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Abstrakt 
Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på 
förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers 
förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom 
ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. I läroplanen framgår inga givna 
sätt att lära ut orienteringsförmåga. Digitalisering i skolan är ett obligatoriskt moment 
och ska ingå i samtliga ämnen. Mot denna bakgrund har jag undersökt idrottslärares 
undervisning av orienteringsförmåga samt uppfattning om digitala läromedel utifrån 
avsikten att ta reda på hur geocaching skulle kunna blir ett digitalt läromedel för att 
utveckla elevers förmåga att orientera sig. Data har samlats in genom en enkät ställd till 
idrottslärare. Urvalet är att betrakta som subjektivt och utgör ett bekvämlighetsurval 
baserat på studiens explorativa upplägg. Resultatet har analyserats och tematiserats 
utifrån bakgrund av tidigare forskning inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse, 
digitala verktyg i idrottsundervisning och forskning om geocaching i undervisning. 
Denna explorativa studie har utvecklingspsykologi som teoretisk ansats där SAMR-
modellen för teknologi integrering i undervisning använts som verktyg vid analys av 
resultatet. Hur geocaching skulle kunna blir ett digitalt läromedel beror på rådande 
förhållanden som styr idrottslärarens undervisning, såsom idrottslärarens tolkning av 
lärande av orienteringsförmåga. Likväl resurser i form av digital teknik, kunskap och 
inte minst intresse hos idrottsläraren att bruka dessa fordras. Resultatet visar på behovet 
av en tydligt utformad undervisningsplan med genomtänkta syften om geocaching med 
framgång ska kunna integreras som digitalt verktyg i undervisning av 
orienteringsförmåga.   
 
 
Nyckelord: Digitalisering, geocaching, idrottsundervisning, orienteringsförmåga, 
läromedel. 
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Inledning  
Inom ämnet idrott och hälsa, tränas ofta sportgrenen orientering. Flera av oss har 
säkerligen sprungit med en karta i handen och letat orange-vita skärmar i skogen och 
knipsat hål i en pappersremsa. Ibland väntade vi in varandra bakom första kröken för att 
sedan tillsammans fortsätta att leta skärmar. Skärmarna hängde dessutom på samma 
plats längs slingan varje år. Denna aktivitet skulle kunna uppfattas som lärande nära 
kunskapsmålet ”att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, 
såväl med som utan digitala verktyg” det vill säga inom kunskapsområdet friluftsliv och 
utevistelse för mellanstadiet (Skolverket, 2011b, s. 51). Med handen på hjärtat – hur 
fungerar aktiviteten enligt kunskapsmålet?  
  
Att eleverna ska utveckla förmåga att orientera sig utomhus i närmiljön är det lärande 
som ska ske, och alltså vad läraren ska planera för. Aktiviteten är verktyget som läraren 
kan bruka för att eleverna ska utveckla avsedd förmåga. Således menar jag att det inte 
måste handla om traditionella orange-vita skärmar och papperskartor, det skulle lika 
gärna kunna handla om skattjakt och koordinater. Att leta skatter utomhus med hjälp av 
koordinater kallas för geocaching och är en modern digital variant av gömma nyckel 
eller skattjakt. Till detta behövs en GPS eller mobil alternativt surfplatta med 
internetuppkoppling. Jag har i tidigare kurser under min utbildning provat att geocacha 
med elever i fritidshemsverksamhet. Detta för att prova ett digitalt fenomen, vars 
egentliga syfte inte är undervisning, som just ett verktyg för lärande i fritidshemmet. 
Utifrån denna erfarenhet har en tanke vuxit fram om att göra något ytterligare inom 
skolans värld med geocaching. 
 
Det är idag skolans uppdrag att utbilda elever inom digital kompetens, i detta ingår att 
eleverna ska träna sina färdigheter i att bruka digital teknik. Detta gäller samtliga ämnen 
och ska således också tillämpas inom idrott och hälsa. Här vill jag framhålla att det 
finns ett ypperligt tillfälle att välja att göra så inom kunskapsområdet friluftsliv och 
utevistelse genom att nyttja geocaching som ett digitalt verktyg för elevers förmåga att 
orientera sig. Skolinspektionen har dessutom rapporterat om otillräcklig användning av 
IT-verktyg inom idrott och hälsa undervisningen samt bristande kvalitet inom lärandet 
av elevers orienteringsförmåga, som många gånger undervisas som ren 
orienteringsidrott (Skolinspektionen, 2012, 2018; Skolverket, 2016).  
 
En stor del av forskningen inom digitalisering av ämnet idrott och hälsa belyser 
problemet med elevers stillasittande eller brist på fysisk aktivitet, vilka kan leda till en 
ohälsosam livsstil. Digitalisering svarar då för att motivera, intressera och höja elevers 
aktivitetsgrad genom ökat deltagande. Ett exempel på forskning som belyser 
livsstilsfrågor i samband med motivation och fysisk aktivitet ses i Nation-Graingers 
(2017) studie där han belyser tillvaratagandet av ungas intressen som en främjande kraft 
mot goda levnadsvanor, främst genom ökad grad av fysisk aktivitet. Forskning om 
geocaching i undervisningssammanhang och som ett digitalt läromedel tar i regel 
avstamp i andra undervisningsämnen än idrott och hälsa, exempelvis geografi eller 
matematik. Colton Flynn och Popp (2016) samt Bragg (2014) beskriver geocachings 
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potential som läromedel i dessa ämnen utifrån aktivitetens möjlighet att ge ett 
erfarenhetsbaserat lärande som bygger på faktiska upplevelser i verkliga situationer. 
 
Ovanstående utgör mitt motiv till att introducera ett möjligt digitalt verktyg att bruka till 
att förändra lärandet inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. Genom att först 
kartlägga idrottslärarnas undervisning av elevers orienteringsförmåga samt uppfattning 
om digitala läromedel ämnar jag utifrån min undersökning kunna dra slutsatser om hur 
geocaching skulle kunna bli ett digitalt läromedel för att utveckla elevers förmåga att 
orientera sig. 
 
 
Disposition 
Examensarbetets disposition är följande: först presenteras bakgrunden till 
problemställning som utgörs av digitalisering i skolan, kunskapsområdet friluftsliv och 
utevistelse samt geocaching. Därefter följer tidigare forskning inom ovan nämnda 
områden. Vidare presenteras teoretiskt perspektiv samt centrala begrepp. Därefter 
formuleras problemet genom syfte och frågeställning. Sedan presenteras 
tillvägagångssätt för datainsamling i metod-delen. Slutligen framställs resultatet och 
analys av detta, för att sedan avslutas med en diskussion om resultat och metod.  
 
 
Bakgrund 
I detta avsnitt har jag för avsikt att beskriva de delar som gett upprinnelse till studiens 
problemställning.  
 
Digitalisering i skolan 
Att skolan digitaliseras handlar om att elevernas utbildning måste hålla jämna steg med 
den snabba teknologiska utvecklingen som försiggår i samhället i stort. Eleverna ska 
genom skolan förberedas på de utmaningar och möjligheter som ges i det samhälle de 
växer upp i genom att utveckla relevant kunskap och färdigheter (Pålsson, 2014). Till de 
kunskaper och färdigheter som anses behövas för att kunna vara en aktiv 
samhällsmedborgare idag och i framtiden hör IT-relaterad kunskap och digital 
kompetens (Hylén, 2011).  
 
I kommentarmaterialet till läroplanen förklaras innebörden av den digitala kompetens 
som grundskolans elever ska utveckla:  

 
Det handlar om att utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets 
utveckling. Det handlar också om att utveckla förmågan att använda och förstå digitala system 
och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt 
att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, med användning av digital 
teknik (Skolverket, 2017, s. 10). 
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IT är således både ett medel och ett mål i grundskolans utbildning (Hylén, 2011). I 
likhet förklarar läroplanens kommentarmaterial att digitala verktyg ska användas i 
lärandesituationer främst som redskap men att kunskapen om och hur verktyget 
fungerar i sig är ett mål (Skolverket, 2017). Läroplanen anger att det är skolans uppdrag 
att stärka elevers digitala kompetens och läraren ska ”organisera och genomföra arbetet 
så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling” 
(Skolverket, 2011b, s. 14–15). Om det digitala verktyget som brukas i undervisningen 
inte bidrar till elevernas lärande kan det rent av försämra kunskapsinhämtningen. 
Undervisningen bör därför vara väl planerad med ett tydligt syfte där det digitala 
verktyget brukas ändamålsenligt (Skolverket, 2017). Detta ställer krav på både 
huvudman, skola och lärare. Teknologi måste integreras i den pedagogiska 
verksamheten och göras till en naturlig del av såväl arbetssätt som innehåll. Därtill 
krävs resurser i form av teknologisk utrustning, digitala studiematerial och 
programvaror samt kompetensutveckling inom digitalisering för lärarna (Hylén, 2011; 
Pålsson, 2014). 
 
Lärare som lyckas bäst med att integrera digitalisering i undervisningen är de som är väl 
införstådda i styrdokumenten, framförallt läroplanen, då de kan planera undervisningen 
utifrån tydliga mål. I tillägg vet de själva hur tekniken de vill bruka fungerar (Fleischer 
& Kvarnsell, 2015). Enligt Skolverkets rapport från 2015 upplever lärare i grundskolan 
ett stort behov av kompetensutveckling inom IT. En tredjedel av lärarna i den 
undersökningen menar att de har behov av att utveckla sina baskunskaper kring IT. 
Hälften av lärarna som svarade på undersökningen har behov av att utveckla sin 
kompetens gällande bruk av IT som pedagogiskt verktyg (Skolverket, 2016).  
 
Samma undersökning i Skolverkets rapport visar också att de grundskollärare som 
använder dator, surfplatta eller smartphone, ingen eller några få gånger i sin 
undervisning, är i klar majoritet, det vill säga 88 procent av lärarna i undersökningen 
svarade detta. Endast tre procent av eleverna i undersökningen uppger att de använder 
dator, surfplatta eller smartphone alla/nästan alla eller de flesta lektioner i idrott och 
hälsa (Skolverket, 2016). Kursplanen för idrott och hälsa behandlar vilket lärande som 
ska ske inom ämnet, således vilken kunskap och vilka förmågor eleverna ska utveckla. I 
tillägg ska skolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer som formuleras i läroplanens 
två första avsnitt också tillämpas. Av den anledningen är elevens utveckling av digital 
kompetens central även inom idrott och hälsa (Skolverket, 2017). I kunskapsområdet 
friluftsliv och utevistelse för årskurs 4–6 benämns digitala verktyg som en del av 
lärandet beträffande elevers orienteringsförmåga (Skolverket, 2011b). I 
kommentarmaterialet till läroplanen anges mobiltelefoners kartfunktioner, GPS eller 
applikationer och dylikt som förslag på digitala verktyg att bruka i undervisningen för 
att träna avsedd förmåga (Skolverket, 2017).  
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Kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse i idrott och hälsa 
Läroplanens centrala innehåll formulerar undervisningens obligatoriska delar, dessa 
framställs i ämnet idrott och hälsa i tre kunskapsområden: rörelse, hälsa och livsstil 
samt friluftsliv och utevistelse (Skolverket, 2011a). I kunskapsområdet friluftsliv och 
utevistelse anges att elever i årskurs 4–6 ska få utveckla förmågor ”att orientera i den 
närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala 
verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler” (Skolverket, 2011b, s. 51). Det 
förekommer idag i idrottsundervisningen att de obligatoriska delarna under läroplanens 
centrala innehåll förväxlas med aktiviteter, istället för det lärande som ska ske. Detta 
kan leda till att sporter och modeller för idrotter att utöva får fritt spelutrymme (Larsson, 
2016).  
 
Orientering som aktivitet får ofta stå som synonym till innehållet i undervisningen av 
elevers orienteringsförmåga, trots att kunskapen som eleverna ska tillägna sig inte är 
sportgrenen orientering, utan kunskapen att orientera sig (Larsson, 2016). I sportgrenen 
orientering ska utövaren förflytta sig mellan start och mål i en bana och på vägen hitta, 
eller ta, kontroller. Banan är vanligen placerad i en park, skog eller i stadsmiljö. Till sin 
hjälp har utövaren framför allt karta, men också kompass om det är en van utövare. Det 
gäller att så fort som möjligt ta sig runt banan, hitta samtliga kontroller efter 
nummerordning och gå i mål (Svenska orienteringsförbundet, 2016). Läroplanen tar 
avstånd från sportgrenen orientering genom att benämna orienteringsförmåga som 
användbart i såväl köpcentrum som naturmiljö (Skolverket, 2011b). Språkbruket kan 
vara en orsak till att sportgrenen orientering kommuniceras framför orienteringsförmåga 
då läraren uppfattar att eleverna genom detta ges en tydlig bild av innehållet i 
undervisningen samt målet med densamma (Larsson, 2016).  
 
Skolans belägenhet ger olika förutsättningar till att undervisa i friluftsliv och utevistelse. 
Utemiljön påverkar hur och vilka aktiviteter som kan genomföras i syfte att utveckla 
avsedd förmåga (Skolverket, 2011a). Eleverna i årskurs 4–6 ska lära sig att orientera sig 
i närområdet, exempelvis i skogen eller parken bredvid skolan. För att de ska kunna lära 
sig detta behöver de också lära sig att följa kartor. Därför ingår lära om kartans tecken, 
skala och färger samt väderstrecken i undervisningen. Läroplanen nämner digitala 
verktyg i samband med lärandet av orienteringsförmågan för eleverna i årskurs 4–6, 
men inget specifikt sådant, vilket ger ytterligare utrymme för tolkning. För de äldre 
eleverna nämns i kommentarmaterialet till läroplanen att de ska lära sig bruka en GPS 
för positionering (ibid.). Sammantaget leder detta tankarna vidare till mitt val att pröva 
geocaching för att lära. 
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Geocaching 
Geocaching kan beskrivas som en modern form av skattjakt. GPS, global positioning 
system, är dess centrala verktyg och en förutsättning för aktiviteten. År 2000 gavs 
allmänheten för första gången möjlighet att bruka GPS mer ändamålsenligt. Dåvarande 
president Bill Clinton häver då den avsiktliga graderingen av GPS signaler som dittills 
gett den amerikanska militären, av säkerhetsmässiga skäl, ensam tillgång över exakta 
koordinater. Genom att öppna upp GPS systemet kan allmänheten nu nyttja 
koordinaterna till mer exakta positioneringar och detta gav upphov till geocachings 
uppkomst år 2000 (Taylor, Kremer, Pebworth & Werner, 2010).  
 
