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Orientering, orientering i skolan, kartkun-
skap, kartförståelse och geografi borde 
vara fem pusselbitar som passar väldigt bra 
ihop. För visst är det väl faktiskt så att både 
orienterare och geografer i regel är mycket 
duktiga kartläsare, som därmed har goda 
kartkunskaper och god kartförståelse. Lite 
förenklat ser jag orientering i skolan som 
att lära sig att läsa en karta praktiskt, kart-
kunskap som den mer teoretiska delen, 
kartförståelse som resultatet av hur bra 
man kopplar ihop teori och praktik, och 
orienterare och geograf något som man lätt 
kan bli om man har kartförståelsen. Som 
pedagog får man ofta höra att det är enk-
last att lära sig om man kan koppla ihop 
teori och praktik i undervisningen. Min 
slutsats av detta resonemang är givetvis 
att om man lär sig orientera i skolan på ett 
bra och pedagogiskt sätt, så är det mycket 
lättare att lära sig kartkunskap och få kart-
förståelse och därmed skulle antalet goda 
orienterare och geografer öka betydligt. 

Tyvärr känns det inte alltid som att det 
fungerar lika enkelt i verkligheten. Som 
ungdomsledare i orientering känns det sna-
rare som om orientering i skolan ofta blir 
ett hinder för många att hitta ut i skogen 
och orientera. Som orienterare har jag na-
turligtvis en mycket positiv bild av orien-
tering men när man som lärare pratar om 
orientering i skolan möts man ofta av en 
mycket negativ bild, speciellt från åk 6 och 
uppåt. Jag ska här försöka ge min syn på 

orientering i skolan

niklas nilsson

saken, försöka ge lite förslag på hur proble-
men med att få »pusselbitarna» att passa 
kan lösas, men också ställa en del frågor 
som jag skulle vilja ha svar på.

Idrotten orientering
Orientering som idrott går ut på att med 
hjälp av en karta snabbast hitta vägen mel-
lan olika kontrollpunkter. Dessa kontroller 
markeras med en röd/lila cirkel på kartan 
och med en orange och vit skärm i terräng-
en. Vid varje kontroll finns någon form av 
stämpel så att man kan kontrollera att lö-
parna varit vid rätt kontroller. Idag används 
elektroniska stämpelsystem vid tävlingar. 
Den som snabbast hittat alla kontroller, i 
rätt ordning, vinner. Tack vare det elektro-
niska stämpelsystemet kan man efter täv-
lingen ägna lång tid åt att analysera dagens 
insats framför datorn, då alla sträcktider 
lagts upp på Internet av arrangören.   

Orientering är en tuff elitidrott, men 
samtidigt en utmärkt motions- och famil-
jeidrott. Det finns klasser och banor för 
alla, i alla åldrar, från extrema elitlöpare 
till färska nybörjare. En bra orienterare 
kombinerar god kartläsningsförmåga med 
förmågor som att kunna lösa problem, fatta 
snabba beslut och springa fort i olika ty-
per av terräng. Motionärerna tilltalas av 
motion, natur och problemlösning (kart-
läsning) i en skön kombination. Gemen-
skapen är också ett viktigt element för alla 
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som sysslar med orientering, då man lär 
känna människor i olika åldrar från klub-
ben, närområdet, distriktet, hela landet och 
från andra länder. Sammanfattningsvis är 
orientering en positiv idrott för folk i alla 
åldrar och oavsett ambitionsnivå. 

Mål för kartkunskap och kartförstå-
else i skolan
Orientering i skolan handlar givetvis inte 
så mycket om att »springa» eller »tävla» i 
orientering, utan mer om kartkunskap, att 
lära sig att förstå hur olika kartor är upp-
byggda. Men ofta när eleverna förstår en 
orienteringskarta, kommer också oftast lus-
ten att orientera fortare och fortare, för det 
är kul att kunna orientera, när man förstår. 
För att göra det lite tydligare så har jag här 
sammanställt ett antal punkter som man 
hittar i skolans styrdokument: Kursplanen 
och Läroplanen (Lpo 94).

