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Bakgrund 
 
Geometriparken är den första parken i Växjö som är utformad för att både fungera som 
park och utflyktsplats åt alla samtidigt som den används som förskolegård. Eftersom det 
är första gången denna typ av samutnyttjande prövas i Växjö har en utvärdering gjorts. 
Två feriearbetande gymnasieungdomar har under vecka 25 och vecka 
26, 2020, observerat användningen i fält samt genomfört en enkäts- och intervjustudie 
för att undersöka vad som fungerar bra och mindre bra i Geometriparken. Besökare till 
parken har intervjuats, en webenkät har sänts ut till boende i närliggande kvarter och 



förskolans personal har svarat på en enkät och intervjuats. Sammanlagt finns 57 
besvarande enkäter. Nedan sammanfattas feriearbetarnas arbete. 

  
Frågeställningar  

1. Vad uppskattar du och tycker är bra med parken?  
2. Finns det några brister?  
3. Vad tycker förskolan?  

  
Resultat		 
Parken besöks av människor i alla åldrar, under veckans alla dagar. Den är uppskattad 
och de tillfrågade känner alla till den.  
 

1. Vad uppskattar du och tycker är bra med parken?  
Promenadslingan är uppskattad av många. En sak som regelbundet kom upp under 
intervjuerna med allmänheten var att alla växter var uppskattade. Både barn och vuxna 
påpekade att det skapade en fin miljö i parken. Även vattendraget som rinner genom 
parken uppskattas. “Det skapar en levande miljö i parken och den är väldigt fin att titta 
på” sa en boende under en intervju. Förutom alla gröna växter som finns i parken 
så är den “fräscha och moderna” känslan något som många förbipasserande och boende 
uppskattar. Annorlunda former på klätterställningen och den öppna miljön lyfts 
fram. Lekplatsen tycker man tillför liv och rörelse. Det är bra att det finns wc.  
 
Mängden aktiviteter som parken har att erbjuda uppfattas som stor. Lekplatsen används 
främst av yngre barn medan skate-delen används av lite äldre barn. Denna fått mycket 
uppskattning från barn och föräldrar.  

  
2. Finns det några brister?  

Både i intervjuer och i webenkätsvaren påtalas återkommande att det är alldeles för liten 
tillgång till skugga och solskydd, såväl i lekplatsen som på sittplatser. Många anser också 
att antalet sittplatser är alldeles för litet, både ute i parken i stort och inne på lekplatsen. 
När förskoleverksamheten dessutom är där och exempelvis äter mellanmål eller har 
utomhusaktiviteter vid picknickborden blir fördelningen på sittplatser ojämn..   
 
Vattendraget är något vi fått höra mycket positivt om, samtidigt som en hel del kritik 
också framförts. Från webenkäten skriver en person att “Det slingrade vattendraget är 
trevligt att betrakta på avstånd. På nära håll ser det tyvärr ut som ett sumpigt 
dike. Algbildningarna behöver tas bort och det krävs fortlöpande tillsyn och åtgärder för att 
de ska kännas attraktiv.” Enkätsvaret fortsätter “Badplatsen är helt nerskitad av 
kanadagäss och obrukbar i nuvarande skick”.   
 
Några vill se fler aktiviteter på delar av den stora gräsytan såsom fotbollsmål eller 
hundrastgård.  



  
 

3. Vad tycker förskolan?  
Parken beskrivs som vacker och som en nödvändighet av förskolepersonalen. De är 
överlag väldigt glada och tacksamma för miljön de har att arbeta i. Förskolan använder 
främst lekplatsen, speciellt området kring klätterställningen, dit man flyttat 
picknickborden, hänger upp solskydd, äter mellanmål och gör olika aktiviteter.  
 
Några brister påtalas. Viktigast enligt förskolepersonalen är att se till att det finns 
tillräckligt med tillgänglig skugga. Under sommaren kan det bli mer än 30 grader varmt 
och skugga är då ett måste. Fler sittplatser är något som förskolan vill se mer av. Den 
pedagogiska verksamheten kan begränsas av att förskolebarnen inte kan sitta ned på en 
rofylld plats. Vidare påtalas att de blå bänkarna som finns i parken behöver rustas upp.  
Förskolans förslag är att skapa sittplatser under tak, exempelvis i ett lusthus.  Förskolan 
vill, precis som allmänheten, se fler papperskorgar i parken. Både inne på lekplatsens 
område och ute i parken. De är inte heller särskilt förtjusta i de nuvarande 
papperskorgarna då fåglarna är där och drar ut skräp ur papperskorgarna. 
Förskolepersonalen skulle gärna se att grindarna till lekplatsen sågs över. De går i 
dagsläget inte att stänga. En mer barnvänlig variant hade varit en fördel enligt förskolan 
själv. Ett skydd mot diket för barnen hade varit bra.  

  



 
  
Källa: Intervjuade personer och webenkätsvar. Sammanställning av webenkäterna finns i 
bilaga 1. 
 
 
 
























