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1. Inledning
I den här publikationen beskriver vi samarbetet mellan två projekt som genomfördes
inom ramen för projektet Aktiviteter i naturen över gränsen (ESF 2019–2020). I samarbetet deltog projektet Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet
(ESF 2018–2020) och det svenska projektet Gröna Gången (ESF 2018–2020). Båda parterna har haft behov av gemensam utveckling och utbyte av erfarenheter och kunskaper.
Den naturbaserade rehabiliteringsverksamheten är fortfarande under utveckling
och för utvecklingen krävs fortsatta reflektioner ur flera olika perspektiv. Verksamhetsmöjligheterna och -miljöerna är olika i olika länder och att sätta sig in i dessa
öppnar möjligheter för gemensam utveckling av verksamheten och experiment med
nya idéer i det egna landet. Sverige och Finland liknar dock varandra som samhällen
och vi har likadana utmaningar inom rehabiliterings- och sysselsättningsområdena.
Projektet Aktiviteter i naturen föregicks av projektet Natur i livet! Funktionsförmåga
och delaktighet genom naturbaserade metoder och tjänster (ESF 2015–2017). Dess
verksamhetsområde var Lapplands landskap och nu med projektet Aktiviteter i naturen utvidgades verksamhetsområdet även till Norra Österbotten. Med projektet
Aktiviteter i naturen över gränsen sökte man i sin tur ett internationellt utvecklingspartnerskap i Sverige.
Naturbaserade aktiviteter står i centrum för rehabiliteringsverksamheten såväl
i Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet som i Gröna Gången.
Vi beskriver samarbetet mellan projekten och de resultat som uppnåtts. Vi berättar
vilka lärdomar vi fått genom samarbetet och vilka utmaningar vi ställts inför under
dess gång.
Delägarna i projektet Aktiviteter i naturen har bidragit till denna publikation
genom att berätta om sina erfarenheter av samarbetet med Gröna Gången och kommentera publikationens innehåll.
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2. Parterna i projektsamarbetet
2.1 AKTIVITETER I NATUREN ÖVER GRÄNSEN
Projektet Aktiviteter i naturen över gränsen är ett internationellt systerprojekt till
projektet Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet. Projektet Aktiviteter i naturen över gränsen hade som mål att möjliggöra ett informations- och erfarenhetsutbyte mellan projekten Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet och Gröna Gången genom att ordna benchmarkingresor till Sverige och Finland. Avsikten var att på dessa resor lära sig av samarbetspartnerns verksamhetsmodeller och stärka de egna kunskaperna om naturbaserad rehabiliteringsverksamhet
samt att hitta nya sätt att närma sig de befintliga verksamhetsmodellerna. Målet var
också att sprida och tillämpa goda praxis för att på så sätt stärka rehabiliteringsklienternas delaktighet och samtidigt nätverka internationellt.

Figur 1. Parterna i projektsamarbetet. (Arja Jääskeläinen och Tero Leppänen)
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2.2 AKTIVITETER I NATUREN
– SAMARBETSMODELLER FÖR DELAKTIGHET
Huvudmålet för projektet Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet
var att stärka den sociala rehabiliteringen för personer som riskerar utslagning, i synnerhet män, att stärka deras hälsa och funktionsförmåga och att skapa förutsättningar
för utbildnings- eller sysselsättningsstigar genom meningsfull verksamhet och
meningsfulla aktiviteter i skogen och naturmiljön på hemorten. Delägare i projektet
Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet var Pello kommun, Uleåborgs
stads ungdomstjänster och Forststyrelsens Naturtjänster. Samarbetspartner var Salla
kommun, stiftelsen Seita-säätiö i Sodankylä och Nuorten ystävät ry i Rovaniemi.
Inom delprojekten testades och genomfördes olika samverkansmodeller och nya naturunderstödda aktiviteter tillsammans med Forststyrelsen och andra naturaktörer.
Centrala åtgärder inom Aktiviteter i naturen-projektet har varit naturutflykter och
naturvårdsarbeten i närliggande naturmiljöer samt vid naturobjekt och i naturskyddsområden längre bort. Tack vare samarbetet med Forststyrelsen har verksamhet
kunnat genomföras i olika typer av naturmiljöer, vilket har introducerat naturskyddsperspektiv i verksamheten och byggande av samarbeten med olika aktörer som bedriver verksamhet i naturen. Inom projektet har det uppstått fadderverksamhet där
pensionerade yrkesmänniskor från naturområdet har på utflykter delat med sig av
sina erfarenheter och kunskaper om naturen. En annan ny verksamhetsmiljömodell
har varit fadderobjekten i naturen. I denna verksamhet har ungdomsverkstädernas
rehabiliteringsklienter skött underhållet av objektet tillsammans med sina coacher.
Man har bland annat byggt fågelholkar med attityd och ordnat en naturkonstutställning med bilder på kronor av kvistar och ris vid objektet. Dessutom har man rustat
upp konstruktioner vid objektet, vilket gagnar lokalbefolkningen. Naturcoachning
har genomförts både individuellt och i grupp beroende på deltagarens behov och
naturverksamhet kunde antecknas i årsklockorna som beskriver verkstädernas verksamhet. Under projektets gång grundades en permakulturträdgård och grönsaksland som
verktyg för genomförandet av den naturbaserade rehabiliteringsverksamheten.
Projektverksamheten och de resultat som fåtts har varit mångsidiga och enligt
deltagarnas erfarenhet effektfulla. Verksamheten har bedömts med hjälp av Sovarioch Kykyviisari-mätarna. Sovari-mätaren är ett instrument för mätning av socialt
stärkande som utnyttjas i verkstadsverksamheten och uppsökande ungdomsarbete.
Kykyviisari-mätaren är Arbetshälsoinstitutets metod för självbedömning av funktions- och arbetsförmågan. Enligt resultaten har deltagarnas delaktighet stärkts och
deras välbefinnande ökat. Verksamheten har gett deltagarna nya sociala kontakter,
kontakt med naturen och omväxling i vardagen. Hos en del har rusmedelsanvändningen minskat och man har hittat en rytm samt meningsfulla aktiverande aktiviteter
i livet. Deltagarna har upplevt att de har fått stöd med sina vardagliga sysslor och för
sin förmåga att samverka med andra människor samt ökad kontroll över livet.
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Aktiviteter i naturen-projektets deltagare kommentarer om verksamheten:
”Perioden i Aktiviteter i naturen-verkstaden har gett mig många sådana bra saker
som jag tidigare inte trodde att jag skulle kunna uppnå längre.”
”Självständighet och en känsla av samhörighet.”
”Hoppet om att det trots allt kommer att finnas en plats för mig inom studier och i
arbetslivet i framtiden har ökat.”
”Genom att delta i verksamheten och genom att upptäcka att aktiviteter med en
trevlig grupp skapar mycket innehåll i livet, fick jag uppleva att jag lyckas.”
”Jag lärde mig nya saker såväl om mig själv som om naturen.”
”Jag har känt mig som en del av en grupp och det är en känsla som jag har mycket
sällan.”
”Min dygnsrytm är bättre idag, vardagssysslorna går bättre än före
verkstadsperioden.”