I Kursplanen står att läsa vilka mål som 
eleverna skall ha uppnått i slutet av det 
femte skolåret: 
Idrott och hälsa: Eleven skall kunna orien-

tera sig och hitta i närmiljön genom att 
använda enkla hjälpmedel. 

Geografi: Eleven skall förstå vad en karta 
är och hur den kan användas, vara för-
trogen med globen och känna till olika 
platsers och områdens lägen i förhål-
lande till varandra samt kunna upp-
skatta avstånd. 

Bild: Eleven skall kunna använda egna och 
andras bilder för att berätta, beskriva 
eller förklara. 

I Kursplanen står också vilka mål som 
eleverna skall ha uppnått i slutet av det 
nionde skolåret: 
Idrott och hälsa: Eleven skall kunna orien-

tera sig i okända marker genom att an-
vända olika hjälpmedel.

Geografi: Eleven skall kunna beskriva, jäm-
föra, analysera och presentera områden 
och förhållanden genom att arbeta med 
geografisk information, göra mätningar 
och iakttagelser och själv göra kartor, 
bilder och diagram samt skriva texter.

Bild: Eleven skall kunna använda egna och 
andras bilder i bestämda syften.

Matematik: Eleven skall kunna avbilda och 
beskriva viktiga egenskaper hos vanliga 
geometriska objekt samt kunna tolka 
och använda ritningar och kartor. 

I Kursplanerna för gymnasiet finns föl-
jande mål att sträva mot: 
Geografi: Skolan skall i sin undervisning i 

geografi sträva efter att eleven utveck-
lar förmågan att arbeta med kartor och 
annan geografisk information, samla 
in, bedöma och bearbeta material, dra 
slutsatser och generalisera, att muntligt 
och skriftligt redovisa och förklara samt 
argumentera för sitt tänkande och sina 
slutsatser. 

I Läroplanen står det vidare att: 
Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst 
skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det 
är skolans och skolhuvudmannens ansvar 
att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa 
mål. 
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Slutsatsen jag drar efter denna lilla studie av 
kursplaner och läroplaner är att det defini-
tivt inte är några fel på målen för elevernas 
kartkunskaper och kartförståelse, snarare 
borde alla elever som lämnar grundskolan 
både kunna orientera och ha god kartför-
ståelse i allmänhet.

Frågor om orientering i skolan 
Det dyker genast upp en del frågor, som jag 
skulle vilja ha svar på, efter genomgången 
ovan. Framförallt är det tre frågor jag skul-
le vilja ha svar på: 
1. Hur många elever är det som får god-

känt i ämnet idrott utan att kunna hitta 
i »okända marker» med hjälp av olika 
hjälpmedel?

2. Hur lär man ut orientering på ett pedago-
giskt enkelt och bra sätt?

3. Hur finansierar man orientering i sko-
lan? 

Första frågan kan jag omöjligt svara på 
själv, utan att göra mer grundliga undersök-
ningar, jag har bara en obehaglig känsla av 
att det är för många. Jag hoppas givetvis att 
känslan jag har är fel och är obefogad, men 
tvivlar samtidigt starkt på att så är fallet.

Andra frågan är något jag och många an-
dra orienteringsledare ständigt jobbar med 
att lösa. Och svaret är att det visst går att 
lägga upp utbildningen på ett sätt, så att det 
blir både enkelt att lära sig läsa kartor och 
samtidigt intressant och roligt att orientera. 
Jag beskriver nedan en sådan modell med 
lite övningsförslag, delvis egna övningar, 
delvis andra »standardövningar».  

