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Forord
I denne rapporten presenteres resultater fra prosjektet `Under steinen: Dataspill, spenning og glede
inne og ute´. Prosjektet fokuserer på hvordan Geocaching – en kombinasjon av IKT-bruk, sosiale
medier og friluftsaktivitet – kan redusere barn og unges stillesittende mediebruk, og hvordan det kan
tilrettelegges for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne.
Vi i Karde er spesielt opptatt av personer med utviklingshemning. Det er viktig å bidra til at tjenester
og verktøy tilrettelegges slik at personer med utviklingshemning kan delta i de samme aktivitetene
som alle andre. Prosjektet `Under steinen´ er ett av våre bidrag.
Fire medarbeidere har medvirket i prosjektet:
Riitta Hellman har vært prosjektleder.
Mari Sætre Digernes har vært assisterende prosjektleder og har koordinert og gjennomført
aktivitetene som består av fokusgruppesamtaler, spørreundersøkelse, uttestinger, utvikling av
veileder, ekspertrådmøte, spredning av resultater og sluttrapport.
Katrine Printz Moe har bidratt med å gjennomføre fokusgruppesamtaler, spørreundersøkelsen,
uttestinger og ekspertrådmøte.
Gro Marit Rødevand har bidratt med rekruttering av testpersoner, spredning av spørreundersøkelsen og resultater, samt gitt faglige råd om personer med utviklingshemning og vurdert
veilederen.
Vi ønsker å takke Rådet for anvendt medieforskning ved Medietilsynet for støtten vi fikk for å
gjennomføre prosjektet.

Om Karde
Karde AS (www.karde.no) er en flerfaglig forsknings- og innovasjonsbedrift. Ett av spesialområdene
til Karde er IKT for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Dette kan for eksempel være personer med lærevansker eller lese- og skrivevansker, personer med utviklingshemming eller personer
med hukommelsesproblemer.
Karde har et utstrakt faglig nettverk mot forskningsmiljøer og -prosjekter innen området universell
utforming og tilgjengelighet av IKT, brukermedvirkning og IKT for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Kardes ansatte deltar aktivt i faglige seminarer og konferanser nasjonalt og internasjonalt innenfor sine fagområder, og publiserer i nasjonale og internasjonale fora. Eksperter fra mange relevante fagområder deltar i ekspertpaneler i prosjekter som Kardes medarbeidere medvirker i.
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1. Introduksjon
1.1

Problemstilling

Store deler av norske barn og unges liv foregår i dag foran en skjerm. Mange av disse aktivitetene er
en viktig og positiv del av hverdagen, men de kan også by på utfordringer som spillavhengighet og
mangel på fysisk aktivitet1.
I prosjektet `Under steinen´ har vi fokusert på de konstruktive
mulighetene som en kombinasjon av dataspill og fysisk aktivitet
tilbyr. Vi har bl.a. sett på hvordan inspirere barn og unge til å
engasjere seg i fysiske aktiviteter gjennom dataspill, og hva som
trengs for å inkludere grupper som faller utenfor, herav personer med utviklingshemning. Caset i prosjektet har vært
Geocaching2.
Det overordnede målet med prosjektet `Under steinen´ var å
undersøke hvilke muligheter Geocaching har for å stimulere
barn og unge, spesielt i sårbare grupper, ved å kombinere
sosiale medier og dataspill med spennende og sunne fysiske
aktiviteter, og gjennom dette flytte tilstedeværelsen fra
skjermen til uteomgivelser (naturen eller byrommet). I
målbildet inngår også studier av trygghet og sikkerhet samt personvernsaspekter av Geocaching.
Delmålene i prosjektet var:
•
•
•
•

Å framskaffe generell kunnskap om barn og unges deltagelse i Geocaching i Norge.
Å undersøke hvilke mekanismer som vil stimulere til økt interesse for aktiviteter som kombinerer sosiale medier og dataspill med fysisk aktivitet.
Å utføre Geocaching-eksperimenter med testgrupper og slik framskaffe kunnskap om potensialet og utfordringer.
Å legge fram metodeforslag og veiledning som gjør at Geocaching kan bli interessant, nyttig
og trygt for barn og ungdom med utviklingshemning. Personvern er et sentralt element i
tryggheten av de nettbaserte delene av Geocaching.