Bild 1. Konst av riskronor i Jättiläissaari. (Anu Kuustie) Bildkollage 1. Rehabiliterande
verksamhet inom projektet Aktiviteter i naturen. (Johanna Rintala)
Internationellt projektsamarbete inom naturbaserad rehabiliteringsverksamhet • 11

2.3 GRÖNA GÅNGEN
Jobbsituationen i Sverige har varit bra, men antalet kvinnor och män som har stora
svårigheter att hitta sysselsättning eller komma in på studier ökar. Dessa personer kan
ha nedsatt funktionsförmåga, psykisk ohälsa, sociala problem, språkliga svårigheter
eller en låg utbildningsnivå. Projektet Gröna Gången som genomfördes i Sala kommun i Sverige strävade efter att stärka självförtroendet hos just invandrare, långtidssjuka och långtidsarbetslösa samt att främja deras individuella möjligheter att komma
närmare sysselsättning eller studier. Projektdeltagarna styrdes till verksamheten via
Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Försörjningsstöd
och Sala kommun. Efter den första kontakten med Gröna Gången hölls ett startmöte
med deltagaren, projektmedarbetaren och den sändande myndigheten och ofta fick
deltagaren också bekanta sig med gården redan i detta skede.
Invandrarna hade sin egen grupp och långtidssjuka och långtidsarbetslösa sin.
Rehabiliteringsverksamheten byggde på individens egna behov och mål som specificerades under den inledande intervjun och följdes upp regelbundet med intervjuer och
samtal. I början av den sex månader långa rehabiliteringsperioden kartlades deltagarnas färdigheter och kunskaper samt erfarenheter och tidigare svårigheter i livet.
Rehabiliteringsverksamheten styrdes av ett lösningsorienterat tanke- och arbetssätt.
Den röda tråden i projektet var naturaktiviteterna och de hälsofrämjande aktiviteterna. Gröna Gången hyrde en gård för verksamheten inom den naturbaserade rehabiliteringen. Till gården skaffades minigrisar, höns, kaniner, marsvin, getter och får
och rehabiliteringsklienterna deltog i skötseln och utfodringen av dem och byggde till
exempel djurskydd åt dem. På gården fanns även en liten trädgård där man tillsammans odlade grönsaker, blommor, örter och sallader.

Bild 2. Verktyg med namnskyltar.
(Gröna Gången-projektet) (Pia Rajaniemi)

Bild 3. Deltagare i Gröna Gången på gården.
(Gröna Gången-projektet) (Pia Rajaniemi)

Utöver arbetet på gården gjorde deltagarna i Gröna Gången skogspromenader,
de deltog i aktiviteter som upprätthåller hälsan och lärde sig kunskaper och färdigheter som behövs i det svenska samhället. De, vars sysselsättning eller studier hindrades
av svaga språkkunskaper studerade svenska med hjälp av språkinlärningsmetoden
suggestopedi. För många invandrare var arbete på en bondgård bekant från deras tidigare hemland och den bekanta miljön främjade språkinlärningen.
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Gröna Gången-projektets budget var totalt 2,2 miljoner euro och det ursprungliga
deltagarmålet var 175 deltagare. Enligt projektplanen skulle deltagarna delta i verksamheten under sex månaders tid, men i praktiken var deltagarna tvungna att delta
längre än sex månader, eftersom anpassningen till rehabiliterings- och gruppverksamheten tog ungefär tre månader och själva rehabiliteringen började först därefter.
Eftersom deltagarnas perioder blev längre minskade det totala antalet deltagare jämfört med planen och det slutliga antalet deltagare var 90 personer.
Deltagarna kände sig trygga i verksamheten inom Gröna Gången och upplevde att
projektmedarbetarna bemötte dem som människor. Projektmedarbetarna berättade
öppet om sina egna familjer och sina egna utmaningar, vilket för sin del skapade en
upplevelse av jämställdhet och möjliggjorde tillit. Efter den avslutade rehabiliteringsperioden uppskattades projektdeltagarnas situation och ungefär 20 procent hade fått
ett jobb eller kommit in på utbildning. Projektmedarbetarna ansåg detta vara en bra
siffra och de funderade på hur många som kunde ha hittat sysselsättning eller kommit
in på utbildning hade det inte varit för coronaläget. Projektdeltagarna upplevde att det
tack vare rehabiliteringsverksamheten har blivit lättare för dem att sköta ärenden med
såväl social- som migrationsmyndigheter. De hade även lärt sig att bättre ta hand om
sin ekonomi och hittat mening med livet.
Projektmedarbetarna anser att den kombination av naturbaserad rehabiliteringsverksamhet och språkundervisning som erbjöds till invandrare inom Gröna Gången-projektets rehabiliteringsverksamhet, är en fungerande helhet och en effektiv metod. Trots detta kommer denna typ av rehabiliteringsverksamhet inte att fortsätta i
Sala kommun på grund av dess höga kostnader. Endast vissa metoder, såsom suggestopedi, kommer att användas i fortsättningen. I Sala kommun vill man emellertid
hitta lösningar som gör det möjligt att fortsätta den naturbaserade rehabiliteringsverksamheten. Som samarbetspartner har man hittat en närliggande lantbruksskola
där långtidsarbetslösa och invandrare kan delta i djurskötseln och trädgårdsverksamheten även i fortsättningen. Också kommunen skulle kunna erbjuda olika slags uppgifter för rehabiliteringsklienterna.