Själva namnet kommer av geo, som betyder jord på grekiska, och cache, som på franska 
kan tolkas som en gömma eller en dold plats (Geocaching.com, 2009; Taylor et al., 
2010). Geocahing kan bedrivas på olika sätt. Den korta beskrivningen av aktiviteten är 
att finna en skatt med hjälp av platsens latituder och longituder, alltså dess koordinater. 
Idag finns över 3 miljoner skatter att finna i 190 länder (Carly, 2018, 5 mars).  
 
Det krävs ett medlemskap på www.geocaching.com för att få ta del av skatterna och 
dess koordinater. Medlemskapet är i grunden kostnadsfritt, men finns även i en 
avgiftsbelagd variant där medlemmarna då får tillgång till fler funktioner. Skatterna är 
placerade utomhus av andra medlemmar. Terrängen för skatternas placering kan variera 
kraftigt och anges i form av svårighetsgrad. Vart skatterna finns syns på en karta på 
www.geocaching.com där också skattens svårighetsgrad samt koordinater framgår. 
Koordinaterna anges i en GPS-enhet och sedan navigerar man fram till skatten. En 
mobiltelefon eller surfplatta med internet kan användas som alternativ till GPS-enhet 
och brukas då som en avancerad form av kompass (Groundspeak inc, n.d). 
 
Skatten, som generellt är en behållare i varierande storlek, innehåller en loggbok där du 
noterar vem du är som funnit skatten samt dagens datum Att du funnit skatten ska också 
registrera på www.geocaching.com. Skattens ägare kan nu bekräfta ditt fynd genom att 
kontrollera skattens loggbok. Vid registrering av fynd kan skattletaren dela med sig av 
sin upplevelse i text och foton. På så sätt bildas ett mindre forum kring skatten då 
information delas mellan skattletare och skattens ägare (Lo, 2010).  
 
Skälen till att geocacha är många. Aktiviteten kan vara motivation för ökad fysisk 
aktivitet och tid spenderad utomhus, samvaro med andra eller att ta sig an ett äventyr. 
Kombinationen av att bruka modern teknik och samtidigt göra saker utomhus har gjort 
denna aktivitet populär (Geocaching.com, 2009). Det kan också vara ett verktyg till att 
upptäcka nya platser. Skatterna är i regel gömda där det finns något speciellt att se eller 
uppleva. Ett historiskt monument, en park där ett sällsynt träd växer eller utkiksplatsen 
du aldrig besökt vid stadens utkant. Skattens ägare ger i samband med att koordinaterna 
anges en kort beskrivning av platsen där skatten är gömd, på så sätt lär sig också 
skattletaren om miljön den befinner sig i (Taylor et al., 2010). 
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Det finns vissa likheter mellan sportgrenen orientering och aktiviteten geocaching. 
Själva momentet att leta något samt att bekräfta fyndet förekommer i båda. Orientering 
går mot en digitalisering då fynden idag generellt registreras på teknologisk väg, snarare 
än den hålslagare och pappersremsa som tidigare brukades. I både orientering och 
geocaching används hjälpmedel för navigering så som karta, kompass och GPS 
(Svenska orienteringsförbundet, 2016; Taylor et al., 2010). 
 
Geocaching som aktivitet kan bedrivas utan tillgång till den officiella webbsidan 
www.geocaching.com. Följaktligen gäller aktiviteten då inte att leta skatter via 
www.geocaching.com som medlemmarna där gömt och angett positioner till. En variant 
är att på egen hand gömma en skatt i naturen, via en GPS enhet notera dess koordinater, 
ge skattletaren koordinaterna att ange i en GPS mottagare och slutligen ge skattletaren i 
uppdrag att navigera till skatten (Lo, 2010). Detta är ett alternativt sätt att utöva skattjakt 
med GPS utifrån grundprincipen i geocaching.  
 
 
Forskningsöversikt 
I detta avsnitt ämnar jag redogöra för befintlig forskning vald utifrån studiens syfte (se 
sökvägar i bilaga 1). Forskningsöversikten presenteras tematiskt utifrån tre områden: 
kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse, digitala verktyg i idrottsundervisning samt 
geocaching i undervisning.  
 
Forskning om kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse 
Eftersom intresset för denna studie framför allt riktar sig mot undervisning av elevers 
orienteringsförmåga, som en del av kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse i 
läroplanen, har jag främst utgått från nationell forskning inom området i detta kapitel. 
Forskarna belyser främst olika problem inom undervisningen utifrån lärare, resurser och 
själva pedagogiken för att förmedla kunskap inom friluftsliv och utevistelse. 
 
I sin licentiatuppsats beskriver Nilsson (2014) skillnaden mellan att kunna orientera, 
som då ses som en färdighet, och sporten orientering, som beskrivs som en idrottsgren. 
Undervisningen av denna färdighet tycks stagnerat både till innehåll och form vilket 
leder dels till att eleverna upplever den som ointressant, dels till att kunskapskravet inte 
uppfylls av eleverna, menar Nilsson. I tillägg ges eleverna få tillfällen att träna 
förmågan. Nilsson fokuserar i sin uppsats på vad elever måste ha vetskap om för att 
kunna orientera sig med hjälp av kartor. Hon menar att planeringen av undervisningen 
bör vila på ett resonemang kring elevers tidigare erfarenheter och befintliga kunskaper 
där läraren med kritisk blick granskar förmågan som ska utvecklas och vilka potentiella 
problem eleverna kan stöta på. Nilsson konstaterar att svårigheter eleverna uppvisade 
var att kunna relatera kartans symboler och färger med de verkliga föremål de mötte i 
naturen och vise versa. Detta framstod som en utmaning för eleverna då de med kartans 
hjälp och iakttagelser i naturen skulle positionera sig (ibid.). 
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I en artikel av Backman (2008) förklaras undervisningen inom kunskapsområdet 
friluftsliv och utevistelse som problematisk och tolkningsbar utifrån läroplanens 
beskrivningar av kursplanen för idrott och hälsa. Decentralisering benämns som en 
orsak till detta. Lärare uppfattar läroplanens beskrivningar utifrån egna tolkningar av 
begreppen och utformar den praktiska undervisningen därefter, vars innehåll då ofta 
leder till att undervisningen struktureras som aktivitet, menar Backman. Kunskapen 
inom friluftsliv och utevistelse framhålls inte när lärande övergår till en aktivitet, 
exempelvis när orienteringsförmåga blir orientering. Backman redogör också för hur 
kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse tilldelas begränsat med utrymme inom 
undervisningen av idrott och hälsa och att eleverna till följd av detta ej har fullgoda 
kunskaper inom kunskapsområdet. Till detta resonemang knyter Backman samman att 
friluftsdagar inte längre nämns i nuvarande läroplan och att friluftsdagar är avhängigt 
skolans intresse och resurser (ibid.). 
 
I likhet med Backman (2008) menar Annerstedt (2008) att decentralisering gjort att 
kursplaner idag utformas lokalt av lärarna själva utifrån tolkningar av begreppen i 
läroplanen. Läroplanen formulerar övergripande mål och syften och på lokal nivå tar 
läraren ansvar för innehåll och metod av undervisningen. Detta gap mellan läroplanens 
föreskrifter och den egentliga idrottsundervisningen kan skapa problem menar 
Annerstedt och pekar på framför allt bollspel men också konditionsträning, löpning och 
gymnastik som exempel på aktiviteter som dominerar idrottsundervisningen, utan att 
nämnas i läroplanen. Lärande genom vissa aktiviteter som faktiskt nämns i läroplanen 
tycks oviktigt i verkligheten då de ges lite eller inget utrymme, exempelvis dans, 
simning, att orientera och aktiviteter utomhus. Annerstedt menar också att undervisning 
av idrott och hälsa som bedrivs som rent utövande av en sport eller aktivitet är ett 
uttryck för avvikelsen mellan läroplanens avsikt med lärandet och lärarens 
undervisning, vilket visar två problem inom undervisningen av idrott och hälsa (ibid.).  
 
Till skillnad från Annerstedt (2008) framhåller Backman (2011) i en annan artikel att 
alltför tydliga syften och mål med friluftslivsundervisning från läroplanens sida kan 
verka kontraproduktivt och hämmande för idrottsläraren som förstår att anpassa den 
efter skolans lokala förutsättningar. Backman har kartlagt idrottslärares uppfattning om 
friluftsliv och utevistelse. Hur idrottsläraren bedriver undervisning i friluftsliv beror på 
en rad faktorer: dennes uppfattning av innehåll och mål i läroplanen, grad av samarbete 
med andra lärare samt skolans resurser och dess belägenhet. Även idrottslärarens egna 
erfarenheter och förståelse av begreppet friluftsliv är av betydelse menar Backman för 
hur denne bedriver undervisning i kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse (ibid.). 
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Forskning om digitala verktyg i idrottsundervisning 
Inom detta område har vissa forskare belyst skälen till att nyttja digitala verktyg i 
idrottsundervisning. Andra forskare har istället belyst själva villkoren och hur 
tillämpningen i praktiken fungerar. 
 
Mears, Sibley och McKethan (2012) framhåller i en artikel att idrottslärare, jämfört med 
lärare som undervisar i klassrum, ligger efter i nyttjande av teknologi i undervisning. 
Ägarantalet bland eleverna ökar ständigt beträffande mobiltelefoner och surfplattor 
vilket författarna menar idrottsläraren kan dra nytta av. Författarna betonar att 
applikationer för träningsprogram, exempelvis konditions- eller styrketräning, kan vara 
ett bra hjälpmedel för idrottsläraren att motivera eleverna, ge dem personliga mål och 
feedback med, samt att få syn på elevernas faktiska aktivitets- och prestationsnivå. 
Eleverna lär sig därtill nyttja digitala verktyg och tekniska lösningar att tillämpa inom 
nya områden (ibid.).  
 
Även Bruno (2018) påvisar elevers nyttjande av digitala medier som något 
idrottsundervisningen behöver hålla sig ajour med i syfte att kunna utmana, skapa 
lustfyllt lärande, motivera och uppmuntra eleverna till deltagande genom. I sin artikel 
lyfter hon Pokémon Go som ett exempel på en digital aktivitet populär bland barn och 
unga som kan integreras i idrottsundervisningen. Genom Pokémon Go får eleverna lära 
sig använda en GPS då de navigerar fram utomhus på jakt efter Pokémons att fånga. 
Bruno menar att idrottsläraren behöver omfamna elevers intressen och inse att dagens 
elever växer upp omgiven av digital teknik och att det är en del av deras vardagliga liv. 
Det är en fråga om hur, snarare än om, digital teknik och applikationer ska brukas i 
idrottsundervisningen menar hon (ibid.).  
 
Denna fråga nyanseras av forskarna Bodsworth och Goodyear (2017) som har undersökt 
vilka möjligheter och hinder det finns med att använda digital teknik inom 
idrottsundervisning. Syftet med integreringen ska vara som med all undervisning, att 
optimera lärandet hos eleverna. För eleverna nämns okunskap i bruk av den tekniska 
utrustningen i lärandesyfte samt att kunna samarbeta kring denna som hinder. Det som 
kan hindra läraren att bruka digital teknik är resurser i form av utrustning, pengar och 
tid. Även lärarens kompetens beträffande tekniken tillhanda, samt dennes ointresse och 
ovilja att förändra undervisningsmetod och bruka digital teknik i undervisningen, ses 
som hinder. Bodsworth och Goodyear menar att lärare som visar motstånd till tekniska 
lösningar i undervisningen endast brukar dessa för att det krävs av dem, inte med 
elevernas lärande i åtanke. Om digital teknik ska göra någon faktiskt nytta för att stödja 
elevers lärande krävs eftertanke och medveten planering av den pedagogiska processen. 
Då kan möjligheter så som engagemang, motivation, utveckling av kognitiva och 
motoriska förmågor samt stöd för läraren i sin bedömning uppstå (ibid.). 
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I likhet med Bodsworth och Goodyear (2017) redogör Quennerstedt et al. (2015) genom 
sin forskning för möjligheter med att bruka digital teknik i idrottsundervisningen, här 
utifrån ett specifikt syfte. Exergames är ett så kallas aktivt tv-spel som bygger på 
deltagarens kroppsrörelse, exempelvis genom dans. Tv-spelen förespråkas som verktyg 
att bruka i idrottsundervisning i syfte att öka elevers fysiska aktivitet. Forskarna 
hänvisar till vikten av att ta tillvara på elevernas intressen när det kommer till att 
utveckla idrottsundervisningen, och i detta fallet motivera eleverna till att vara mer 
fysiskt aktiva (ibid.). Gibbs (2014) har i sin licentiatuppsats också fokuserat på 
Exergames, men utifrån om det kan brukas i idrottsundervisning i syfte att utveckla 
elevers rörelsekvaliteter beträffande dans. Hon framhåller att vad eleverna lärde och 
vilka rörelsekvaliteter de utvecklade var avhängigt av hur tv-spelet brukades i 
undervisningen. I likhet med Bruno (2018) poängterar Gibbs (2014) att hur lärare och 
elever använder den digitala tekniken är avgörande för om och hur lärande uppstår.   
 
 
Forskning om geocaching i undervisning 
Forskare har inom detta område främst belyst hur geocaching kan brukas inom flera 
användningsområden som ett lärandeverktyg i undervisningssammanhang. Andra 
forskare har istället belyst vilka effekter geocaching kan ge inom undervisning.  
 
Stillasittandet bland dagens barn och unga ökar. Detta kan i kombination med låg nivå 
av fysisk aktivitet och dåliga matvanor leda till en ohälsosam livsstil menar forskarna 
Battista och West (2018). I sin artikel har de fokuserat på huruvida geocaching, som en 
populär aktivitet bland unga, kan användas i syfte att öka elevernas nivå av fysiska 
aktivitet på idrottslektioner. Det man vill åt är pulshöjande aktiviteter som skulle kunna 
verka som medel för konditionsträning. Dock finns inget som tyder på att geocaching 
skulle fungera som verktyg för att avsevärt öka elevers aktivitetsnivå då eleverna endast 
går i jakt på skatter, förklarar Battista och West. Snarare handlar det om att intresset för 
att vara utomhus växer i kombination med bruk av digital teknik som då gör det roligare 
att promenera. Således har inte geocaching någon aktivitetshöjande effekt annat än att 
eleverna går något mer än tidigare (ibid.).  
 