I tillegg har vi arbeidet aktivt for å spre prosjektets resultater, deriblant veilederen.
Våre konkrete forskningsspørsmål som vi ønsket å belyse gjennom prosjektet, var:
1. Hvor inspirerende er Geocaching for ulike grupper av barn og unge, og hvorfor?
2. Hvordan kan Geocaching påvirke barn og unges stillesittende aktiviteter foran skjermen?
3. Hvilke konkrete hindringer finnes? Pris/tilgjengelighet av utstyr? Spillets kompleksitet? Foreldres
mulighet å være med og påvirke? Antatte og reelle problemer med personvern?
4. Hva kan gjøres for å gjøre spillet forståelig og trygt, spesielt for utsatte grupper?
5. Dersom det finnes overveiende mange positive sider ved Geocaching, hvordan kan idéer
formidles til målgruppene for å fremme det ønskede målbildet: mindre tid foran skjermen, mer
tid ute i fysisk aktivitet?

1

Norsk helseinformatikk (2013). Spiller bort livet. http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/livsstil/dataspillavhengighet15974.html?page=all
2
Internasjonalt `spill´ for skattejakt/orientering ute, kombinert med rapportering og kommentering på nett. Les mer på
www.geocaching.com.
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1.2

Framgangsmåte

I prosjektet har vi gjennomført systematiske undersøkelser og studier av Geocaching for å belyse
mulighetsrommet, holdninger, erfaringer, og ikke minst innspill og krav. Videre, har vi gjennomført
uttesting av Geocaching, først for personer med spesielle behov og så for normalt fungerende
ungdommer.
Vi har benyttet oss av følgende arbeidsmetodikker for å sikre at vi belyser problemstillingen og løser
oppgavene på en god måte:
1. Litteraturstudier, kildeovervåking av Geocaching som supplement til vårt eget arbeid, bl.a.
studier av nettstedene www.geocaching.com og www.gcinfo.no.
2. Medlemskap/deltagelse i Geocaching. Alle forskere har prøvd ut Geocaching for å forstå spillet
før brukermedvirkningen startet.
3. Fokusgrupper og intervjuer: Vi har gjennomført to fokusgrupper hvorav den ene gruppen besto
av voksne og den andre besto av normalt fungerende ungdommer. I fokusgruppene ble
prosjektets forskningsspørsmål diskutert, og rammene for våre konkrete eksperimenter for
Geocaching ble definert.
4. Spørreundersøkelse. Vi har laget en spørreundersøkelse med spørsmål som belyser prosjektets
forskningsspørsmål. Undersøkelsen ble spredt gjennom sosiale medier og e-post.
5. Uttesting av Geocaching for personer med spesielle behov, kombinert med deltagende
observasjon og intervjuer. Dette ble gjort for å undersøke i dybden hvordan personer med
spesielle behov oppfatter og tar i bruk Geocaching, og hva som motiverer dem.
6. Uttesting av Geocaching for normalt fungerende ungdommer , i form av en konkurranse som gikk
ut på å finne flest cacher på to uker. Konkurransen startet med et møte der ungdommene fikk
medlemskap og opplæring i Geocaching, og fylte ut et skjema for fysisk aktivitetsnivå og
mediebruk. Samme skjema ble fylt ut på avslutningsmøtet da konkurransen var ferdig. Det ble
foretatt individuelle telefonintervjuer med deltagerne underveis i konkurransen, og en samtale i
plenum på avslutningsmøtet.
7. Utforming av veileder som består av metodeforslag, tips og anbefalinger for de som skal
tilrettelegge Geoaching for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Veilederen er basert
på de nevnte undersøkelsene og uttestingene, samt våre egne erfaringer i løpet av prosjektet.
8. Ekspertpanel bestående av tre personer som har vurdert og gitt tilbakemeldinger på veilederen.

