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Utbildningsminister Fridolin mötte i dag det 
hundratusende barnet i projektet ”Klassdraget”  
 
Under förmiddagen i dag besökte utbildningsminister Gustav Fridolin 
Sportfiskarnas aktivitet ”Klassdraget” i Älta. Svenskt Friluftsliv finansierar 
projektet via statsanslaget och Sportfiskarna annonserade i samband med 
besöket att 100 000 elever från starten 2007 nu har fått möjlighet att komma ut 
genom projektet och fiska i ett närliggande vatten.  
 
Klassdraget innebär i korthet att skolklasser i grundskolan runt om i landet erbjuds en läro-
och upplevelsedag vid ett närliggande vatten. Alla barn får prova på fiske och alla barn får ett 
spö med sig hem för nya fiskeäventyr på fritiden. Som guide vid vattnet finns någon av 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds 400 anslutna klubbar. I förening med ett 
anpassat inspirationsmaterial för pedagogen ges ett färdigt paket med fokus på det 
vattennära friluftslivets möjligheter och utomhuspedagogikens unika utgångspunkter för 
lärande. Allting planerat med det myllrande livet under ytan i centrum. För många barn blir 
mötet med Klassdraget också det allra första mötet med svensk natur – må det vara en slättå 
i Skåne eller en liten insjö nära en större stad.  
 

- Vi tycker att det är särskilt roligt att utbildningsministern besöker ett av våra mest 
framgångsrika projekt, just nu när 100 000 unga fiskare har fått prova på att fiska och 
kunnat delta i Sportfiskarnas aktivitet. Kunskapsinhämtning med rörelse stimulerar 
barn och unga på ett annat sätt än om de sitter still i klassrummet. De lär sig mer och 
mår bättre. Därför är det är viktigt att värna våra grönstrukturer nära tätorter, säger 
Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv. 

 
För ytterligare kontakt: 
Dina Evenéus, kommunikatör Svenskt Friluftsliv 
Mobil: 072-01 16 123, dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se 
 
 
 
 
 
 
Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)  
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 
1,7 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av 
närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna 
i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla 
förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga 
finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i 
Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden. 
 

Svenskt Friluftsliv har 26 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet 
Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, 
Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, 
Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksport-
förbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska 
Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, 
Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, 
Scouterna, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen och Sveriges Ornitologiska 
Förening – BirdLife Sverige 

http://www.svensktfriluftsliv.se/