Bild 4. Presentation av ett djur Bild 5. På Gröna Gången-projektets gård
(Arja Jääskeläinen) (Panu Huczkowski)
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Deltagarnas kommentarer om hur de upplevde verksamheten inom Gröna Gångenprojektet:
”Det här är första gången det känns tråkigt att sluta med något.”
”3 år på SFI såhär mycket svenska (visar med händerna ett mått på ca 20 cm),
3 månader på Gröna Gången såhär mycket svenska (visar med händerna ett mått
på ca 1 m).” (SFI= Svenska för invandrare)
”Förut gick jag helt tyst, nu vågar jag fråga vad saker kostar i affären.”
”Här får man komma med egna idéer. Man får stöd och uppmuntran att prova nya
saker utan att vara rädd att misslyckas.”
”Nu känner jag mig tryggare och lugnare då jag vet mer om hur svenska samhället
fungerar.”
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3. Projektsamarbetets skeden
Projektet Aktiviteter i naturen över
gränsen skapade ett tillfälle för informations- och erfarenhetsutbyte mellan
projekten Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet och
Gröna Gången genom att ordna en studieresa till Sala i februari 2019. Då presenterade Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet och
Gröna Gången sina respektive projekt
och sin verksamhet. Tillsammans diskuterades även formerna för ett fortsatt
samarbete.
På studieresan presenterade Pello
kommuns projektmedarbetare det
kommande lägret i Orhinselkä i Pello.
Målet med lägret var att föra samman
alla delägare och samarbetspartner i
projektet Aktiviteter i naturen samt
projektets deltagare på ett gemensamt
naturläger. Också svenskarna avsåg delta på lägret och på studieresan diskuterades planerna kring detta. Målet för
samarbetet var att både projekten skulle
göra två benchmarkingresor till varandra för konkreta möjligheter att lära
känna projektens verksamhet och resultat samt för att ordna utvecklingsworkshops. Under studieresan våren 2019 beskrevs den individcentrerade planeringen av naturverksamhet
samt modellen för naturunderstödd

Bild 6. Studieresa till Gröna (Tero Leppänen)

Bild 7. Första gemensamma mötet Gången i
februari 2019 (Arja Jääskeläinen)

Internationellt projektsamarbete inom naturbaserad rehabiliteringsverksamhet • 15

rehabiliteringsverksamhet som utvecklats
inom projektet Natur i livet!. Till svenskarna överlämnades de svenska versionerna av
publikationerna om dessa teman.
Gröna Gången-projektets första planerade benchmarkingresa till Orhinselkä i Pello
i juni 2019 kunde dessvärre inte genomföras
då Sala kommun kategoriskt förbjöd tjänsteresor till utlandet.
Aktiviteter i naturen-projektet gjorde sin
första benchmarkingresa till Sala i september 2019. På resan deltog medarbetare från
Uleåborgs stads ungdomstjänster, en aktör
från Forststyrelsen samt projektmedarbetarna från Lapplands yrkeshögskola. Gröna
Gången presenterade projektets aktuella
läge och vi fick information om deltagarnas
veckoprogram som bestod av verksamhet
på gården, språkstudier, samhällslära och
hälsokunskap samt idrott. Vi fick även höra
om den lösningsorienterade modellen som
verksamheten bygger på och om projektutvärderingen där ORS-mätaren är den centrala metoden.
Projektmedarbetarna från ungdomsverkstäderna som förvaltas av Uleåborgs stads
ungdomstjänster presenterade innehållet
och den naturbaserade verksamheten i olika
verkstäder. Dessutom diskuterades i små
grupper betydelsen av naturen i rehabiliteringsverksamhet och olika faktorer som
motiverar eller förhindrar aktiviteter i naturen och utflykter till naturen. Forststyrelsen
presenterade sin verksamhet och dess integration i delägarnas och samarbetspartners
naturverksamhet. Vi berättade om objektkorten, som Forststyrelsen och delägarna
tagit fram tillsammans och som innehåller
information om olika naturobjekt, deras
läge, aktiviteter vid objektet och särskilda
omständigheter som bör beaktas när man
tar sig till objektet. Intresset för objektkorten var stort och projektpersonalen inom
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Bild 8. Livshistoria med koppling till
naturen (Johanna Rintala)

Bild 9. Workshop om individcentrerad
livsplanering (Johanna Rintala)

Gröna Gången bad om lov att låna idén till sitt eget projekt. I den gemensamma
utvecklings- och utvärderingsverkstaden presenterade vi mätarna Sovari och Kykyviisari som vi använder för utvärderingen och delade ut material om och länkar till den
svenskspråkiga Kykyviisari-mätaren.
Lapplands yrkeshögskola ordnade en verkstad om den individcentrerade naturbaserade livsplaneringsmodellen som utvecklats inom projektet Natur i livet!. Vi handledde en övning som tagits fram för den individcentrerade planeringen av naturverksamhet: Livshistoria med koppling till naturen. Detta är ett sätt att reflektera över och
synliggöra händelser i livet med hjälp av en naturberättelse. (Tolvanen 2017.) Genom
övningen fick vi en konkret erfarenhet av dess effekt och Gröna Gången-projektet
avsåg att utnyttja övningen i sin verksamhet.
På gården deltog vi på en skördefest där projektdeltagare och projektmedarbetare,
rehabiliteringsklienternas familjemedlemmar och tjänstemän från kommunen var
med. Under eftermiddagen hölls en frågesport om djuren och olika odlingsväxter på
gården. Vi fick en festmåltid som tillagats av gårdens produkter och tillfälle att föra
givande samtal med deltagarna i en öppen och varm stämning.