Tredje frågan är inte heller alltid så lätt 
men givetvis viktig att lösa – skolorna vill 
ha kartor och övningar billigt – förening-

arna vill ha ersättning för jobbet och kar-
torna för att orka/hinna/ha råd med övrig 
verksamhet. En tillfällig lösning är att lösa 
det med hjälp av olika projekt, som till ex-
empel ORK-projeketet som vi just startat i 
Kristianstad och hoppas kunna driva under 
tre till fyra år för att hinna med att hjälpa 
alla skolorna i kommunen (ca 45 grundsko-
lor). Vi är tre orienteringsföreningar som 
samarbetar med kommunen och får just 
nu stöd från Idrottslyftet genom Svenska 
Orienteringsförbundet och Skåneidrotten. 
Ett tidigare exempel är det skolkartpro-
jekt, med stöd från Landstinget, AMS och 
Skånes Orienteringsförbund, som bedrevs 
i mitten av 80-talet i Skåne, då alla skolor 
i Skåne fick skolgårdskartor – vilket givet-
vis var bra, men efter några års ombygg-
nader och ändringar på skolorna blev ett 
stort antal kartor liggande till ingen nytta 
på skolorna och/eller hos föreningarna. Se-
dan har det genom engagerade lärare och 
ledare i föreningarna bedrivits ett antal 
mindre projekt, där en del skolor lokalt har 
löst sina behov för och av orienteringsun-
dervisning. I mindre kommuner med en el-
ler flera aktiva orienteringsföreningar och 
ett fåtal skolor fungerar det säkert att lösa 
undervisningsbehoven med mindre kostna-
der för skolorna och ideellt arbete från för-
eningarnas sida. I större kommuner där det 
blir frågan om kanske fem eller fler skolor 
per förening, så känns det som om det bör-
jar bli problem att kunna hjälpa alla skolor 
med hjälp av ideella insatser och utan nå-
gon större ekonomisk ersättning för mate-
rial och andra kostnader. Frågan jag tycker 
man bör ställa sig i åtminstone de större 
kommunerna är om det inte skulle löna sig 
att anställa en lärare/kartritare, som konti-
nuerligt håller kommunens skolkartor ak-
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tuella och kan hjälpa till med övningar på 
skolorna. Det skulle ge en garanti för att 
skolorna har bra undervisningsmaterial i 
orientering/kartkunskap och att eleverna 
verkligen får chansen att nå upp till målen i 
kurs- och läroplaner. 

Problem med orientering i skolan
Jag, andra orienteringsledare och i vissa 
fall orienterande ungdomar i skolåldern 
diskuterar ibland hur orienteringsundervis-
ningen i skolorna fungerar. På några skolor 
fungerar det faktiskt riktigt bra, oftast tack 
vare engagerade lärare och ofta i samarbete 
med någon orienteringsförening i närheten. 
På andra skolor känns det som om det finns 
stora problem och tyvärr hör man oftast 
exempel från denna kategori. När man hör 
dessa exempel, så förstår man definitivt att 
det finns en anledning till att orientering i 
skolan inte är speciellt populär bland många 
elever. Utan att ha undersökt saken närma-
re (vetenskapligt), så tror jag det förenklat 
finns fyra ganska tydliga orsaker till detta: 
1. Man orienterar för lite

2. Man använder gamla (inaktuella) kartor

3. Man använder samma övningar varje år

4. Eleverna känner inte att de kan orientera

Problem ett borde inte finnas, men finns 
tyvärr ändå, trots skrivningarna i kurspla-
ner och läroplaner. Orientering (läs också: 
kartkunskap/kartförståelse) är en förmåga 
och färdighet som (liksom det mesta) bara 
blir bättre ju mer man övar och så blir det 
dessutom roligare ju mer man kan. Orsa-
kerna till problemet är antagligen ekonomi 
och/eller tidsbrist, men tyvärr också okun-
skap, osäkerhet eller brist på undervisnings-

material (kartor). Vi ska dock konstatera att 
det oftast tar mycket längre tid att förbe-
reda en orienteringslektion i skolan än en 
mer normal lektion, speciellt om man är lite 
ovan, gör det sällan eller är allmänt osäker 
på hur man ska göra. Känner man att man 
har detta problem, så bör skolan försöka få 
fram ekonomiska medel, avsätta extra tid 
och/eller försöka få hjälp av till exempel 
den lokala orienteringsföreningen.

