Barnens naturpark – Folkparken i Lund
Projektet syftar till att presentera en handlingsplan för att utveckla Folkparken i
Lund till en Barnens naturpark. Det innebär att föreslå metodik och motiveringar
för att förändra den befintliga parken till en naturpark, med särskild inriktning mot
egenskaper som underlättar dess roll som undervisnings- och upplevelsepark för
barn. Till syftet räknas också en analys av konsekvenserna av en sådan
förändring för parkens roll som stadsdelspark och för lärandet om naturen i skola
och förskola, i synnerhet på Väster i Lund.

Bakgrund
Rätt utformade kan en stads parker och naturområden vara ett levande klassrum, där
kunskap kan hämtas om naturen, om historiska och sociala skeenden. Upplevelser av
naturen i det dagliga livet ger stadsbarnen möjlighet att förstå sitt beroende av t ex
ekologiska kretslopp och växters, djurs och mikroorganismers livsvillkor.

Barn och ungdomars behov av parker och natur har uppmärksammats alltmer på senare år.
Svenska studier av skolor, daghem, sjukhus och andra vårdinrättningar har visat, att natur är
speciellt värdefull för barnens utveckling. Barns motorik förbättras t ex genom att de får
klättra och klänga i träd och på stenar. Barn blir mera harmoniska och får bättre kontakt med
personal om de får vistas mera i naturen. Barnen leker bättre, fantiserar mera i naturen och
utvecklar sin formkänsla. Den motoriska utvecklingen påverkar barnets hela utveckling, även
sådant som begreppsbildning och koncentrationsförmåga. Svensk forskning visar, att
förskolor och skolor i stor utsträckning använder parker och natur i sin verksamhet, och att
de efterfrågar naturpräglade parker på nära avstånd.
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Naturrum för barn kan skapas med enkla medel. T ex kan en fristad för nässlor bli en
barnkammare för fjärilslarver, doftande blommande växter blir en nektarresurs för fjärilar, död
ved blir habitat för vedlevande insekter, som i sin tur blir föda för hackspettar och andra
fåglar. Kortsnaggade, skötselintensiva gräsmattor kan omvandlas till artrik ängsmark, fågeloch fladdermusholkar kan sättas upp i träd och igelkottsbon byggas. Sådana insatser har ett
stort pedagogiskt värde för barn.

Folkparken är en ca 4 ha stor stadsdelspark, som domineras av trädplanteringar, i huvudsak
av lind, alm, bok, ek och oxel, i kanten av två stora gräsmattor. Några partier är lundartade
med ett fältskikt av sippor och lökväxter. I nordvästra hörnet finns en anlagd damm med en
bäckfåra, som försörjs av dagvattensystemet. Här finns också ett rikt fågel- och insektsliv.
Skolor och förskolor på Väster utnyttjar parken, både för naturstudier i närheten av dammen
och i ”skogen” i söder, där en del stubbar och nedfallna trädstammar lämnats kvar på
marken för att gynna vedlevande insekter. I parkbyggnaden finns en kommunal fritidsgård
samt ett av Lundafastigheters förråd.

Lunds kommun har tidigare profilerat naturpedagogik i skolan genom att etablera
Naturskolan för att stödja fortbildningen av lärarpersonal. Naturskolan har också ansvaret för
att driva satsningen på att göra skolgårdarna grönare. Regelbundet används bl a Folkparken,
Rinnebäcksravinen och området kring Reningsverksdammarna som uteklassrum. Det finns
alltså goda förutsättningar för projektets satsning på att utveckla Folkparken till barnens
naturpark.
Projektet är kopplat till i första hand de åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar
utveckling som uppmuntrar till naturupplevelser och lärande i naturen, i synnerhet åtgärderna
5.7, 5.11 och 5.12.

2

Metoder
1. Genomgång och syntes av nationell och internationell litteratur om naturparker, i
synnerhet de som utvecklats och formats för barn.
2. Diskussioner med personal på Naturskolan samt skolor och förskolor i första hand på
Väster för att precisera behov och önskemål för barnens naturpark. Dessa
diskussioner ska också inbegripa potentiellt utnyttjande av parkbyggnaden som en
integrerad del av verksamheten i naturparken. Redovisning och värdering av
diskussionerna.
3. Diskussioner med forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp och Lunds universitet
om strategier för att etablera naturrum i Folkparken och för att få de rummen
interaktiva för barnen. Vid båda lärosätena finns ett flertal personer som arbetar med
t ex biotopgestaltning och barnens behov av naturmiljöer. Redovisning och värdering
av diskussionerna.
4. Diskussion med personal vid kommunens parkförvaltning om praktiska och
organisatoriska förutsättningar för att utveckla parken i riktning mot barnens
naturpark. Redovisning och värdering av diskussionerna.
5. Diskussion på plats i Folkparken med forskare vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp och
Lunds universitet samt personal vid kommunens parkförvaltning om konkreta
åtgärder för att skapa naturrum med olika biotopinriktning. Redovisning och värdering
av diskussionerna.
6. Sammanställning av skriftlig rapport med sammanfattning av handlingsplanen för att
utveckla Barnens naturpark.

Målgrupp
Målgruppen för rapporten är personal vid skolor och förskolor i Lunds stad, Naturskolan och
Parkförvaltningen, Kommunkontorets avdelning för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet,
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Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott samt ledamöter i Tekniska nämnden, Centrala
skolnämnden, Barn- och skolnämnderna samt Utbildningsnämnden.

Mål och förväntat resultat
Målet är att visa dels hur parken kan utvecklas så att den representerar ett axplock av
lundaregionens natur, dels hur den naturexposén kan ge möjligheter till både fysisk
närkontakt med naturen och till lärande om naturen. Grundtanken är att stadsbarnen
därigenom ska komma i kontakt med de naturtyper, som urbaniseringen separerade från vår
stadskultur.
Det förväntade resultatet är en skriftlig rapport, i vilken förs ett resonemang med konkreta
förslag till hur parken kan utvecklas genom att avgränsa ett antal rum med olika biotoper.
Flera sådana finns redan, t ex ”våtmarksbiotop”, högstammig, tät lövskog och några biotoper
med lundkaraktär, men en stor del av parken saknar karaktär av naturrum. I rapporten
kommer även parkbyggnadens förtjänster och tillkortakommanden i sammanhanget att
diskuteras. Med rätt sponsorer skulle byggnaden kunna användas för att interaktivt
demonstrera grön teknik, och i en visualiseringshall skulle barnen interaktivt kunna testa vad
som kan hända om människan gör olika ingrepp i de representerade biotoperna. Men fokus i
rapporten kommer att vara på gestaltningen av biotoperna i naturrummen.

Tidsplan
Projektet antas påbörjas den 1 januari 2014 och avslutas den 1 september samma år.

Förutsättningar för att genomföra projektet
Föreningens medlemmar har mångårig erfarenhet av Folkparken, dess funktion och
utnyttjande. Bland medlemmarna finns lärare i naturämnen liksom professionella ekologer
och landskapsarkitekter.
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Bilaga 1
Finansiering av projektet
Administrativa kostnader i samband med arbetet (telefonsamtal, resor, datorutskrifter,
pappersmaterial, etc)
Arvodering av experter
Totalt sökes 35 000 kr
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Bilaga 2
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