Geocaching benämns som en mångsidig aktivitet vars egenskaper gör att aktiviteten kan 
passa in som undervisningsverktyg i ett flertal ämnen i skolan och verka 
gränsöverskridande mellan dessa menar forskare. I en artikel av Elwood Schlatter och 
Hurd (2013) beskriver de skoluppgifter som kan utformas inom matematik, teknologi 
och historia där geocaching är verktyget som brukas för att lösa uppgifterna. 
Exempelvis kan skattens koordinater ges som svar på matematiska tal eller skattens 
lokalisering ge information om historiska händelser som utspelade sig på platsen. I 
likhet påtalar Matherson, Wright, Inman och Wilson (2008) geocaching som en 
möjlighet att förflytta lärandet ut ur klassrummet. På så vis kan eleverna uppleva och 
göra egna erfarenheter utifrån verkliga situationer. Geocaching kan koppla teoretisk 
undervisning med faktiska upplevelser, som i exemplet ovan där historiska platser 
besöks (ibid.).  
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Även Brown, Hughes, Crowder och Brown (2015) påvisar geocachings 
användningsområde som mångfacetterat. Forskarna menar att språkträning såväl som 
naturvetenskap och geografi är utmärkta ämnen till att bruka geocaching som 
lärandeverktyg i. Eleverna utvecklar sina förmågor i takt med de utmaningar de möter i 
aktiviteten. De kan lära nya ord och termer, upptäcka naturen och observerar djur- och 
växtliv såväl som att träna sig i att använda teknisk utrustning. Brown et al. poängtera 
att geocaching också ger eleverna möjlighet att lära i egen takt efter sina förutsättningar 
och är därför utmärkt för att individanpassa undervisning med (ibid.).  
 
Icke ämnesspecifika förmågor, såsom att lära sig samarbeta, ledarskap, kritiskt 
tänkande, problemlösning, använda digital teknik eller förstå och följa instruktioner, kan 
också utvecklas hos eleverna genom att bruka geocaching som lärandeverktyg menar 
Elwood Schlatter och Hurd (2012). De framhåller också att kartkunskap, navigation via 
koordinater och geografiska förhållanden framställs som tänkbara lärandeområden 
(ibid.). I likhet tar Mears et al. (2013) upp geocaching ur synpunkten att aktiviteten 
förutsätter en viss kompetens hos deltagaren gällande kartor och kompass. Positionering 
och avståndsbedömning är centrala inslag i aktiviteten som bygger på att deltagaren kan 
läsa av kartor och med hjälp av kompass eller GPS navigera till skatters positioner via 
dess koordinater (ibid.). Geocaching framställs av forskare således både som ett medel i 
undervisning att utveckla diverse förmågor kopplade till kartor och navigering, men 
samtidigt som en aktivitet där dessa förmågor är avgörande för deltagarens prestation.  
 
 
Sammanfattning av tidigare forskning 
Forskningsöversikten visar att det finns problematik inom undervisningen av elevers 
förmåga att orientera sig. Lärandet av denna förmåga är en del av ämnet idrott och hälsa 
som ideligen övergår till att undervisas som en ren aktivitet, nämligen orientering. En 
orsak till detta är att uppfattningen om vad och hur eleverna ska lära inte är enhetlig. 
Detta beror framför allt på idrottslärares tolkning av kunskapsmålen i läroplanen och 
skolans resurser, men också idrottslärarens intressen och erfarenheter spelar en 
avgörande roll. Således är studiens syfte påverkat av hur idrottsläraren ser på vad denne 
ska lära ut och hur detta ska gå till. Idrottslärares uppfattning om digitalisering 
angående lärandet av elevers orienteringsförmåga influeras av vad denne menar att 
orienteringsförmåga är.  
 
Det framgår också av forskningsöversikten att de främsta skälen till att bruka digitala 
verktyg i idrottsundervisning är för att skapa motivation hos eleverna samt uppnå 
specifika syften. Yttre villkor dikterar bruket av digital teknik i idrottsundervisningen 
där skolans resurser åter igen blir avgörande tillsammans med idrottslärarens intresse, 
engagemang och användarkompetens i det digitala verktyget. Hur den praktiska 
tillämpningen planeras och utförs avgör om lärande uppstår hos eleven. Med bakgrund 
av detta förstås studiens syfte som en direkt följd av idrottslärarens inställning till 
digitalisering av undervisning utifrån dennes intresse och kompetens att arbeta med 
digitala verktyg i undervisning.  



 

11 

Slutligen visar forskningsöversikten att geocaching kan brukas som ett verktyg för 
lärande inom flera områden i skolan. Både ämnesspecifik och mer obunden kunskap 
kan framställas genom att bruka geocaching som verktyg för lärande. Grundfunktionen, 
att navigera med en GPS till en specifik plats utifrån dess koordinater, är inte bara ett 
sätt för eleverna att träna sin digitala kompetens, det ger också eleverna möjlighet att 
utveckla förståelse för kartor, avstånd och geografiska förhållanden. Studiens syfte ska 
förstås mot bakgrund av vilka effekter som geocaching kan ge om det brukas som ett 
verktyg i undervisning. Vad idrottsläraren vill uppnå med undervisningen och på vilket 
sätt denne vill undervisa påverkar om geocaching kan användas som läromedel gällande 
elevers förmåga att orientera sig.  
 
Det bidrag min studie kan ge till etablerad forskning är en utvärdering av ett möjligt 
verktyg som kan användas för att nå ett specifikt kunskapsmål inom ämnet idrott och 
hälsa för elever i årskurs 4–6. Geocaching kan vara ett tänkbart verktyg till att bedriva 
undervisning beträffande elevers förmåga att orientera sig ur ett annat perspektiv än som 
orientering. Som ett digitalt alternativ till sportgrenen orientering framställer jag 
geocaching som ett undervisningsverktyg inom idrott och hälsa och gör på så vis ett 
försök att bidra till utveckling inom digitalisering av lärande.  
 
 
Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt vill jag beskriva min teoretiska ansats samt centrala begrepp inom valt 
teoretiskt perspektiv. Jag presenterar också en modell som ska användas i analys. 
 
Kognitivism, utvecklingspsykologi och Piaget 
Kognitivismen inom lärandetraditionerna tar fasta på tänkandets betydelse för lärandet. 
Det mentala är centralt inom kognitivismen och utveckling av lärande beskrivs genom 
minnet, människans medvetenhet och mentala processer (Säljö, 2016). Inom detta 
teoretiska perspektiv kom människan att liknas vid en dator och benämnas genom den 
beskrivande förklaringen som ”en informationsbehandlande varelse” där centrum för 
tänkandet och processen i sig studerades (Säljö, 2010, s. 55).  
 
Inom detta teoretiska ramverk påträffas utvecklingspsykologen Jean Piaget. Där 
återfinns ett synsätt som fokuserar på individen. Lärande betraktas som en individuell 
mental process, eller om man så vill, konstruktion. Piaget var framför allt intresserad av 
att förklara hur kunskap skapas. Han betonar människans tankeförmåga när han 
förklarar hur kunskap uppstår i samverkan mellan människa och omgivning (Säljö, 
2010). Piaget förespråkade den barncentrerade pedagogiken där han hävdade att barnets 
kunskap och lärande uppstod i barnets egna aktiviteter. Det aktiva barnet skulle genom 
egna iakttagelser, påverkade av stimulans och tid, själv kunna skapa sig en logisk bild  
av hur saker och ting hänger ihop och fungerar. Barnets tankevärld intresserade Piaget 
som menade att barn, likt vuxna, tänker väl utvecklade tankar och är en logisk varelse. 
Det självstyrande barnet, som Piaget teori gav upphov till, lär tillsammans med andra 
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barn i aktiviteter styrda av dem själva då de utforskar världen för att kunna svara på 
frågor om den (Säljö, 2016).  
 
Piaget ansåg följaktligen att barnets utveckling av kunskap bistods av dess handlingar. 
Han intresserade sig för att skapa generell förståelse av kunskapens natur och hur 
kunskap kan erhållas (Nilholm, 2016). Barnets förmågor uppkommer när de undersöker 
och gör erfarenheter om sin omgivning, både fysiskt och mentalt, genom ett aktivt 
engagemang. Lärandet och barnets utveckling är på så vis en följd av barnets egna  
erfarenheter (Säljö, 2010). Läraren i Piagets lärandeteori ska uppmuntra barnet att på 
egen hand upptäcka för att lära och skapa förståelse. Barnet lär och utvecklas då läraren 
tar ett steg tillbaka och passivt stöttar barnets aktiviteter (Säljö, 2016). Undervisning 
som låter eleverna laborera, själva upptäcka, vara nyfikna och som förkastar utantill 
inlärning där elevens förståelse inte spelar någon roll, är helt i linje med vad Piaget ville 
se i skolan. Piagets form för undervisning kan idag ses i exempelvis grupparbeten eller 
lärandeformer med hög elevaktivitet och självstyre. Hans teori handlade inte om hur 
aktiviteter lär barn, utan hur barnen lär sig genom sina aktiviteter (Säljö, 2010). 
 
Ovanstående text beskriver utgångspunkten för min teoretiska ansats. I denna teoretiska 
inramning tar jag stöd hos Piaget då han specifikt framhåller sättet barn lär genom och 
knyter an detta till studiens syfte och frågeställning då jag ämnar utreda hur geocaching 
kan blir ett läromedel gällande elevers förmåga att orientera sig och på så vis ett sätt för 
eleven att lära sig genom. I tidigare presenterad forskning framgår att geocaching när 
det används i undervisning ger möjlighet för eleverna att göra egna praktiska 
erfarenheter genom egna upptäckter (Matherson et al., 2008). Detta är i likhet med 
Piagets självstyrande barn ett lärande barnet gör på egen hand då det genom ett aktivt 
engagemang undersöker omgivningen (Säljö, 2010, 2016). Geocaching inom 
undervisning framställs också som ett verktyg som kan anpassas efter individen. Eleven 
lär i sin egen takt och utvecklar förmågor i de utmaningar den möter (Brown et al., 
2015). Inom Piagets utvecklingspsykologi är lärandet en individuell process och 
förmågor uppkommer i de erfarenheter barnet gör genom sina upptäckter och aktiviteter 
(Säljö, 2010, 2016).  
 
Eleverna i årskurs 4–6 ska utveckla förmåga att orientera sig utifrån kartor (Skolverket, 
2011b). Således ett lärande som i likhet med teorin om det självstyrande barnet, 
förutsätter en aktiv insats från eleven själv för att kunskap ska uppstå. Eleven gör också 
praktiska erfarenheter utifrån teori i undervisningen, exempelvis lär karttecken i 
klassrummet och tittar sedan på företeelsen i naturen (Nilsson, 2014). SAMR-modellen 
(se sida 13) knyter an till den teoretiska ansatsen genom att verka för en positiv 
utveckling av elevers lärande utifrån nya undervisningsmetoder och således ett nytt sätt 
att lära genom. Elevprestationen ökar desto högre upp i modellen formen för 
undervisning kommer (Puentedura, R. R, 2012, 19 januari). Geocaching i undervisning, 
med sin höga grad elevaktivitet, kan vara ett möjligt verktyg till förbättrad 
kunskapsinhämtning och ett nytt sätt för elever att lära sig orienteringsförmåga genom.  
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Teknologi integrering i undervisning genom SAMR-modellen 
Nya medier kan ge nya förutsättningar beträffande undervisning av ett ämne i skolan. 
En undervisningsform kan utvecklas genom SAMR-modellen, skapad av Ruben 
Puenteduras. Modellen avser att beskriva hur traditionella undervisningsmetoder genom 
digitala medier kan förändras och ges ny innebörd i syfte att påverka både lärarens 
undervisning och elevens lärande på ett positivt sätt (Gelfgren, 2014). 
Utvecklingsprocessens fyra steg beskrivs nedan i figur 1.  

 
Figur 1. Puenteduras SAMR-modell (2015). Fritt översatt och bearbetad av författaren.  
 
SAMR står för substitution, augmentation, modicifaction och redefinition. I följande 
text ersätter jag dessa termer till ersättning, förstärkning, förändring och omdefiniering 
(Puentedura, R. R, 2015, 14 oktober). Ersättningsnivån i modellen innebär att arbetet i 
skolan utförs som vanligt, fast med ny teknik. Själv uppgifterna förblir desamma och 
lärandeprocessen förbättras ej. För att avgöra om undervisningsformen befinner sig på 
denna nivå kan man fråga: Vad är fördelen med att byta ut tekniken till ny? Nästa steg, 
förstärkning, betyder att den nya tekniken som brukas effektiviserar skolarbete, men 
utan att lärandet förändrats eller lärandeprocessen förbättrats. För att bestämma om 
undervisningsformen är på denna nivå i modellen kan man fråga: Har jag tillfört något 
till ursprunglig uppgift som inte den förra tekniken tillät? Modellens första två nivåer, 
ersättning och förstärkning, utgör tillsammans en förbättring av undervisningsmetod 
och kunskapsinhämtning (Almén, 2013; Kroksmark, 2013; Puentedura, R. R, 2012, 19 
januari). 
 
Modellens förändringsnivå innebär att både undervisningen och lärandet förändras då 
den nya tekniken gör att uppgifter kan utformas på nya sätt. För att avgöra om 
undervisningsformen befinner sig på denna nivå kan man fråga: Hur har den 
ursprungliga uppgiften förändrats? Är den förändringen beroende av nya tekniken? 
Modellens sista nivå, omdefiniering, betyder att nya uppgifter och arbetssätt skapas, ny 
kunskap produceras och lärandet uppstår när digitalisering används på kreativa sätt. 
Tillsammans utgör modellens sista två steg en omvandling av undervisningsmetoder 
och kunskapsinhämtning (Almén, 2013; Kroksmark, 2013; Puentedura, R. R, 2012, 19  
januari).  
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En av poängerna med modellen är att påvisa att elevprestationer ökar desto högre upp i 
modellen undervisningsformen kommer. Modellens två första steg påverkar inte 
kvaliteten på undervisningen nämnvärt och ingen förbättring, eller försämring, sker. 
Detta inträffar om ny teknik brukas på samma sätt som traditionella verktyg, exempelvis 
bok och penna (Almén, 2013; Kroksmark, 2013). För att lyckas med digitalisering krävs 
nytänkande beträffande arbetssätt och undervisning. Ny teknik i undervisning förändrar 
förutsättningar och det blir därför avgörande att undersöka nya perspektiv och 
möjligheter som digitalisering av undervisning kan ge upphov till (Diaz, 2012).  
 