Bilderna 10–12. Skördefest på gården i Sala (Johanna Rintala)

Besöket avslutades med samtal kring fortsatt samarbete. Trots reserestriktionerna
som infördes i Sverige hoppades svenskarna på att besöka Finland minst en gång.
När vår andra benchmarkingresa planerades kom det fram att Gröna Gången-projektet inte skulle ha tid att ta oss emot på grund av det myckna jobbet på gården under
sommaren. Vi hittade ett gemensamt intresse kring trädgårdsunderstödd rehabiliteringsverksamhet och började planera en resa till rehabiliteringsgårdar i Sverige som
arbetar med trädgårdsunderstödd verksamhet.
Under senhösten träffade vi Gröna Gången-projektets projektchef på ett Skype-möte och planerade resmål med anknytning till trädgårdsunderstödd verksamhet.
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Som besöksmål valdes Skåne i södra Sverige och tidpunkten bestämdes till början av
juni. I Skåne finns Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) enhet i Alnarp där Sveriges
ledande forskning kring naturbaserad rehabiliteringsverksamhet bedrivs. Forskningen som görs vid Alnarps rehabiliteringsträdgård kombinerar teorier från olika områden (miljöpsykologi, landskapsarkitektur och trädgård) med medicin, fysioterapi,
ergoterapi och psykoterapi genom samarbete med andra universitet och landskap
samt myndigheter. (Sveriges lantbruksuniversitet, 2020) Avsikten var att under samma resa bekanta oss med olika rehabiliterings- och omvårdnadsgårdar, som drivs av
olika organisationer i Sverige. En av dessa är till exempel Grön Arena: ett koncept
inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom
social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänsterna anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår
från gårdens arbete med djur, natur och trädgård. (Hushållningssällskapet. 2020)
NUR (= naturunderstödd rehabilitering) i sin tur är naturbaserad rehabilitering som
fås med läkarremiss och som erbjuds åtminstone i Skåne och Göteborgsområdet.
Naturbaserad rehabilitering kompletterar den medicinska behandlingen. (1177 Vårdguiden. 2020)
Covid-19 ändrade planerna och man beslutade att skjuta upp resan till september
2020. På grund av reserestriktionerna till följd av coronaviruset kunde resan inte
genomföras på hösten heller. Vi bestämde oss för att börja planera en virtuell resa till
Alnarps rehabiliteringsträdgård. I Alnarp fanns till en början stort intresse för att
ordna ett virtuellt möte, men när det var dags att ordna tid och planera mötet, slutade
de hålla kontakt.
Gröna Gången deltog i det gemensamma avslutningswebinariet för projekten
Aktiviteter i naturen och Aktiviteter i naturen över gränsen med ett framförande, där
en projektmedarbetare berättade om projektets aktuella läge och samarbetet mellan
projekten. Planen var att resa till Gröna Gången-projekts slutseminarium. I november
2020 höll vi ett Teams-möte till vilket alla projektaktörer från såväl Finland som
Sverige var inbjudna. Under mötet diskuterades Gröna Gången-projektets resultat och
de alster från projektet som lever vidare och vi fick också höra att det inte kommer att
ordnas något slutseminarium 2020.
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4. Lärdomar från
Gröna Gången
4.1 ERFARENHETER AV GÅRDS
- OCH TRÄDGÅRDSBASERAD REHABILITERINGSVERKSAMHET
Naturbaserad rehabilitering har bedrivits i Sverige redan i många år och verksamheten är etablerad och dess effekt har identifierats. En central förutsättning för
djurunderstödd rehabiliteringsverksamhet är omsorgen om djurens välbefinnande.
Djurets närvaro lugnar och dess närhet och beröring ger tröst och stöd. (Green Care
Finland 2016) Dessutom stärks deltagarens självförtroende när hen tar hand om djur.
Centrala inslag i den gårdsbaserade rehabiliteringsverksamheten är de dagliga rutinerna på gården och den lugnande verkan som en naturlig miljö har, vilka främjar
rehabiliteringsdeltagarnas känsla av kontroll över livet. Arbetena på gården avleder
rehabiliteringsdeltagarens uppmärksamhet från de egna problemen och hjälper dem
att se saker ur olika perspektiv. Arbetena på gården lär ansvarstagande och återupplivar eget initiativtagande. Den aktiva trädgårdsskötseln stärker de egna resurserna
och fungerar bra som en del av rehabiliteringen. Trädgårdsverksamheten hjälper deltagarna att se hur deras verksamhet bär frukt och de upplever att de gör nytta. (Green
Care Finland 2016)
Inom Gröna Gången började man bygga upp en gårdsorienterad rehabiliteringsverksamhet som utnyttjar djurunderstödd och trädgårdsbaserad verksamhet för att
höja klienternas livskvalitet och öka deras välbefinnande. Den gårds- och trädgårdsunderstödda verksamheten ökade deltagarnas holistiska välbefinnande och
delaktighet. Framför allt upplevde deltagarna att de fått en bättre självkänsla.
Verksamhet utanför hemmet förebyggde utslagning och marginalisering. Deltagarna
upplevde att gården var en meningsfull verksamhetsmiljö. Invandrarnas språkinlärning utvecklades med hjälp av suggestopedimetoden och idén var att knyta språkinlärningen till en meningsfull gårdsunderstödd verksamhet. I den stressfria miljön på
gården främjades språkinlärningen även av att motoriska aktiviteter och språkinlärningen sammankopplades.
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Projektmedarbetarna upplevde att rehabiliteringsarbetet och projektet var en givande, spännande och lärorik resa. För varje deltagare utsågs en egen mentor med vilken
deltagaren förde samtal i början av verksamheten och sedan minst en gång i månaden. Varje månad fyllde deltagarna i ett skriftligt utvärderingsformulär. Vissa deltagare kände att de behövde ett samtal varje vecka. Samtalen utgjorde grunden för den
individuella rehabiliteringsplanen.
Under verksamhetens gång stötte Gröna Gången-projektet även på utmaningar.
Rehabiliteringsdeltagarna hade olika psykiska och fysiska resurser vilket för sin del
påverkade deltagarnas engagemang och motivation att delta i rehabiliteringsverksamheten. I synnerhet bland de deltagare som tillhörde gruppen långtidsarbetslösa förekom inlärningssvårigheter och olika svårigheter med det sociala samspelet. Det är
svårt att hitta ett arbete för rehabiliteringsklienter med olika utmaningar som motsvarar deras funktionsförmåga. Under vintern låg tyngdpunkten i verksamheten på
djurunderstödd rehabilitering. En del av rehabiliteringsdeltagarna kände inte att
djurskötseln på gården var en meningsfull aktivitet, utan de var mer intresserade av
trädgårdsverksamheten. Invandrarnas motivation att delta i gårdens verksamhet var
större, eftersom en del av dem kände till dessa arbeten sedan tidigare och eftersom de
fick möjlighet att jobba med meningsfull verksamhet utanför hemmet. Rehabiliteringsverksamheten hade löpt smidigare om det hade funnits ändamålsenliga lokaler
för grupparbete i anslutning till gården. Möjligheten att lära känna aktiviteterna
väckte entusiasm gentemot gårdsbaserad verksamhet och en dröm om att utnyttja en
gårdsmiljö som rehabiliteringsmiljö hos medarbetarna inom Aktiviteter i naturen-projektet. Dessutom fick de ny fart för tankarna om att anlägga egna trädgårdar
för rehabiliteringsverksamhet.