Det andra problemet beror oftast på eko-
nomi och/eller tidsbrist. Skolan har inte 
pengar att köpa nya kartor för eller så har 
den lokala orienteringsföreningen inte råd 
att skänka kartor till skolan. Alternativt 
har inte den lokala orienteringsföreningen 
tid att rita kartan, eftersom det finns an-
dra »viktigare» kartprojekt att rita och/el-
ler så har man helt enkelt inte tillräckligt 
med kartritare. Frågan man kan ställa sig 
om man har detta problem är givetvis: Hur 
lätt är det egentligen att lära sig orientera 
på en karta som inte stämmer? Förslaget 
på lösning blir ungefär detsamma som för 
det första problemet, men om det inte finns 
någon som kan rita kartor, så är det ju na-
turligtvis svårare att lösa.

Det tredje problemet beror också oftast 
på ekonomi och/eller tidsbrist. Det är helt 
enkelt praktiskt att använda samma övning 
år efter år och så sparar man både tid och 
pengar för skolor som köper in övningar 
och för föreningar som lägger upp olika pa-
ket för skolorna. Första gången man använ-
der övningarna är dessa oftast riktigt bra, 
men när man kommer till samma banor för 
tredje eller fjärde gången, på en karta som 
dessutom hunnit bli lite inaktuell – hur ro-
ligt eller bra är det då? Lösningsförslaget 
blir att samarbeta med andra skolor och/el-
ler andra orienteringsföreningar, så att man 
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inte alltid är på samma ställe och har sam-
ma övningar, samtidigt som man inte behö-
ver lägga mycket mer tid på nya övningar.

Det fjärde problemet är nog något som 
blir följden av de andra problemen – Hur 
känner man att man kan orientera när man 
kanske bara får göra det några gånger, inte 
upplever att kartan stämmer med verklighe-
ten och att man varje år ska hitta till samma 
kontroller? Här kan också svårighetsgraden 
på övningarna spela in – för lätt kan bli för 
tråkigt och för svårt kan innebära att väl-
digt få hittar, vilket inte heller upplevs som 
särskilt roligt. Har man löst de tre första 
problemen, så är det nog just svårighetsgra-
den på övningarna som ska hitta rätt nivå 
för att eleverna ska känna att de kan.

Inlärning av orientering (kartkunskap/
kartförståelse)
Här följer en presentation av olika typer av 
kartor och ett antal förslag på några »bas-
övningar» som man kan använda för att på 
ett relativt enkelt och pedagogiskt sätt lära 
ut grunderna i orientering (kartkunskap/
kartförståelse). Övningarna har provats vid 
olika tillfällen med elever av mig eller av 
andra och har fungerat med bra resultat. 
Flera övningar finns utförligare beskrivna i 
»Orientera i skolan» (Wehlin 2007), där det 
även finns fler tips på övningar. För att und-
vika att det blir tråkiga upprepningar så får 
man göra nya övningar, använda sin fantasi 
och variera sig på något sätt. Sedan är det 
givetvis viktigt att anpassa övningarna ef-
ter elevernas ålder och förmåga.

Kartorna nedan är uppräknade i skalord-
ning, nästan från skala 1:1 (skokartongskar-
ta) till skala 1:10 000 (»riktig» orienterings-
karta). Tanken är givetvis att det är enklast 

att börja med en riktigt stor skala på kartan 
där man kan rita med varenda detalj och 
sedan minska skalan och antalet detaljer 
på kartan efterhand. För den som lär sig 
geografi är det ju sedan bara att fortsätta att 
minska skalan och antalet detaljer på olika 
typer av kartor.