2. Hovedfunn og konklusjoner
Hovedfunn og konklusjoner fra vår totale datainnsamling vil nå bli oppsummert ved hjelp av
prosjektets fem forskningsspørsmål.

2.1

Hvor inspirerende er Geocaching for ulike grupper av barn og unge, og
hvorfor?

Resultatene fra prosjektet tyder på at, når man først har blitt `bitt av basillen´,
kan Geocaching være en meget inspirerende aktivitet for mange forskjellige
mennesker, i alle aldre og med forskjellig funksjonsnivå. Motivasjonsfaktorene
og de positive sidene ved Geocaching, som er nevnt ved flere anledninger i
våre undersøkelser, er følgende:
•

•

Geocaching kan skape tilhørighet i et fellesskap der alle kan bli
inkludert. Det passer for alle slags mennesker fordi man kan velge
cacher ut ifra behov.
Geocaching kan være en ypperlig aktivitet for barn og unge. De er ofte
flinke til å lete, er kreative, smidige, og flinke til å håndtere PC,
smarttelefon og nettbrett.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2.2

Geocaching kan gi en helsegevinst ved at man beveger seg utendørs når man leter etter
cacher.
Ved hjelp av Geocaching har man et konkret mål og en grunn til å komme seg ut på tur.
Ved hjelp av Geocaching kan man tilegne seg ny kunnskap om steder og attraksjoner og
historien som ofte følger med.
Ved hjelp av Geocaching kan man oppleve mange spennende utfordringer i forskjellig grad.
Geocaching kan gi flere ytre belønninger, som for eksempel gratulasjoner og smilefjes når
man logger en cache, antall cacher man har funnet, suvenirer (et bilde man får ved logging av
enkelte cacher), og favorittpoeng for de cachene man selv har lagt ut.
Geocaching gir rom for konkurranse, evt. med premier – noe som er særlig motiverende for
barn og unge, og spesielt dersom de kjenner konkurrentene sine (f.eks. klassekamerater).
Geocaching kan fungere som en reiseguide på tur eller ved sightseeing.
Geocaching skaper spenning gjennom jakten på det ukjente.
Geocaching kan være en sosial aktivitet som man kan gjøre med venner og familie, eller som
kan bringe nye mennesker sammen.
Geocaching kan være en metode for å aktivisere personer som er isolert og som ikke
kommer seg mye ut.

Hvordan kan Geocaching påvirke barn og unges stillesittende aktiviteter
foran skjermen og deres fysiske aktivitet ute?