Bilderna 13–15. Liv på gården och skörd från trädgården i Sala. (Johanna Rintala)
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4.2 OUTCOME RATING SCALE SOM
EFFEKTMÄTARE INOM GRÖNA GÅNGEN
Inom Gröna Gången hade man insett att effektmätare är olika omfattande och blivit
medvetna om eventuella utmaningar i fråga om deras användbarhet och den tid som
det tar att fylla i dem. Det finns många mätare, som ger möjlighet till mångdimensionell, giltig och tillförlitlig mätning av konkreta förändringar hos personer som är
föremål för någon slags intervention.
Inom Gröna Gången hade man valt Outcome Rating Scale (ORS) som instrument
för uppföljningen av de konkreta förändringarna i välbefinnandet hos deltagarna i
den naturbaserade gårdsverksamheten. Mätaren erbjuder tack vare sin enkla användning ett bra alternativ för metoder som tar längre tid och är mer komplicerade. Vad
gäller reliabilitet och validitet är ORS-mätarens psykometriska egenskaper och användbarhet en gångbar kompromiss jämfört med mer komplicerade och längre mätare. (Miller et al. 2003)
ORS är en ultrakort metod för mätning av konkreta förändringar, där mätningen
baserar sig på en analog visuell skala. ORS-mätaren erbjuder ett enkelt verktyg för
kontinuerlig uppföljning av effekten. Metoden ger på samma gång information för
planering av verksamhetsstyrningen och verksamhetens genomförande och stärker
verksamhetens effekt.
Outcome Rating Scale består framför allt av klientens definition av de tre översta
linjerna i mätaren: individuellt välbefinnande, nära relationer och sociala relationer.
Mätaren innehåller även en linje för beskrivning av det allmänna välbefinnandet.
Inom Gröna Gången hade man slagit samman nära relationer och sociala relationer
under en och samma punkt och lagt till villigheten att delta i rehabiliteringsverksamheten som första punkt.
Mätaren fungerar så att klienten anger var någonstans på den 10 cm långa linjen
hen befinner sig genom att sätta ett kryss på detta ställe. Linjens vänstra ände representerar låga värden, dess högra ände höga värden.
Längden på linjen som angetts i mätaren mäts med en millimeters noggrannhet.
Mätresultatet anges i centimeter och räknas enkelt om till ORS-mätarens poäng genom att lämna bort centimeterenheten. Om linjens längd mäts till 3,2 cm, motsvarar
detta alltså 3,2 poäng. Det högsta möjliga poängtalet från ORS-mätaren är således 40
poäng. En kombinerad linje från mätningar som görs i takt med att interventionerna
framskrider ger en bra bild av hur klientens välbefinnande utvecklas. En linje som
satts samman av flera mätresultat kan placeras på ett tabellunderlag som beskriver
framstegen för att underlätta uppföljningen.
Inom projektet upplevdes mätarens användbarhet som god. Även i de personliga
planerings- och bedömningssamtalen med deltagarna kunde man med hjälp av resultaten från mätaren ingripa i rätt saker för att främja positiva, konkreta förändringar.
Inspirerad av det svenska Green Care-projektet har ORS-mätaren testats i Aktiviteter i naturen-projektets naturbaserade aktiviteter i Pello kommun samt i verksamheten vid Uleåborgs stads ungdomsverkstäder. Mätaren har anpassats något för de
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egna ändamålen: Den sista frågan (allmänt välbefinnande) har bytts ut mot en fråga
som gäller projektets egen verksamhet. I experiment inom Aktiviteter i naturen-projektet har en anpassad form av mätaren testats inom naturcoachning i grupp. I dessa
experiment har mätaren berömts för dess användbarhet och snabbhet.

Bild 16. Outcome Rating Scale (Scott. D. Miller ja Barry L. Duncan 2000).

22

•

Rintala, Rajaniemi & Huczkowski

4.3 SUGGESTOPEDI SOM UTGÅNGSPUNKT
FÖR INVANDRARNAS SPRÅKINLÄRNING
Inom Gröna Gången-projektet har man använt suggestopedimetoden inom språkundervisningen för invandrare. Många gånger är invandrare inte läskunniga eller i deras
modersmål används ett annat alfabet, vilket för sin del försvårar inlärningen. I suggestopedimetoden lärs språket med hjälp av rollekar, motion, upprepning och med
stöd av en stressfri miljö. Deltagarna har deltagit i språkundervisning i ett klassrum
där man satt upp korta meningar och bilder på väggarna. Språkundervisningen har
inte omfattat skrivuppgifter eller prov, utan enbart muntlig kommunikation. På lektionerna har deltagarna fått en ny identitet som har hjälpt dem att våga prata, utan att
vara rädd för att göra fel. Projektmedarbetarna har endast pratat svenska, både inom
gårdsverksamheten och när de har undervisat i bland annat hälsokunskap och färdigheter som behövs i samhället. För invandrarna har hela rehabiliteringsverksamheten
varit ett språkbad. På gården har alla anvisningar skrivits på tavlor och likaså anges
namnen på verktyg bredvid verktygen. Verktygen har deltagarna känt redan från
hemlandet, men nu har det fått nya namn på dem, på svenska.
Invandrarna har upplevt att suggestopedimetoden har effektivt hjälpt dem att lära
sig språket. I början av rehabiliteringsperioden gav de sina kunskaper i genomsnitt
värdet 3 på skalan 0–10, i slutet av perioden 6. Projektmedarbetarna skulle ha gett
språkkunskaperna ett något lägre betyg, men utvecklingen skulle de ha bedömt på
samma sätt. En deltagare kommenterade om sin egen utveckling att hen efter perioden
vågade fråga om bananpriset i affären på svenska, vilket hen inte hade vågat göra
tidigare.
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5. Projektdeltagarnas
benchmarkingerfarenheter
5.1 FORSTSTYRELSENS TANKAR OM RESAN
Forststyrelsen förvaltar och sköter statens mark- och vattenområden. Forststyrelsen
medverkade som expert i det treåriga projektet Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet. Tillsammans med projektpartner utvecklades naturunderstödda rehabiliteringsformer. De bästa erfarenheterna från dessa kom från de gemensamt
utförda naturvårdsarbetena där rehabiliteringsdeltagarna fick delta i betydelsefullt
naturskyddsarbete sida vid sida med toppexperter. Inom projektet Aktiviteter i naturen över gränsen hade de velat presentera dessa rehabiliteringsformer som tagits fram
för de svenska samarbetsparterna i praktiken i Finland, eftersom man i Sverige tydligen inte använder motsvarande naturfunktioner. Tyvärr förverkligades detta inte.
Naturvårdsarbeten vid Forststyrelsens objekt presenterades under resan i Sverige
med hjälp av objektkort.
Det var trevligt att träffa de svenska aktörerna. Tråkigt bara att vi inte hann lära
känna dem bättre, eftersom samarbetet inte blev så omfattande. Det var intressant att
höra om verksamheten inom Gröna Gången, även om nyttan för Forststyrelsen var
liten. Det hade varit fördelaktigt att träffa anställda vid Naturvårdsverket, men det
blev inte så. I projektet medverkade inga svenska aktörer från miljöområdet och därmed fattades Forststyrelsens motspelare och av denna anledning även erfarenhetsutbyte och arbete med utveckling. Hannele Kytö, specialplanerare, Forststyrelsen