1. »Landskapskarta»
Låt eleverna göra ett eget landskap i till ex-
empel en skokartong eller i någon sandlåda 
och låt dem rita av det på en karta, låt dem 
gärna använda egna karttecken (symboler) 
första gången, sedan kan man utveckla det 
till en diskussion om karttecken och be-
stämma gemensamma karttecken. Detta 
kan göras mer eller mindre avancerat bero-
ende på elevernas ålder.

2. Klassrumskarta

Låt eleverna få ett ritpapper var och så för-
söker ni tillsammans rita en klassrumskar-
ta. Läraren ritar på tavlan och frågar och 
förklarar vad det är som ritas eller vad som 
ska ritas. Det är alltid intressant att se hur 
olika kartorna blir, fast att alla har ritat av 
samma sak. Tänk på att försöka få klass-
rummet så stort som möjligt på kartan, det 
är svårt att få plats att rita alla saker annars. 
Det viktigaste är att skapa förståelse för hur 
man ritar kartor. Tänk att man sitter som en 
fluga i taket eller något liknande och kikar 
ner i klassrummet. 

Tips: Gör en karta till vikarien och skriv 
i namnen på var eleverna sitter i klassrum-
met. Om eleverna ska byta platser, gör en 
karta på tavlan och skriv var eleverna har 
sina nya platser och låt dem själva flytta till 
sin nya plats. Kan eventuellt upplevas som 
något för enkelt från åk 6 och uppåt.
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3. Gymnastiksalskarta
a) Rita en skiss på tavla/blädderblock el-
ler gör en enkel karta över hur du vill ha 
redskapen placerade i gymnastiksalen och 
ge eleverna i uppgift att plocka fram olika 
redskap för den lektion ni ska ha. Lämpligt 
om man ska ha fram många redskap till en 
speciell aktivitet.

b) Gör en enkel karta (svart/vit) i förväg och 
låt eleverna ha olika orienteringsövningar 
bland de olika redskapen. 

c) Gör en »riktig» orienteringskarta och ha 
»riktig mikro-orientering» bland de olika 
redskapen.

Tips: För äldre elever som ska hålla egna 
lektioner, så ska de givetvis rita en skiss-
karta för sin lektion och visa hur de tänkt 
använda redskapen först. Använd små lap-
par som kontroller, så blir det lite svårare 
att hitta. Gör flera banor, så att det finns 
flera alternativa kontroller, så får eleverna 
vara lite mer noggranna med kartläsningen. 
Skriv ledtrådar eller uppgifter på lappar i-
stället för kontroller, så får eleverna mer att 
tänka på. Övningarna går att anpassa efter 
elevernas ålder och kunskapsnivå.

4. Skolgårdskarta
När man börjar med orientering på skolgår-
den är det lämpligt att börja med en stjärn-
övning med bara en kontroll på varje karta. 
Välj en central startpunkt – stjärnans mitt 
– på skolgården och välj ut ca tio kontroll-
punkter och rita minst fyra kartor för var-
je kontroll (40 kartor är lagom för 20–25 
elever). Eleverna ska göra övningen enskilt, 
man kan starta ca tio stycken per omgång 
och vänta ca 30 sekunder mellan att starta 
olika omgångar eller starta alla enskilt, så 

fort man hinner hjälpa var och en iväg. Som 
lärare står man vid starten och hjälper dem 
som har problem att vända kartan på rätt 
håll, vilket framförallt är målet att alla ska 
kunna efter denna övning. Det kan ta en li-
ten stund att komma igång, men efter bara 
ett par kontroller börjar det oftast att gå for-
tare och fortare. I figur 1 ges två exempel på 
skolgårdskartor.

