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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Naturskyddsföreningens Schysst verksamhets utgångspunkt är att nå ut till de
ungdomar som inte har en given relation till natur- och friluftsliv. Med detta projekt
vill vi satsa på samarbeten med högstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden,
där vi ser att bland annat deltagandet i natur- och friluftsaktiviteter är lågt.
Genom att anordna upplevelsebaserade naturaktiviteter och utbildningar vill vi med
vår verksamhet bidra till att fler unga ska engagera sig i friluftsliv och samtidigt
väcka deras naturkänsla och intresse för miljöfrågor.
Verksamheten bygger på att vi använder naturen som plattform för att öka detta
intresse för både naturen, miljön och friluftslivet hos ungdomarna. Vi vill att de ska
se naturen som en naturlig del av deras vardag och på så vis även bidra till ett ökat
samhällsengagemang inom miljöfrågor. Vi vill att unga från alla delar av samhället
ska få känna sig inkluderade i dessa sammanhang och att deras engagemang gör
skillnad.

Projektet verkar för:

- Att väcka naturkänslan hos ungdomarna
- Ett ökat engagemang och intresse för natur- och friluftsliv
- Ett ökat samhällsengagemang för hållbar utveckling, miljövård



- En ökad kunskap om allemansrätten
- En känsla av delaktighet och gemenskap
- En förbättrad fysisk och mental hälsa
- Skapa bättre förutsättningar för mindre utanförskap och vi- och dem känsla
- Att inkludera de som idag befinner sig långt från natur- och friluftslivrörelsen
- Att alla inom målgruppen ska kunna delta oavsett ursprung, könsidentitet eller
ekonomiska förutsättningar

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund

I tio år har Naturskyddsföreningen genom projektet Schysst arbetat med att väcka
ungdomars engagemang och intresse för natur, friluftsliv och miljö. Vi har
framförallt arbetat för att inkludera unga människor som inte har ett givet
sammanhang i dessa forum och under dessa tio år har Schysst verksamhet varit
verksamma på sju orter, genomfört mer än 2200 aktiviteter och nått över 8000
unga. Schysst har bland annat anordnat tjejgrupper, utbildat både
friluftsambassadörer och ungdomsledare och under de senaste åren har vi arbetat
med nyanlända, som varit ett mycket framgångsrikt projekt.

Genom våra upplevelsebaserade aktiviteter i naturen har vi inte bara framgångsrikt
ökat ungdomarnas engagemang och kunskaper kopplat till natur och miljöfrågor
utan även stärkt deras känsla av delaktighet och gemenskap, något vi sett har
bidragit till positiva förändringar i både attityd och beteende relaterat till friluftsliv,
natur och miljö. Utöver det så har vi även märkt att ungdomarna mått bättre både
fysiskt och psykiskt av att vistas mer i naturen.

I vårt arbete som riktat sig till nyanlända har vi genom fadderverksamhet
(ungdomar som tidigare varit deltagare) skapat ett förtroende och samtidigt banat
en naturlig väg in i det svenska samhället dels genom att de fått knyta band till
andra ungdomar med liknande bakgrund men även genom att de fått träffa andra
engagerade unga med naturupplevelser som utgångspunkt. Vi har i verksamheten
för nyanlända strävat efter att skapa en känsla av innanförskap och fokuserat på att
ge deltagarna de bästa förutsättningarna för att kunna ha en givande relation till
naturen och friluftslivet.

Vi utvärderar kontinuerligt verksamheten och utvecklar den baserat på resultaten,
vi förstår vikten av att anpassa Schysst efter de behov som finns. Det är därför vi
har utvecklat och arbetar efter en tydlig metod där vår verksamhet bygger på att vi
utgår från ungdomarnas perspektiv och att vi möter dem där de befinner sig, utan
pekpinnar och krav och erbjuder dem delaktighet på deras egna villkor, något som
ligger till stor grund för vår framgång. Att aktiviteterna hålls av ungdomsledare som
deltagarna kan identifiera sig med har också visat sig vara betydelsefullt.

Vi vill fortsätta stötta och inspirera ungdomar till att engagera sig mer i natur och
friluftsliv. Det stöd vi tidigare fått från Svenskt friluftsliv har varit avgörande för vår
stora framgång. Vi har med mycket goda resultat bedrivit verksamhet som riktat sig
mot nyanlända sedan 2016 och nu vill vi utveckla verksamheten ytterligare genom
att satsa på samarbeten med skolor i socioekonomiskt utsatta områden, för att nå de
ungdomar som befinner sig långt från natur-/miljö- och friluftslivrörelsen.

BESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDE

Schysst vill med detta projekt arbeta för att etablera långvariga och givande
samarbeten med högstadieskolor i socioekonomiskt utsatta områden, områden vars
ungdomar är underrepresenterade inom natur- och friluftsliv. Målgruppen är
ungdomar i åldrarna 12-18. Vi vill genom att använda oss av naturen som plattform
stärka känslan av delaktighet och innanförskap i dessa områden – och på så vis
väcka ungdomarnas intresse för natur- och friluftsliv.



Vi genomför natur- och miljöinriktade friluftsaktiviteter där ungdomarna
tillsammans med ungdomsledarna får vara med och planera samt utföra utflykter
och vi vill även anordna workshops/utbildningar i ämnen som är relevanta, på detta
sätt bygger vår målgrupp en relation till den natur som de kanske tidigare upplevt
sig främmande inför. Genom att möta ungdomarna i deras närmiljö och på deras
villkor skapar vi förtroende och uppmuntrar fler att vilja delta. De långsiktiga målen
är att integrera och göra natur- och friluftsliv till en fortsatt självklar del i deras
vardag och att erbjuda ett alternativ till ohälsosamma stillasittande vanor och
destruktiva mönster samt att genom ökad naturkänsla påverka ungdomarna till ett
större samhällsengagemang gällandes miljöfrågor.

Grunderna för projektets verksamhet är:

- Natur- och friluftsupplevelser med tydlig koppling till ämnen inom miljö, hållbarhet
och naturfrågor
- Upplevelseinriktad och äventyrsbaserad inlärning utan krav på resultat eller
tidigare erfarenhet
- Delaktighet – målgruppen inkluderas i både planering och genomförande av
aktiviteterna
- Ungdomsledare som målgruppen kan identifiera sig med
- Kretslopps utbildning – tidigare deltagare ska få möjlighet att med tiden utbilda sig
till ungdomsledare och på vis ytterligare stärka deras känsla av att kunna vara med
och påverka och utvecklas
- Nå de ungdomar i grupper där avståndet till Naturskyddsföreningen är störst
- Bara vara – byta rum. Att skapa ett forum där det är lika självklart att vistas i
vardagsrummet som ute i naturen
- Inkludering - alla inom målgruppen ska kunna delta, oavsett ursprung,
könsidentitet eller ekonomiska förutsättningar
- Skapa relevanta workshops i ämnen kopplade till natur

Val av orter

Vi vill genomföra detta projekt på tre orter – Malmö, Stockholm samt Eskilstuna. Vi
har utgått från dessa städer då de har flertal områden med hög andel hyresrätter
och låg medelinkomst och ungdomarna i dessa områden kommer från olika
bakgrund och kulturer, vilket vi ser är underrepresenterade inom natur-/miljö- och
friluftsrörelser.

Metod

Projektets metod öppnar upp och tillgängliggör naturen och friluftslivet och genom
delaktighet och gemenskap finner många ungdomar en ny vardag där naturen blir
en given del av deras liv. Aktiviteterna ger ungdomarna möjlighet att komma ut i
naturen, men också komma ut på arenan för samhällspåverkan. Eftersom vi väver in
andra frågor som ungdomarna tycker är viktiga under friluftsaktiviteterna skapas en
positiv upplevelsegrund. Då kan vi väcka de ungas intresse för att lära sig om natur-
och miljöfrågor.

Vi arbetar även i detta projekt med Schyssts väletablerade metod och arbetsgång,
vilken är:

1. Rekrytering av ledare som målgruppen kan identifiera sig med eller som är lokalt
och socialt förankrade.
Rekrytering sker utifrån följande kriterier: Ungdomsledare med nyvunnet natur- och
miljöintresse som tidigare deltagit i projektet.

2. Gedigen utbildning för ungdomsledare. De får även utbildning i konflikthantering



och första hjälpen.

3. Uppsökande verksamhet. I detta projekt kommer vi enkom rikta oss till
högstadieskolor i just socioekonomiskt utsatta områden.

4. Första anordnade aktiviteten sker i ungdomarnas närmiljö. Detta skapar bättre
förutsättningar för att bygga ett förtroende mellan ledare och ungdomarna. Ledaren
föreslår olika aktiviteter som ungdomarna får välja mellan. Vi vill även visa att
naturvistelser inte är svårtillgänglig utan ofta finns väldigt nära.

