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Eva-Marie, även kallad för Emi, började med att förklara för att leta cacher behöver du ha en GPS 

(som ger möjlighet att bestämma din position oavsett väder, dag som natt och var som helst på 

jorden). Cacher är egentligen skatter som är gömda och de finns över hela jorden. De kan vara ”nano-

små” eller enormt stora, ligga på toppen av en mast eller på botten av en sjö; de kan ligga överallt! I 

dag finns det över 50 000 skatter utlagda och detta vet man eftersom man registrerar och skriver en 

liten beskrivelse på webben när man har lagt ut sin skatt.  

Hur kommer det sig att de får ligga i fred då? Jo, Emi berättade att det är ju bara ”De invigda” som 

vet vad det handlar om, och man pratar inte gärna så högt om att det finns skatter lite överallt 

eftersom det finns ”Mugglare”- det är lite hemligt…! 

När du har hittat en cache skriver du en liten hälsning i loggboken som oftast ligger tillsammans med 

skatten. Du ska även skriva i loggboken på appen. Nu kommer det finurliga; när du har hittat skatten 

så får du inte ta den UTAN att lägga dit något annat i stället. 

Det får alltså inte bli tomt i cachen…  

För att börja leta cacher så behöver du ha ett konto på 

geocaching.com samt en GPS och självklart appen. Emi har 

använt två olika appar; Geocaching buddy och Geocaching/ 

Geocaching intro. Det som är bra med apparna, är att de 

hämtar alla upplysningar från data basen automatiskt och du 

får koordinater mm direkt. 

Eftersom det är barnen som ska leta och använda GPS och iPad 

så ha gärna iPaden i ett fodral eller i en zip-påse så att det inte kommer sand, regn eller blöta löv i 

kontakter mm.  

Att geocacha handlar inte bara om att leta efter skatter, det 

handlar även om att vara ute i naturen. Där finns det otaliga 

möjligheter att jobba med ämnen som: blommor, fåglar, 

svampar osv. För att kunna svara på barnens frågor har Emi 

laddat ner flera användbara appar: MyFlora, Svampguiden, 

Kvitter och Viltappen.  
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