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Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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Namn:

Elin Niklasson
E-postadress:

elin.niklasson@4h.se
Telefon (dagtid):

070 381 07 66
Mobiltelefon:

070 381 07 66

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Med inspiration och stöd av tidigare projekterfarenheter inleddes projektet
”Lära genom att göra” i naturen på 4H-gården”. Detta nyskapande projekt syftar till
att vidareutveckla koncept i linje med FNs 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030,
Sveriges friluftsmål, 4Hs motto ”Lära genom att göra” och kopplingen till ”Läroplan
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”.

I projektet ska material arbetas fram, struktur för ytterligare samverkan för
samarbete mellan 4H-gårdar och skola tas fram, samt att personal och ideella ledare
behöver utbildas/fortbildas inom koncepten så att deras reella pedagogiska och
didaktiska kompetens både formaliseras och vidareutvecklas.

Riksförbundet Sveriges 4H har idag i sin verksamhet cirka 40 4H-gårdar, som ofta
ligger i stadsnära områden. Vi använder därför dagligen den unika stadsnära natur
som ligger i anslutning till våra 4H-gårdar för våra friluftsaktiviteter, och har stor
kunskap om hur frågor kring ett säkert friluftsliv och pedagogisk verksamhet i
naturen kan vara ett viktigt incitament till att förbättra hälsan (psykisk och fysisk)
på individnivå och även öka kunskap om allemansrätten på både individ och
gruppnivå.



Riksförbundet Sveriges 4H vill därför, i nära samarbete med våra lokala
medlemsföreningar och skolor i lokalområdet synliggöra, vidareutveckla och
fördjupa de utomhuspedagogiska didaktiska aspekterna i våra barn och
ungdomsverksamheter. Detta för att i sin tur tillgängliggöra, fördjupa och
vidareutveckla möjligheterna för medlemmar och besökare att ”lära genom att
göra” i naturen, genom att öka möjligheten för barn och unga att utöva ett aktivt
friluftsliv, på lika villkor, med respekt för omvärlden.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Ett långsiktigt hållbart friluftsliv kräver omtanke om miljön, men även kunskap om
de sociala strukturer som omger oss. I 4H:s strävan att bidra till allas rätt till en
hållbar värld med ett hållbart friluftsliv, är barn och ungas engagemang centralt.

Genom att bli en ännu mer aktiv samarbetspartner till kommuner och andra
intressenter kan vi skapa bättre förutsättningar för fler barn och unga, även från
”naturovana grupper”, att ta en ansvarsfull del av naturen och friluftslivet i sin
vardag. Därför syftar projektet till att utveckla ett nationellt koncept för nyskapande
utomhuspedagogisk verksamhet för skolklasser, i linje med hållbarhetsmålen i
Agenda 2030, Friluftsmålen och 4Hs motto: ”Lära genom att göra”. Viktiga delar av
Agenda 2030 och FNs 17 mål för hållbar utveckling i dagens samhälle är till
exempel en likvärdig utbildning, integration, jämställdhet, livet på land och i haven,
klimatförändringar och samhällsklyftor. Projektet ska i linje med detta syfta till att
deltagarna blir nyfikna på friluftsliv, får en ökad kunskap om hur de kan ta del av
den natur som finns i närheten för sitt eget välbefinnande, och får en ökad kunskap
och förståelse för omvärlden tillsammans med verktyg för vad de själva kan göra för
en hållbar utveckling. Detta i enlighet med 4H:s vision att ”alla barn och ungdomar
ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med
respekt för omvärlden”.

Flera av våra 4H-gårdar gränsar till bostadsområden där vi vet att många barn (och
ibland även deras pedagoger) tillhör så kallade ”naturovana” grupper. Med detta i
åtanke och för att öka tillgängligheten för deltagarna i projektet, är vår plan att i
möjligaste mån att rikta in sig mot att synliggöra de unika områden med stadsnära
natur som finns på och kring våra egna 4H-gårdar. Där ska vi lära ut ett enkelt,
roligt och säkert friluftsliv som förhoppningsvis ger besökande, deltagare och
pedagoger, en bra grund att på egen hand, eller som framtida medlemmar i olika
friluftsorganisationer, kunna fortsätta utveckla ett intresse för natur och
friluftslivet.

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogiks (NCU) definition av utomhuspedagogik
är att: ”Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och
utbildningsområde som bl.a. innebär:
• att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

Genom projektet vill vi även ytterligare förtydliga, betona och befästa
utomhuspedagogikens didaktik, i 4H-gårdarnas pedagogiska verksamhet i naturen,
riktat mot skola, kopplat till 4Hs eget motto ”Lära genom att göra”. För att den
pedagogiska verksamheten riktade mot skolor på våra 4H-gårdar ska vara relevant,
och hållbar att genomföra, krävs en god kontakt mellan 4H-gård och skola. Då den
pedagogiska verksamheten riktad mot skolor i första hand kommer att vara lokal är
det därför viktigt att de lokala aktörerna får vara med och utveckla verksamheterna.

