
              

  

SMULLE-utmaningen 

Inspirera andra (för)skolor med  
goda exempel från ert arbete  

med ekosystemtjänster 

 

 

 

 



              

  

Vad är SMULLE? 
SMULLE står för Samverkan för Mångfunktionella Utomhusmiljöer för Lek, Lärande och stärkta 
Ekosystemtjänster och bygger på forskningsresultat som visar att delaktighet i att stärka 
ekosystemtjänster på skolgårdar kan göra den fysiska miljön mer ekologiskt hållbar och samtidigt 
främja lek och lärande om hållbarhet. Bakom initiativet står Jönköping University & Håll Sverige Rent 
med medel från Formas. 
Beskrivning av utmaningen 
SMULLE-utmaningen handlar om att uppmuntra dig som aktör inom skola och kommun att dela med 
dig av era erfarenheter av att forma barns närmiljöer så att ekosystemtjänster, lek och lärande för 
hållbarhet stärks på samma gång. 

Vilka kan delta? 
Alla som jobbar i eller med skolans värld; lärare, förskolepedagoger, vaktmästare, teknisk 
förvaltning, skolbespisning, rektor, kommunanställda… bara fantasin sätter gränser. Många av våra 
exempelfilmer, och forskningen bakom dem, handlar om förskoleverksamhet. Men även en 
högstadieskola kan så en äng och lära sig något av det!  

Varför så många olika målgrupper? 
Samverkan mellan personal på (för)skola och andra aktörer har enligt vår forskning främjat 
framgångsrik omställning av den fysiska miljön där kunskap om ekosystemtjänster blivit en 
gemensam utgångspunkt. Hinder som identifierats har varit brist på delaktighet, brist på kunskap om 
hållbarhet och ekosystemtjänster samt för lite kommunikation och samsyn mellan förskolepersonal 
och andra aktörer. Så har ni fina exempel på samarbeten med andra aktörer– lyft dem till oss! 

Därför behövs dina exempel! 
Uppmärksamheten och spridningen av exemplen kan stärka uthållighet och medvetenhet om de 
egna handlingarnas betydelse i ett större perspektiv. Att se sina handlingar i ett större sammanhang 
och uppleva sig ingå i en gemenskap för hållbar omställning kan stärka framtidstro och 
handlingskompetens hos både barn och vuxna. 

Sugen på att vara med i utmaningen? 
Gör så här: 

1. Gå in på www.hsr.se/smulle för inspiration. Vad vill ni utveckla på er gård? Hur involvera 
barn och andra aktörer?  

2. Berätta om vad ni gjort på just er (för)skola. Hur gick det? Vilka var med? Vad tyckte 
barnen? De vuxna? Fota, filma och skriv till oss på gronflagg@hsr.se så kanske just era 
exempel blir det vi visar på vår hemsida!  Läs mer: (Länk till utförligare information) 

3. Visar ni barnens ansikten i det ni skickar in? Glöm inte att fyll i dessa blanketter för att få 
föräldrars godkännande att vi visar foto/film i Håll Sverige Rents kanaler. 

4. Vi kommer löpande att publicera bra inspirerande exempel från er på vår hemsida och 
meddelar er när just ert exempel ligger uppe. Diplom skickas också digitalt till alla som antar 
utmaningen. De första bidragen som vi får in kommer även att belönas med böcker och 
odlingsutrustning. 

 

Lycka till! 

http://www.hsr.se/smulle
mailto:per.friberg@hsr.se
https://hsr.se/sites/default/files/2023-01/Bildpublicering_barn%26unga.pdf

