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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

• Att skapa förutsättningar för fler skolor att inkludera mer friluftsliv i
skolundervisning och under friluftsdagar.
• Att sprida kunskap om hur pedagoger och elever kan använda närmiljön på ett
roligt och lärorikt sätt.
• Att fler barn ska få kunskaper om och intresse för att vistas i naturen, samt
därmed en positiv känsla för och vilja att värna om naturen.
• Att fler kommuner ska arbeta för att bevara och tillgängliggöra natur- och
vattenmiljöer nära skolor och bostäder.
• Att inspirera till samverkan mellan olika aktörer som vill uppmärksamma naturens
upplevelsevärden och som har behov av tillgång till attraktiv natur.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna arbetar för att fler
barn och vuxna ska få möjlighet att komma ut i och uppleva naturen på olika sätt.
Målen inom bland annat ämnet Idrott och hälsa i läroplanen som kom 2011 har ökat



behovet av fortbildning för pedagoger inom friluftsliv. Fortbildningen Mer friluftsliv
i skolan har med medel från Svenskt Friluftsliv genomförts under 2013-2021 och
nått mer än 2800 pedagoger från över 200 kommuner runt om i landet. Mer
friluftsliv i skolan är en av de i särklass största satsningarna på fortbildning i
friluftsliv och har och kommer att få stor betydelse för friluftsliv i skolan.

Fortbildningen är mycket populär och utvärderingarna visar att deltagarna anser att
fortbildningen är ett lämpligt sätt att stimulera användandet av utomhusmiljöer i
undervisningen och på så sätt stimulera till friluftsliv. Målgruppen är stor och
behovet samt efterfrågan likaså. Vår erfarenhet är att det är mycket svårt för
pedagoger att delta i fortbildning inom detta område om den inte är kostnadsfri. Vi
ser det som nödvändigt – om vi vill uppnå konkret resultat – att arbeta med denna
fråga med stor uthållighet eftersom det tar tid att ändra mönster, bygga upp
kompetens och tradition på skolor och i kommuner. Vi ser det som en given uppgift
för Svensk Friluftsliv att – via olika organisationer – erbjuda fortbildning kring
friluftsliv i skolan. Ideella miljö- och friluftsorganisationer har uppenbart en
nyckelroll om läroplanen ska ha förutsättningar att uppfyllas på den punkt som rör
friluftsliv. Vi hoppas kunna fortsätta arbetet med Mer friluftsliv i skolan även efter
2022, antingen som en fortsättning på denna verksamhet eller som en ny satsning.
Projektet bidrar, på ett nationellt och kommunöverskridande sätt, till att nå
Riksdagens friluftsmål ”ett rikt friluftsliv i skolan”.

Enligt en Sifo undersökning om friluftslivet (på uppdrag av Lundhags) visar den att
fler spenderade mer tid i naturen under Corona-året 2020 men de med lägre
inkomst och utbildning kommer ut minst i naturen. Därför kommer vi i planeringen
och kommunikationen att arbeta aktivt för att nå ut bättre till skolor i
socioekonomiskt utsatta områden.

Målgrupp
Fortbildningen Mer friluftsliv i skolan vänder sig till målgruppen pedagoger i
grundskolan, i praktiken ofta idrottslärare, NO-lärare samt fritidspedagoger, men
alla grundskolepedagoger har nytta av den.

Mål 2022
Att öka antalet fortbildningar och genomföra 15 fortbildningstillfällen på olika
platser i Sverige.