Resultatene våre tyder på at Geocaching kan engasjere barn, ungdommer og unge voksne – både
normalt fungerende, og personer med utviklingshemning dersom de får tilrettelagt hjelp og støtte.
Grunnen til at Geocaching kan skape engasjement blant de yngre, er at det kombinerer bruk av IKT,
sosiale medier, og friluftsaktiviteter sammen med venner eller familie.
Ungdommene og de unge voksne som var involvert i våre undersøkelser, satt seg raskt inn i
Geocaching-appen og de ble raskt engasjerte i bruken av den. De fleste barn og unge i dag engasjerer
seg i og mestrer nye IKT-løsninger og sosiale medier, og det er en naturlig del av deres hverdag. En
annen viktig del av deres hverdag, som ble påpekt i våre undersøkelser, er venner og sosiale
aktiviteter. Det ble sett på som positivt at Geocaching er en aktivitet man kan gjøre sammen med
andre. Én av ungdommene i fokusgruppen sa for eksempel at han syns det er gøy å være ute og
henge med kompiser – ”at man får kommet seg ut i stedet for å sitte inne å `game´ hele dagen”.
Ungdommene fra uttestingen fortalte at flere av deres klassekamerater ble nysgjerrige og ville være
med på jakten etter cacher. Det største hinderet for ungdommene er imidlertid begrenset tid i en
hverdag fylt med skole, lekser og evt. andre fritidsaktiviteter. Resultatene tyder altså på at
Geocaching kan engasjere ungdommer gjennom bruk av IKT, sosiale medier og utendørsaktiviteter
sammen med venner, forutsatt at det blir prioritert tid til det.
Videre, kan resultatene tyde på at Geoaching er en ypperlig familieaktivitet
som også kan engasjere yngre barn, da de ofte er kreative, smidige og
flinke til å bruke smarttelefon, nettbrett og PC. Både de unge og voksne
deltagerne i våre undersøkelser har påpekt dette. En lærer fortalte at hun
har tatt i bruk Geocaching som en del av kroppsøving, og at det skaper
stort engasjement blant barneskoleelevene. De syns Geocaching er
morsommere enn den klassiske turorienteringen der det brukes kart og
kompass framfor GPS.
Mye kan tyde på at Geocaching kan være en særlig positiv aktivitet for ungdommer og unge voksne
med utviklingshemning. For det første, er mange i denne målgruppen, som ungdommer flest, ofte
engasjert i og mestrer IKT-bruk og sosiale medier. For det andre, er det mange i målgruppen som
sliter med overvekt og fysisk inaktivitet – mange flere enn normalt fungerende personer. Vi har fått
vite at flere profesjonelle miljøer som arbeider med målgruppen, etterlyser verktøy som kan
motivere personell og brukere til å komme seg mer ut i fysisk aktivitet. Geocaching kan være et slikt
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verktøy. Det har kommet fram i våre undersøkelser at det er lettere for mange i målgruppen å
komme seg ut på tur når de har et konkret mål å gå etter. Ansatte ved Frambu senter for sjeldne
diagnoser har tatt i bruk Geoaching sammen med brukere, og har gode erfaringer med det. Våre
resultater fra uttestingen med personer med utviklingshemning viser at potensialet er stort for at
Geocaching kan engasjere mange, forutsatt at enkeltpersoner får den hjelpen og støtten de har
behov for.

2.3

Hvilke konkrete hindringer og utfordringer finnes?

Resultatene fra datainnsamlingen tyder på at Geocaching kan være utfordrende på noen områder,
både for normalt fungerende og mennesker med nedsatt kognitive funksjonsnedsettelser. Følgende
konkrete hindringer kan oppstå:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Det kan ofte være vanskelig å finne cachen, spesielt som nybegynner av spillet, og noen
ganger hender det at cachen har forsvunnet helt. Dette kan være frustrerende og
demotiverende for mange, og for noen kan det være direkte utfordrende og føre til
utagerende atferd.
Noen cacher kan by på intellektuelle utfordringer, som for eksempel Mystery-cache som
krever at man løser kompliserte oppgaver for å finne eller åpne cachen.
Noen cacher kan by på fysiske utfordringer, som for eksempel å gå lange fjellturer, klatre i
trær eller dukke under vann, og noen cacher krever spesialutstyr for å finne cachen.
Det kan være for mange mennesker som ikke er geocachere (kalt `mugglere´) rundt cachen
som kan hindre deg i å lete etter cachen. Man skal helst ikke bli oppdaget av mugglere.
Begrenset tid kan være en hindring for å holde på med Geocaching, spesielt for ungdommer
som ofte driver på med andre fritidsaktiviteter.
For mange kan det være vanskelig å bruke GPS og kompass for å finne cachene. Det kan
kreve en del opplæring og trening.
Noen kan oppleve at GPS´en er ustabil, misvisende eller unøyaktig.
Noen steder kan det være dårlig mobildekning eller mobilnettforbindelse.
Været kan være en utfordring, både for deltagerne og cachene som er gjemt ute. Nedbør
kan ødelegge loggbøker. Solskinn kan gjøre det vanskelig å se mobilskjermen.
Man kan bli så oppslukt i mobilskjermen at man ikke ser hvor man går, og dermed risikere å
falle eller kollidere med noe eller noen.
Man er ikke alltid forberedt på fysiske forhold og farer som kan oppstå.
Geocaching-appen kan være vanskelig å bruke for noen, spesielt for personer med
utviklingshemning. Det kan f.eks. være vanskelig å finne fram i appen, knapper er for små og
tekststørrelsen for liten for noen.
Cache-beskrivelser og detaljer kan være vanskelig å lese eller tolke for noen. Det kan dreie
seg om lange og vanskelige tekster eller abstrakte hint.
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Personvernsaspekter ved Geocaching
I våre undersøkelser har vi ikke funnet noen direkte hindringer som angår personvern, men det er
visse forholdsregler man bør være bevisst på.
For å opprette en konto på Geocaching.com, må man huke av på at man er enig i en rekke vilkår og i
en personvernerklæring3. I personvernerklæringen står det at Groundspeak Inc. er ansvarlig for å
beskytte brukerens personvern og at de samler inn informasjon om brukerne. I tillegg er det påpekt
at denne erklæringen ikke er gjeldende for eventuelle tredjepartsnettsteder som er lenket til din
Geocaching-profil, som for eksempel Facebook (det er mulig å logge seg inn i Geocaching via sin
Facebook-profil).
Når man oppretter konto, må man oppgi et valgfritt brukernavn og en e-postadresse. Brukernavnet
vil være synlig for alle Geocache-brukere, mens e-postadressen er kun kjent for Groundspeak Inc.
Man kan velge et hvilket som helst brukernavn. Det behøver ikke å være ens ekte navn. Man trenger
ikke å oppgi noen personlige opplysninger på profilen sin. Man kan altså være helt anonym for andre
brukere.
Allikevel bør man tenke over hva slags private opplysninger man deler med andre brukere, som for
eksempel hva man skriver i offentlige logger, hva slags brukernavn man velger, og hvilke bilder man
legger ut. Man bør også være obs på at alle cache-funn man registrerer vil være synlige for andre
brukere. Man kan altså finne ut i hvilke områder enkelte brukere ofte tilbringer tid.

