
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Scouterna

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Äg din natur
Projektstart (år/mån):

2019/10
Projektslut (år/mån):

2020/12
Projektets totala budget (kr):

723000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

723 000 2021
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Emma Berggren
E-postadress:

emma.berggren@scouterna.se
Telefon (dagtid):

08-555 065 49 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektets syfte är att fler barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden ska
våga söka sig ut i naturen, känna större äganderätt i förhållande till den och således
värna, skydda och vårda vår natur.
Projektet Äg din natur har två övergripande syften: Att erbjuda scouting på skoltid
till barn och ungdomar kopplade till Fryshuset grundskola västra och Akademiska
skolan i Husby och således väcka ett intresse för samt ge kunskap om natur och
friluftsliv. Vidare syftar projektet till att utveckla kunskap om hur Scouterna bättre
kan arbeta med och bemöta barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden för
att i framtiden använda erhållen kunskapen för att låta fler ta del av scouting och
friluftsliv, samt att paketera detta arbete.
Friluftslivet har potential att vara det bästa fritidsintresset för barn och unga, en
fritidsverksamhet där alla platsar, har möjlighet till personlig utveckling och fysiska
aktiviteter ute i naturen. Här får de den trygghet, stimulans, kunskap och
motivation de behöver för att vara förändringsagenter för en hållbar utveckling. Vår
arena är friluftsliv, personlig utveckling och ledarskap och genom att sprida våra
kunskaper skapar vi fler förändringsagenter. I vårt inkluderingsarbete vill vi att fler
barn och unga ska få upptäcka och lära sig om den svenska naturen. Detta
genererar att barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden i större
utsträckning ska våga söka sig ut i naturen, känna större äganderätt i förhållande
till den och således värna, skydda och vårda vår natur. När Scouterna varje år är



