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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Idag vet vi att vi mår bättre av att vistas utomhus då vi får bättre motorik, högre
koncentrations- och prestationsförmåga och färre sjukdagar som ger oss en bättre
livskvalitet och vi känner oss mindre stressade och mer positiva och glada. Vi menar
att ett aktivt friluftsliv ger hälsa för den enskilde individen, skapar folkhälsa och inte
minst är samhällsekonomiskt.
Vi vill att eleverna ska utveckla sin förmåga att vistas i utemiljöer och naturen under
alla årstider och få förståelse för vad ett aktivt friluftsliv är värt. Vi ser också vikten
av att eleverna får ett komplement till idrotten.
Undersökningar visar att 9 av 10 idrottslärare på högstadiet uppger att
kunskapsmålen i friluftsliv inte uppfylls. De uppger också att det endast är 64% av
högstadiets elever som uppfyller kunskapsmålen för friluftsliv. 76% uppger att
orsaken till detta är att skolorna behöver stöd i kompetens, kunskap, idéer och
inspiration för att kunna bedriva friluftsliv för att uppnå målen.
Friluftsfrämjandet vill i samarbete med andra organisationer skapa förutsättningar
för att ge alla högstadieelever i Sverige en introduktion och inspiration till
friluftslivet och genom det skapa kunskap och förståelse för naturen och att

uterummet bidrar till ett livslångt lärande.
Detta vill vi göra genom att ta fram koncept för att ge verktyg, inspiration och idéer
till alla idrottslärare för att kunna genomföra friluftsdagar och utomhuspedagogik
på ett lärande och roligt sätt som följer läroplan och kursplaner. För att kunna
stödja lärarna och säkerställa deras behov kopplat till material, utbildning och
genomförande ser vi ett stort behov av detta koncept. Vår ambition är att även
ämneslärare ska kunna se nyttan av och kunna ta del av friluftsdagarna i sina
respektive ämnen.
Syftet är att ge eleverna kunskap i bland annat allemansrätt, friluftsteknik,
orientering med karta och andra hjälpmedel samt ge rörelseglädje och en känsla av
trygghet i naturen. Genom ett lustfyllt lärande i naturen stärker vi elevers hälsa och
öka deras möjlighet till att få en god relation med den svenska naturen. Detta
skapar även livslång förutsättning för att ge alla samma möjlighet för en rolig och
meningsfull fritid – ett friluftsliv som är inkluderande för alla utan krav på
prestation.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi vill skapa koncept för friluftsdagar med olika inriktningar som lärare och skolor
kan välja att använda som enstaka inspiration eller som en serie med progression
med flera moduler/ämnen. De ska kunna användas som stöd för lärarna med verktyg
och inspiration så att de känner sig trygga och/eller med stöd och kompetens med
utbildade ledare från
Friluftsfrämjandet och andra samarbetspartners för genomförandet.
Vi vill erbjuda alla högstadieskolor att få ta del av detta. För att lyckas tror vi att ett
samarbete med andra organisationer så som till exempel Sportfiskarna, Scouterna
eller Skogsstyrelsen är framgångsrikt.
Friluftsfrämjandet har kunskaper om utomhuspedagogik, aktiviteter och ett nätverk
för friluftsliv för att genomföra detta.
Konceptet innehåller massa inspiration till kunskaper, förhållningssätt och
rörelseglädje i naturen kopplat till läroplaner och kursplaner, så som
- allemansrätt
- friluftskunskap med utrustning, säkerhet och förståelse för kulturella traditioner
- orientering med karta och andra hjälpmedel
- friluftsteknik med matlagning, eld och väderskydd
Till detta vill vi också skapa förutsättningar för att komplettera med andra ämnen än
idrott då vi vet att utomhuslärande underlättar för inlärning och koncentration i
samtliga ämnen.
Vi ser att konceptet bygger på en kunskapsprogression för att lärarna ska använda
friluftsdagarna som underlag för betygssättning så att fler elever når målen.
Primär målgrupp
- Högstadieelever 12-16 år
- Idrottslärare på högstadiet
Sekundär målgrupp
- Övriga lärare på högstadiet
- Personal så som assistenter och resurspersoner.
Tidplan
År 1
- analysera och kartlägga behov och möjligheter för skolor, lärare och
samarbetspartners samt våra lokalavdelningars möjlighet till stöd och medverkan.

Utifrån detta gör vi en konceptutveckling
- anpassa och utveckla efter nya läroplanen som kommer 2018
- utveckla och utvärdera konceptet löpande under året i samarbete med lärare.
År 2
- genomföra piloter för att testa materialet och konceptet i samarbete med lärare
och skola
- påbörja kommunikationsinsatser för att sprida konceptet.
År 3
- etablera och sprida konceptet till skolor i hela Sverige
- kommunicera konceptet till skolor i hela Sverige.
Förväntade effekter

Uppdragsmål
Att utveckla ett koncept med ett gediget material för friluftsdagar så att lärare kan
genomföra friluftsdagar som möter målen i läroplanen med hög kvalitet.
Genomförandet kan ske på egenhand eller med stöd av Friluftsfrämjandet och/eller
eventuella samarbetsorganisationer.
Effektmål
2020 ska vi ha nått 10 000 individer som genomfört friluftsdagar i skolan.
Mätbara mål
År 1 Genomfört
- analys med 25 idrottslärare samt dialog med elever från minst en skola kring
konceptet
- utvärdering av konceptet på minst en skola
År 2 - pilotprojekt ska omfatta minst 2 000 elever
År 3 – etablering och utrullning ska ske och omfatta minst 10 000 elever.
Skolvärlden (rektorer, lärare och pedagoger)
• Konceptet skapar trygghet och kännedom om hur lärarna kan genomföra
friluftsdagar på ett tryggt och lärorikt sätt
• Vi erbjuder en modell som stöds av läroplanen och är kopplade till kursplaner och
skolans värdegrund
• Vår modell är ett nytt sätt att arbeta för att stödja och stärka lärarna i syfte att
kunna genomföra friluftsdagar på ett inspirerade, kvalitativt och roligt sätt för att
på så sätt bidra till att främja friluftsliv som en inkörsport för ett aktivt friluftsliv
både i skola och på fritiden
• Vi vill visa på vikten av friluftsdagar som främjar friluftsliv och utevistelse då
dagens friluftsdagar tenderar att innehålla mestadels idrott.
Politiker & Tjänstemän (lokala, kommunala och nationella beslutsfattare)
• Vi vill visa på vikten av friluftsdagar som främjar friluftsliv och utevistelse då
dagens friluftsdagar tenderar att innehålla mestadels idrott.
Projektets syfte faller in under Millenium mål nr 7, samt regeringens mål för
friluftspolitik med fokus på mål 8: Ett rikt friluftsliv i skolan.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Personalkostnader
Externa tjänser
Direkta kostnader
Övriga kostnader
OH

Belopp, kr

613 800
165 000
175 000
35 000
128 544

Summa, kr:

1 117 344
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OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!

310