2.4

Hva kan gjøres for å gjøre spillet forståelig og trygt, spesielt for personer med
kognitive funksjonsnedsettelser?

Veilederen som presenteres i neste kapittel, inneholder praktiske råd og anbefalinger som kan gjøre
Geocaching enklere og tryggere, for alle generelt og for personer med utviklingshemning spesielt.
Dette vil nå bli oppsummert.
Generelle tips og anbefalinger før man skal ut å lete etter cacher:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

3

Se hvilken type cache man skal finne. Tradisjonelle cacher anbefales for nybegynnere.
Se på vanskelighetsgrad og nivå for terreng. Nybegynnere bør velge lave nivåer.
Sjekke om andre Geocache-brukere nylig har logget funnet for cachen. Det tyder på at
cachen sannsynligvis fortsatt er på plass og kan finnes.
Lese flere logger som er skrevet om cachen. Der kan man finne nyttig informasjon om cachen
og omgivelsene rundt.
Lese hintet som er oppgitt for cachen. Hintet kan for eksempel være `magnetisk´, noe som
forteller at cachen er festet til noe med en magnet.
Se hvilke attributter som er oppgitt for cachen, dvs. symboler som forteller noe om
forholdene rundt en cache, for eksempel om det er barnevennlig, tilgjengelig for
rullestolbrukere, osv.
Ta med en penn eller blyant som kan brukes til å signere loggboken.
Ta med en pinsett som kan brukes til å få ut loggen fra små beholdere.
Ta med en nødlogg, dvs. ekstra ark som kan skrives på hvis loggen er våt eller ødelagt.
Ta med paraply for å beskytte cachen mot regn.
Gå ut når det er lyst ute slik at det er lettere å finne cachen. Hvis det er mørkt, bør man ta
med en lommelykt.
Sørge for at smarttelefonen er fulladet. Det kan være lurt å ta med en portabel eller trådløs
lader som kan brukes til å lade mobilen underveis. Et annet tips er å slå på `spareblussmodus´