Jag tar utgångspunkt i modellen för att undersöka om geocaching kan användas som ett 
digitalt läromedel i ämnet idrott och hälsa beträffande elevers orienteringsförmåga. Min 
avsikt är att kunna skatta in geocaching i modellen och på så vis analysera dess potential 
som digitalt läromedel.  
 
 
Syfte och Frågeställning 
Jag vill kartlägga idrottslärarnas undervisning av elevers orienteringsförmåga samt 
idrottslärarnas uppfattning om digitala läromedel. Detta för att dra slutsatser om hur 
geocaching skulle kunna bli ett digitalt läromedel för att utveckla elevers förmåga att 
orientera sig. Syftet är således att kartlägga idrottslärares undervisning av elevers 
orienteringsförmåga och deras uppfattning om digitala läromedel. 
 

 Hur skulle geocaching kunna bli ett digitalt läromedel gällande lärande av 
orienteringsförmåga? 
 

 
Metod 
Avsikten med detta avsnitt är att presentera valt tillvägagångssätt vid datainsamling 
samt förklara och motivera överväganden som gjorts vid val av metod. 
 Val av metod 
För att uppnå studiens syfte och kunna besvara dess frågeställning har jag valt att 
använda mig av frågor med hög grad av struktur ställda till respondenter via dator. 
Enkät benämns av Bryman (2006) som en variant av strukturerad intervju där 
respondenten själv besvarar frågorna utan forskaren närvarande. Det finns flera orsaker 
till att jag valde elektronisk enkät som datainsamlingsmetod. För det första hade jag för 
avsikt att visa en film om geocaching för att ge oinvigda en inblick i aktiviteten. Filmen 
fanns med i frågeformuläret i form av en länk som respondenten uppmanades titta på 
vid svarstillfället. En annan orsak till att jag valde att ställa mina frågor i en enkät var att 
underlätta datainsamlingen avseende tidpunkt för respondenterna. Frågeformuläret 
sändes till respondentens mail och denne ombads besvara detta inom tio dagar. På så vis 
gavs respondenten förfogande över själva tidpunkten för besvarandet av enkäten. 



 

15 

Något som ytterligare påverkade mitt val beträffande datainsamlingsmetod var 
frågornas karaktär. Jag skulle inte gå så långt som att säga att det är frågor av känslig 
natur, men det kan röra sig om frågor som är personliga eller avspeglar respondentens 
åsikter. I ett försök att säkerställa ärliga svar från respondenterna och undvika den 
intervjuareffekt som kan uppstå när respondenter försöker ge en förskönad bild av sig 
själva, ansåg jag att mailade frågor som besvaras av respondenten utan min närvaro, 
skulle kunna motverka denna eventuella skevhet (Bryman, 2006).  
 
Ovan har jag redogjort för mina motiv till att bruka en metod som återfinns inom den 
kvantitativa forskningen beträffande datainsamling. Jag vill framhålla att frågorna i 
enkäten bestod av både öppna (icke-strukturerade) och slutna (strukturerade) frågor 
således med både fast svarsalternativ och utan svarsalternativ där respondenten istället 
uppmanades att själv avge ett svar (Trost & Hultåker, 2016). De öppna frågorna har 
formulerats i syfte att fungera som ersättning för strukturerade intervjufrågor och bidrar 
således till kvalitativa former av svar och metod (Bryman, 2006). Jag ämnade 
kombinera bakgrundsfrågor av saklig karaktär med fasta svarsalternativ med öppna 
frågor som gav utrymme till respondenten att uttrycka sin personliga erfarenhet på ett 
mer ingående sätt.  
 
Även tidsramen för examensarbetet har motiverat bruk av frågeformulär via dator. 
Syftet och frågeställningen är av den karaktären att flertalet respondenter med bred 
kunskap och erfarenhet i ämnet bäst intervjuades på opersonlig väg för att möjliggöra 
ett svar som lösning på ställd fråga. Kvalitativ metod i form av exempelvis intervju är 
tidskrävande beträffande förberedelse, genomförande och bearbetning (Olsson & 
Sörensen, 2011). Min avsikt var att minst 10 respondenter skulle delta i undersökningen 
och då blev också tid en avgörande faktor för val av datainsamlingsmetod.  
 
Studien utgörs således av en kombination bestående av både kvantitativa och kvalitativa 
inslag där en kvantitativ metod brukats för att generera kvalitativ data.  
 
 
Urval och avgränsningar 
Populationen, således vilka jag valt att vända mig till i min studie (Trost & Hultåker, 
2016) utgörs av lärare som undervisar ämnet idrott och hälsa till elever på mellanstadiet 
(årskurs 4–6) i en större stad och tre mindre tätorter. Grunden till urval av studiens 
undersökningspopulation är icke-sannolikhetsurval, det vill säga ett urval som är 
påverkat av mig. Det beror på att jag själv fattat beslut om vilka rektorer jag kontaktat 
för att söka kontaktuppgifter till idrottslärare genom. Rektorerna i frågan har sedan 
beslutat att ge mig idrottslärarens kontaktuppgifter eller ej. Således har inte alla 
idrottslärare haft lika stor chans att bli utvalda i urvalet och urvalet har därför inte skett 
slumpmässigt. En annan orsak till att jag valt icke-sannolikhetsurval är för att urvalet 
har varit just svårt att kontakta (Denscombe, 2016).  
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Den metod jag valt för att välja ut personer till urvalet, alltså vilken urvalsteknik som 
använts, skapar ett subjektivt och ett bekvämlighetsurval. Från populationen 
idrottslärare som undervisar mellanstadieelever skapas genom rektorernas kontaktvägar 
ett subjektivt urval. Det betyder att jag medvetet sökt kontakt med just denna mindre 
skara personer med särskild expertis utifrån deras relevans för ämnet och möjlighet att 
bidra till värdefulla data, och kan inte hävda ett slumpmässigt urval. Deras erfarenhet 
av, samt kunskap om ämnet, ansåg jag avgörande för den utgång av kvalitativ 
information jag sökte efter i min studie (Denscombe, 2016). Nästa urval från 
populationen idrottslärare som undervisar mellanstadieelever är av formen 
bekvämlighetsurval och kom av de idrottslärare jag fick kontakt med genom mina 
kamrater. Det betyder att jag med avsikt valt personer som fanns tillgängliga vid 
undersökningstillfället. Idrottslärarna i frågan råkar vara bekanta med kamrater till mig 
och blev därför tillfrågade att delta (Bryman, 2006). En annan orsak till att ett 
bekvämlighetsurval tillämpades var mina resurser, så som tid och tillgång till potentiella 
respondenters kontaktuppgifter, som jag upplevde som begränsade (Denscombe, 2016). 
 
Urvalet medför att min studie får ett explorativt syfte, vilket innebär att urvalet gett mig 
möjlighet till skapande av information och förståelse, snarare än att generera ett tvärsnitt 
av populationen. Det betyder också att jag vänt mig till färre personer som utifrån sin 
erfarenhet och expertis bidragit till en mer djupgående undersökning på grund av deras 
informativa karaktär som urval. Kvalitativ data skapas i form av nya idéer eller 
antaganden då explorativt urval brukas som metod vid undersökningar av områden som 
tidigare inte getts synnerligen efterforskning. Ett explorativt urval skapas med fördel 
genom en subjektiv urvalsprocess (Denscombe, 2016). 
 
Jag har avgränsat min studie till att beröra grundskolor belägna i en större stad och tre 
mindre tätorter i mellersta Sverige. Att jag valt att fokusera på lärare som undervisar i 
mellanstadiet beror främst på det centrala innehållet i läroplanen som tydligt formulerar 
lärande i orienteringsförmåga både i samband, men också utan, digitala verktyg 
gällande årskurs 4–6 (Skolverket, 2011b).  
 
 Datainsamling 
För att få tillgång till kontaktuppgifter till idrottslärare kontaktade jag biträdande 
rektorer för grundskolor där årskurs 4 – 6 fanns representerade. Via respektive 
kommuns webbsida fann jag aktuell information om skolan och kunde därigenom bilda 
mig en uppfattning om skolans årskurser. Jag fann totalt 35 skolor som stämde överens 
med kriterierna och kontaktade skolornas biträdande rektorer. Dessa gavs information 
om studien och jag bad om mailadresser till lärare ansvarig för idrottsundervisning av 
elever på mellanstadiet på dennes skola. Av dessa 35 fick jag svar från 14, vilket således 
resulterade i 14 idrottslärare att kontakta för att bjuda in att delta i studien. 
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Jag hörde mig också för bland vänner och bekanta om de möjligen kunde hjälpa mig 
med kontaktuppgifter till idrottslärare undervisandes i mellanstadiet som de i sin tur 
kände till. Detta resulterade i ytterligare 12 idrottslärare för mig att kontakta. 
Sammanlagt kontaktade jag via mail 26 idrottslärare och informerade dem om studien 
och bjöd in dem att delta (se inbjudan i bilaga 2). Av dessa 26 svarade 16 att de kunde 
tänka sig att delta. 
  
Enkäten utformades i verktyget Google formulär där 16 frågor av typen slutna och 
öppna kombinerades tillsammans med en länk till en film jag själv gjort. Filmen var av 
informativ karaktär och gjordes i syfte att ge grundläggande information om 
geocaching. Jag filmade med en surfplatta hur jag med hjälp av en GPS i min mobil 
navigerar till en skatt och ger också information om geocaching som aktivitet. Filmen 
redigerade jag sedan i programmet iMovie till 3 minuter och 40 sekunders längd (se 
bilaga 3 för frågeformulär samt länk till film). Filmen fanns med i frågeformuläret som 
en länk mellan fråga 12 och 13, och respondenterna uppmanades då se filmen för att 
därefter besvara de slutliga frågorna.  
 
Frågorna i enkäten formulerades utifrån studiens syfte och för att lösa dess 
problemställning, således ska dessa i en operationaliseringsprocess gå att mäta utifrån 
materialinsamlingen som gjorts (Bryman, 2006). Bakgrundsfrågor om idrottsläraren 
själv samt dennes arbetsplats och undervisningsmetod formulerades för att ge en bild av 
nuläget och kartlägga idrottslärarnas undervisning av elevers orienteringsförmåga. Jag 
formulerade också bakgrundsfrågor relaterade till idrottslärarens uppfattning om digitala 
läromedel. Dessa två bakgrundsområden syftade till att efter respondenterna sett filmen 
om geocaching vara upprinningen till följdfrågor om geocaching som potentiellt digitalt 
läromedel av elevers orienteringsförmåga. Dessa frågor var formulerade utifrån SAMR-
modellen för teknologi integrering. Piagetes teori uppfattade jag som ett passande 
redskap för min studie och tog fasta på hur geocaching skulle kunna bli ett sätta att lära 
orienteringsförmåga genom. Enkäten är utformad för att kunna besvara studiens syfte 
och frågeställning med utgångspunkt i Piagets framställande av olika sätt barn lär på. I 
denna studie representerade geocaching ett läromedel och jag såg det som ett, av många, 
sätt att lära på. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
Kvale (2009, refererad i Brinkkjær & Høyen, 2013) förklarar värdering av kvalitativ 
forskningsgiltighet (validitet) utifrån tre krav: utformning och genomförande av 
forskningsprocess, kommunikation och dokumentation. Det betyder att forskaren i 
analysdelen av forskningsprocessen anlagt ett objektivt kritiskt perspektiv där 
tolkningar och uppfattningar utgår från sakligt resonemang. Bakomliggande teoretiska 
överväganden, samt att forskaren i första hand har fokuserat på undersökningens mål, 
vad som ska undersökas och varför, leder till val av metod.  Kommunikationen mellan 
inblandade parter ger upphov till den nya kunskapen och är därför ett mått på validitet i 
kvalitativ forskning. Tydlighet ska råda i kommunikationen så att argument och 
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tolkningar i dialog kan ge upphov till att kunskap kan utvecklas. Slutligen kan 
dokumentationskravet förstås som att sammanställa resultatet och göra därefter. För 
vad, vart och varför resultatet av undersökningen är betydelsefullt blir värt att notera om 
studien ska värderas ha god validitet (ibid.).  
 
Jag har gjort överväganden i min studie i förhållande till dessa krav. I analysdelen har 
jag utgått från resultatet och försökt tolka detta utifrån studiens syfte samt frågeställning 
med hjälp av bakomliggande teori och modell. I valet av metod utgick jag från syftets 
underbyggande karaktär i förhållande till frågeställningen och planerade för en metod 
att skapa data lämplig för ändamålet. Jag har i all kommunikation med respondenterna 
varit tydlig i mitt framställande av information kring studien, inte minst beträffande 
frågeformuläret. Respondenterna ska ges möjlighet att ta del av studien efter 
färdigställande och då presenteras för resultatet som något av potentiell betydelse för 
dem i sin undervisning.  
 
Reliabilitet kan förstås som tillförlitlighet i forskningsresultatet. Det uppnås genom det 
hypotetiska påståendet att någon ska kunna replikera undersökningen för att utföra den 
igen vid ett senare tillfälle och komma fram till samma resultat (Kvale & Brinkmann, 
2014). Om resultaten överensstämmer har god reliabilitet uppnåtts, således är 
mätningen utförd med samma mätinstrument och tillförlitligheten baseras på graden av 
överensstämmelse av resultaten (Olsson & Sörensen, 2011). Respondenternas svar och 
huruvida det ändras eller inte utifrån vem som ställer frågorna kan vara avgörande för 
graden av uppnådd reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har i min studie försökt 
säkerställa detta genom att ställa frågorna på elektronisk väg och inte genom min 
närvaro påverka respondenterna. Reliabilitet kan också beskrivas som att mätningen är 
stabil och inte påverkats av yttre faktorer, så som skilda intervjusituationer eller sättet 
frågor ställs på (Trost & Hultåker, 2016).   
 