För att säkerställa att de lokala förutsättningarna inom 4H tas
tillvara har vi under 2019 kartlagt förutsättningar, förförståelse, kritiska
pedagogiska moment och nationellt utbildningsbehov inom projektet i samband med
vår nationella konferens i början av året, då ett 90-tal ledare från 4H i hela Sverige
samlades. Hela organisationen informerades och inbjöds till delaktighet i projektet



genom mail och nyhetsbrev. En projektgrupp tillsattes bestående av personer som
har sitt vardagliga engagemang i 4H i lokala klubbar eller gårdar. Projektgruppen,
med ansvarig projektledare, har utbildats i aktuella pedagogiska metoder och rön
inom utomhuspedagogik i linje med Agenda 2030, Sveriges Friluftsmål och 4H:s
eget motto ”lära genom att göra”.

Projektgruppen hart i samråd med den nationella samordningen i projektet,
ansvarat för att i samarbete med lokala skolor ta fram och genomföra koncept för
utomhuspedagogisk verksamhet. Personalen har även engagerats genom den årliga
personalkonferensen.

År två (2020): Material (i form av en hemsida med utbildningsmaterial för
pedagoger, samt analoga spel, deltagar-/handledarhäften, bilder etc.) håller på att
tas fram för att marknadsföra och sprida konceptet till fler 4H-gårdar och deras
lokala samarbetspartners. Detta har gjorts i samarbete med vår ideella
kommunikationsgrupp. Vi har arbetat vidare med utbildning av projektgruppen för
att kunna arbeta med nyskapande utomhuspedagogiska metoder i pedagogisk
verksamhet, tillsammans med besökande skolor, i linje med Agenda 2030,
Friluftsmålen och 4Hs motto: ”Lära genom att göra”.

Personalen kommer i november 2020 att bjudas in till en digital workshop i
projektet för att ytterligare involvera och utvärdera. På grund av pågående pandemi
så har vi anpassat möten och utbildningstillfällen till att bli främst digitala. Vi har
även under 2020 på grund av pandemin satsat ytterligare på den digitala delen av
projektet, och vi kommer att fortsätta göra det även år tre.I slutet av året kommer
konceptet återigen att utvärderas och omarbetas samt därefter redovisas.

År tre(2021): För att få maximal spridning av detta viktiga koncept kommer
materialet under projektets sista år utvecklas för att kunna anpassas till hela 4H:s
varierande verksamhet. Vi vill involvera interna och externa parter för att projektet
ska bli så framgångsrikt som möjligt.
På grund av pågående (2020) pandemi så planeras möten och utbildningar att bli
främst digitala. Projektet kommer göra en avslutande utvärdering och redovisning.

Förväntade effekter

Att samtliga 4H-gårdar i Sverige, på olika sätt, utifrån lokala
förutsättningar, aktivt arbetar med nyskapande utomhuspedagogiska metoder i
pedagogisk verksamhet i naturen, tillsammans med besökande skolor, i linje med
Agenda 2030, Friluftsmålen och 4Hs motto: ”Lära genom att göra”. Att vi kan
uppmuntra och inspirera fler barn och unga till att delta i friluftsverksamhet, samt
att fler skolor i landet får tillgång till bra pedagogiska hjälpmedel inom detta ämne.

Som en effekt av pandemin som vi just nu är inne i har vi märkt ett ökat intresse för
vår verksamhet i samhället och vi ser att detta projekt kan hjälpa skolor i deras
verksamhet och inspirera till friluftsverksamhet för barn och unga.

Detta i linje med Agenda 2030, Friluftsmålen och 4Hs motto ”Lära genom att göra”.
Projektet innebär även att de deltagande barnen/ungdomarna på ett roligt sätt lär
sig grunderna i ett säkert friluftsliv och upptäcker de naturnära områden kring
4Hgården som ger en platsnära koppling och trygghet och sedan gör det enkelt att
de själva, eller i föreningsregi, fortsätter utforska friluftslivet.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 500h á 400kr 200 000
Projektadministration 200h á 200kr 40 000
Utbildning av personal runt om i landet. 2000 kr x 50 personer 100 000
Möte med projektgrupp, resor, logi etc 20 000
Genomförande lokal verksamhet, train the trainer 1000 x 50 personer 50 000



Vidareutveckling digital plattform 150 000
Utveckling av material 50 000
Tryck av material 40 000
Workshop projektgrupp och intressenter Q1 år 3 40 000
Utvärderingsworkshop slutet år 3 10 000

Summa, kr: 700 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

500 400
200 200

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.