Personvernerklæring på Geocaching.com: www.geocaching.com/about/privacypolicy.aspx
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hvis man har denne funksjonen på sin smarttelefon. Det vil redusere strømforbruket på
mobilen ved at visuelle effekter reduseres, og henting av e-post, bakgrunnsoppdateringer av
apper og automatiske nedlastinger blir slått av.
Generelle tips og anbefalinger underveis i letingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Si ifra hvor man skal, hvis man går ut alene.
Ta gjerne med seg en partner, eller gå sammen med flere.
Løfte blikket opp fra mobilskjermen mens man går, for å unngå ulykker.
Det er lurt å se på hintet som er oppgitt.
Lete med øynene når man nærmer seg cachens posisjon.
Når man har funnet en cache og signert loggboken, er det viktig å legge tilbake cachen
akkurat der den lå. En god regel er at den som fant cachen, skal legge den tilbake på plass.
Legge tilbake cachen med en gang. Det er ikke lov å ta med seg cachen hjem.
Ikke fortvile dersom man ikke finner cachen. Noen ganger kan det hende at cachen har
forsvunnet. Det er lurt å sjekke de siste loggene for å se om noen har funnet den nylig. Hvis
det er sannsynlig at cachen har blitt borte, bør man melde dette til cache-eieren.

Tilrettelegging for personer med utviklingshemning og tilpassing av individuelle behov:
Mange personer med utviklingshemning har stort behov for forutsigbarhet, og dersom ting ikke går
som det skal, kan frustrasjonen bli stor. Det er derfor viktig å være godt forberedt når man skal holde
på med Geocaching sammen med en eller flere i denne målgruppen.
•

•
•

De første gangene kan det være lurt å sjekke hvor cachen er på
forhånd, og at den faktisk er der den skal. Hvis man ikke har
mulighet til det, bør man forberede brukeren på at det ikke er
sikkert at man finner cachen.
Det er viktig å passe på at alt utstyret virker, og at det er godt
GPS-signal der man skal gå.
For noen kan det være fint å snakke seg gjennom turen på
forhånd, og planlegge turen sammen.

Det er viktig å lese og vurdere Geocache-detaljene og alle opplysninger som er knyttet til hver cache,
før man velger hvilke cacher man skal lete etter. Denne informasjonen kan gi en pekepinn på hvor
fysisk og kognitivt utfordrende det er å finne en spesifikk cache. Under er det listet opp hvordan de
forskjellige detaljene kan utnyttes, og hva som kan anbefales for mange i målgruppen.
•

•
•

•

Geocache-type: Det anbefales å velge tradisjonelle cacher, da
mange av de andre typene krever at man løser kompliserte oppgaver for å finne eller åpne cachen.
Geocache-størrelse: For personer med finmotoriske utfordringer og
svakt syn, anbefales størrelse middels eller stor.
Vanskelighetsgrad og terrengnivå: Det anbefales vanskelighetsgrad
1 og terrengnivå 1. Allikevel kan slike cacher være utfordrende for
mange. Man kan ikke stole blindt på disse graderingene, fordi det
er brukerne selv som legger ut og graderer cacher, ut ifra sine egne
premisser. Det er derfor viktig at støttepersonen er årvåken og
vurderer forholdene.
Geocache-beskrivelse: Disse tekstene varierer veldig, men kan
inneholde nyttig eller lærerik informasjon om stedet rundt cachen.
Hvis teksten er lang og vanskelig å lese, kan det være nødvendig at
støttepersonen leser opp teksten eller forteller om innholdet.
9

•
•

Hint består ofte kun av ett ord og kan være abstrakt for mange. Det
kan altså være nødvendig å utdype hva som menes med hintet.
Attributter er enkle symboler som sier noe om forholdene rundt en
cache. De kan gi en pekepinn på hvor lang turen er, om det er spesielle utfordringer å ta hensyn til eller om det kreves spesialutstyr.
Det finnes blant annet attributter som viser at det er barnevennlig,
tilgjengelig ved snø, tilgjengelig for rullestolbrukere og at turen tar
mindre enn én time.

