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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med ”Skogsmulle för alla barn” är att färdigställa Skogsmulles hela
ekologiska paket 2022. Detta gör att vi snabbare kan nå ut med Skogsmulles
budskap till alla barn i Sverige. Vi vet att ett ökat friluftsliv och relation till naturen i
tidig ålder leder till mer miljömedvetna vuxna. En medvetenhet som kommer
behövas det kommande årtiondet när politikernas ord om biologisk mångfald och
klimatförändringar måste omvandlas till handling.
Skogsmulle är barnens och djurens vän i skogen. Långt innan försurning,
klimatförändringar och den biologiska mångfalden var hotad blev den lille mysige
figuren i vit näverhatt och lingonfärgad orrfjäder en miljökämpe. I över 60 år har
Friluftsfrämjandets figur Skogsmulle gett barn en positiv känsla för natur och miljö.
Nu är tiden inne för Skogsmulle att nå ut med inspiration till alla barn,
Friluftsfrämjandet vill fortsätta att sprida Skogsmulles viktiga budskap och nå ut till
fler generationer barn.
Den resa vi har gjort med Skogsmulle, tack vare stöd från Svenskt Friluftsliv, har
hjälpt oss att lägga en stadig grund för vidare utveckling, men den har också
bidragit till att Friluftsfrämjandet på ett framgångsrikt sätt kunnat börja synliggöra
och öka intresset för både vår barnverksamhet och Skogsmulle som figur. Genom
att nå ut med sagoböcker till alla barn tror vi oss även kunna bidra till nyfikenhet till

att själv visas i naturen. Flertalet av våra lokalavdelningar har i dag långa köer till
sin Skogsmulleverksamhet. Pandemin och de restriktioner som följde har också
bidragit till att allmänhetens intresse för att bedriva eget friluftsliv har ökat.
Skogsmulles Challenge på Instagram visade i all tydlighet att intresset inte bara
ökade, utan att både barn och vuxna faktiskt också gick ut och gjorde aktiviteter när
det fanns material och tips och råd att ta del av. Vi ser ett stort intresse och
efterfrågan på Skogsmulles böcker, läs- och pysselböcker, årstidsmaterial och tips
och råd kring vad som är möjligt att göra hemma tillsammans utan krav på att du är
medlem i en organisation.
Med fortsatt stöd från Svenskt Friluftsliv vill vi gå vidare från att utveckla
Skogsmulle och hans koncept till att erbjuda ett helt paket som alla Sveriges barn
får ta del av. Vi vill kicka i gång och färdigställa en serie med böcker och pyssel
kopplat till ekologisk hållbarhet (vatten, fjäll, vår planet och Friluftskunskap) genom
lekfullt lärande med Skogsmulle och hans vänner Laxe, Fjällfina och Nova.
Skogsmulles sagoböcker och material med sina naturtrogna illustrationer syftar till
att locka och inspirera barnen till att de själva kan upptäcka och lära sig om
naturens vanligaste växter och djur – och tillsammans med Skogsmulle förstå
sambanden i naturen.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Nya tider, nya strukturer och klimatförändringar som påverkar oss.
Friluftsfrämjandet har lanserat en ny Skogsmulle precis rätt i tiden, barn och vuxna
ser nyttan av friluftslivet utifrån hälsa och ekologiskt lärande. Intresset för
Skogsmulles verksamhet har ökat stort och köerna till våra utbildningar har
fullkomligt exploderat. Allt detta följt av en Coronapandemi har lett oss till en stor
efterfrågan på ledarledd verksamhet men också att vara ute i naturen själv och idka
eget friluftsliv och därmed en ökad efterfrågan på informationsmaterial, böcker,
pyssel och självledarmaterial.
Konkret betyder det att Friluftsfrämjandet behöver resurser för att färdigställa hela
Skogsmulles paket med böcker och pyssel som berör respekt för natur och ekologisk
hållbarhet:
Detta vill vi med Svenskt Friluftslivs hjälp kicka igång och producera 2022:
• Skogsmulle och Fjällfinas bok – En bok om fjällmiljö, hot och möjligheter.
Nyproduktion inklusive stödmaterial.
• Stödmaterial till Skogsmulle och Laxes bok, Skogsmulle och den ledsna fågeln – en
bok om vatten och strandnära miljöer, hot och möjligheter.
• Stödmaterial till Skogsmulle och Novas bok – en bok om vår planet jorden,
klimatkris, hot och möjligheter.
• Skogsmulles bok om friluftsliv - en bok om friluftsliv för barn/familj (allemansrätt,
eld, sova ute mm) Nyproduktion och stödmaterial
• Stöd och inspirationsmaterial i form av tex pyssel, docka och handledningar
• Årstidskalender
• Dövstumtolkning i samverkan med FHBD
Skogsmulle används i dag till stor del i Friluftsfrämjandets barnverksamhet för att
leka och sjunga men också för att berätta om natur och djur för att inspirera barn
till att skapa en egen relation till naturen. Friluftsfrämjandet vill nu fortsätta att
utveckla, anpassa och sprida nytt material så att Skogsmulle kan nå ut till alla barn
även utanför vår verksamhet.
Förväntade effekter

Genom att 2022 fortsätta produktionen av Skogsmulles hela ekologiska paket:
Skogsmulles böcker, läs- och pysselböcker, årstidsmaterial och tips och råd
(inklusive alla vänner Laxe, fjällfina och Nova), kan vi snabbare möta samhällets
ökade behov under kommande år och nå ut stort och brett till allmänheten med
Skogsmulles budskap att värna naturen och djuren till en hel generation barn.

Konkreta effekter:
• En komplett sammanställning av Skogsmulleprodukter som innehåller alla
Skogsmulles vänners böcker som berör alla naturens områden skogen, sjöar och
hav, fjället, planeten samt friluftsliv.
• Pyssel, docka, årstidsmaterial, tips och råd, översättningar, dövstumstolkning och
stödmaterial för handledning av barn
• Inspirera barn till att de själva kan upptäcka och lära sig om naturens vanligaste
växter och djur
• Ökad miljömedvetenhet samt medvetenhet och förståelsen om sambanden i
naturen.
”Skogsmulle för alla barn” är en viktig grund för ett av målen i Friluftsfrämjandets
Strategi: 2030 ska Friluftsfrämjandet nå alla barn i Sverige under förskole/grundskoleåren genom Friluftsfrämjandets verksamheter och/eller genom
Skogsmulles berättelser.
Effekterna faller in under Globala målen #3 God hälsa och välbefinnande #4 God
utbildning #5 Jämställdhet, #11 Hållbara städer #13 Bekämpa klimatförändringen
#Ekosystem och biologisk mångfald, samt i flertalet av
Sveriges friluftsmål med extra fokus på:
# 3 Allemansrätt
# 8 Ett rikt friluftsliv i skolan
# 9 Friluftsliv för god hälsa
# 10 God kunskap om friluftslivet
Med stöd av Svenskt Friluftsliv kan vi nå målen och bidra till ett bättre Sverige.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Projektledning
Implementering
Övriga kostnader
Administration/overhead

Belopp, kr

594 000
1 790 000
47 000
316 000
Summa, kr: 2 747 000

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