ute på skolor och berättar för barn i yngre åldrar, ca 7-10 år, är det inte ovanligt att
barnen i socioekonomiskt utsatta områden frågar om det kostar pengar att testa på
scouting. Bara det faktum att ett barn i den åldern vet att pengarna begränsar dem
känns fel, det blir ett stort ansvar för en liten själ. Genom Äg din natur motverkar vi
detta på två sätt, dels att scouting förläggs under skoltid och således utan kostnad
för elevens familj och barnen får då uppleva kompisar, äventyr, natur och
framförallt får de uppleva känslan av att lyckas. Dessutom avsätts femtio tusen
kronor varje år till Scouternas stödfond. Via stödfonden kan en scout eller en
scoutkår söka pengar som täcker kåravgift, kostnader av utrustning med mera, allt
för att kostnaden inte ska vara anledningen till att barnet/barnen inte kan vara med
i verksamheten. Med denna inkluderingsinsats öppnar vi upp vår verksamhet och
inkluderar fler barn och unga att kunna ta del av friluftslivet.
Barn och ungas psykiska- och fysiska hälsa måste prioriteras och individen borde
ges varje tillfälle att utvecklas till sin fulla potential. Äg din natur är en
inkluderingsinsats som i förlängningen kan leda till att ungdomarna känner större
samhörighet till samhället och naturen.
”Du ser oss inte som andra gör. Du förstår och finns där för oss hela tiden, både i
skolan och efter. Det känns som att vi inte bara är jobbiga invandrarungar i dina
ögon”, citat från elev i samband med djupintervju.
I regeringens prop. 2013/14:191 s. 16 framkommer det att det är särskilt viktigt att
ungdomar i en utsatt situation får stöd att komma in i samhällsgemenskapen.
Invånare som har vuxit upp i Sverige eller i ett annat europeiskt land är oftare ute i
naturen än de som invandrat eller vars föräldrar invandrat från ett land utanför
Europa. Invånare som har invandrat eller vars föräldrar invandrat till Sverige från
ett utomeuropeiskt land upplever även generellt fler hinder till friluftsliv än de som
är födda här. (Naturvårdsverket, 2019)
Ovana, bristande kunskap om allemansrätten och vad man får och inte får göra samt
att naturen kan upplevas som otrygg och kanske rent av farlig är några av
anledningarna till att människor från utomeuropeiska länder inte söker sig till
naturen. Det blir således mindre naturligt för en del familjer, bosatta främst i
socioekonomiskt utsatta områden, att använda naturen som en läroplattform som
främjar rekreation. För att dessa familjer ska bli inkluderade i
samhällsgemenskapen är det viktigt att de får en introduktion till den svenska
naturen så att de kan och vågar använda den, eftersom att många inte självmant
söker sig ut i naturen.
Genom att lära ut om allemansrättens rättigheter och skyldigheter samt att bjuda in
till utomhusaktiviteter kan trösklarna sänkas och fler vågar ta steget ut i naturen
själva. När elever som deltagit i Äg din natur, under projektets första år, fått frågan
om varför projektet ska finnas kvar har de bland annat svarat:
”Om scouting inte hade funnits i skolan hade jag aldrig testat de här sakerna. Det
finns ingen att testa med, vi brukar inte göra sådant. Jag har lärt mig olika saker,
och jag känner att jag kan prestera. Jag kan bygga ett vindskydd, göra en sovplats
ute i naturen, och göra upp en eld”, citat från elev i samband med intervju.
Det är den insamlade empirin som gör att vi insett vikten av det vi gör och därför är
det viktigt för oss att säkra projektets fortlevnad genom vidare finansiering. Dessa
elever skulle annars aldrig sovit i ett tält, lagat mat i skogen, byggt en egen ugn ute
eller gått ett reflexspår en sen höstkväll mitt ute i skogen.
I Scouternas strategi för 2015-2025 finns formuleringen att Scouternas medlemmar
ska spegla Sveriges befolkning. Där är vi inte idag, samhället har en bredare
mångfald än vad Scouterna har, men arbetet sker kontinuerligt för att målet ska
uppnås. För att nå dit behöver vi bland annat hitta former för att inkludera barn och
unga från socioekonomiskt utsatta områden och bedriva verksamhet på ett sådant
sätt som är inkluderande för alla barn och unga. Idag ger Scouterna över 70 000
barn och unga chansen att uppleva äventyr tillsammans och växa som individer. Det
innebär att vi varje dag bidrar till ett öppet samhälle präglat av mångfald och
respekt, något som är mer aktuellt än någonsin. Genom att lära ut om
allemansrätten, erbjuda enkla friluftsaktiviteter och vara ute i naturen på ett säkert
sätt tror vi att fler kommer vilja söka sig till naturen och veta hur de ska ta till vara
på den och använda sig av den. Vetskapen ska finnas att naturen tillhör oss alla.



