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Mål för Region Jönköpings läns 
förbättringsarbete

Att väsentligt förbättra urbana miljöer utifrån barnens behov, främst i 
anslutning till förskolor med tonvikt på socialt utsatta områden:

• kulturella ekosystemtjänster (rekreation och välbefinnande, lek, 
rörelse, estetik, utveckling/lärande), 

• försörjande ekosystemtjänster (produktion av ätbara blad, frukter, 
rötter och bär) 

• stödjande ekosystemtjänster (vattenreglering, bindning av koldioxid, 
upprätthållande av luftkvalitet, pollinering, biologisk kontroll, 
mikroklimat och vattenrening, skydd mot för uv-ljus).



Fyra inspirationsseminarier



Pedagogisk ekosystemtjänster
• En del av de kulturella ekosystemtjänsterna?

eller

• Alla ekosystemtjänster?



Ur läroplan för förskolan

• ”förståelse för samband i naturen och för naturens olika 
kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra, ” (Lpfö)



Kolinbindning



Ur läroplan för förskolan:

• ”förståelse för hur människors olika val i vardagen kan 
bidra till en hållbar utveckling”, 



Forskningsfråga

Vilka ekosystemtjänster utvecklas, prioriteras och 
upprätthålls av deltagarna under och efter 
samverkansprojektet och hur går det till?



Metod

• 9 förskolor

• Vilka ekosystemtjänster finns i dagsläget och vilka kan utvecklas 
(diskussion med Riksbyggen och oss forskare)

• Framtagande av åtgärdsförslag

• Intervjuer med personal

• Enkät om vilka som genomförts 1,5 år efter projektets början



Ekosystemtjänster (Riksbyggen)

Odlingsbar mark (mat eller 
biobränsle)

Pollinering och fröspridning

Habitat för arter

Vattenreglering

Vattenrening

Mikro- och lokalklimat

Bindning av koldioxid

Upprätthållande av luftkvalitet

Biologisk kontroll

Förebyggande av jorderosion

Rekreation och estetiska värden

Genomförda av 
några förskolor

Genomförda av 
flertalet förskolor



Genomfört av flera förskolor (jan. 19)

• Insektshotell (8 
förskolor)

• Blommor för 
pollinerare (8)

• Odling i pallkragar (7-8)

• Bärbuskar (6)

• Fågelholkar (5-6)

• Fruktträd (4)



Genomfört av några förskolor (jan. 19)

• Uppsamling av regnvatten 
(3 förskolor)

• Anläggning av våtmark, 
vattenspegel eller dike (3)

• Pergola, klätterväxter (3)

• Naturmaterial för lek (3)

• Skogsträdgård (2-3)



Genomfört av en eller två förskolor (jan. 19)

• Död ved (2 förskolor)

• Vattenreglering (2)

• Fågelbad (2)

• Anläggning av kullar, 
nivåskillnader (1)

• Buskar att springa runt (1)

• Odling av bambu (1)

• Fladdermusholk (1)



Miniskogsträdgården

Bidrar med:

• Odlingsbar mark

• Pollinering och 
fröspridning

• Habitat för arter

• Bindning av koldioxid

• Vattenreglering

• Rekreation och estetiska 
värden



Fördelar med miniskogsträdgård

Mindre 
arbets-

krävande

Omslutande

Tydlig, nära 
överblickbar

miljö



Nackdelar enligt 
förskollärarna

• Tar tid att anlägga den.

• Tar tid att få den 
uppvuxen.

• Läsa på och lära sig mer.

• Kan vara svårare att 
hålla ogräsfri, om man 
är noga med det.

• Inga, vad vi kommer 
på…



Pedagogiskt verktyg

• Synliggör ekologiska processer och samband som redan 
finns 

• Synliggör utvecklingsmöjligheter i närmiljön



Var kommer barnen in?