5.2 NYA IDÉER FÖR REHABILITERINGSTRÄDGÅRDSVERKSAMHETEN FÖR UNGDOMARNA I ULEÅBORG
Uleåborgs stads ungdomsverkstäder producerar och genomför många slags verkstadstjänster för ungdomar i åldern 17–29 (åldersgränsen höjdes 2020). Verkstadsklienterna är i huvudsak arbetslösa ungdomar som saknar jobb och studieplats. I verkstadsverksamheten deltar även ungdomar som studerar på andra stadiet men som
behöver mer individuellt stöd i sina studier.
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I verkstadsverksamheten stärks deltagarnas livshantering och studie- och arbetslivsfärdigheter genom coachning och meningsfulla aktiviteter. Verkstadsverksamheten är helhetsbetonat stöd, handledning och coachning vid små verksamhetsenheter inom olika yrkesområden. Dessa samarbetar med bland annat andra aktörer inom
Uleåborgs stad och serviceproducenter (t.ex. Hyve, Sysselsättning, arbets- och näringslivstjänster, Byströmin Ohjaamo, FPA) och utbildningsanordnare i området.
Man samarbetar även med andra arbetsgivare. I arbetet med ungdomarna spelar
samarbetet med andra nätverk för unga en central roll.
Under projektet har man tagit fram en verksamhetsmodell för ungdomsverkstadsverksamheten där olika naturmiljöer fungerar som coachningsmiljö för verkstadsverksamheten under alla årstider. Naturen erbjuder en verksamhetsmiljö med låg
tröskel och en möjlighet till delaktighet för alla verkstadsklienter, oavsett hur de mår.
Verksamhetsmodellen bygger på ett samarbete med Forststyrelsen. I slutet av projektet inleddes också ett samarbete med Uleåborgs stads miljö- och samhällstjänster.
Verksamheten fortsätter i verkstäderna efter att projektet har avslutats.
Samarbetet med Gröna Gången gav nya perspektiv och idéer för genomförandet av
den naturbaserade verksamheten. Gården som verksamhetsmiljö var ny för oss alla
och ett intressant objekt. Gröna Gångens exempel gav bland annat upphov till idén
om en skördefest för samarbetspartner som vi redan genomförde en gång och som vi
beslutade att i fortsättningen göra årligen. Vi fick även bekräftelse för att vi gör ett bra
arbete i vårt eget projekt och har
många möjligheter till en mångsidig verksamhet. Oftast utgör de
egna attityderna och förstelnade
verksamhetssätt de största hindren.
Det var även nyttigt att bekanta
sig med de pedagogiska verktygen
och utvärderingsmodellen som används inom Gröna Gången. De verkade också ha ett stort intresse för
vår verksamhet och därför var det
naturligtvis beklagligt att de inte
kunde komma hit för att se den på
plats. Förutom projektverksamheten presenterade vi för dem också verkstadsverksamheten i Finland
och de fick även material om det
som producerats av Valtakunnallinen Työpajayhdistys Ry.
Samarbetet hade krävt fördjupning och nya möten. Det hade varit
intressant att följa klientarbetet Bild 17. Uleåborgs ungdomsverkstads
mer och lära känna den rehabilite- permakulturträdgård. (Anu Kuustie)
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ringsträdgårdsverksamhet som används i Sverige. Det hade kunnat hjälpa oss att få
verktyg för att utveckla en egen motsvarande verksamhet. Särskilt nyttigt hade det
varit att få se konkret hur utvärderingsmetoden används och på vilket sätt resultaten
som fås med den analyseras och utnyttjas. Anu Puhakka, verkstadssakkunnig, Uleåborgs stads ungdomstjänster