De som er Premium-medlemmer av Geocaching kan bruke en filterfunksjon
slik at kun cacher med visse egenskaper vises på kartet. Denne funksjonen
er spesielt nyttig når man skal tilrettelegge Geocaching for en person med
utviklingshemning. Ved å filtrere søk vises kun de cachene som er relevante
for brukeren, og resten av cachene holdes skjult. Det reduserer unødvendig
støy på kartet og man slipper å vurdere alle tilgjengelige cacher. Det vil gi
rom for mer selvstendighet og mestringsopplevelse hos brukeren.
Behov for tilrettelagt app for målgruppen
For at mange personer med utviklingshemning skal få maksimalt utbytte og glede av Geocaching,
anbefaler vi at det utvikles en tilrettelagt app med enklere og mer tilgjengelig utforming og
funksjonalitet. Appen bør ha tilgang til de samme cachene som i Geocaching-appen, men kan også
inneholde egne spesialtilpassede cacher.

2.5

Dersom det finnes overveiende mange positive sider ved Geocaching,
hvordan kan idéer formidles til målgruppene for å fremme det ønskede målbildet: mindre tid foran skjermen, mer tid ute i fysisk aktivitet?

Gjennom våre undersøkelser har vi fått tips og anbefalinger, og vi har selv erfart hvordan Geocaching
kan formidles til barn og unge slik at de blir engasjert i aktiviteten.
Det er påpekt at det kan være utfordrende å nå frem til barn og unge og få dem til å starte med noe
helt nytt. Det er lite sannsynlig at de plutselig får lyst til å holde på med Geocaching av egen vilje.
Det krever at noen de kjenner tar dem med seg ut, som for eksempel venner eller familie.
Dette kan bekreftes gjennom vår egen erfaring med å rekruttere deltagere til Geocachingkonkurransen (uttestingen for normalt fungerende ungdommer). Vi opplevde at det var vanskelig å
få tak i ungdommer som ville være med. Til tross for at vi tok kontakt med mange i vårt nettverk,
formidlet informasjon via nettsider og sosiale medier, og hang opp plakater, fikk vi kun tak i to
ungdommer, men de måtte trekke seg. Etter å ha utsatt konkurransen et par måneder, fikk vi endelig
hellet med oss. En bekjent som arbeider på en ungdomsskole formidlet informasjonen videre til en
ivrig og engasjert kroppsøvingslærer som fortalte klassen sin om konkurransen. Det resulterte i at
nesten hele klassen hadde lyst til å være med, og lærerne måtte trekke om hvem som kunne bli med.
Denne opplevelsen tyder på at engasjerte personer som fungerer som rollemodeller, er avgjørende
når Geocaching skal formidles til barn og unge.
Flere av deltagerne i våre undersøkelser anbefaler at Geocaching bør introduseres på skolen, enten
som en del av undervisningen eller som en sosial klasseaktivitet. På den måten kan elever (og evt.
foreldre) bli interessert og motivert til å drive med det i fritiden også. Det er også foreslått at
engasjerte geocachere bør reise rundt på skoler og fortelle om Geocaching for å skape engasjement
blant barn og unge.

