
Testbädd Tyresö

Att involvera barn i utvecklingen av grönområden – med 

konkreta resultat i utemiljön känner barnen att deras 

deltagande spelar roll



Utmaning

 Barnens närnatur är prioriterad i parkstrategin Nära park och natur

 Platsen, skogen mellan två bostadsområden, tillhör Farmarkilen

 Vi vill att platsen besöks av barn mer i vardagen



Målgrupp för testbädden 

 Barn som bor på båda sidor om skogen

 Barnens familjer, skolverksamheterna 

(förskola, grundskola och fritidsverksamhet)



Långsiktiga mål

 Platsen besöks av barn och familjer boende på båda sidor om 

Farmarkilen på fritiden 

 Skogens rekreativa värden stärks för att knyta samman 

bostadsområdena

 Farmarkilens ekologiska värden lyfts och synliggörs



Mål för testbädden

 Hitta och testa lösningar som kan göra skogen 

mer attraktiv och tillgänglig för barn 

 Skogen upplevs av skolverksamheten som 

mer attraktiv att vistas i

 Skogen upplevs av barn och deras familjer 

som mer attraktivt att besöka



Platsen

 Tillgängligt

 Variation

 Tillräckligt stort

Platskvaliteter



Intervjuer

 Intervjuer med skolverksamheten och platsintervjuer med 

förbipasserande

 Ingen parktur med barn på grund av corona



Tillfälliga lösningar för utvärdering

 Skötsel av naturområdet

 Naturstig med färgmarkering och förtydliga entréer

 Informationsskyltar om djur och natur

 Samlingsplatser med bänkar 

 Djurspår i betongplattor

 Intresseskapande detaljer

 + snabba och billiga lösningar!



Parktur med barn

 2 grupper med barn i åldrarna 8 – 10 år 

från Hanviken och Bergfotens skola

 Barnens egna perspektiv 

 Uppskattat av barnen att få delta och 

påverka



Ytterligare parktur med barn 2022

 Parkturen genomfördes tillsammans med 

barn från Bergfotens skola som deltagit på 

tidigare parktur

 Ta in synpunkter på förändringar som gjorts 

och på ytterligare förbättringar

 Snabbt kunna se resultatet av medverkan 



Lilla naturstigen

Samlingsplats med bänkar
Dalgången

Lilla naturstigen

Samlingsplats med bänkar
Hällberget

Samlingsplats med bänkar
Gammeltallen

Bänkar vid fin utsikt

Entré



Lösningar utvecklas och blir permanenta

 Samlingsplatser med bänkar

 Bänkar vid platser med utsikt

 Stigmarkeringar målas om

 Skyltar görs om och blir 

permanenta

 Fler djurspår i betong



Processen

 Anpassade arbetet framåt i 

och med corona läget Platsanalys 

Intervjuer

Parktur

Intervjuer

Parktur

Skötsel 

Tillfälliga lösningar

Ny lösningar

Implementering Analys

Design



Har vi nått målen för testbädden?

 Ja delvis!

 Fortsatt arbete med Lilla naturstigen



Tack!


