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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Scouterna vill göra friluftslivet mer tillgängligt för barn och unga med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), såsom ADHD och autism. Friluftsliv
tillsammans med andra ger unga möjlighet att må bra, utvecklas och uppleva
gemenskap. Friluftslivet ger en relation till naturen som är värdefull i sig, men
också är viktig i den demokratiska uppgiften som medborgare. Naturen och
friluftslivet borde därför vara tillgängliga för alla.
Genom insatser som stärker den lilla gruppen, genom fokus på värdet av olikheter i
sätt att fungera, samt genom stöd till ledare att anpassa ledarskapet till unga med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vill Scouterna ge fler chansen att uppleva
friluftsliv, och göra naturen till sin självklara arena för välmående, avkoppling,
socialt umgänge och personlig utveckling.
Scouter är unga som gör världen bättre. Riksorganisationen Scouterna har under de
senaste åren tagit initiativ för att utbilda ledare kring NPF via webbkursen Anpassat
ledarskap. Nu är det dags för unga att ännu mer delta i att göra verksamheten till
en ännu bättre plats för de av oss som har till exempel ADHD eller autism.
Vi vet att nyckeln för att trivas i Scouterna och friluftslivet för barn och unga med
NPF är ett bra samarbete i den lilla gruppen, patrullen. Patrullsystemet är en av
nycklarna till att Scouterna är en av Sveriges största barn- och
ungdomsorganisationer, men vi kan och vill bli bättre. För att barn och unga ska se
styrkan i sina olikheter och använda dem till att samarbeta bättre vill vi skapa nya



aktiviteter - för att kunna funka olika i friluftslivet.
Vi vill med hjälp av vårt unikt stora läger Jamboree21 att 10.000 unga får erfarenhet
och reflektion kring att samarbeta i den lilla gruppen och insikter kring styrkan i att
funka olika. Efter lägret implementeras aktiviteterna i den ordinarie verksamheten
och arbetet fortsätter lokalt i scoutkårerna.
Att barn är trygga i Scouterna är i slutändan alltid ledarnas ansvar. Därför vill vi
söka nya sätt att nå ledare med kunskap och verktyg att anpassa ledarskapet till
barn och unga med NPF. Vi vill med hjälp av kvalificerade workshopsledare utbilda
scoutledarna i sin lokala scoutstuga eller skogsdunge, för att verkligen göra skillnad
även i de lokalföreningar som ännu inte själva har sökt denna kunskap. Genom
projektet Funka olika i friluftslivet skulle vi få möjlighet att utbilda 500 av våra
15.000 ledare, ett arbete som sedan fortsätter efter projektets slut, med målet att på
sikt en ledare i varje team ska ha denna kunskap.
För att ännu bättre kunna funka olika i friluftslivet söker Scouterna nu stöd från
Svenskt friluftsliv. Vi vill stärka barn och ungas tro på sig själva, på styrkan i
olikheter och på gruppens förmåga, med stöd av trygga ledare med god kunskap.
Effekten av arbetet blir att friluftslivet blir mer tillgängligt för alla unga, och särskilt
för unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Barn och unga med NPF har generellt en mindre aktiv fritid än andra barn och
unga. Fritidsaktiviteter är ofta inte anpassade efter deras behov, och ledare har inte
alltid den kunskap som krävs. Många brottas med låg självkänsla och att bygga
långsiktiga relationer. (Källa: Riksförbundet Attention). Scouterna möter barn och
unga med NPF som har erfarenheter av att pröva olika fritidsaktiviteter, och som
upplever att deras sätt att fungera inte ryms. Eftersom NPF inte syns, märker
ledarna ibland inte behoven av stöd förrän en konkret svårighet redan har uppstått.
Scoutledare vittnar även om att fördomar mot NPF i samhället gör att många
familjer tvekar inför att berätta om barnets behov för ledare, vilket ytterligare
försvårar att möta behoven.

Scouterna lovar barn friluftsäventyr och kompisar. Utevistelse är en viktig del i
scoutmetoden som bidrar till ett större välmående, till exempel hos barn med
ADHD. Ytterligare en viktig del av scoutmetoden är den lilla gruppen, patrullen, där
alla behövs och har sin plats. Unga får tillhörighet i den lilla gruppen, och träning i
att lösa uppgifter tillsammans. Alla har olika styrkor och det är det som gör att
gruppen tillsammans kan lösa svårare uppgifter än en enskild individ. För de barn
som har utmaningar kring att bygga relationer blir tryggheten i den lilla gruppen i
Scouterna ofta avgörande. Åtminstone en gång i veckan får de höra hemma i en
grupp med andra barn, som tar hand om varandra och är bestående under en längre
tid.

För att alla barn och unga ska kunna vara med behövs ledare med god kunskap och
förståelse för att alla fungerar olika. Vi vet att många barn och unga hittar hem hos
oss, och att mycket redan fungerar bra, men vi ser att vi kan bli ännu bättre. Från
undersökningen ”NPF i Scouterna” (Novus 2018) vet vi att 35 % av ledarna
upplever att de har god kunskap att anpassa verksamheten till barn och unga med
NPF. Detta vill vi förbättra.

Riktigt bra blir utevistelsen och gemenskapen för barn och unga med NPF när även
kompisarna ser styrkan i olikheter och är med och skapar en öppen och tillåtande
verksamhet, där alla har möjlighet att vara med som sig själva. Därför hoppas vi nu
att Svenskt Friluftsliv vill stödja Scouterna i arbetet för en sådan utveckling.