Tolkningar gjorda av forskaren riskerar också att påverka resultatets reliabilitet, detta är 
ännu ett exempel på yttre påverkansfaktorer. Den höga grad av reliabilitet jag uppnår 
genom att tolka redan skriftligt material från respondenterna, kontra att tolka muntliga 
uttalanden från respondenter för att sedan sammanställa dessa skriftligt och tolka på 
nytt, motiverar både mitt val av enkät på elektronisk väg som datainsamlingsmetod, 
men också graden av tillförlitlighet i studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
 Databearbetning 
Enkäten bestod av både strukturerade och icke-strukturerade frågor vilket har gjort att 
jag använt två olika metoder för analys. Då jag brukat verktyget Google formulär för att 
skapa och förmedla enkäten till respondenterna återger också verktyget svaren från 
respondenterna. Cirkeldiagram med antal svar och procentsatser visar respondenternas 
svar på de strukturerade frågorna och i textformuleringar på de icke-strukturerade 
frågorna. En översiktlig bild av samtliga frågor och svar fås i ett kalkylark där det också 
blir möjligt att se alla svar från respektive respondent.  
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Min data består av tre teman. Bakgrundsfrågorna utgör två teman och är baserad på 
läraren och dennes undervisning av elevers orienteringsförmåga samt uppfattning om 
digitalisering. Det sista temat är kopplat till geocaching som potentiellt verktyg att 
bruka i undervisning. De bakgrundsfrågor jag ställt var strukturerade frågor med fasta 
svarsalternativ, kombinerade med ostrukturerade frågor med öppna svarsalternativ. Jag 
utgick från min teoretiska ansats i form av lärandet sett ur utvecklingspsykologiskt 
perspektiv och det självstyrande barnet i fokus vid analys av dessa frågor. Denna 
bakgrund ledde fram till strukturerade frågor som specifikt berörde geocaching som 
undervisningsverktyg och ska således analyseras med hjälp av SAMR-modellen.  
 
De öppna ostrukturerade frågornas svar kategoriserades efter genomläsning för att skapa 
överblick av materialet. Kategorierna avser relevanta meningar och nyckelord som 
förekommer i respondenternas svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är en form av 
kodning då jag avsåg skapa teman i en katalog baserade på svaren (Bryman, 2006).   
De slutna strukturerad frågornas svar framställdes som ordinalvariabler och 
nominalvariabler. Det betyder att jag fått information som kan klassificeras på olika vis 
i form av skilda variabler genererade av studien, både svar som kan, och inte kan, 
rangordnas. För att beskriva och sammanfatta datan användes typvärde som lägesmått 
då jag avsåg uttala mig om vart tyngdpunkten för respondenternas svar låg. Det betyder 
att jag tittat på det mest förekommande svaren från respondenterna, alltså vanligaste 
värdet, för att kunna uttala mig om en form av genomsnittsmått (Körner & Wahlgren, 
2002; Lantz, 2014). Jag har brukat både univariat analys och då titta på variablerna var 
och en för sig för att finna typvärde, samt bivariat analys och då jämfört två variabler 
för att finna variation och samband. Till min hjälp har jag brukat cirkeldiagram, då 
dessa förespråkas vid representation om man utgår från ordinal- och nominalvariabler 
för att ge en tydlig bild av respondenternas svar (Bryman, 2006). 
 
Då min enkät kom att besvaras av 13 respondenter ger dess resultat en antydan till 
rådande uppfattning hos populationen beträffande studiens syfte och frågeställning. Jag 
menar dock att resultatet inte går att generalisera till den grad att jag kan påvisa detta 
som en allmän mening hos populationen. Då mitt urval bestod av personer intressanta 
för undersökningen med anledning av sin expertis och erfarenhet, utgick jag från ett 
explorativt syfte för att skapa en djupare förståelse och producera information. Ett 
tvärsnitt av populationen har därmed inte genererats, men resultatet går att generalisera i 
den grad att studiens resultat är grundat på respondenternas svar och giltigt för urvalet, 
samt att jag kan påvisa resultatet som ett embryo till fortsatt forskning. I och med detta 
menar jag att jag ringat in ett problemområde, som genom exempelvis fokusgrupper 
bestående av flertalet idrottslärare, skulle kunna generera ytterligare data för att skapa 
ett mer underbyggt generaliseringsbart resultat.  
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Etik 
I likhet med god forskning över lag har även jag i denna studie tagit hänsyn till 
forskningsetiska principer. Det innebär att jag följt praxis för genomförande av 
forskning beträffande undvikanden och vidtagande (Denscombe, 2016). Vid första 
kontakten jag tog med rektorerna presenterade jag mig själv och anledningen till att jag 
hört av mig samt informerade dem om att idrottsläraren skulle erbjudas att delta på 
frivillig grund. Därefter fick jag kontakt med idrottslärarna och tog då i inbjudan till 
studien återigen hänsyn till kravet om frivillighet samt samtycke beträffande deltagande 
då jag poängterade att de kan välja att avstå från att besvara frågor eller avbryta sin 
medverkan utan motivering (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Enligt informationskravet ska deltagarna delges syfte med undersökningen, dess 
upplägg, metod och förväntad nytta. Kravet på begriplighet i informationen som delges 
är avgörande för att den inbjudna ska kunna bilda sig en uppfattning om 
undersökningen och överväga sin medverkan (Olssen & Sörensen, 2011). Både 
informations- och begriplighetskravet tog jag hänsyn till i inbjudan till deltagarna där 
jag presenterade studien. I inbjudan till deltagande framgick också att enkäten skulle 
genomföras anonymt och att insamlat data endast skulle användas i examensarbetet i 
enlighet med nyttjandekravet, som säger att insamlat material endast får brukas för 
presenterat ändamål (ibid.). Jag berättade också i inbjudan att jag följer uppsatta 
regelverk enligt GDPR och etikprövning (se bilaga 2).  
 
Till rektorer över områden och biträdande rektorer vars idrottslärare valt att delta 
mailade jag ett informationsbrev med medgivande inför min studie (se bilaga 4). Där 
presenterade jag mig själv samt studiens syfte och metod. Vidare redogjorde jag för 
studiens tillvägagångssätt och hur insamla data skulle användas, den konfidentiella 
behandlingen av material och uppgifter, anonymitet och frivillighet hos deltagarna samt 
mina och min handledare kontaktuppgifter. Jag avslutade med att informera att jag 
följer uppsatta regelverk för GDPR. Således uppfylldes krav på nyttjande, samtycke, 
information, begriplighet, anonymitet, frivillighet och konfidentialitet (Olssen & 
Sörensen, 2011). 
 
 
Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån tre områden: villkor och rådande 
förhållanden, resurser för förutsättningar samt pågående digitalisering och 
undervisningsplan. Först redogör jag för insamlad data för att sedan utifrån teoretisk 
utgångspunkt analysera och framställa datan i relation till tidigare forskning. Förfrågan 
att delta i studien accepterades av 16 idrottslärare, 13 av dessa kom att besvara enkäten, 
vilkas svar således utgör grunden för resultatet. Jag presenterar resultatet i form av 
cirkeldiagram och procenttal i avsikt att skapa en tydlig överblick av respondenternas 
svar.  
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När villkor och rådande förhållanden styr undervisningen 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning ämnar jag först genom 
undersökningens resultat bena ut vilka förhållanden som råder då dessa kan diktera 
villkoren för idrottslärarens undervisning. 
 
Resultatet visar att över 75 procent av idrottslärarna har behörighet att undervisa i idrott 
och hälsa. Av samtliga har över hälften arbetat 10–20 år eller längre som idrottslärare. 
Majoriteten av idrottslärarna undervisar på skolor där samtliga grundskolans årskurser 
är representerade, från förskoleklass till årskurs nio. Dess placeringar är framförallt i 
utkanten av städer och är i majoritet omgivna av bostadsområden. Skolorna är belägna 
med närhet till parker och grönytor eller skog. Över 80 procent av idrottslärarna menar 
att de har bra eller utmärkta förutsättningar att bedriva idrottsundervisning utomhus (se 
figur 2). 
 

 
Figur 2. Idrottslärares upplevelse av skolors förutsättningar att bedriva idrottsundervisning utomhus. 
 
Resultatet visar också att det råder en relativt enad uppfattning bland idrottslärarna att 
undervisa orienteringsförmåga utifrån en progressionstanke. Eleverna lär om kartan 
utifrån dess tecken och användning, de introduceras för väderstreck och skalor. I början 
lär de genom lek och eget skapande, så som att rita kartor och banor. Nästa steg är att 
följa kartor och enklare banor inomhus, för att övergå till skolgården och slutligen 
närområdet. Målet är att eleverna i slutändan ska genomföra ”orientering med riktiga 
skärmar”, utanför skolans område, menar en respondent. Det framgår också att teori 
varvas med praktik, framför allt genom kartkunskap då eleverna ska lära sig passa 
kartan mot verkligheten, men också genom samtal om själva förmågan och vad den 
syftar till. I resultatet framträder också en bild av dagens undervisning av 
orienteringsförmåga som en aktivitet i form av orientering. Respondenter uttrycker detta 
genom ”vanlig orientering” som undervisningsform och att lära ut orienteringsförmåga 
på ”traditionellt sätt”.  
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Analys: När villkor och rådande förhållanden styr undervisningen 
När resultatet analyseras framkommer en klar bild över de mest förekommande svaren 
från respondenterna. Ett exempel på detta är att de flesta av idrottslärarna har behörighet 
att undervisa i idrott och hälsa. Denna variabel sätts i relation till antal år i yrket och 
genom resultatet framgår då att det är lärarna med behörighet i ämnet som undervisat 
längst i det. De flesta idrottslärarna upplevde att de har bra eller utmärkta förutsättningar 
att bedriva idrottsundervisning utomhus. Från resultatet syns att dessa idrottslärare 
undervisar i skolor belägna utanför städerna, när dessa två variabler sätts i relation. På 
motsvarande sätt upplever de idrottslärare vars skolor är placerade i centrala delar av 
städerna att de har otillräckliga förutsättningar att bedriva idrottsundervisning utomhus, 
när variablerna jämförs.  
 
I likhet med vad Nilsson (2014) säger i sin artikel, att elevens tidigare erfarenheter och 
befintliga kunskap ska vara grunden då undervisningen planeras, utgår också 
majoriteten av idrottslärarna i sin undervisning från elevernas tidigare erfarenhet då de 
genom progression avser utveckla deras orienteringsförmåga. Resultatet visade även att 
de flesta idrottslärare arbetar på skolor där eleverna går under samtliga, eller flertalet, 
årskurser i grundskolan och idrottsläraren kan då antas ha god insikt i elevens 
kunskapsläge. 
 
Då majoriteten av idrottslärarna har behörighet att undervisa i idrott och hälsa förutsätts 
att dessa också har någon form av utbildning samt är bekanta med skolans 
styrdokument. Resultatet tyder på att det som Backman (2008) skriver om i sin artikel, 
att lärares tolkningar av innehållet i läroplanen gör att undervisningen inte sällan 
utformas som en aktivitet, även gäller idrottslärarna i studiens undersökning då de ger 
uttryck för undervisning av orienteringsförmåga i form av medlet orientering. Även 
Annerstedt (2008) framställer i sin artikel hur metoden för lärandet påverkas av läraren 
utifrån dennes tolkningar av läroplanens mål och syften. Om fokus för undervisningen 
är aktiviteten orientering, utifrån tolkning av läroplanen, har geocaching goda 
möjligheter att kunna brukas som digitalt verktyg då det bygger på samma princip som 
orientering, fast utförs med GPS istället för manuell karta (Svenska 
orienteringsförbundet, 2016; Taylor et al., 2010). 
 
Skolans belägenhet och dess resurser är andra faktorer som påverkar hur idrottsläraren 
bedriver undervisning inom friluftsliv (Backman, 2011). Idrottslärarna i studien har 
svarat att deras skolor är belägna i utkanterna av städerna med omkringliggande 
bostadsområden. De har nära till parker och skog och beskriver generellt deras 
möjligheter till undervisning utomhus som bra eller utmärkta. De idrottslärare som idag 
uppger sig ha otillräckliga förutsättningar att bedriva idrottsundervisning utomhus var 
enligt resultatet idrottslärare som arbetar på skolor i de centrala delarna av städer. Ett 
antagande är att närmiljön påverkar och hindrar dem från att exempelvis göra 
orientering då stadsmiljö inte uppfattas lämpligt för ändamålet. Här skulle med fördel 
geocaching kunna användas som undervisningsverktyg av orienteringsförmåga då 
aktiviteten inte förutsätter någon specifik miljö för att utövas, motsatt till vad 
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orientering i traditionell bemärkelse gör (Matherson et al., 2008; Svenska 
orienteringsförbundet, 2016).  
 
Resultatet indikerar att kartkunskap är centralt i lärandet av elevers orienteringsförmåga. 
Eleverna ska lära om själva kartan och hur de kan bruka den, menar idrottslärarna i 
studien. Vad idrottslärarna vill lära eleverna beträffande orienteringsförmåga kan enligt 
tidigare forskning uppnås genom andra medel än sportgrenen orientering. Geocaching 
som ett lärandeverktyg svarar för både läran om kartan, geografiska förhållanden samt 
navigation (Elwood Schlatter & Hurd, 2013), och utifrån vad idrottslärarna vill lära 
eleverna, som ett tänkbart alternativ till orientering. 
 
Utifrån utvecklingspsykologisk teori där eleven i sina aktiviteter lär, ger också resultatet 
en indikation om elevaktiva lärandesituationer inom undervisningen av elevers 
orienteringsförmåga. I resultatet framträder en bild av att idrottslärarna lär eleverna 
angående deras förmåga att orientera sig genom att de själva får följa kartor och banor 
av olika slag. De tillämpar också lekar och eget skapande när de lär om kartor och att 
följa dessa. Detta kan uppfattas som ett barncentrerat lärande utifrån Piagets teori om 
barnet som lär genom sina egna upptäckter och sitt utforskande (Säljö, 2016). Resultatet 
visar också att idrottslärarna utgår från grundläggande teoretisk kunskap i sin praktiska 
undervisning då de exempelvis undervisar om kartans tecken innan eleverna får prova 
sin kartkunskap i verkliga situationer. Detta menar tidigare forskning är ett lärande som 
kan utföras med geocaching som undervisningsmetod, då geocaching ger eleven 
möjlighet att upptäcka själva i verkliga miljöer det som denne lär om i klassrummet 
(Matherson et al., 2008). På så vis förenas teori och praktik i elevens egna upptäckter 
och ett lärande genom dennes aktiviteter, i likhet med utvecklingspsykologiskt teoretiskt 
perspektiv, uppstår (Säljö, 2010).  
 