Mer friluftsliv i skolan – innehåll
Fortbildningen Mer friluftsliv i skolan utgår från syftet att förverkliga intentionerna
i Lgr 11 och äger rum i ett lättillgängligt naturområde med tillgång till vatten.
Fortbildningen är kostnadsfri, består av två heldagar och innehåller följande:

• Praktiska friluftsövningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att
göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i
naturen, att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning.
• I fortbildningar med vintertema ingår även övningar i issäkerhet, pimpel- och
ismete som friluftsaktivitet, diskussioner om vinterutrustning och vad som är
särskilt viktigt att tänka på vid friluftsliv vintertid.
• Diskussioner om utomhuspedagogiskt arbetssätt, måluppfyllelse, formativ
bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för friluftsliv, platsens
betydelse för lärandet och behovet av att bevara och tillgängliggöra natur för barn.
• Alla deltagare får efter fortbildningen ett välfyllt kompendium med övningar,
recept för utomhusmatlagning och tips så att de på egen hand kan arbeta vidare på
sin skola och med sina elever.

Lokaltidning, radio och TV bjuds in att göra reportage på plats för att i media sprida
information om projektet och dess syfte och resultat.

Kommunikationen kring värdet av friluftsliv och natur nära skolor och bostäder



fortsätter, bland annat via webb, olika nyhetsbrev och sociala medier.

Mer friluftsliv i skolan - genomförande
• Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna planerar
verksamheten och sköter administration, kommunikation och dokumentation
tillsammans.
• Två fortbildare, en från Naturskoleföreningen och en från Sportfiskarna, leder
fortbildningen och står för pedagogiska övningar och utrustning. Två fortbildare
innebär att vi kan erbjuda fortbildning för 40 pedagoger samtidigt.
• Representanter från Naturskoleföreningen, Naturskyddsföreningen och
Sportfiskarna lokalt bjuds in att delta på fortbildningsdagarna, i syfte att utveckla
samverkan mellan skola och föreningar och samtidigt ge skolan insikter i vilka fasta
former för engagemang och aktivitet som intresserade barn själva kan gå vidare
med på sin fritid.
• Pressinbjudan skickas till lokala/regionala tidningar, radio, TV.
• Lönekostnaderna i budgeten nedan delas upp mellan de tre sökande
organisationerna och innefattar verksamhetsledning och verksamhetsadministration
samt förberedelser och genomförande av fortbildningar. Verksamhetsledning och
verksamhetsadministration innefattar bl a planering, utveckling av koncept,
inbjudan till alla skolor, marknadsföring, administration och hantering gällande
anmälningar, utveckling av handledningar, kontakt med kommuner och lokala
representanter, inbjudan till press, ekonomi och redovisning samt utvärdering.

Utvärdering
• En utvärdering av fortbildningen Mer friluftsliv i skolan skickas ut till deltagande
pedagoger.
• En utvärdering av verksamheten genomförs för medverkande aktörer, dvs
fortbildare, lokala föreningar etc.

Förväntade effekter

• 15 fortbildningstillfällen (30 dagar) på olika orter i Sverige
• 600 pedagoger i minst 75 kommuner erbjuds en tvådagarsfortbildning som ger
dem bättre förutsättningar att bedriva undervisning om friluftsliv och att genomföra
friluftsdagar som innefattar friluftsliv.
• Deltagarna får ökad kunskap om ett ämnesintegrerat utomhuspedagogiskt
arbetssätt som bidrar till att målen i läroplanen uppfylls.
• Naturområde där fortbildningarna hålls uppmärksammas som platser för
pedagogisk verksamhet och friluftsliv.
• Förutsättningarna förbättras för att fler skolor genomför friluftsdagar som
inkluderar friluftsliv i närnatur.
• Förutsättningarna förbättras för att fler barn får kunskap om och möjlighet att
uppleva närnaturen och olika typer av friluftsliv – året runt.
• Förutsättningarna förbättras för att fler kommuner arbetar för att bevara och
tillgängliggöra natur för utomhuspedagogisk verksamhet och friluftsliv nära skolor
och bostäder.
• Kommunikationen om närnaturens och friluftslivets värden (biologiska, sociala och
pedagogiska) ökar.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lönekostnader 896 400
Resekostnader 41 100
Kost och logi 71 950
Utrustning 24 800
OH (ekonomifunktion, IT, gemensam administration såsom lokal- och driftskostnader,
personaladministration)

140 750

Summa, kr: 1 175 000



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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1740 340
600 508

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.