5.3 FUNDERINGAR OM GÅRDSUNDERSTÖDD
VERKSAMHET FRÅN PELLO
Jag deltog på studieresan till svenskarnas projektverksamhet i Sala kommun. Vi bekantade oss med hur Gröna Gången-projektets medarbetare drev verksamheten på gården
som skaffats för projektet och svenskaläraren som berättade om sina coachningsmetoder i svenskundervisningen för invandrare.
Projektet i Sala i Sverige hade hyrt en gård och skaffat dit några husdjur. Klienterna
inom projektet undervisades i djurskötseln. Deltagarna hade bra arbetsredskap och
det svenska projektet hade tillgång till en skåpbil. Deltagarna åkte till gården med en
gratis buss med lokaltrafiken. Projektmedarbetarna hade rehabiliteringsansvaret på
gården. Detta är mycket intressant och enligt mig förnuftigt och nyttigt till exempel
med tanke på klientens psykiska utmaningar. Dessutom ger gårdsverksamheten ytterligare färdigheter att öka de fysiska resurserna och inte minst de sociala resurserna.
Djurunderstödd verksamhet har i flera undersökningar påvisats vara mycket nyttigt
(i vårt projekt t.ex. hundunderstödd verksamhet). Jag anser att även vi i Finland skulle
kunna överväga ett projekt med en egen gård som man hyr och kan sköta. Arbete
finns mer än nog på småskaliga gårdar som lämnats tomma!
Att starta en gårdsverksamhet kräver naturligtvis ett ganska stort kapital och att
man skaffar tillstånd och även verksamheten i sig kommer att binda både projektmedarbetarna och projektets deltagare ”dygnet runt”.
Frågor som lämnade obesvarade är hur skyddet av den biologiska mångfalden syntes i deras gårdsverksamhet samt hur samarbetet mellan Sala kommun och projektmedarbetarna i projektet organiseras.
Till en början under studiebesöket blev intrycket för mig att projektmedarbetarna
inte stressade med olika aktiviteter, utan lade upp dagens program med hjälp av snabba, korta planer, ”ex tempore”.
Gröna Gången-projektet och några deltagare bjöds in för ett svarsbesök till Finland
för att lära känna verksamheten och klienterna inom delprojekten i Pello och Uleåborg. Projektmedarbetarna var tydligt entusiastiska över planerna för ett studiebesök
till vår verksamhet. Syftet med evenemanget som kallades konferens var att diskutera
till exempel svenskarnas projekt närmare. Dessutom hade vi planerat gemensam
utbildning och möjlighet att lära känna våra svenska ”kollegors” verksamhet mer
ingående.
Det blev dock ingen konferens, eftersom svenskarna ställde in resan med anledning
av att de hade utfärdats reseförbud till utlandet. Bekantskapen kom alltså inte längre
än så. Kullervo Linna, Pello kommuns socialdirektör
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Bild 18. Kräftfiske i Pello. (Kullervo Linna) Bild 19. Vedhuggning (Sari Särkelä)

5.4 EN RESEDELTAGARES TANKAR
”Projektet var en ögonöppnare och en lärdom för mig som lärare om hur vardagliga
saker, som tas för givet, är det viktigaste för en person vars liv av en eller annan
anledning hamnat ur fas och som letar efter en ny riktning för livet.
När självkänslan och självrespekten har fåtts till rätt nivå är allting möjligt. Det
behövs varken komplicerade eller dyra åtgärder. Det kan handla om att lära sig att
tälja en korvpinne, tända en lägereld eller röra på sig tillsammans i naturen på
vintern. För att överleva behöver människan andra människor omkring sig, rutiner,
meningsfulla aktiviteter, uppmuntran och känsla av att lyckas. Det ger livet mening
trots allt.”
Maarit Timonen, lektor, Lapplands yrkeshögskola
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6. Green Care
-specialiteter från Sverige

Figur 2. Perspektiv på den svenska naturbaserade rehabiliteringsverksamheten. (Panu
Huczkowski)

6.1 SVERIGE KAN NATURUNDERSTÖDD
REHABILITERING FÅS MED LÄKARREMISS
I Sverige har den trädgårdsunderstödda verksamheten kommit mycket långt. Vid Sveriges lantbruksuniversitets Alnarps enhet har det forskats kring trädgårdsterapins
rehabiliterande verkan hos personer med arbetsrelaterad utmattning ända sedan
2002. Trädgårdsterapins effekt har även undersökts hos personer som återhämtar sig
från hjärtsjukdomar och inom rehabilitering av invandrare. I Sverige finns vetenskapliga evidens om trädgårdsterapins effekt och i Skåne fås trädgårdsterapi med läkarremiss. I Skåne finns ett tiotal företag som erbjuder trädgårdsterapi. (Tyrväinen, Sievänen & Hujala 2015). Den trädgårdsunderstödda rehabiliteringsverksamheten, trädgårdsterapin, som bedrivs i Skåne i Sverige, skulle kunna lära mycket för de aktörer i
Finland som utvecklar och bedriver naturorienterad verksamhet.

6.2 GÅRDSUNDERSTÖDD VERKSAMHET PÅ EN EGEN
GÅRD EFTER GRÖNA GÅNGENS MODELL
Naturbaserad verksamhet bedrivs i Finland som gårdsunderstödd verksamhet enligt
så kallade hybridmodeller där en Green Care-serviceleverantör använder en gård som
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ägs av någon annan som rehabiliteringsmiljö för sina klienter. Det finns även en
modell där serviceleverantören äger gårdsmiljön, men där man även bedriver till
exempel målinriktad köttboskapsuppfödning. Båda dessa modeller har gett goda
erfarenheter.
Inom Gröna Gången i Sala i Sverige har man testat ett annorlunda verksamhetssätt.
Gröna Gångens gårdsunderstödda verksamhet genomfördes på en gård som i sin helhet förvaltades av projektet och som låg relativt nära centrala Sala. Projektet hyrde en
stor byggnad som användes som ladugård och djurskydd samt åkermarker och annan
mark runtom ladugården. Man byggde en servicebyggnad intill ladugården. Projektet
skaffade egna djur till gården och odlade grönsaker på gårdens marker.
Ansvaret för djurens välbefinnande låg naturligtvis hos Gröna Gången, de anställda
inom projektet och projektets deltagare. För att trygga beredskapen och kunskaperna
om djurens välbefinnande anställdes en biolog med kunnande om djurs välbefinnande och djurskötsel. Den egna gården gav projektet en utmärkt möjlighet att utveckla
gårdens funktioner med siktet inställt på projektets mål för genomförandet av den
naturbaserade rehabiliteringen vad gäller projektets lösningsorienterade arbetssätt
och suggestopedimetoden.
Erfarenheterna av att driva en egen gård med de egna klienterna, med andra ord de
invandrare, långtidsarbetslösa och långtidssjuka som deltog i projektet, torde vara
rätt unikt. Att bekanta sig med erfarenheterna från Gröna Gången rekommenderas
för andra som är intresserade av samma verksamhetsmodell.