Mål
Det primära målet för projektet Funka olika i friluftslivet är att göra friluftslivet mer
tillgängligt för barn och unga med NPF. Ett viktigt tillvägagångssätt i projektet är
att unga är delaktiga och medskapande.



Det sekundära målet är att göra friluftslivet i Scouterna bättre för alla barn, genom
större tydlighet, goda relationer och kapacitet att hantera när något inte går som
planerat.

Målgrupper
Projektets aktiviteter har två målgrupper: barn och unga 10-25 år samt scoutledare.

Aktiviteter
För barn och unga skapar och genomför vi aktiviteter för att funka bättre i
friluftslivet till lägret Jamboree21, som sedan implementeras i den ordinarie
verksamheten. Det är ett nyskapande arbete där vi utvecklar samarbetsövningar
som innehåller reflektion kring att funka olika.

För ledare genomför vi utbildningstillfällen lokalt i scoutkårerna så att de på bästa
möjliga sätt får stöd att anpassa verksamheten för just sina scouter, i sina ledarteam
och utifrån sina förutsättningar. Här ingår att kontinuerligt under projektet utveckla
och förbättra en workshop som ger ledare nya insikter. Dessutom uppdaterar vi den
webbutbildning som ledare har tillgång till idag, så att den även kommer att
fortsätta vara aktuell och användbar från 2022 och framåt.

2020
Projektet bygger kompetens, bemannas och en behovsanalys görs.

Projektet synliggörs i Scouternas kanaler och större evenemang och skapar kontakt
med scouter som vill delta i utvecklingsarbetet

Projektet skapar aktiviteter som sätter fokus på den lilla gruppen och varje
gruppmedlems styrka och bidrag. Aktiviteterna skapas och testas tillsammans med
unga (på grund av det rådande läget med Covid-19 som har förändrat
förutsättningarna på flera sätt, har vi beslutat att flytta just skapandet och testandet
av aktiviteter till 2021. Vi väljer att flytta och inte ta bort då vi ser just
samskapandet som en viktig del i processen).

Workshopledare rekryteras och ges möjlighet att vässa sin kompetens kring det
anpassade ledarskapet. Projektet utvecklar en attraktiv workshop som erbjuds
lokalt. 100 ledare utbildas.

2021
Aktiviteter där 10.000 barn och unga ökar samarbetsförmågan i att funka olika i
friluftslivet, genomförs i stor skala på lägret Jamboree21 i Skåne.

Workshops börjar erbjudas i större skala. 200 ledare utbildas lokalt.

2022
En kommunikationsinsats riktad till unga om styrkan i olikheter i den lilla gruppen
har genomförts

200 ledare utbildas lokalt.

Webbkursen Anpassat ledarskap, som tagits fram inom ramen för ett annat projekt,
uppdateras.

En översyn av Scouternas program görs utifrån den lilla gruppen och rätten att
funka olika.

Aktiviteter implementeras i den ordinarie verksamheten.

Kommunikation
Kommunikation är avgörande för förändring. Med stöd i kunskap vill vi inspirera



scouter och ledare att själva se lösningar. Kommunikationsinsatser där den lilla
gruppens kraft att möjliggöra äventyr som vore omöjliga för individer annars lyfts,
och inspirerar scouter att vara stolta över sin grupp och olikheterna hos gruppens
medlemmar. Vi fokuserar på det som görs bra och lyfter goda exempel, genom
exempelvis film eller tidningsreportage. Projektet lyfter rätten att fungera olika
både internt i scoutrörelsen och externt, via våra kanaler.

Förväntade effekter

10.000 unga scouter har deltagit i friluftsaktiviteter i grupp där de fått stöd i att bli
medvetna om sin styrka i gruppen.

En kampanj riktad till unga om styrkan i olikheter i den lilla gruppen har
genomförts.

Scouternas program har uppdaterats med fokus på den lilla gruppen och på rätten
att funka olika.

500 scoutledare har deltagit i workshops som ökar deras förmåga att göra
verksamheten mer tillgänglig.

Andelen ledare som upplever sig ha kunskap för att anpassa verksamheten ökar.
Effekten mäts i en undersökning 2022 som kan jämföras med tidigare mätningar
2018 och 2019.

Andelen barn och unga som upplever att scoutverksamheten är en trygg miljö där
de alltid kan vara sig själva ökar. Effekten mäts i en undersökning 2022 som kan
jämföras med tidigare mätningar 2018 och 2019.

Fler barn och unga trivs och stannar kvar i Scouterna, vilket kan mätas genom hur
antalet medlemmar i Scouterna utvecklas.

Sammantaget bidrar dessa effekter till att friluftslivet blir mer tillgängligt för barn
och unga med NPF.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Kommunikation 275 000
Metodutveckling 150 000
Aktiviteter för unga 373 500
Utbildning av ledare 50 000
Möten och administration 20 000
Bygga och upprätthålla kompetens 30 000
Projektledare 100 % 605 000
5 workshopledare, total omfattning 25 % 135 000
Övriga personalkostnader (telefon, friskvård, arbetskläder etc) 40 000
OH - Arbetsledning, IT, HR-stöd, admin, ekonomistöd, lönehantering, lokal - 150% tjänst 319 500
Revision 26 000
Kommunikatör 25% 135 000

Summa, kr: 2 159 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

2080/år 298,5577
1040/år 271,1538

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.


