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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vill att alla lärare i Sveriges kommuner ska få möjlighet till rätt kunskap och
verktygslåda från det att de går sin lärarutbildning till själva genomförandet som
lärare ute i skolan. Lärare ska även få kännedom om vilket stöd Svensk Orientering
erbjuder skolor och lärare inom orientering och kartkunskap. Med rätt kunskap hos
lärare och rätt stöd från Svensk Orientering är vår övertygelse att lärare och elever
kommer ha en positiv bild av naturen och kartkunskap vilket med stor sannolikhet
bidrar till att de kommer vilja röra sig i naturen inom ramen för allemansrättens
rättigheter och skyldigheter.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi har tidigare bedrivit lärarfortbildningar inom området och även utvecklat digitala
hjälpmedel för idrottslärare. Av utvärderingarna att döma så tillför
lärarfortbildningarna stort värde för lärarna och eleverna.

Vi förstår också att idrottslärarutbildningen på högskolor och universitet är mycket
avgörande för att läraren ska känna sig trygg i sin roll och att eleven ska få en god
upplevelse av orientering och natur. Därför har vi för avsikt att i tillägg till
lärarfortbildningarna även etablera kontakt och dialog med programansvariga och
utbildare på idrottslärarprogrammet vid Sveriges högskolor och universitet. Detta
för att se om och hur vi kan stötta och bidra till att idrottslärarutbildningarna blir
ännu bättre och att studenterna känner sig ännu tryggare och kompetenta när de



kommer ut i arbetslivet. På så vis når vi en stor andel av framtidens idrottslärare
och kommer på sikt att höja kompetensen inom orientering och kartkunskap hos
landets alla idrottslärare.

Under 2020 var ambitionen att genomföra minst 20 lärarfortbildningar i orientering
och kartkunskap. Tanken var också att etablera en kontakt och få till en dialog med
programansvariga och utbildare på högskolor och universitet som utbildar
idrottslärare. Även att anordna eller delta på minst en nätverksträff med
programansvariga och utbildare på högskolor och universitet som utbildar
idrottslärare.

Med anledning av Covid-19 beslutade Svenska Orienteringsförbundet att ställa in
årets alla lärarfortbildningar. Under hösten var ambitionen att genomföra sex
stycken digitala fortbildningar för universitets- och högskoleelever vilka till sist
också ställdes in i samråd med respektive programansvarig på skolorna. Några
nätverksträffar har heller inte varit aktuella givet pandemins utveckling.

Istället anpassades projektets innehåll efter de utvecklingsområden som gick att
genomföra givet de gällande restriktionerna. Därför påbörjades ett arbete med att
digitalisera vår nuvarande kursbok Orientera i skolan samt ta fram en elevplattform
med digital undervisning i orientering. Arbetet kommer ske stegvis för bästa
resultat och där vi startar med den digitaliserade kursboken och därefter
elevplattformen, vars innehåll bygger på kursboken. En vision och skiss över den
digitala kursboken är framtagen. Nästa steg blir att konkret börja digitalisera
textmaterialet i Orientera i skolan. Under 2020 är vår ambition att ha en första
version av den digitala plattformen.

Under 2021 och 2022 är vår plan att:
• Färdigställa den digitala plattformen för Orientera i skolan med textinnehåll och
marknadsföring.
• Utveckla elevplattformen.
• Genomföra lärarfortbildningar i orientering och kartkunskap och här kommer vi
givet den digitala plattformen att kunna genomföra fysiska eller digitala
utbildningar givet vad pandemin tillåter. Målsättningen är 20 st per år.
• Fortsätta dialogen med programansvariga och utbildare på högskolor och
universitet som utbildar idrottslärare. Genomför eventuella justeringar och
förbättringar av utbildningen inom orientering.
• Anordna eller delta på minst en nätverksträff med programansvariga och utbildare
på högskolor och universitet som utbildar idrottslärare.

Förväntade effekter

Ökat friluftsliv i naturnära områden för både lärare och elever. Genom livslånga
färdigheter i kartkunskap och orientering skapa vilja och kompetens att vistas i
naturen inom ramen för allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

Att lärarna:
- blir mer trygga och säkra när det gäller att lära ut kartkunskap och orientering.
- blir mer trygga och säkra när det gäller att bedöma elevernas förmågor utifrån
kunskapskraven.
- genom ökad trygghet och kunskap genomför kvalitativt bättre undervisning för
sina elever, med mer inlevelse och inspiration.

Att lärare, barn och ungdomar:
- blir trygga i hanteringen av karta och kompass.
- får ökad kunskap om och hänsyn till allemansrätten.
- ökat intresse för orientering och kartkunskap.
- får förändrad attityd till att vara i skog och mark. Naturen är en naturlig del av
samhället och det ska vara tryggt att ströva i naturen med karta och kompass.



- får mer tid till aktivt utövande under idrottslektionerna

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Arvode projektledare 20% 125000
Resor och logi för att tex etablera kontakt med högskolor och universitet 10000
Nätverksträff med högskolor och universitet (lokal, mat, föreläsare) 25000
Arvode för fortbildarna 180000
Utveckling av digitala lärar- och elevplattformen 110000

Summa, kr: 450 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

350 350

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.