 
Om det finns resurser som ger goda förutsättningar i upplägget 
Idrottslärarnas uppfattning om digitalisering av undervisning är en del av resultatet som 
ligger till grund för att studiens frågeställning ska kunna besvaras och syftet klaras ut. 
 
Genom resultatet framgår att idrottslärarna idag främst använder surfplatta, 
mobiltelefon, dator samt projektor i sin undervisning. Både läraren och eleverna 
använder de digitala verktygen. Surfplattor och mobiltelefoner brukas för sin 
filmfunktion i dokumenterande och utvärderande syfte av både lärare och elever då 
exempelvis dans eller rörelseprogram filmas. QR koder i kombination med 
kamerafunktion i mobiltelefon eller surfplatta nyttjas i banor liknande orientering. 
Idrottslärarna uppger också att de använder träningsappar i mobiltelefoner och 
surfplattor, såsom runkeeper, främst i motivationshöjande syfte. På surfplattor och 
mobiltelefoner utför eleverna också prov i digital form genom exempelvis det digitala 
verktyget kahoot. Flertalet idrottslärare uttrycker att de använder projektor i idrottssalen 
till gemensamma informationsgenomgångar av teoretiska uppgifter eller till att visa 
filmer kopplade till innehållet i lektionen. I resultatet framgår också att flertalet av 
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idrottslärarna får tillgång till digitala läromedel via Gleerups, en tjänst på internet som 
tillhandahåller dessa. 
 
Resultatet ger en bild av att idrottslärarna är överens om att det finns tydliga fördelar 
med att bruka digitala verktyg i idrottsundervisningen, både för dem själva, men också 
för eleverna. En idrottslärare uppger att en vinst som kan uppnås genom att bruka 
digitala verktyg är att det skapar motivation hos elever: ”Ja, man kan nog nå alla 
eleverna, även dem som helst vill sitta hemma och spela dator”. En annan idrottslärare 
uttrycker att ”det är elevernas vardag” vilket kan tolkas som att undervisningen 
anpassas genom digitalisering till att hålla sig ajour med denna. Förutom motivation 
nämns smidigare dokumentation och kommunikation, utveckling av elevens digitala 
kompetens och att digitala verktyg kan fungera som hjälpmedel för elevers lärande i 
olika situationer, som fördelar med att bruka digitala verktyg i idrottsundervisningen. 
Resultatet pekar också på att idrottslärarna ser en möjlighet till att bredda sin egen 
kompetens och lära sig undervisa på nya sätt genom nya lärandeverktyg på digital väg.  
 
Majoriteten av idrottslärarna hävdar att de vill bruka fler digitala verktyg i sin 
undervisning. ”Ja, om jag skulle uppfatta att det höjer kvaliteten på min undervisning 
och elevernas resultat”, uttrycker en idrottslärare på frågan om de kan tänka sig 
använda fler digitala verktyg. Anledningarna till att de ej nyttjar digitala verktyg i den 
utsträckning de vill uppges vara brist på resurser, så som tid och ekonomiskt utrymme i 
skolans budget samt otillräcklig kunskap hos idrottslärarna själva i digital teknik. Detta i 
kombination med att befintlig utrustning många gånger upplevs otillräcklig och att de 
digitala verktygen ej har internetuppkoppling utanför skolbyggnaden, gör det svårt för 
idrottslärare att bruka digitala verktyg i sin undervisning i någon större utsträckning. Ett 
annat problem som framkommer i resultatet som skolorna måste ta ställning till är 
huruvida eleverna ska bruka sina egna mobiler eller ej.  
 
 
Analys: Om det finns resurser som ger goda förutsättningar i upplägget 
När resultatet analyseras framkommer relationer bland respondenternas mest 
förekommande svar i variablerna. De idrottslärare som angett att de brukar digitala 
verktyg i sin undervisning ser också fördelar med detta samt kan över lag tänka sig att ta 
in mer digital teknik i undervisningen. De idrottslärare som angett att de inte brukar 
digitala verktyg i sin undervisning kan även de se fördelarna det skulle kunna ge och 
uttrycker en önskan om att bruka digitala verktyg i undervisningen, men att bristande 
kunskap eller resurser stoppar dem.  
 
Resultatet visar att majoriteten av idrottslärarna ställer sig positiva till att bruka digitala 
verktyg och vill gärna använda fler samt utveckla sitt eget kunnande i dessa. I tidigare 
forskning har Bodsworth och Goodyear (2017) utpekat lärarens intresse att förändra 
sina undervisningsmetoder och kompetens beträffande digital teknik som avgörande om 
teknologi framgångsrikt ska kunna integreras i undervisning. Resultatet pekar på att 
motsvarande krav tycks tillgodosedda eller under bearbetning hos idrottslärarna. Att 
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idrottslärarna behärskar tekniken bakom geocaching är således en förutsättning för att 
det ska kunna brukas som lärandeverktyg. En annan förutsättning är att nödvändiga 
resurser finns till hands. Resultatet indikerar en brist i resurser att bedriva undervisning 
genom digital teknik i den utsträckning som idrottslärarna önskar. Bodsworth och 
Goodyear (2017) konstaterar att otillräckliga resurser och kunskap utgör ett problem då 
digital integrering i undervisningen helt riskerar att utebli eller genomförs på ett 
otillfredsställande sätt utan vidare pedagogisk planering utifrån de resurser som finns. 
Den optimering av lärande och den faktiska nytta eleverna ska få av digitala verktyg kan 
då utebli och digitaliseringen har skett utan elevens lärande i åtanke menar forskarna. 
Således är geocachings möjlighet att integreras som ett lärandeverktyg i 
idrottsundervisningen beroende av digital utrustning då GPS, mobiltelefon eller 
surfplatta fordras för utförande. Det krävs också en plan och ett medvetet pedagogiskt 
upplägg för att geocaching ska ha någon effekt på elevens lärande. 
 
Det framgår också av resultatet att idrottslärarna brukar digitala verktyg i sin 
undervisning utifrån specifika syften. Ett exempel på det är undervisningssituationer 
som filmas. Idrottslärarens syfte är att effektivisera bedömning av prestation och 
utvärdering av undervisningen vilket i sin tur kan utveckla idrottslärarens pedagogik, 
och på sikt elevens lärande. Både Gibbs (2014) och Quennerstedt et al. (2015) beskriver 
på ett liknande sätt hur ett väl förankrat syfte, och genomtänkt metod för hur det digitala 
verktyget brukas i undervisningen, som avgörande för att ett lärande hos eleven ska 
uppstå. Lärandet av orienteringsförmåga hos elever bör således tydligt formuleras 
utifrån målet med undervisningen för att säkerställa att den tänkta metoden geocaching 
brukas ändamålsenligt. Vikten av att bruka ett digitalt verktyg för att träna avsedd 
förmåga, och inget annat, framgår av Battista och West (2018), som testat geocaching i 
pulshöjande syfte på idrottslektioner. De påpekar att geocaching inte är ett medel för att 
träna kondition och poängterar hur fel metodval kan göra att elevens lärande uteblir.   
 
På motsvarande sätt visar resultatet att motivation är ett av idrottslärarnas syften till att 
bruka digitala verktyg i undervisningen. Det framgår att idrottslärarna anser digital 
teknik vara motivationshöjande för eleverna och att detta kan råda bot på deras önskan, 
att eleverna ska vara delaktiga på idrottslektionerna. Bruno (2018) och Mears et al., 
(2012) presenterar samtliga i sin forskning att digital teknik fungerar som en 
motivationsskapande generator för eleverna då undervisningen i och med detta utgår 
från deras intressen, ger dem utmaningar och feedback på nya sätt. Tidigare forskning 
ger en indikation på att geocaching som en digital aktivitet är i linje med vad elever 
intresserar dig för. Bruno (2018) illustrerar Pokémon Go som en populär digital aktivitet 
bland unga där de via GPS letar Pokémons att fånga. Hon påpekar i sin artikel att 
idrottslärare behöver omfamna de intressen eleverna anammar för att skapa lustfyllt 
lärande som intresserar eleverna. Digitala aktiviteter är en del av elevernas vardag och 
att det är en självklarhet att integrera den i idrottsundervisning menar Bruno (ibid.). 
Tillika framgår i resultatet att idrottslärare menar att digital teknik hör till elevernas 
vardag och att det är rimligt att undervisningen håller jämna steg med denna för att 
motivera dem att delta.  
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Eleven görs till en aktiv deltagare i sitt eget lärande då digitala verktyg brukas som 
undervisningsmetod. Detta framgår av resultatet som framställer både lärare men också 
elever som nyttjare av det digitala verktyget. Exempelvis registrerar träningsappar i 
mobiltelefoner eller surfplattor elevens prestation vid fysisk ansträngning. Eleven tränar 
både sin kondition, och får direkt feedback på detta av appen, samt sin digitala 
kompetens i aktiviteten. Detta gör att eleven utvecklar sina förmågor på 
idrottslektionerna genom sitt aktiva deltagande. På motsvarande förutsätter lärandet 
inom det utvecklingspsykologiska perspektivet att eleven handlar själv för att nå 
kunskapsinhämtning (Nilholm, 2016). Genom en hög elevaktivitet och självstyre i 
lärandeformen kan eleven utvecklas av de erfarenheter den gör i undervisningen (Säljö, 
2010, 2016). Geocaching som ett medel för lärande av kan i likhet ge upphov till en hög 
elevaktivitet då det i egenskap av digitalt verktyg ger eleven möjlighet att själv använda 
tekniken för sitt lärande och genom det själv utveckla sin förmåga.  
 
 
Om digitalisering redan praktiseras och planen för lärandet är tydlig 
Geocaching kan vara ett tänkbart undervisningsverktyg utifrån vad som framställts i 
resultatet beträffande idrottslärares undervisning av orienteringsförmåga samt 
uppfattning om digitala läromedel, tillika studiens syfte. Frågeställningen utgår från 
denna kartläggning, vars grundläggande data kombineras med idrottslärarnas åsikter om 
geocaching, för att kunna besvaras.  
 
Av resultatet framgår att närmare 75 procent av idrottslärarna menar att geocaching kan 
förändra undervisning och lärande av orienteringsförmåga genom att nya och befintliga 
uppgifter då kan utformas utifrån nya arbetssätt som slutligen producerar ny kunskap. 
Cirka 25 procent av idrottslärarna menar att geocaching inte kan förändra eller förbättra 
undervisning och lärande av orienteringsförmåga. Resultatet visar också att 75 procent 
av idrottslärarna tror att de skulle ha nytta av att bruka geocaching på så vis att 
geocaching skulle förändra befintliga uppgifter i undervisningen och ge eleverna nya 
sätt att lära på. En minoritet menar att den enda nytta geocaching kan ge undervisningen 
är att den kan ske på effektivare väg, men på samma sätt (se figur 3). Av resultatet 
framgår också att majoriteten av idrottslärarna, 50 procent, är överens om att elevernas 
största vinst, om geocaching brukas som ett undervisningsverktyg, är att de introduceras 
till ett nytt sätt att lära på. Ökning av prestation och kunskapsinhämtning är en annan 
vinst som cirka 17 procent av idrottslärarna menar att geocaching skulle medföra. Att 
eleverna lär sig bruka digitala verktyg tycker cirka 33 procent av idrottslärarna att 
eleverna vinner om geocaching används som lärandeverktyg av orienteringsförmåga. 
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Figur 3. Idrottslärares uppfattning om förväntad nytta av geocaching i undervisning av 
orienteringsförmåga. 
 
 Analys: Om digitalisering redan praktiseras och planen för lärandet är tydlig 
När resultatet analyseras framkommer en tydlig bild av vart tyngdpunkten för 
idrottslärarnas uppfattning ligger. Det mest förekommande svaret för vad geocaching 
kan tillföra till undervisning av elevers orienteringsförmåga är att lärandet och 
undervisningen kan förändras och befintliga uppgifter utformas på nya sätt. Det 
framkommer också att majoriteten av idrottslärarna anser att de skulle ha nytta av 
geocaching genom att det skulle förändra befintliga uppgifter i undervisningen och ge 
eleverna nya sätt att lära på. Att eleverna skulle vinna på att få använda geocaching i 
undervisning i form av nya sätt att lära är det vanligast svaret bland respondenterna. Om 
dessa svar som förekommer mest ställs i relation till varandra utkristalliseras en bild av 
lärarens tänkta nytta med geocaching som att de kan ge eleven nya sätt att lära på och 
att eleven följaktligen vinner nya sätt för kunskapsinhämtning. 
 
Vid analys av resultatet utifrån dessa mest förekommande svaren, med hjälp av SAMR-
modellen, blir det tydligt att geocaching, som en tänkt undervisningsform genom nya 
medier, kan förändra undervisning och lärande av elevers orienteringsförmåga då det 
som ett digitalt verktyg kan medverka till att uppgifter utformas på nya sätt och eleverna 
får nya sätt att lära på (Almén, 2013; Kroksmark, 2013; Puentedura, R. R, 2012, 19 
januari). Geocaching skattas således in på SAMR-modellens förändringsnivå. Detta 
innebär att lärandet av orienteringsförmåga kan omvandlas genom geocaching som ny 
undervisningsmetod. Genom att bruka geocaching som digitalt verktyg gör det att 
förutsättningarna förändras, vilket kan ge idrottsläraren nya möjligheter, något som i sin 
tur kan förbättra kvaliteten på undervisningen (Diaz, 2012). Resultatet visar en antydan 
till att geocaching skulle kunna skattas in på lägre nivå i SAMR-modellen. Om eleverna 
enbart får lära sig använda ett digitalt verktyg så sker inget med varken formen för 
lärandet eller deras utveckling av förmågor. Detta motsvarar ersättningsnivån i 
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modellen som fokuserar på själva verktyget i sig, inte att förbättra undervisningen 
(Puentedura, R. R, 2012, 19 januari).  
 