6.3 ORS – KONTINUERLIG MÄTNING AV EFFEKTEN
AV DEN NATURBASERADE VERKSAMHETEN
Det finns allt större intresse för effekten av naturbaserad verksamhet i Finland.
Att påvisa verksamhetens effekt är tydligt ett villkor som den naturbaserade verksamheten måste uppfylla för att godkännas för FPA-ersättning eller börja användas som
läkarordinerade recept vid sidan av motionsrecept. Effekten av naturbaserad verksamhet har i Finland normalt kartlagts med mycket omfattande, komplicerade och
tidskrävande mätare. Den bäst kända mätaren som används idag torde vara Kykyviisari, vars validitet och reliabilitet så småningom börjar vara vetenskapligt belagda.
Under projektet bekantade vi oss med ORS-mätaren (Outcome Rating Scale) som
används inom Gröna Gången i Sverige och där strategin för att mäta effekten skiljer
sig mycket från de mätare som används i Finland. ORS är en mycket kort och användarvänlig och snabb mätare som erbjuder ett annorlunda sätt att utvärdera effekt.
ORS-mätaren kan användas frekvent för att följa upp verksamhetens effekt med klart
kortare intervall än med komplicerade mätare. Den information som fås med
ORS-mätaren är inte lika detaljerad som i komplicerade mätare, men å andra sidan
ger den enkla användningen och snabbheten andra fördelar. ORS-mätarens reliabilitet och validitet har prövats vetenskapligt och det skulle finnas användning för mätaren inom den naturbaserade verksamheten även i Finland.
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7. Våra erfarenheter av
utmaningarna i det internationella projektsamarbetet
Samarbetet med Gröna Gången har upplevts fruktbart och det har varit givande att
märka att det finns intresse för vår naturbaserade rehabiliteringsverksamhet. Bägge
sidorna har fått idéer för sitt eget arbete och nya perspektiv till de befintliga verksamhetsmodellerna. När man bygger upp ett internationellt projektsamarbete är det viktigt att fundera på gemensamma mål och konkreta åtgärder för samarbetet. Upplevelsen av att samarbetet är betydelsefullt är viktig för att båda parterna ska förbinda sig
till ett aktivt samarbete. Den viktigaste prioriteten i Aktiviteter i naturen och Gröna
Gången var naturligtvis att möjliggöra och genomföra den egna rehabiliteringsverksamheten, ett samarbete med varandra kom först efter detta. Som utmaning har vi
upplevt den korta gemensamma tiden med Gröna Gången. Av de fyra benchmarkingresor som planerades förverkligades bara en, vår resa till Sverige. Orsaken till
detta var Sala kommuns reseförbud till utlandet 2019 och reserestriktionerna till följd
av coronaepidemin året därpå. Planen var att presentera verksamheten i Uleåborg och
i Pello och samarbetet med Forststyrelsen i verkliga naturmiljöer.
Tanken var att förutom projektmedarbetare skulle även projektets samarbetspartner och deltagare följa med på Aktiviteter i naturen-projektets benchmarkingresa.
Inga samarbetspartner följde med på resan, eftersom de hade behövt bekosta sin resa
själv, vilket i praktiken utgjorde ett hinder för deras deltagande. Projektet Aktiviteter
i naturen över gränsen skulle ha betalat deltagarnas resekostnader, men deltagarna
hade behövt övervakning dygnet runt under hela resan. Lönekostnaderna till Aktiviteter i naturen-delprojektens medarbetare för dygnet runt-övervakning och handledning skulle ha blivit för höga.
Gröna Gången-projektets interna personaländringar försvårade samarbetet. Informationen om personaländringarna kom till oss med fördröjning, vilket utgjorde en
utmaning för den gemensamma verksamheten. Även personaländringar i projekten
Aktiviteter i naturen och Aktiviteter i naturen över gränsen orsakade omstrukturering av projektsamarbetet på personnivå.
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8. Sammanfattning
I den här publikationen har vi beskrivit det samarbete mellan projekten Aktiviteter i
naturen – samarbetsmodeller för delaktighet och Gröna Gången som projektet Aktiviteter i naturen över gränsen möjliggjorde. Vi har kortfattat beskrivit samtliga tre
projekt och resultaten som fåtts inom dem och berättat hur deltagarna upplevde den
naturbaserade rehabiliteringsverksamheten. Vi har beskrivit samarbetsformerna,
vad vi lärde oss av samarbetspartnern och hur lärdomarna kan utnyttjas i Finland.
Med Gröna Gången fick vi konkret bekanta oss med gårds- och trädgårdsunderstödd
rehabiliteringsverksamhet och ORS-mätaren för utvärdering som Gröna Gången använde och som Aktiviteter i naturen-projektets delägare anpassade och testade.
Vi lärde oss även att i Sverige kan naturbaserad rehabiliteringsverksamhet fås med
läkarremiss. Vi bekantade oss även med suggestopedimetoden för språkinlärning,
med vilken man uppnådde goda resultat i invandrarnas språkutveckling jämfört med
en traditionell språkundervisningsmetod.
Som resultat av samarbetet upptäckte vi att även om den naturbaserade rehabiliteringsverksamheten i projekten Aktiviteter i naturen och Gröna Gången skiljer sig,
upplevde projektdeltagarna den naturbaserade rehabiliteringsverksamhet som en positiv och effektfull metod. De kände att deras självkänsla och delaktighet samt tilliten
till att hitta sin egen plats i samhället stärktes.
Av de planerade benchmarkingresorna förverkligades bara en och denna resa gav
oss förvånansvärt mycket information om Gröna Gången-projektet och om naturbaserad rehabiliteringsverksamhet i Sverige i allmänhet. Vi hade kunnat lära oss och
uppleva mycket mer om den naturbaserade rehabiliteringsverksamheten i Sverige och
dess effekt och om hänvisning av klienter till naturbaserad rehabiliteringsverksamhet
med läkarremiss. I Finland är hänvisningen av klienter till naturbaserad rehabiliteringsverksamhet med läkarremiss ännu i startgroparna och Sverige skulle kunna
erbjuda oss en modell för hur detta kan kopplas till social- och hälsovårdens servicesystem. Samarbetet inleddes med givande utbyte av kunskaper och erfarenheter, men
den gemensamma utvecklingen förblev ganska begränsad på grund av den globala
situationen. Samarbetet gav oss idéer om och perspektiv till rehabiliteringsverksamhet
som stärker delaktigheten för utvecklingen av våra egna naturbaserade arbetssätt.
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Den här publikationen beskriver det internationella samarbetet mellan
projektet Aktiviteter i naturen – samarbetsmodeller för delaktighet (ESF
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