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Metod

Förskolepersonal

• Kartläggning av 
ekosystemtjänster i samverkan –
före och efter interventionen

• Intervjuer

• Deltagande observation vid 
förskolors presentationer

Förskolebarn

• Samtalspromenader före och 
efter interventionen





Ekosystemtjänster (Riksbyggens kategorier)

• Odlingsbar mark (mat eller 
biobränsle)**

• Naturtillgångar*

• Färskvatten*

• Vattenreglering och skydd 
mot extrema väder*

• Vattenrening*

• Mikro- och lokalklimat*

• Bindning av koldioxid*

• Upprätthållande av 
luftkvalitet*

• Pollinering och fröspridning**

• Biologisk kontroll*

• Förebyggande av jorderosion

• Habitat för arter**

• Rekreation och estetiska värden**

• Turism

• Kulturmiljövärden

Utnyttjandegrad av förskolorna januari 2019: *Viss utsträckning; **Stor utsträckning



Genomförd åtgärd 

(januari 2019)

Antal 

förskolor (n=9)

Ekosystemtjänst (Riksbyggen)

Insektshotell 8 Pollinering och fröspridning; Habitat för arter

Blommor för pollinerare 8 Pollinering och fröspridning

Odling i pallkragar 7-8 Odlingsbar mark

Bärbuskar 6 Odlingsbar mark

Fågelholkar 5-6 Pollinering och fröspridning; Habitat för arter

Fruktträd 4 Odlingsbar mark; Upprätthållande av 

luftkvalitet; Vattenreglering

Uppsamling av regnvatten 3 Naturtillgångar; Färskvatten

Anläggning av våtmark, 

vattenspegel

3 Vattenreglering; Bindning av koldioxid

Pergola, klätterväxter 3 Mikro- och lokalklimat

Naturmaterial för lek 3 Rekreation och estetiska värden



Genomförd 

åtgärd 

(januari 2019)

Antal 

förskolor 

(n=9)

Ekosystemtjänst (Riksbyggen)

Skogsträdgård 2 Odlingsbar mark; Pollinering och fröspridning; 

Habitat för arter; Bindning av koldioxid; 

Vattenreglering; Rekreation och estetiska 

värden

Död ved 2 Habitat för arter, Biologisk kontroll

Vattenreglering 2 Vattenreglering; 

Fågelbad 1-2 Habitat för arter

Anläggning av 

kullar, 

nivåskillnader

1 Rekreation och estetiska värden

Buskar att springa 

runt

1 Rekreation och estetiska värden

Odling av bambu 1 Mikro- och lokalklimat

Fladdermusholk 1 Habitat för arter; Biologisk kontroll



Miniskogsträdgård – varför så få?

• 7/10 förskolor var intresserade av att anlägga en miniskogsträdgård.

• Alla svarade efter ett år att miniskogsträdgårdar är en bra idé.

• 3 förskolor hade efter ett år påbörjat anläggning av en 
miniskogsträdgård.



Fördelar med miniskogsträdgård

Mindre 
arbets-

krävande

Omslutande

Tydlig, nära 
överblickbar

miljö



Nackdelar

• Tar tid att anlägga den.

• Tar tid att få den 
uppvuxen.

• Varit tvungna att läsa på 
och lära oss mer.

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

• Inga, vad vi kommer på…



Stöd som kan behövas

• Kunskaper: böcker, workshops, föreläsningar

• Starta upp-kit

• Samverkan med kommunen, fastighetsägaren, lokala sponsorer och 
med landstinget för att få med hälsa och livsstil

• Förebilder: att få se andra miniskogsträdgårdar






