad och land, SLU

Barnkartor i GIS – en metod för att sätta barns
erfarenheter på kartan

Ulla undervisar i stadsbyggnad. Har länge forskat kring frågor som rör människor och miljö – 
i huvudsak stadsmiljö. Det har handlat om olika städer och förorter, om barn, äldre och alla 
däremellan. Har också i några projekt arbetat med metoder för landskapsanalys, med och utan
medborgarnas medverkan. Under flera år, med olika anslagsgivare, har Ulla tillsammans med 
sin kollega och doktorand Kerstin Nordin utvecklat en metod för konsultation med skolbarn 
kring deras användning och uppfattning av sin närmiljö. Rätt använd kan metoden hjälpa barn
(från ca 10 år) att påverka sin närmiljö, vilket de har rätt till enligt FN:s barnkonvention. 
Metoden, som Ulla och Kerstin kallar Barnkartor i GIS, består av en digitaliserad kartenkät 
och en användarinstruktion. Den senaste utvecklingen har skett inom ramen för FOMA, 
Fortlöpande miljöanalys, som SLU får särskilda statliga medel för. Under de projekt som 
genomförts under utvecklingstiden har redan mycket data om barn och utemiljö samlats in 
som kan och ska användas för forskning. Mer data för forskning om utemiljön alstras när 
olika kommuner använder metoden och själva får underlag för sin planering. 

Tid och plats: 17.30  Samling i entrén i Ulls hus, Ultuna
17.40  Kort information om Ulls hus (c:a 10 minuter) 
Därefter årsmöte och föreläsning i lokal C250 E209. 
Enklare förtäring serveras.

Anmälan:  Anmälan senast onsdag den 2 mars 2016, 
Akademiska.Sallskapet@uadm.uu.se eller till 
Ruth Hvidberg, 0702988544 
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