Fryshuset Västra och Akademiska skolan är aktiva i områden med bred mångfald
kopplat till etnicitet och socioekonomi. Det finns idag elever som ser en begränsad
del av Sverige och som inte har tillgång till friluftsliv och Sveriges natur. Det finns
även barn som av olika anledningar inte är engagerade i föreningslivet utan som har
sin främsta aktivering inom ramen för skolan. Inom Elevens val finns en möjlighet
att bjuda in dessa barn till såväl föreningsliv som friluftsliv. Genom projektet Äg din
natur skapar och genomför vi ett upplägg av scouting kopplat till skolan. Detta för
att möjliggöra att fler barn och unga får ta del av den verksamhet som Scouterna
bedriver och således sår vi ett frö hos individen som ska väcka intresset för att vilja
ta sig ut i naturen med familj och vänner. Dessutom får Scouterna genom detta
projekt ny kunskap och erfarenhet av att arbeta med ungdomar som i vanliga fall
inte deltar i vår verksamhet. Det innebär att vi får större möjlighet att utveckla nya
former av vår verksamhet så att den lockar ännu fler i framtiden.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Scouterna är projektägare av projektet Äg din natur och valde att starta ett
samarbete med Fryshuset grundskola västra och Akademiska skolan i Husby.
Projektet startades som ett pilotprojekt för att testa ett samarbete mellan parterna
och för att se i vilken utsträckning eleverna uppskattar friluftsverksamheten. Äg din
natur kunde startas tack vare privata givare och finansierades av dem under det
första projektåret. Tack vare stor efterfrågan bland eleverna och att intresset vuxit
fördubblades antalet deltagare från första till andra terminen. Med grund i detta
vänder vi oss till er på Svenskt Friluftsliv för att söka fortsatt finansiering för att
fortsätta lära barn och unga i Husby, med omnejd, om Sveriges natur och
tillgängliggöra den för dem så att de också känner äganderätt.
Genom Äg din natur finns möjligheten att introducera scouting, friluftsliv,
Scouternas pedagogik och vår gemenskap till barn och unga som deltar i projektet. I
förlängningen ser vi att projektet skapar ”ringar på vattnet” och att Scouterna blir
en mer etablerad verksamhet i Husby med omnejd. Vi har för avseende att bli en
verksamhet som vuxna vet vad den innebär, som unga söker sig till, som har
betydelse för invånarnas välmående, bidrar till samhällets utveckling och som ger
fler tillgång till Sveriges natur. Projektets största framgångsfaktorer är och har
varit: samarbetet med skolan, nyfikna elever, appliceringen av scoutmetoden,
möjligheten att anpassa och utveckla verksamheten efter ny erfarenhet och kunskap
som uppkommer i mötet med ungdomarna. Med utgångspunkt i detta finns en stor
potential och nyckeln till att nå individer som inte tidigare sökt sig ut i naturen är
att börja i arenor där de känner sig trygga, lära ut och bjuda in. Vi har hittat en
sådan arena.

Varför scouting i skolan?
Det finns många barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden som möter
många svårigheter i skolan och med språket som en barriär. När ett barn försöker
och misslyckas upprepade gånger blir det tillslut svårt att hitta motivationen att
fortsätta försöka. När språket är ett problem kan det leda till att barnet inte förstår
uppgiften, denne hamnar efter i skolan, frustrationen bubblar inne i kroppen, det är
svårt att uttrycka vad en känner. Eleverna som deltagit på Äg din natur under första
projektåret har testat sig fram, vilket resulterat i att de har roligt för att de klarar av
uppgifterna. Vi lägger fokus på att lära genom att göra och uppleva snarare än
teoretisk kunskap. Ibland får eleverna testa, hjälpa varandra, testa igen och till slut
lyckas de, tillsammans ger vi inte upp. Barn och ungdomar måste få veta att de kan.
Det är ett strategiskt val att ha scouting på elevens val, inte bara för att de
möjliggör att nya målgrupper nås, utan även för att eleverna då kan prestera under
skoltid. De elever som har svårt i skolan får då möjlighet att inom ramen för
skolverksamheten lyckas och kan prestera under lektionstid, vilket de i annat fall
kanske inte kunnat. Detta stärker elevens självkänsla. En annan anledning till att
förlägga scouting på skoltid är skolans auktoritet i samhället. Målgruppen i
projektet söker sig inte till föreningslivet och därför krävs att vi vidtar anpassande
åtgärder för att bättre nå dem. Skolan är en stor trygghet för många elever och en



är en auktoritet enligt vuxna, vilket gör att detta samarbeta mellan parterna ger
Scouterna utrymme och en etableringsmöjlighet som vi annars inte haft.
Dessutom är fysiska utmaningar en stor del i det vi gör på Scouterna. Enligt
skolverket har det framkommit i flertalet studier och rapporter att det finns ett
samband mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Vi lyfter nu in friluftslivet
på skoltid och skapar spänning på lektionerna.

