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Bakgrund

Den gamla stigen som byggdes i 

början av 

90-talet var väldigt dåligt skick och 

i stort behov av underhåll.

Bygget av den ”Pedagogiska 

Rörelseparken”, med tillhörande 

pedagogiskt material, på en F-6 

skola i staden inspirerade till 

nybyggnationen.



Stigen finns på Södra Berget



Översiktskarta



Korta fakta

• Stigen är cirka 1 km lång, terrängen är 
utmanande. 

• Vita markeringar på träd och berghällar, 
ibland med ett svart ”Tarzan” T i mitten.

• Längs stigen finns 15 stycken 
äventyrsstationer i form av balans- och 
klätteraktiviteter.

• Alla äventyr är frivilliga.

• Stigen tar 45-60 minuter att gå, beroende 
på hur äventyrslystna och hur många 
man är.

• Tarzanstigen byggdes 2016 och invigdes 
2017.



Byggnation

• Borta är nu bildäck och stålvajrar som 
tidigare användes längs 
äventyrsbanan. Fokus ligger nu på 
hållbarhet och miljötänk. Virket är träd 
som fällts under stormar och den 
tryckimpregnerade spången längs 
Tarzanstigen är av miljövänlig sort.

• Rivning av den gamla stigen tog en 

vecka

• Bygget av stigen, märkning, 

uppsättning av skyltar, inklusive 

skapandet av skylttexter, tog ca sex 

veckor för tre personer.

• Det trämaterial som använts har 

nästan uteslutande tagits från skogen 

på Södra Berget.



Vårdkasen

• Mäktig i all sin 

enkelhet

• Knappt fyra 

meter hög

• Lockar till 

klättring

• Fin utsikt mot 

Bottenhavet



Flottningsrännan

• Placerad i mellersta 
delen av Tarzanstigen

• Ca 25 m lång

• Den station som tog 
längst tid att bygga



Fiskaren



Spängerna

• Byggd på ett litet 
fantasifullt sätt för 
att locka fram till 
roliga 
balansnummer…



Kolarkojan

• Byggd av överblivet 
timmer

• Torvtak

• Bra fikaställe!



Pedagogisk idé

• Vi vill främja rörelse och fysisk aktivitet på ett så naturligt 
sätt som möjligt, ett platsbaserat lärande där man lär sig 
med hela kroppen. 

”Det man lär med kroppen fastnar i knoppen”

• Utomhuspedagogik bygger på att elever lär sig bättre när 
de får    använda alla sinnen i autentiska lärmiljöer.  

• Grunden till det pedagogiska materialet är skyltarna med 
sina texter. Där lär sig eleverna saker om natur, historia 
och kultur, framförallt om saker kopplade till 
Sundsvallsområdet.



Pedagogiskt material



Pedagogiskt material (Soluret)
INLEDANDE TEXT

Det mäktiga soluret reser sig ståtligt med flammor som reser sig upp mot 
texten ”SOLUR”. En naturlig samlingsplats för starten på Tarzanstigen där 
sittbänkarna även fungerar som urtavla. Urtavlan är till och med anpassad 
för både sommar- och vintertid! Här hoppas vi att det blir många soliga 
dagar, både för tidvisningens skull och för aktiviteterna runt stigen.  

ÄMNESOMRÅDEN ATT ARBETA MED 

Tid och klockan (sekunder, minuter, timmar, halvtimme, kvart, dygn, vecka, 
månad, kvartal, år) (Ma), Tidmätning på olika sätt – från solur till atomur 
(Ma, Fy), Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till 
varandra och hur dag, natt, månader och år kan förklaras (Fy), Jordens, 
solens och månens rörelser i förhållande till varandra samt månens olika 
faser (Fy), Årstiderna och årstidsväxlingarna i naturen och hur de kan 
förklaras (Fy, bi), Astronomi, stjärnbilder och stjärnhimlens utseende olika 
tider på året (Fy, Bl), Väder, väderobservationer och klimat (Fy), Solen och 
fotosyntesen (Bi), Navigering med hjälp av: Astronomisk navigering (via 
solen, stjärnor, planeter och månen), myrstackar, träd, triangulering, karta, 
kompassen samt GPS (Fy, Ma), Karta och kompass (Fy, I&H,  Bl), Vinklar 
(Ma), Världens historia, världskulturer (Mesopotamien, Induskulturen, 
Romarriket, Egypten, Indianer, Mayafolket, Samer, Inuiter) (Hi). 

FRÅGESTÄLLNINGAR

Hur fungerar ett solur? Kan man alltid använda sig av solurt? Hur många 
sätt kan du komma på att mäta tiden med? Vad innebär sommar- respektive 
vintertid? Vilka är de fyra årstiderna? Har man fyra årstider överallt på 
jorden? Undersök vinklarna på sittbänkarna! Hur många olika vinklar hittar 
du i parken och hur stora är dessa? I vilken kompassriktning står solen i 
klockan 13.00 (sommartid)? 



Tack för att ni lyssnade!
Välkomna upp till Sundsvall och 

Tarzanstigen!
Nu dags för frågestund!



Grottan och Vårdkasen



Landhöjningen och Utsiktsbänkarna



Hällmålningarna och 
Flottningsrännan



Fiskaren och Sågverksbryggan



Runorna och Spängerna



Kolarkojan och Bergsklyftan



Tarzanlianen och Flyttblocket