10

3. Veileder
Resultatene fra undersøkelsene tyder på at Geocaching kan ha
mange positive effekter. Samtidig viser resultatene at Geocaching
kan være utfordrende for personer med utviklingshemning
dersom de ikke får den hjelpen og støtten de har behov for.
Med utgangspunkt i dette har vi laget en veileder for de som
ønsker å lære mer om Geocaching, og hvordan denne aktiviteten
kan tilrettelegges for personer med utviklingshemning eller andre
kognitive funksjonsnedsettelser, og hvordan det kan tilpasses
individuelle behov.
Veilederen er primært laget for støtteapparatet til personer med
utviklingshemning eller andre personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Det kan for eksempel være pårørende, støttekontakter,
avlastere, omsorgsarbeidere eller lærere. Veilederen kan også
være nyttig for andre som vil lære om Geocaching generelt og
hvordan aktiviteten kan tilpasses individuelle behov.
Veilederen er basert på resultatene som er samlet inn, våre egne erfaringer med Geocaching i løpet
av prosjektet, og tilbakemeldinger fra en ekspertrådgruppe.
Veilederen er delt inn i 5 kapitler. Kapittel 2 består av en detaljert beskrivelse av hva Geocaching
innebærer. Kapittel 3 viser hvordan man spiller Geocaching – fra å opprette brukerkonto, finne og
logge cacher til hvordan man selv kan legge ut cacher. Det inneholder også praktiske råd og
anbefalinger. Kapittel 4 dreier seg om hvordan man kan tilpasse Geocaching til individuelle behov
generelt, og hvordan Geocaching kan tilrettelegges for personer med utviklingshemning. Kapittel 5
handler om personvernsaspekter.
Veilederen er lagt ved denne sluttrapporten, og finnes i vedlegg 5. Den er også tilgjengelig på Kardes
nettside om prosjektet, her: www.karde.no/?page_id=2233.

3.1

Vurdering av veilederen

Veilederen er lest og vurdert av en ekspertrådgruppe på tre personer, og flere ansatte i Karde,
deriblant en person som har mye erfaring med målgruppen.
Ekspertrådet besto av:
•

•
•

Else Nordhagen fra den norske foreningen for Geocaching. Hun har vært med å utvikle den
norske nettsiden gcinfo.no og wiki.gcinfo.no, og er meget godt kjent med Geocaching-miljøet
i Oslo.
Maria Elind som arbeider ved Frambu senter for sjeldne diagnoser, der hun har holdt på med
Geocaching sammen med flere brukere.
Helena Wilberg fra NFU (Norsk forening for utviklingshemmede), som er godt kjent med
målgruppen.
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4. Spredning av prosjektet
Gjennom hele prosjektet har vi delt informasjon om prosjektets aktiviteter på prosjektets nettside
(www.karde.no/?page_id=2233) og på Kardes Facebook-side (www.facebook.com/kardeasno/).
Veilederen ble i januar 2016 spredt via nyhetsbrev (se vedlegg 6), sosiale medier (se bilde nedefor),
Kardes nettside og e-post. Følgende instanser og personer ble involvert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NFU (Norsk forening for
utviklingshemmede)
LUPE (Landsforbundet for
utviklingshemmede og pårørende)
Frambu senter for sjeldne diagnoser
NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø for
utviklingshemning)
Norsk forening for Geocaching
Bufdir (Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet)
Likestillings- og
diskrimineringsforbundet
NAV kompetansesenter for deltagelse
og tilrettelegging
Statped (Statlig spesialpedagogisk
tjeneste)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stiftelsen SOR
NNDS (Norsk nettverk for Down
syndrom)
Tre ulike bofellesskap i Oslo kommune
Fire videregående skoler med
tilrettelagt avdeling
To voksenopplæringssentre
ASVL (Arbeidsgiverforening for Vekstog attføringsbedrifter)
To arbeidsmarkedsbedrifter
Klar Tale (lettlest nyhetsavis på nett)
Signo skole- og kompetansesenter
Torshov kompetansesenter
Deltagere fra fokusgruppen og
ekspertrådet

Veilederen ble lagt ut som toppnyhetssak på Stiftelsen SOR sin nettside (se bilde på neste side). I
tillegg har vi skrevet en artikkel om prosjektet som utgis i SOR Rapport4 i papirutgaven av februarnummeret 2016. Artiklene i papirutgaven blir etter hvert publisert på nettet. Førsteutkastet av
artikkelen er lagt ved denne rapporten i vedlegg 7.

Skjermbilde av nyhetssaken på Kardes
Facebook-side.

4

SOR Rapport er tidsskriftet til Stiftelsen SOR: www.samordningsradet.no/tidsskriftetrapport2.cfm
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Skjermbilde av SOR sin nettside der veilederen ble lagt til som toppnyhetssak i januar 2016.
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