Hur arbetar vi?
Projektet har varit under utvecklingsfas och metoden är under uppbyggnad,
eftersom Scouterna aldrig gjort något liknande detta tidigare och det finns många
nya aspekter att ta hänsyn till. Genomförandet av projektet fokuserar främst på det
pedagogiska och att uppnå målen kring elevernas utveckling, självkänsla och
ägandeskap av Sveriges natur. Projektledaren utövar learning by doing, som är en
del i scoutmetoden, vid utformning av aktiviteter och projektets uppbyggnad.
Upplägget på de två skolorna är av likartad karaktär: Fryshusets elever har
möjlighet att välja mellan olika elevens val och utövar aktiviteterna varannan vecka
under två timmar. Akademiska skolan har valt att alla elever i årskurs 5 och 6 ska
ha scouting på lektionstid under en timme, en gång i veckan. Varje termin försöker
vi komma ut på en utfärd med eleverna för att det ska få känslan av äventyr, komma
bort från deras hemmiljö, komma närmare naturen och för att de ska bli en starkare
grupp. Med dessa utfärder kan eleverna också få en annan naturupplevelse än vad
de har hemma, t.ex. kan de sova i tält. Dessa utfärder har varit väldigt uppskattade
och många av eleverna som går Äg din natur har aldrig fått den möjligheten att
komma bort från Husby. Än mindre har de haft möjligheten att göra de
utomhusaktiviteter som de nu erbjudits att testa.
”Äg din natur ska finnas kvar så att andra får chansen att testa på saker som dom
aldrig skulle gjort annars”, citat från en elev vid djupintervju.
”Jag sov i ett tält, det har ingen av mina vänner gjort”, citat från en elev vid
djupintervju.
Utöver lektionerna erbjuds friluftsdagar för alla elever i låg- och mellanstadiet på
Akademiska skolan.
På lektionerna genomförs aktiviteter som är typiska inom scouting, med anpassade
förhållande till dessa elevers förkunskaper. Under de två första terminerna har
eleverna fått testa på eldning, matlagning över öppen eld, använda stormkök, arbeta
med kreativitet, samarbetsövningar, sätta upp tält och vindskydd, sova i tält, paddla,
segla och mycket mera. Det har funnits en skräckblandad förtjusning i det vi gjort
och däribland främst att vara ute i skog och mark. Detta styrker vår uppfattning att
det här är vad dessa barn behöver. Tillsammans med eleverna försöker
projektledaren att anpassa aktiviteter och arbetssätt utifrån de förhållanden som
finns i gruppen.
Projektet genomförs med scoutmetoden som pedagogisk grund. Scoutmetoden
består av sju delar: friluftsliv, learning by doing, patrullen, stödjande och lyssnande
ledarskap, samhällsengagemang, symboliskt ramverk, scoutlag och- löfte. Störst
fokus har med stor eftertanke lagts på friluftslivet, patrullsystemet, ledarskapet och
praktiskt lärande. Detta då dessa delar är de som har störst betydelse i strukturen
på lektionerna och för att projektets syfte ska kunna uppfyllas. Genom dessa delar
arbetar vi med social utveckling, förståelse för naturen, lärande efter egen förmåga
och synlighet av individen. Vi inkluderar och stärker deltagarna genom våra
aktiviteter, vi visar vägar till möjligheter och uppmuntrar barnen att aktivt ta del av
det naturen har att ge.
Allt eftersom projektet tagit form upptäcker vi nya sätt att inkludera fler. I augusti
2020 erbjöds åtta familjer med ansträngd ekonomi möjligheten att under en dag
uppleva vad friluftslivet har att erbjuda. Äg din natur tog med familjer till Vässarö,
en skärgårdsö i Roslagens skärgård, där de fick en upplevelse de sent skulle
glömma. Vuxna och barn fick tillsammans testa på att paddla, åka båt, gå
hinderbana, grilla korv ute, leka och umgås med andra familjer. Det var flera som
uttryckte att de aldrig gjort sådana saker och att som projektledare få se glädjen i
deras ögon när de badade och lekte var obetalbar. Många av de vuxna fick, kanske
för första gången på länge, leka med sina barn och några av de vuxna fick



