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Andreia med docka

Fiske

Aktiviteter i 
               skog och mark
S nön lyser dock med sin frånvaro och Ylva suckar 

över den dåliga vintern. 

- Alla våra skid- och skridskoaktiviteter har fått stäl-
las in den här säsongen, säger Ylva som bland annat är pro-
jektledare för just skid- och skridskoaktiviteter. Men nu är 
det snart vår och vi ser fram emot ett kul vårprogram istället.

På Friluftsfrämjandets hemsida är det lätt att hitta spän-
nande äventyr och det går även att söka på anpassade ak-
tiviteter. Det är ledarna själva som fyller i om aktiviteten 
passar för den som har en funktionsnedsättning.

-Var inte rädd för att kontakta ledaren och fråga om du 
ser något som verkar spännande. De flesta aktiviteter kan 
anpassas till viss del för att alla ska kunna vara med, tipsar 
Ewa.  

Flera av organisationens ledare har varit på Bosön och träf-
fat RG aktiv rehabilitering och fått möjlighet att lära sig 
anpassa äventyr för just personer med rörelsenedsättning.

- Att paddla kajak funkar till exempel även för den som har 
en funktionsnedsättning, bara man är någorlunda stark i 
armarna, säger Ylva. 

Jobbar för att göra verksamheten 
mer välkomnande och trygg för alla
Under hösten 2019 har en anpassad ledarskapsutbildning 
tagits fram i samarbete med scouterna i projektet ”Rätten 
till friluftsliv”. Utbildningen syftar till att göra Friluftsfräm-
jandets verksamhet mer välkomnande och tryggt för barn 
och unga med funktionsvariationer.  

En strålande solig februaridag träffar jag Ylva Schöldberg och Ewa Palm på Friluftsfrämjandets kontor i Aspudden. 
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Alla ledare erbjuds att delta i den webbaserade grundkursen 
och därefter kan de som vill lära sig mer, även gå en fördj-
upningskurs i anpassat ledarskap på plats i Stockholm. 

- Utbildningen är helt ny och vi hoppas kunna sprida den 
över hela landet, säger Ewa som är ansvarig för den fördju-
pade delen av ledarskapsutbildningen.

Ylva berättar att organisationens skidlärare var först ut att 
gå kursen eftersom de ofta möter deltagare med speciella 
behov i sina grupper, både i vanliga skidskolan och i den 
funktionella skidåkningen i Flottsbro.

Anpassad strövargrupp
Ewa berättar att hennes son Fred, som nu är 13 år, började 
i en Skogsmullegrupp i femårsåldern. Efter hand växte de 
andra barnen och bytte till nästa nivå som var Strövarna.

-Men Fred var inte redo och blev kvar termin efter termin.

Då tog Ewa saken i egna händer och startade ideellt en 
grupp för barn med funktionsvariationer, Funkismulle. 
Här är alla välkomna både den som hade NPF, rörelsened-
sättning eller intellektuell funktionsnedsättning som Fred.

Gruppen, som har vuxit både i erfarenhet och storlek, har 
nu tagit nästa steg och blivit Strövare, Strövarfunkis. Även-
tyren har blivit längre och ännu mer utmanande.

- Var inte rädd som förälder att prova på, det är så skönt 
att komma ut i naturen, där barnen kan känna sig friare. 
Här är så rofyllt och fritt från krav och stress. Ingen trafik
eller blinkande lampor som stör. I skogen kan barnen själva 
vara på upptäcktsfärd och föräldrarna kan oftast släppa på 
garden lite.

Kursterminen för Strövarfunkisgruppen börjar efter sport-
lovet och gruppen har cirka fem-sex träffar under våren där 

man är ute i skog och mark i två-tre timmar.  

- Varannan vecka brukar vara lagom för att få kontinuitet 
i verksamheten berättar Ewa. Vi vill också att alla barn har 
en stödperson med sig. Vi är två ledare på cirka tio barn och 
det räcker för att planera och hitta på roliga aktiviteter men 
sedan krävs det att barnen även har en förälder eller annan 
stödperson med sig.

På träffarna i skogen brukar de leka olika lekar och även ha 
ett djurtema där barnen ska gissa vilket djur de ska prata 
om. Då har Ewa förberett ett antal ledtrådar för att barnen 
ska klura ut vilket djur det gäller. Det brukar vara mycket 
populärt och alla vill lära sig mer om just det djuret.

Ewa har även tagit fram en bok med bilder för att de lätt 
ska kunna se vilka aktiviteter som är på gång under dagen. 
Många barn uppskattar att kika i den i förväg för att för-
bereda sig på vad som ska hända och för de barn som inte 
har något tal är den förstås extra viktig med bildstöd.

Avslutningsvis blir det fika och  
korvgrillning
- Det är ett äventyr att göra upp eld och laga mat i skogen 
och alla vill vara med och hjälpa till.

Ewa berättar att det finns ledare som är rädda för att göra fel 
om de vet att någon har särskilda behov. 

- Men det är bara att köra på och prova sig fram. Oftast 
kan man komma långt med ganska små justeringar för att 
det ska funka. En pojke tyckte till exempel att det var obe-
hagligt när det lät för mycket när de hamrade i skogen och 
då fick han en hörselkåpa på sig, vilket gjorde att han också 
kunde delta. »

Korvgrillning

Lek



26 Utsikt nr 1 2020 Utsikt nr 1 2020

    

Faktaruta Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation 
med över 100 000 medlemmar med cirka 7 000 ledare.  
Runt Stockholm finns det cirka 25 lokalavdelningar som 
ordnar verksamheter ute i skog och mark. På hemsidan 
ser du alla aktiviteter som är på gång i ditt närområde. 
Som medlem är du välkommen att delta i alla verksamhet-
er, oavsett var du bor. Att vara medlem kostar 370 kronor 
för vuxna, 170 kronor för ungdomar (13-25 år) och 100 
kronor för barn mellan 0-12 år.  

Läs mer på: www.friluftsframjandet.se
Källa: Friluftsfrämjandet

fakta 
   

Stadshagens habiliteringsenhet på Kungsholmen

Ett annat barn tyckte att hon var lite tokig när hon berät-
tade om en fantasinyckel (en sten) som man öppnar upp 
naturen med. 

- Min son älskar den stenen, medan den pojken tyckte det 
var väldigt knasigt eftersom han såg allt i svart eller vitt. 

Till hösten 2020 kommer Friluftsfrämjandet Södertälje 
även att starta en mullegrupp för barn med funktions-

variationer. Alla är välkomna att vara med berättar Ewa, 
både barn med NPF, rörelsenedsättningar eller intellektuell 
funktionsnedsättning. 
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Pysselstund i skogen

Ewa Palm




