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Det här är... 
utbildningen för dig som är ny som ledare inom orientering, med eller 
utan tidigare erfarenhet av att själv utöva orientering. 

Syftet med utbildningen:
 › Ge inspiration och introduktion till att vara ledare i orientering.

Utbildningen ska ge kursdeltagaren:
 › Grunder i ledarskap.
 › Grundläggande pedagogik och metodik för att lära ut 
   orienteringstekniska grunder.

Innehåll
Jag & orienteringsföreningen
 › Värdegrunden i praktiken
 › Praktiska och basala organisatoriska aspekter
Jag & ledarskapet i orienteringsföreningen
 › Att möta individen
 › Metodik för att utveckla de aktiva och det egna ledarskapet
Jag & orienteringsträningen
 › Färgskalan
 › Att lära ut grunder i orienteringsteknik
 › Träningspassets delar

Vill du gå en utbildning som fördjupar och…
 › tar upp aspekter på hur allsidig träning för barn- och ungdomar
   ska bedrivas?
 › förmedlar grundläggande kunskap om barn- och ungdomars 
   fysiska och sociala utveckling?
 › ger mer än en introduktion i ledarskap?
 › ger dig pedagogiska verktyg för att lära ut orienteringstekniska
   verktyg och strategier?
 › ger dig kunskap och verktyg för att planera träningar och 
   verksamhets-året inom en förening?

I så fall rekommenderar vi SOFTs grundutbildning för barn-, undoms- 
eller junior-/seniortränare. Nuvarande tränarutbildningar för barn- och 
ungdomstränare omarbetas och beräknas vara färdiga till vintern 
2022/2023. Introduktionsutbildningen för orienteringstränare är helt ny 
liksom junior- och seniortränarutbildningen. Båda dessa introduceras 
under första halvåret av 2020.
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Utbildningens form och uppbyggnad
Utbildningen genomförs i ett varierat lärande med egen inläsning och en 
utbildningsdag där teori och diskussioner varvas med praktiska övningar. 

Utvecklingsplanen för individutveckling är svensk orienterings 
webbaserade kunskapskälla för individ och tränare. Utvecklingsplanen 
ger kunskap och inspiration till alla som vill utvecklas som orienterare, 
oavsett förutsättningar och ambition. Utbildningen tar sin utgångspunkt i 
utvecklingsplanen och sätter tränarperspektiv på dess innehåll. 

Utbildningen konkretiserar ledarskapet med avseende på en del av de 
aspekter som tas upp i SISUs webbaserade Introduktionsutbildning för 
tränare. Som för övrigt utgör en obligatorisk självstudiedel och är ett 
förkunskapskrav för utbildningsdagen.  

Utbildningen omfattar ca 14 lektionstimmar á 45 minuter/lektion och sker 
i ett varierat lärande med fördelning på ca 6 lektioner som egenstudier 
och 8 lektioner under utbildningsdagen.

Under utbildningsdagen kopplar vi ihop det webbaserade innehållet med 
kursdeltagarnas uppdrag i föreningen. Vi ger konkreta tips på hur du som 
ny tränare eller hjälptränare kan jobba rent praktiskt.

Egen inläsning och förkunskap inför utbildningsdagen
 › SISUs webbaserade Introduktionsutbildning för tränare
 › SOFTs Utvecklingsplan avsnittet Hitta rätt > Start 
 › SOFTs Utvecklingsplan avsnittet Hitta rätt > Grunder
 › Video > Färgskalan

Utbildningsdagen ~9 timmar
Start klockan 09:00 och avslut omkring klockan 16:30.  
En timme lunchtid inräknad.

För mer information: 
svenskorientering.se/utbildning/tranarutbildningar/  
eller kontakta utvecklingsansvarig för tränarutbildningar på SOFT 
Jenny Håkansson, jenny.hakansson@orientering.se
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https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/orientering/utbildning/individutveckling/utvecklingsplan/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/orientering/utbildning/individutveckling/utvecklingsplan/hitta-ratt/introduktion/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/orientering/utbildning/individutveckling/utvecklingsplan/hitta-ratt/grunder/
https://www.youtube.com/watch?v=tj2Me9QU96c
http://svenskorientering.se/utbildning/tranarutbildningar/
mailto:jenny.hakansson%40orientering.se?subject=