möjligheten att för första gången prova att simma, med flytväst såklart! Det fanns så
mycket glädje i gruppen och att se dessa 50 personer komma samman för en dag
och uppleva naturens kraft och äventyr gav ännu mer mening till projektet. En
vuxen person uttryckte på vägen hem: ”det var den bästa dagen i mitt liv” en annan
sa: ”jag visste inte att Sverige var så vackert och jag har aldrig fått se det här”. Vi
gav dem denna upplevelse och Scouterna hade inte nått denna målgrupp om det
inte varit för samarbetet med skolorna, tillsammans kunde vi ge familjerna en
underbar friluftsupplevelse.
Projektet önskas fortlöpa januari 2021 – december 2021. Fokus kommer att ligga på
årstiden och aktiviteter kommer att anpassas utifrån dessa för att möjliggöra att
bred erfarenhet av friluftslivet och vad naturen har att erbjuda. Genom att anpassa
aktiviteter efter årstider kan eleverna erfara och lära sig hur de kan anpassa sig och
bemöta de olika årstiderna gällande t.ex. utrustning och kläder. Det gamla
ordspråket ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”, är inte riktigt
applicerbart på en grupp som inte vet att kläder har olika funktion, det är rent av ett
dåligt uttryck. Men genom att eleverna får kunskaper kring klädsel och utrustning
kommer de få betydligt mycket bättre erfarenheter av att vara ute i skog och mark,
kanske oavsett väder? Där skapar vi förutsättningar till att de ska uppskatta allt det
vackra som finns att hämta i friluftslivet.

Aktiviteter:
Januari – mars :Tema Vinter
April – juni: Tema Inför utfärd, vad behöver vi kunna?
Augusti – september: Tema Ute i naturen
Oktober – december: Tema Vi bryr oss om andra individer och levande varelser!

Förväntade effekter

Det finns många förhoppningar och önskade effekter av projektet. De flesta är
kvalitativa effekter som speglar känslor hos deltagarna. Effekterna kommer med
tiden att bli större när eleverna kommer att sprida sina kunskaper vidare. För
Scouterna, och många familjer som har bott länge i Sverige, är friluftsliv och natur
en självklarhet. Vår organisations bidrag i samhällets inkluderingsarbete är bland
annat att möjliggöra så att fler, som inte är vana vid friluftsliv eller att vara ute i
naturen, får ett sammanhang att testa och lära sig mer om naturen och allt härligt
man kan uppleva genom den.
När eleverna känner sig trygga i utomhusmiljöer som skogar, berg och på vatten
kommer de kunna vara förändringsagenter och sprida sina kunskaper vidare till
familjen, vänner och inom andra föreningar. Vi vill att de ska våga uppleva mer av
Sverige.
• Öka kunskapen om friluftsliv i målgruppen
• Att eleverna känner äganderätt för naturen
• Att eleverna väljer att söka sig ut i naturen med familj och vänner
• Kunskaper kring rättigheter och skyldigheter i Sveriges natur
• Minskade trösklar till friluftslivet genom erhållen kunskap
• Kunna agera på ett säkert sätt för sig själv och andra när de är ute i naturen
• Sprida sina kunskaper vidare
• Ökad känsla av gemenskap och tillhörighet till en grupp
• Minskad segregering i samhället
• Att fler ska söka sig till Scouterna, Fryshuset och Akademiska skolan
• Att Scouterna får en bra kunskap som kan spridas till andra skolor och/eller
organisationer
• Ökad ansvarskänsla hos individen – gentemot sig själv, andra, samhället och
naturen

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledare 50% 270000
OH-Arbetsledning, IT, HR-stöd, admin, ekonomistöd, lönehantering 107000
Hjälplärare (extern tjänst) 106500



Övriga personalkostnader (telefon, friskvård, arbetskläder etc) 6000
Scouternas stödfond 50000
Aktiviteter för unga och familjer (läger, utflykter mm) 183500

Summa, kr: 723 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1040 260

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.