När variablernas vanligaste svar ställs i relation till varandra vid analys framkommer 
också att de idrottslärare som genom sina svar själva skattat geocaching på det översta 
steget i SAMR-modellen, omdefinierings nivån, också brukar digital teknik i sin 
undervisning idag samt har en tydlig uppfattning om hur de menar elevers 
orienteringsförmåga ska undervisas. Detta går att tolka som att det krävs ett visst mått 
av befintlig digitalisering i undervisningen samt ett noga planerat upplägg för 
undervisning av orienteringsförmåga för att geocaching ska nå högst upp i modellen och 
verka för att höja kvalitén på undervisningen och öka elevprestationen. Resultatet kan 
sättas i relation till tidigare forskning på så sätt att bägge påpekar vikten av att bruka 
digital teknik i undervisningen utifrån specifika syften för att elevens lärande ska 
påverkas i positiv riktning (Bodsworth & Goodyear, 2017). Forskning framhåller också, 
i likhet med studiens resultat, att det krävs ett visst mått av kunskap och intresse från 
idrottslärarens sida om integrering av ett digitalt verktyg ska blir framgångsrikt som 
läromedel (ibid.).  
 
Geocaching i idrottsundervisning innebär ett nytt sätt för eleven att lära på och en ny 
undervisningsmetod för idrottsläraren som gör att denne kan utveckla både sitt 
arbetssätt och de uppgifter som avser utveckla elevernas orienteringsförmåga. Tidigare 
forskning har beskrivit geocaching som ett mångfacetterat verktyg att bruka inom flera 
områden av undervisning (Elwood Schlatter & Hurd, 2013). Genom att tänka i nya 
banor kring sin undervisning kan idrottslärare ge den nytt innehåll och genom 
användandet av ett digitalt verktyg, en ny form. Geocaching kan tillämpas som en 
undervisningsform på så vis att det avser lära eleverna en förmåga på ett nytt sätt. 
 
Av resultatet framgår också att det finns en risk med att alltför stort fokus hamnar på 
geocaching som ett digitalt verktyg och att själva lärandet, istället för att gälla 
orienteringsförmåga, kommer att beröra verktyget i sig. På ett liknande sätt beskriver 
Nilsson (2014) skillnaden mellan förmågan att kunna orientera sig och idrottsgrenen 
orientering som exempel på lärande, vars fokus i undervisning kommit att hamna på 
idrottsgrenen orientering, istället för att elever ska utveckla orienteringsförmåga.  
 
Brown et al. (2015) påpekar att elever utvecklar förmågor när de möter utmaningar i 
geocaching. Vad elever upplever utmanande är högst individuellt, därför är geocaching 
ett sätt att anpassa undervisningen till elevens egna förutsättningar, menar forskarna. 
Utvecklingspsykologiskt perspektiv på lärande och utveckling sätter individens lärande 
i centrum genom att individens egna handlingar och aktiva deltagande ger upphov till 
dennes lärande (Säljö, 2016). Geocaching kan uppfattas mot bakgrund av detta 
perspektiv och utifrån analysen av resultatet som en undervisningsform som framför allt 
syftar till att ge eleverna ett nytt sätt att lära på, framför ny kunskap. Det är en fråga om 
hur eleverna lär snarare än vad eleverna lär. Om ett lärande för eleven ska uppstå i 
dennes förmåga att orientera sig krävs det av geocaching, som ny undervisningsform 
enligt det utvecklingspsykologiska perspektivet, att eleven ges möjlighet att på ett 
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nyfiket sätt själv utforska och upptäcka för att lära (Säljö, 2010). Utifrån detta 
perspektiv bör idrottsläraren först ge eleven de grundläggande förutsättningar som 
krävs, exempelvis teoretisk genomgång av GPS och navigering, för att sedan ta ett steg 
tillbaka och inta en stödjande funktion när eleverna själva ska träna sin förmåga att 
orientera sig med hjälp av geocaching (ibid.). På så vis uppmuntras de att göra egna 
praktiska erfarenheter baserade på teoretisk kunskap i likhet med vad tidigare forskning 
har framställt som en av fördelarna med att bruka geocaching i undervisning (Matherson 
et al., 2008).  
 
 
Sammanfattning av resultat 
Resultatet har kartlagt idrottslärarnas undervisning angående elevers 
orienteringsförmåga och uppfattning om digitalisering av undervisning. Utifrån sina 
respektive infallsvinklar har idrottslärarna tyckt till om geocaching som potentiellt 
verktyg för lärande av orienteringsförmåga. Detta leder fram till ett resultat som kan 
framställas i tre områden: villkor och rådande förhållanden, resurser för förutsättningar 
samt pågående digitalisering och undervisningsplan. Det betyder att dessa områden 
avgör om geocaching ska kunna användas som ett läromedel gällande elevers förmåga 
att orientera sig. 
 
Geocaching kan brukas som ett läromedel gällande elevers förmåga att orientera sig om 
det råder lämpliga villkor och rådande förhållande som styr undervisningen. Det innebär 
att vad och hur idrottslärarna idag undervisar orienteringsförmåga påverkar om 
geocaching kan användas som läromedel. Idrottslärarna utgår från teori där 
kartkunskapen är central, för att övergå till praktiska övningar där aktiviteten orientering 
mer eller mindre tar vid. Undervisningen sker utifrån en tanke om progression i 
lärandet. Hur och vad som ska läras är påverkat av idrottslärarnas tolkning av mål och 
syfte inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse samt uppfattning om lärande 
kring orienteringsförmåga. Idrottslärarna måste känna att geocaching, som ett sätt att 
lära ut med, stämmer överens med vad de vill lära eleverna, för att en framgångsrik 
integrering ska ske.  
 
Det krävs också att det finns resurser som ger goda förutsättningar och syfte om 
geocaching ska kunna användas som ett läromedel gällande elevers förmåga att 
orientera sig. Det betyder att idrottsläraren förutom att ha tillgång till den digitala teknik 
som krävs, också måste ha kunskap om hur den används, för att geocaching ska göra 
någon nytta för elevernas lärande. I tillägg måste idrottsläraren också utarbeta ett tydligt 
pedagogiskt upplägg, utifrån vilka specifika syften metoden ska användas.  
 
Slutligen ska dels digitalisering redan vara en aktiv del av undervisningen på skolan, 
dels krävs också en tydlig plan för lärandet av orienteringsförmåga från idrottsläraren, 
om geocaching ska lyckas som läromedel. De idrottslärare som ställer sig mest positiva 
till att använda geocaching i undervisning av orienteringsförmåga använder idag redan 
ett visst mått av digital teknik i sin undervisning. Det tyder på att de besitter någon form 



 

30 

av kunskap för hur digitala verktygen ska brukas och möjligen har ett visst intresse i 
digital teknik. I tillägg har dessa idrottslärare en tydlig bild av vad orienteringsförmåga 
är och hur det ska undervisas. För dem kan geocaching innebära en ny 
undervisningsmetod och utveckling av sitt sätt att arbeta på. Idrottslärarna kan då 
utforma nya uppgifter eleverna kan lära sig genom och eleverna får nya sätt att lära på.  
 
 
Diskussion 
Här ämnar jag koppla ihop resultat och analys av densamma med studiens bakgrund. 
Metodval, dess konsekvenser för resultatet samt alternativ metod, framställs i 
metoddiskussionen. Slutligen ger jag förslag på fortsatt forskning, resultatets möjliga 
följder på pedagogiskt arbete samt egna reflektioner, i den avslutande diskussionen.  
 
 
Resultatdiskussion 
Elever ska ges möjlighet att träna sin digitala kompetens i skolans samtliga ämnen 
(Skolverket, 2016). I ämnet idrott och hälsa rapporteras om otillräcklig användning av 
digital teknik (Skolinspektionen, 2012, 2018). Det har också framkommit i granskningar 
av skolan att det finns brister inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse, närmare 
bestämt i undervisningen av orienteringsförmåga. Detta är upprinnelsen till studiens 
syfte och ligger till grund för dess problemformulering där jag frågar hur geocaching 
kan integreras i idrottsundervisning som ett tänkt läromedel gällande elevers förmåga att 
orientera sig. 
 
Idrottslärarens undervisning av elevers orienteringsförmåga är avhängigt dennes villkor 
för undervisning samt vilka rådande förhållanden som finns. Detta i sin tur påverkar om 
geocaching kan brukas som digitalt verktyg i undervisning av orienteringsförmåga. 
Undervisningen ska utgå från det centrala innehållet i läroplanen (2011a), men det är 
idrottslärarens tolkning av innehållet som leder till dennes undervisning (Annerstedt, 
2008; Backman, 2008), och utgör således förhållanden som styr undervisningen. 
Idrottslärarnas undervisning består till stor del av kartkunskap, där teori varvas med 
praktiska moment, för att avslutas med någon form av orientering.  
 
Vid analys framkommer det att förmågan generellt bland idrottslärarna tränas genom 
sportgrenen orientering. Detta motsvarar Larssons (2016) beskrivning av innehållet i 
undervisning av orienteringsförmåga som aktiviteten orientering. Risken finns således 
fortfarande inom undervisning av kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse att själva 
lärandet uteblir till fördel för aktiviteten. Jag delar erfarenheter med de som genom 
sportgrenen orientering försökt utveckla sin orienteringsförmåga utan framgång. 
Kunskapsmålet ”att orientera sig” (Skolverket, 2011b, s. 51) ger, som konstaterat, 
upphov till tolkningar av innehåll i undervisning och en utformning av metod utifrån 
idrottslärarens uppfattning. När inget klart verktyg eller metod preciseras för lärandet i 
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läroplanens kunskapsmål är vägen ditt idrottslärarens egna att utstaka. Varför inte förse 
vägen med skatter istället för orange-vita skärmar?  
 
Geocaching visar stora likheter med sportgrenen orientering, (Svenska 
orienteringsförbundet, 2016; Taylor et al., 2010), där jag tidigare konstaterat att 
grundmomenten påminner om varandra. Mears et al. (2013) och Elwood Schlatter och 
Hurd (2013) framställer geocaching som ett verktyg för lärande inom positionering, 
kartkunskap, navigation via koordinater, läges- och avståndsbedömning samt 
geografiska förhållanden, samtliga går att hänvisa till grundläggande moment inom 
sportgrenen orientering (Svenska orienteringsförbundet, 2016).  
 
I tillägg till att sportgrenen orientering påminner om geocaching, och att idrottslärarna 
generellt lär ut orienteringsförmåga genom orientering, är digitalisering på frammarsch 
inom skolan som ett obligatoriskt moment i undervisning (Skolverket, 2017). 
Idrottslärarna brukar i viss mån digital teknik i sin undervisning idag och ställer sig i det 
stora hela positiva till att bruka fler digitala verktyg. Detta förutsätter att de får tillgång 
till nödvändiga resurser i form av främst digital utrustning men också kunskap i hur den 
ska brukas ändamålsenligt (Hylén, 2011; Pålsson, 2014). Röster har höjts för 
kompetensutveckling inom IT för lärare (Skolverket, 2016) och forskning framhåller 
kunskap kring användandet av digitala verktyg som a och o om ett faktiskt lärande hos 
eleverna ska uppstå till följd av digital integrering (Bodsworth & Goodyear, 2017). 
Således är geocachings möjliga framgång som läromedel av orienteringsförmåga 
avhängigt både rådande förhållanden i undervisningen men också vilka förutsättningar 
som finns för digitalisering.  
 
För att digital teknik framgångsrikt ska kunna integreras krävs också att det finns en väl 
utarbetad pedagogisk plan för lärandet som avses där det tydligt framgår hur den 
digitala tekniken ska användas i lärandesyfte (Gibbs, 2014; Skolverket, 2017). 
Idrottslärarna som ställer sig positiva till geocaching som tänkt läromedel har en tydlig 
plan med vad och hur de vill undervisa orienteringsförmåga. Detta i kombination med 
att de idag redan använder ett visst mått av digital teknik i sin undervisning tyder på att 
de kan bruka geocaching som undervisningsverktyg genom att formulera en pedagogisk 
planering utifrån syfte med undervisning. Fleischer och Kvarnsell (2015) poängterar att 
det är lärarna som är bäst insatta i styrdokumenten som också på bästa sätt kan integrera 
teknik i undervisningen utifrån tydliga mål.  
 
Motivation, dokumentation, utvärdering, kommunikation och att hålla sig aktuell med 
elevers intressen framstår som syfte bland idrottslärarna till att bruka digital teknik i 
undervisningen. Bruno (2018) har beskrivit vikten av att ta tillvara på elevers intressen 
för att skapa luftfyllt lärande, som motiverar dem att delta, genom bruk av digital 
teknik. Genom tidigare forskning förstås det övergripande syftet med integrering av 
teknik i undervisning som att elevers lärande genom detta ska optimeras (Bodsworth & 
Goodyear, 2017). Detta framställs också i SAMR-modellen där geocaching skattas in på 
modellens förändringsnivå, vilket innebär att resultatanalysen pekar på att geocaching 
kan möjliggöra för betydande förändring av uppgift och arbetssätt vilket skapar nya sätt 
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att lära på (Puentedura, R. R, 2015, 14 oktober). Geocaching uppfattas ur detta 
hänseende som en aktivitet som både kan verka för motivering av elever baserad på 
deras intressen (Geocaching.com, 2009), men också förändra undervisningen. Huruvida 
detta låter sig göras är beroende av vart fokus för lärandet hamnar. Om det digitala 
verktyget i sig hamnar i centrum överskuggar detta lärandet som ska ske, det vill säga 
geocaching framför orienteringsförmåga. Detta kan ske om geocaching inte kommer 
över ersättningsnivån i SAMR-modellen. Då påverkas inte själva lärandet som den nya 
tekniken ska utveckla, utan istället lärandet i tekniken i sig (Puentedura, R. R, 2015, 14 
oktober). Här finns en risk att förhålla sig till då undervisningen planeras.  
 
Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kan geocaching förstås som ett nytt elevaktivt 
sätt att lära på och kan påverka elevers lärande i positiv riktning. Likt teorin om det 
självstyrande barnet låter geocaching eleven vara i centrum för sitt eget lärande genom 
sina egna upptäckter (Säljö, 2016). I geocaching kan eleven lära genom sitt eget 
undersökande och bildar sig en uppfattning om fenomenet som undersöks baserat på 
egna praktiska erfarenheter. Det teoretiska lärandet av orienteringsförmåga kan ges 
utrymme i praktiken genom geocaching och eleven lär genom egna upptäckter 
(Matherson et al., 2008), på samma sätt som undervisning förespråkas inom det 
utvecklingspsykologiska perspektivet på lärande (Säljö, 2010).  
 
