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Projektnr:

1
Projektnamn:

Utomhuspedagogik i skolan för barns hälsa och miljömedvetenhet,
Skogshjältarna, år 2

Projektstart (år/mån):

201901
Projektslut (år/mån):

202112
Projektets totala budget (kr):

3 100 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

950 000 2020
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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E-postadress:
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Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070-1729858, 070-768 69 05

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Forskning visar att barn presterar bättre och mår bättre om de får komma ut i
naturen och röra på sig. Friluftsfrämjandet vill stärka barns kapacitet, hälsa och
miljömedvetenhet genom att stödja skolan och pedagogerna i sitt uppdrag. Med
Svenskt Friluftslivs stöd har vi etablerat ett framgångsrikt koncept i
”Skogshjältarna”. En djupgående modell som jobbar med utomhuspedagogiskt
lärande som ett komplement till klassrummet. En långsiktig beteendeförändring för
pedagoger och elever.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

”Hjärnan fungerar bättre hos barn som rör på sig, barn blir mindre distraherade och
får bättre läsförståelse” (Anders Hansen 2019). ”2 timmar i naturen per vecka gör
dig friskare och ökar välbefinnandet - Naturen ger oss känslomässiga förmåner”
(Terry Hartid, miljöpsykolog, Uppsala universitet 2019.09).

Med Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik lär barnen med hela kroppen, alla
sinnen stimuleras, vilket resulterar i ett mer aktivt lärande. Barnen lär sig om
naturlära, friluftskunskaper, allemansrätt och barns rättigheter samt att ett aktivt
friluftsliv lägger grunden för en god hälsa och skapar bättre inlärning.
Skolan behöver stöd och kompetens för att uppnå målen kopplat till hälsa och
friluftsliv. Med metoden Skogshjältarna får pedagogerna detta stöd i sitt arbete



kopplat till allemansrätt, hälsa, friluftsliv och miljö, samtidigt som klassrummet
utvidgas från att bara vara inne, till att också vara ute.

Skogshjältarna är en beprövad, fungerande skolmodell som behöver spridas. Den
resursbesparande utbildningsmodellen som tagits fram är en viktig framgångsfaktor
för en bred etablering i hela Sverige. Vi ser att antalet barn och utbildade
pedagoger snabbt kan öka. Genom att projektet verkar i skolor i hela landet
säkerställer vi att nå barn som vi annars inte skulle kunna nå ut till, inte minst i
socioekonomiskt utsatta områden.
Friluftsfrämjandet har för avsikt att med stöd av Svenskt Friluftsliv jobba långsiktigt
för att skapa kraft och förändring i pedagogens arbetssätt och i barnens förhållande
till natur, rörelse och allemansrätt. Ett långsiktigt lärande och utveckling som också
ger bestående effekt på samhällsnivå.

Målgrupp
Primär: Pedagoger i alla ämnen på låg- och mellanstadiet.
Sekundär: Barn på låg- och mellanstadiet.

Fokus år 2020
• Att säkra en långsiktig etablering av utbildningar som kan möta skolors behov i
hela landet genom:
• att utbilda pedagoger på befintliga och nya skolor,
• att sprida våra E-utbildningar internt, externt samt bland befintliga och nya
skolor,
• kontinuerlig kommunikation för att stärka och utöka målgruppen,
• revidering av utbildningsmaterial och fortsatt digitalisering,
• ett enhetligt och starkt erbjudande för såväl förskola som skola, i hela landet. På
så vis kan barn inom samma rektorsområde erbjudas en enhetlig
utomhuspedagogisk skolgång,
• utbildning av nya kursledare,
• fortsatt uppföljning och utvärdering av vårt erbjudande,
• stärkt fokus på barns rättigheter i samband med att barnkonventionen blir svensk
lag 2020.

Vi vill att målgruppen under året ska:
• känna till att det finns utbildning med verktyg som stödjer undervisningen och
läroplanens mål i friluftsliv och hälsa,
• se möjlighet med utomhuspedagogiskt lärande,
• anmäla sig och gå utbildning,
• använda sig av metoden.

Förväntade effekter

Genom att säkra utbildningsorganisationen och den nya resursbesparande metoden
ser vi en fantastisk möjlighet i att expansivt sprida Skogshjältarna och nå många
skolor i hela Sverige. Vi vill stärka lärarnas trygghet att genomföra
utomhuspedagogiskt lärande och friluftsdagar. Genom lekfullt lärande i naturen, får
fler barn röra på sig och lära känna sin närmiljö, kunskap om allemansrätten,
prestera bättre och må bättre. Vi bidrar även till att skolorna når målen i
läroplanen. På samhällsnivå bidrar vi till en hållbar utveckling och lägre
samhällskostnader.

År 2030 är vårt mål att finnas i minst 700 skolor och förskolor där friluftslivet och
utevistelse är en självklarhet i undervisningen.

Projektets syfte faller in under Globala målen
#3 Hälsa och välbefinnande,
#4 God utbildning för alla,
#5 Jämställdhet,
#10 Minskad ojämlikhet,



#13 Bekämpa klimatförändringen,

Samt i flertalet av Sveriges friluftsmål. Med extra fokus på friluftsmål:
#8 Ett rikt friluftsliv i skolan

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 623 000
Utbildning 110 000
Implementeringskostnader 10 000
Kommunikation 80 000
Övriga kostnader 17 000
Adm/Overhead 110 000

Summa, kr: 950 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

2002 311

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"!


