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PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Sprinta ut i naturen!
Projektstart (år/mån):

2022-01
Projektslut (år/mån):

2022-12
Projektets totala budget (kr):

200 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

200 000 2022
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:

Lisa Adelsköld
E-postadress:

lisa.adelskold@miljoverkstan.se
Telefon (dagtid):

0707578069
Mobiltelefon:

0707578069

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med projektet är att engagera en målgrupp som står långt ifrån friluftslivet
och att bidra till ett friluftsliv för alla. En Sifo-undersökning från 2020 (beställd av
Haglöfs) visar att de flesta grupper i samhället spenderat mer tid i naturen sedan
pandemin började. Men gruppen unga vuxna har snarare spenderat mindre tid
utomhus och i naturen. Ett skäl som uppges av denna grupp är att de hindras av
bristen på sällskap och sammanhang, som förening och aktivitet. Samma grupp
svarar också att de båda saknar kunskap om vart de kan gå och vad de kan göra.
Personer som vuxit upp utanför Europa, eller som har föräldrar som vuxit upp
utanför Europa, upplever generellt fler hinder att komma ut. Detta vill Miljöverkstan
bidra till att förändra!

Enligt en kunskapssammanställning om ovana friluftsutövare (Gullers grupp) så är
en av de effektivaste metoderna för att få fler utlandsfödda ut i naturen att fysiskt ta
med dem dit. Att de får prova på olika aktiviteter, se och uppleva vad man kan göra i
naturen och hur man kan ta sig dit. Eftersom friluftsliv är en hörnsten i den svenska
kulturen är aktiviteterna också en viktig ingång till gemenskap och social
integration.
Miljöverkstan ska i projektet arrangera friluftsaktiviteter för
språkintroduktionsklasser (så kallade sprint-klasser) på gymnasieskolor i region
Stockholm. Genom att träffa klasser med nyanlända ungdomar så får de inom



skolans ramar prova på nya aktiviteter och att ta sig ut i stadsnära natur. Ett väldigt
effektivt sätt att nå ut till en målgrupp som står långt ifrån friluftslivet. Många av de
elever som går i spåkintroduktionsklasserna kommer ifrån länder där
förutsättningarna för att vistas i naturen är väldigt annorlunda än här, och vi ser att
kunskaper om hur det fungerar i Sverige generellt är låg.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Aktiviteterna inom projektet ska introducera elever i språkintroduktionsklasser till
den svenska naturen och till allemansrätten. De får prova på friluftslivsaktiviteter
och upplevelser i naturen som de annars troligen inte skulle ha fått möjlighet att
uppleva.
Miljöverkstan ska inom projektet:
- Skapa dialog med skolor i Stockholmsregionen som har språkintroduktionsklasser
- Ha minst 25 klasspass med friluftsaktiviteter och träffa minst 375 elever.
- Under varje aktivitet för spåkintroduktionsklasser integreras information och
praktisk kunskap kring allemansrätten. För varje klass anpassas material och
upplägg i dialog med lärare för så goda resultat som möjligt.
- Miljöverkstan skapar förslag på upplägg samt temalådor med utrustning för
språkintroduktionsklasser att använda själva i Flatens naturreservat. Detta för att
ge lärare en större möjlighet att genomföra natur- och friluftslivs aktiviteter på egen
hand med klassen.
- Miljöverkstan sprider erfarenheter, material och metoder till andra organisationer
och verksamheter som riktar sig till språkintroduktionsklasser i hela Sverige.

Då Miljöverkstan har många års erfarenhet av att arbeta med målgruppen och i och
med att vi redan har stora befintliga nätverk och plattformar där vi når ut till
målgruppen har vi goda möjligheter att nå ut med projektet.

Miljöverkstan driver projekt som bidrar till att fler människor får prova på friluftsliv.
Målgruppen är barn och unga och sedan 2015 är organisationens största fokus
nyanlända ungdomar mellan 15 och 25 år. Vi anordnar träffar och aktiviteter både
inom Stockholms län och genom längre resor. Vi har ett lager med utrustning som
gör det möjligt för alla att delta oavsett egna resurser. All verksamhet vi bedriver är
kostnadsfri för målgruppen.
Idag har Miljöverkstan Flaten fem anställda projektledare/aktivitetsledare med lång
och bred erfarenhet. Arbetslaget har kunskaper och erfarenheter inom bland annat
projektledning och genomförande, arbete med målgruppen, ekonomi och
budgetansvar, samordning av frivilligt
engagerade, friluftspedagogik, biologi och miljövetenskap, kommunikation och
arbete med sociala medier.

Förväntade effekter

Effekten av projektet är att en underrepresenterad grupp får tillgång till och utövar
friluftsliv i högre utsträckning. Utlandsfödda ungdomar och unga vuxna ska känna
en större upplevd tillgång till naturen och aktivt kunna ta del av svenskt friluftsliv.
De hjälps över trösklar som förhindrar att de tar sig ut i naturen och sammanhang
och möten skapas som bidrar till att de fortsätter med ett aktivt friluftsliv.
För att våga och vilja ge sig ut i naturen behövs praktiska förutsättningar,
inspiration och kunskap om vilka naturområden som finns och hur man tar sig dit,
kunskaper om allemansrätten och tillgång till friluftsutrustning. Detta ska projektet
bidra med.
En viktig del av projektets mål är att de metoder och praktiska erfarenheter som
skapas inom projektet ska spridas och bidra till att dessa effekter kan uppnås även
hos andra organisationer och föreningar i Sverige som har fokus på nyanlända och
friluftsliv. Eftersom det idag ser likadant ut på många håll i Sverige och för de flesta
organisationer och föreningar med grupper som står långt ifrån friluftslivet behövs
fler erfarenheter, konkreta metoder och samverkan för att det ska kunna ske en
förändring.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET



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

Personalkostnader (25 % tjänst, 35 000 kr/mån för heltidstjänst, inkl sociala avgifter) 160000
Lunch och fika x 25 klasspass + fika till möten med lärare 10000
OH-kostander (försäkringar, ekonomitjänster, kontorsmaterial, tele- och it) 30000

Summa, kr: 200 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

507 315

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.