Jag menar inte att jag kan dra någon egentlig generell slutsats beträffande om 
geocaching kan användas som läromedel gällande elevers förmåga att orientera sig. 
Genom denna resultatdiskussion har jag redogjort för, och diskuterat kring, olika 
aspekter som påverkar om geocaching kan brukas i idrottsundervisningen och därmed 
beskrivit på vilket sätt geocaching skulle kunna bli ett digitalt läromedel. Jag menar att 
de slutsatser jag kan göra gällande är att idrottslärare inte arbetar under samma 
förhållanden och har inte samma förutsättningar, vilket gör att det råder en varierad 
undervisning av orienteringsförmåga och uppfattning av digitalisering. Något som i sin 
tur påverkar om och hur geocaching kan användas som digitalt verktyg till undervisning 
av orienteringsförmåga.  
 
En slutsats är att genom att använda geocaching kan både ett digitalt verktyg brukas och 
undervisningen av elevers orienteringsförmåga utvecklas. Idrottsläraren kan genom 
geocaching använda en ny arbetsmetod och utforma uppgifter på nya sätt. För eleven 
innebär det nya uppgifter och nya sätt att lära på. Detta menar jag bör påverka kvalitén 
på undervisningen samt öka användningen av digital teknik inom idrottsundervisningen. 
Åtgärder som enligt Skolinspektionens rapporter (2012, 2018) bör vara i linje med 
påtalade problemområden.  
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Metoddiskussion 
Studiens metodval motiveras av dess syfte samt frågeställning och datainsamling 
genomfördes genom enkäter. Resultatet baseras på svar från enkätundersökningen och 
analys av dessa. Då studiens urval ledde till ett explorativt syfte, utan tanke att generera 
ett egentligt tvärsnitt av population, var mitt fokus att skapa en djupare förståelse av 
fenomenet, och baserat på svar från expertis inom området, bringa klarhet i 
frågeställningen. Konsekvenserna av denna metod är att jag önskade att minst tio 
respondenter skulle besvara frågorna, men också att få med utvecklande svar på de 
öppna frågeställningarna. Dessa svar var bitvis ofullständiga.  
 
En alternativ metod kunde varit att samla in data genom strukturerade intervjuer. 
Genom dessa kunde respondenten genom följdfrågor av mig utvecklat sina svar 
ytterligare och möjligen hade detta skapat mer informativ data att bruka i analys. En av 
orsakerna till att jag valde enkäter via mail som metod vid datainsamling var just att jag 
önskade få fler svar än vad intervjuer kunde ge under rådande tidsförhållanden. Jag ville 
också visa en film samt ställa frågor som möjligen skulle påverkas av mig närvarande, 
så kallas intervjuareffekt. Om tiden för studien varit längre och populationen varit 
enklare att få kontakt med, hade jag gärna utformat en större enkätundersökning för att 
skapa ett mer generaliserbart resultat. Av de 26 idrottslärare som tillfrågades att delta i 
studien accepterade 16 idrottslärare denna förfrågan. De idrottslärare som slutligen 
besvarade enkäten blev 13 till antalet. Genom ett högre deltagarantal, med samma goda 
svarsfrekvens eller högre, kunde ett mer generaliserbart resultat skapas och 
tillförlitligheten i studien stärkas.  
 
Det har varit min avsikt genom hela studien att upprätthålla en objektiv saklig 
inställning. Jag har god erfarenhet av att geocacha i fritidshemmet med elever och i och 
med detta en positiv inställning till geocaching som möjligt sätt för elever att lära 
genom. Detta kan i sin tur ha påverkat på vilket sätt jag ställt frågorna i enkäten samt 
hur jag utformade filmen om geocaching.  
 
Då studiens resultat framställdes och bearbetades fann jag två frågor i enkäten som jag 
inte upplevde relevanta för studiens syfte. Dessa svar har inte redovisats. Studiens syfte 
och frågeställning hade varit behjälpt av frågor som behandlade idrottslärares syn på 
olika sätt elever lär sig på. Genom dessa frågor hade också studiens teoretiska 
förankring blivit tydligare.  
 
 Avslutande diskussion 
För att skapa ett mer generaliserbart resultat menar jag att flertalet idrottslärare eller 
andra verksamma inom pedagogik i idrottsundervisning, bör utgöra populationen för en 
studie. Genom data från fler med expertis inom området kan ett väl underbyggt 
nyanserat resultat framställas. Ett annat alternativ till fortsatt forskning är att på praktisk 
väg utvärdera huruvida geocaching kan brukas som läromedel i idrottsundervisning. 
Genom att låta lärare själva testa att geocacha kan de på egen hand erfara det som jag i 



 

34 

denna studie visat på film i frågeformuläret. Det kan också låta sig göras med elever 
som får prova att använda geocaching som digitala verktyg i sitt lärande.  
 
Jag menar att det finns ett pedagogiskt mervärde i att integrera teknik i 
idrottsundervisningen, närmare bestämt då geocaching används som läromedel. Genom 
att anamma elevernas intressen och bedriva en undervisning som är i linje med vad 
eleverna möter i sin vardag kan motivationen och viljan att delta öka. Att skapa aktuella 
former för lärande som utgår från verkliga situationer eleverna möter i sina liv kan 
också göra att eleverna upplever att de lär sig något de faktiskt kommer ha nytta av i 
framtiden. Ett exempel på detta är att eleverna får lära sig använda verktyg som är 
tidsenliga.  Mobiltelefoners GPS funktion är ett verktyg att använda vid positionering 
som, till skillnad från traditionella papperskartor, de flesta av oss har tillgång till i vår 
egen ficka. Om eleverna genom skolan ska förberedas till att kunna spela en aktiv roll i 
det samhälle de växer upp i är det rimligt att de både får lära sig använda aktuella 
digitala verktyg, samt får lära sig på en sådan väg som de har verklig nytta av. 
 
En följd för pedagogiskt arbete som geocaching kan innebära är ökad användning av 
digital teknik inom idrottsundervisning samt en ny undervisningsform av 
orienteringsförmåga. Studiens resultat visar hur nytänkande genom bruk av digital 
teknik kan ge möjligheter och nya förutsättningar för undervisning och lärande. 
En utmaning som jag uppmärksammat om geocaching ska nå framgång som digitalt 
verktyg är tillgång till internetuppkoppling. Skolor har möjligen trådlösa nätverk 
inomhus, men utomhus krävs SIM-kort i surfplattor för att de ska få internetanslutning. 
Då den traditionella formen av geocaching med mobil eller surfplatta kräver 
internetanslutning kan det bli aktuellt att modifiera formen inom undervisning till en 
variant som ej kräver nätverksanslutning, dock GPS enhet. Ett annat alternativ är att 
eleverna brukar sina egna mobiltelefoner, något som ej kan förutsättas. Den digitala 
resurstillgången är således en utmaning att klara för att skattletandet ska kunna 
konkurrera med skärmletandet som metod för lärande av orienteringsförmåga. 
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Bilaga 2. Inbjudan 
 
Hejsan,        
 
Mitt namn är Anna Tylebo och jag studerar på Gävle högskolas lärarprogram. Jag 
avslutar nu min utbildning med ett examensarbete inom pedagogik och det är med 
anledning av detta som jag kontaktar dig. Jag söker lärare att intervjua som ansvarar för 
undervisningen av idrott och hälsa för mellanstadieelever. Deltagandet är såklart både 
frivilligt och anonymt. De data som jag samlar in kommer endast att användas i 
examensarbetet. 
 
Mitt examensarbete handlar om idrottsundervisning, närmare bestämt om eventuell 
tillämpning av tekniska lösningar inom kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. Mitt 
fokus ligger på en modern form av skattjakt, geocaching, och huruvida den aktiviteten 
kan brukas i syfte att utveckla elevers orienteringsförmåga. 
 
Undersökningen går till på följande sätt: du får i slutet av vecka 18 ett mail av mig, däri 
finns både en film att titta på samt frågor att besvara. Filmen, skapad av mig, handlar 
om geocaching och du får en kort introduktion till vad geocaching är för något. 
Frågorna som följer berör din undervisning av elevers orienteringsförmåga samt 
uppfattning om digitalisering. Tidsåtgången till att se filmen samt besvara frågorna 
beräknar jag tar dig cirka 20 minuter. 
 
Genom att delta i undersökningen får du också tillgång till det slutliga arbetet där 
resultatet presenteras och förhoppningsvis kan det framöver resultera i ett läroverktyg i 
digital form att bruka i idrottsundervisning för att träna elevers orienteringsförmåga. I 
juni månad är arbetet klart och du får ta del av det via mail. 
 
Jag följer uppsatta regelverk enligt GDPR (f.d. PUL) och etikprövning. Deltagare kan 
avstå att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan motivering. Jag är ytterst 
tacksam om du vill delta och ber dig omgående svara mig angående detta.  
Stort tack på förhand. 
 
 
Vänligen, 
Anna Tylebo 
XXX–XX XX XX, XXXX@XXX.XX 
 
Handledare vid Högskolan i Gävle är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh, 
XXXX@XXX.XX 
 
 
 



 

44 

Bilaga 3. Frågeformulär 
 
Se nedan länk till frågeformulär samt film: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqN5Ka6E0RRcRT0ifvd1nIveg0vDA0G
ZDQZrEd_JwUVdwpqg/viewform?usp=sf_link 
 
Nedan följer enkätfrågorna från frågeformuläret. 
 1. Har du behörighet att undervisa i idrott och hälsa? 

 Ja 
 Nej  2. Hur många år har du arbetat som idrottslärare? 
 0 - 2 år 
 2 - 5 år 
 5 - 10 år 
 10 - 20 år 
 Mer än 20 år  3. Hur många elever har skolan du arbetar på? 
 0 - 200 
 200 - 350 
 350 - 500 
 Mer än 500  4. Vilket typ av skola är det? 
 F - åk 6 
 åk 4 - 6 
 åk 4 - 9 
 F - åk 9 
 Annat  5. Vad stämmer bäst in på skolan du arbetar på? 
 Inga nyanlända elever 
 fåtalet nyanlända elever 
 flertalet nyanlända elever  6. Vad stämmer bäst in på området där skolan är placerad? 
 skolan är centralt belägen i staden 
 skolan ligger i utkanten av staden 
 skolan ligger i en by utanför staden 
 annat  
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7. Vad stämmer bäst in på skolans omgivning? 
 Stadsmiljö 
 bostadsområden 
 skog 
 annat  8. Vad stämmer bäst in på skolans omgivande natur och utemiljö? 
 närhet till park och grönytor 
 närhet till friluftsområde 
 närhet till skog 
 annat  9. Hur upplever du skolans förutsättningar att bedriva idrottsundervisning utomhus? 
 Utmärkta 
 Bra 
 Otillräckliga 
 Mycket dåliga  10. Hur gör du för att lära eleverna angående deras förmåga att orientera sig? 

Svar:  11. Använder du digitala verktyg i din idrottsundervisning? Om ja, vilka och hur? Om nej, varför inte? 
Svar:  12. Ser du som lärare fördelar med att bruka digitala verktyg i idrottsundervisningen? Ja, vilka? Nej, varför inte? 
Svar:  13. Skulle du kunna tänka dig att bruka fler digitala verktyg? Om ja, vilka och hur? Om nej, varför inte? 
Svar:  LÄNK till film  14. Vad tror du geocaching kan tillföra till undervisning av orienteringsförmåga? 

 Stärka elevens digitala kompetens, men ej förändra lärandet av orienteringsförmåga 
 Kan effektivisera skolarbetet, men ej förbättra lärande och undervisning av orienteringsförmåga 
 Förändra undervisning och lärande, befintliga uppgifter kan utformas på nya sätt 
 Helt nya arbetsuppgifter och arbetssätt kan skapas och ny kunskap produceras 
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15. Vilken nytta skulle du ha av att använda geocaching i undervisning av elevers orienteringsförmåga? 
 Det skulle ge möjlighet att utforma helt nya uppgifter, tidigare otänkbara 
 Det skulle förändra befintliga uppgifter i undervisningen och ge eleverna nya sätt att lära på 
 Undervisa på samma sätt som nu, fast mer effektivt 
 Ingen nytta alls  16. Vad skulle eleverna vinna på att få använda geocaching? 
 Både elevprestation och kunskapsinhämtning skulle öka 
 Nya sätt att lära 
 Lär sig bruka ett digitalt verktyg  Inget. Varken kvalitén på undervisningen eller elevens kunskapsinhämtning förändas 
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Bilaga 4. Medgivande inför studie 
 
 
Gävle 29 april 2019 
 
 Berörda områdeschef/er 

inom skolområdet 
 
 

Medgivande inför studie 
 
Under vårterminen 2019 kommer jag att genomföra en studie som är del i mitt 
examensarbete i pedagogik inom grundlärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. I min 
studie vill jag kartlägga idrottslärarnas undervisning av elevers orienteringsförmåga 
samt uppfattning om digitala läromedel. Detta för att sedan dra slutsatser om det är 
möjligt att bruka en modern form av skattjakt nämligen geocaching som metod för att 
utveckla elevers förmåga att orientera sig. 
 
Syftet med studien är att undersöka idrottslärares uppfattning om digitalisering 
angående lärandet av elevers orienteringsförmåga. 
 
Det krävs ingen handledning från arbetsplatsens sida men respektive arbetsplats ska 
informeras om studiens syfte. Jag kommer att samla data genom enkät över internet. 
Ifyllandet av enkät beräknas ta 20 minuter. De data som samlas in kommer endast att 
användas i examensarbetet. Uppgifterna kommer att bli behandlade konfidentiellt och 
inte finnas tillgängliga för obehöriga. Inga namn på deltagare, skolor eller kommuner 
kommer att redovisas i examensarbetet. Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare kan 
avstå från att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande utan särskild motivering. Jag 
följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och etikprövning avseende 
examensarbeten. 
 
Min handledare för arbetet är universitetslektor Ingegerd Gunvik-Grönbladh- 
XXXX@XX.XX 
 
För mer information kring studien kontakta undertecknad: 
 
Anna Tylebo, XXX-XX XX XX, XXXX@XXX.XX 
 
 
Med bästa hälsningar 
 
 