Nästa steg blir att ha flera kontroller på 
varje karta. Välj en central startpunkt på 
skolgården och välj ut minst tio kontroll-
punkter och rita minst fyra olika banor med 
två till fyra kontroller på varje. För förskola 
till åk 2 ska man stegra långsamt, medan de 
äldre klarar fler kontroller snabbare. Sam-
ma kontrollpunkt kan förekomma på mer 
än en bana, men den ska gärna kunna hittas 
från olika håll på olika banor. Eleverna ska 
göra övningen enskilt, man kan dock starta 
en elev per bana och omgång, med minst 
30 sekunder mellan starterna för olika om-
gångar. Som lärare står man vid starten och 
hjälper dem som har problem att vända kar-
tan på rätt håll. Denna övning går ut på att 
utveckla elevernas förmåga att lägga kar-
tan på rätt håll, därför ska det till att börja 
med vara få kontroller på varje liten bana. 
Som avslutning kan man sedan ha en bana 
med fler kontroller, då är i regel de flesta så 
säkra att de klarar av det.

Efter dessa inledande övningar finns se-
dan ett stort antal övningar som man kan 
genomföra på skolgården, för att utveckla 
orienteringsförmågan och skapa variation i 
undervisningen. 

5. Parkkarta/närskogskarta
När eleverna övat upp sig på skolgården är 
det dags att hitta nya utmaningar, om möj-
ligt kan man försöka hitta något parkområ-
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Figur 1. Exempel på skolgårdskartor.
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de eller liten skog i närheten av skolan som 
det finns karta över och fortsätta utveck-
lingen mot orientering i mer okänd terräng. 
I figur 2 ges ett exempel på en parkkarta. 
Är parken/skogen ett begränsat område 
utan risk för att eleverna ska komma vilse, 
så är det en rekommendation att alla övar 
enskilt. Liksom på skolgården är det lämp-
ligt att börja med små stjärnövningar innan 
man börjar med mer avancerade övningar.

6. Orienteringskarta
Har man nu lagt grunden ordentligt för att 
lära sig orientera, så är det dags att ge sig ut 
i skogen med en »riktig» orienteringskarta, 
se figur 3. Antalet övningar man kan göra i 
skogen är i princip obegränsat, men i likhet 
med ovan, är det att föredra att göra flera 

kortare banor, så får man fler tillfällen att 
hjälpa eleverna tillrätta och har lättare att 
hitta elever som kommit lite fel. Tänk ock-
så på att inte göra för svåra banor, anpassa 
nivån efter ålder och förkunskaper. Själv 
brukar jag vid skolornas orienteringsdagar i 
skogen göra tre banor som alla ska klara och 
en svår bana som utmaning för dem som 
tycker att de andra banorna är för lätta. 

Framtidstankar
Jag har i min text försökt belysa de problem 
som jag ser med orientering i skolan, men 
också försökt ge några förslag på lösningar 
och en »god pedagogisk grundstruktur». Jag 
har själv övertygelsen att det inte finns några 
orimliga krav i kurs- och läroplaner, utan ser 
dem som rättigheter eleverna har: det vill 

Figur 2. Exempel på 
parkkarta.
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tor. Då kan man göra undervisningen enkel, 
pedagogisk och rolig, och ta »lagom långa 
kliv» i undervisningen så att man ger alla 
elever möjlighet att klara målen i kurs- och 
läroplaner. Att det sedan blir fler orienterare 
och geografer skulle kanske också vara häl-
sosamt för det svenska samhället?  

Niklas Nilsson är orienterare, fritidsledare och grundskollärare (Ma/No åk 1–7) 
samt aktiv ungdomsledare och engagerad i frågan om orientering i skolan. 

Han arbetar också i ORK-projektet (ORientering i Kristianstad). 
E-post: niklas.nilsson@harlovsif.org

säga att de har rätt att bli så trygga med en 
karta och kompass i handen att de på egen 
hand vågar ge sig ut i den svenska naturen 
eller på resor runt om i världen och upptäcka 
sina egna »smultronställen». Eleverna måste 
därför få tillgång till riktigt bra läromedel, 
som skolgårds-, »närskogs-» och parkkar-

Referenser
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gör det enkelt, roligt och pedagogiskt, 
SISU idrottsböcker, Svenska oriente-
ringsförbundet, Stockholm. 

Figur 3. Exempel på skogskarta.