5. Väl på aktiviteterna pratar de om allt. I samband med upplevelsebaserade
aktiviteter och ledare som låter ungdomarna få vara som de är (vi byter egentligen
bara rum, från vardagsmiljö till naturen) får de en positiv känsla för naturen. Frågor
kommer upp på ett naturligt sätt och intresset för att veta mer och uppleva mer
väcks. I samband med aktiviteterna vävs olika frågor in. Det kan handla om alltifrån
miljö, natur och samhälle till religion, ekonomi och politiska problem.

Exempel på friluftsaktiviteter: paddling, vandring och övernattning i tält, fiske,
matlagning i skogen, skidåkning, guidad vandring i naturreservat, skridskoåkning,
ridning, klättring, dressincykling, fågelskådning, odling och butiksinventeringar
efter miljömärkta produkter.

Exempel på ämnen som deltagarna fördjupar sig i vid bland annat
diskussionskvällar och workshops: klimatförändringar, vikten av naturvård- vad en
kan själv bidra med, hälsofördelar med att vara utomhus, biologisk mångfald i
svenska vatten, genomgång av allemansrätten på olika språk och hur vi spar energi.

6. När ungdomarna efterfrågar relevanta kurser, utbildningar och mer sakkunskap
erbjuder vi det.

Förväntade effekter

Projektet syftar till att öka inkludering och genom att sänka tröskeln till den idag
fortfarande relativt homogena natur-/miljö- och friluftslivrörelsen i Sverige ges fler
ungdomar möjlighet att skapa en egen givande och långvarig relation till naturen. I
våra samarbeten med skolor i socioekonomiskt utsatta områden förväntas vi att nå
fler ungdomar och inte bara inkludera men även uppmuntra till att fler etniciteter
och kulturer finns representerade i natur- och friluftslivrörelsen. Vi räknar med att
genom detta projekt nå ut till minst 2000 ungdomar i åldrarna 12-18år. Vi ser även
att Schysst verksamhet kommer att föregå som exempel och inspirera till att fler
aktörer så som kommuner, fritidsgårdar och andra institutioner ser ett ökat värde
av naturen och ett aktivt friluftsliv.

Verksamheten förväntas ge målgruppen:

- En ökad naturkänsla
- Ett ökat engagemang och intresse för natur- och friluftsliv
- Ett ökat samhällsengagemang för hållbar utveckling, miljövård
- En ökad kunskap om allemansrätten
- En känsla av delaktighet och gemenskap
- En förbättrad fysisk och mental hälsa
- Skapa bättre förutsättningar för mindre utanförskap och vi- och dem känsla

Under kommande projektperiod avser Naturskyddsföreningen Schysst att:

- Vidare driva och utveckla verksamheten i de ovan nämnda orterna
- Skapa samarbeten med 15 skolor på tre orter (5 per ort)
- Genomföra minst 50 natur- och friluftsaktiviteter aktiviteter (per projektperiod, per
ort)



- Nå minst 2000 ungdomar
- Genomföra workshops och utbildningar i relevanta ämnen som ungdomar både kan
relatera till och
dra nytta av

Utvärdering av tidigare verksamhetsår visar tydligt:

*98 procent av alla deltagare mår bättre efter att ha deltagit i en friluftsaktivitet.

* 77 procent av deltagarna upplever att de har lärt sig leva mer hållbart och säger
att de intresserar sig mer för miljö och naturvård än innan.

*100 procent av alla som varit involverade i projektet; deltagare, ledare,
samarbetspartners menar att lyhördheten och inkluderandet av målgruppen genom
att de fått dela sina tankar och åsikter varit förutsättningen för ett ökat intresse.

* 98 procent av de ensamkommande ungdomarna säger att deras deltagande har
underlättats av att de haft ungdomsledare som de kan identifiera sig med.

*100 procent av alla ungdomsledare som arbetat som faddrar upplever att de
utvecklats som individer och ledare samt att de fått ett än djupare engagemang för
hållbar utveckling och en ökad lust till friluftsliv, natur- och miljövård.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Lönekostnader totalt: 3 st ungdomsledare (40% tjänst vardera) 1 st projektledare (50%
tjänst)

877 980

OH kostnader (ekonomifunktion, IT, gemensam administration, lokalhyra, HR, vaktmästare
mm.)

163 200

Aktivitetskostnader för 3 orter 200 000
Transport 80 000
Kommunikation, marknadsföring 33 820
Material/ utrustning 100 000
Övrigt 45 000

Summa, kr: 1 500 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

2268 245 kr/h för ungdomsledare (inklusive
sociala avgifter, sem ers)

948 340 kr/h för projektledare (inklusive
sociala avgifter, sem ers)

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

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


