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1. LOGGA IN I CMS-VERKTYGET
Se www.locatify.com och klicka på ”Login” knappen.
Skriv in ”Username” och ”Password”.

3. LETA UPP DIN GEOGRAFISKA PLATS
Skriv in din plats i sökrutan ”Search”.
Klicka på ”Satellit” om du vill ändra vy.

4. PLACERA UT DIN FÖRSTA SKATT
Klicka på ”+” tecknet och klicka på valfri plats i kartan.
Klicka på pinnen för att redigera platsen.

2. SKAPA DITT NYA PROJEKT
Klicka på ”+ New Project” knappen.
Skriv in namnet på projektet i fältet ”My project name”.
Välj språk i rullgardinsmenyn ”Choose language”.
Välj ”Treasure Hunt” genom att klicka på bilden.
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5. REDIGERA DIN POSITION/SKATT
Skriv in frågenamnet under ”Title:” (namnet kommer 
synas på kartan).
Välj frågebild för frågan genom att klicka på bildikonen.
Klicka på ”Treasure” för att redigera skatten.
Kllicka på ”Radius” för att ställa in skattens räckvidd.

Om du väljer ”Tour Guide” kan du enbart skapa guidade  
visningar, det vill säga informationspunkter utan möjlighet  
till utmaningar eller frågor.

Obs! Kräver  

appen ”Gold Hunt 

Education” som  

finns kostnadsfritt  

på Appstore!



8. REDIGERA FRÅGA
Skriv in din frågeställning under ”Question”.
Välj rätt svarsalternativ (obs! endast 1 rätt svar stöds).   
Behöver du fler/färre svarsalternativ? Klicka på ”+” knappen.
För att enklare hitta just din fråga skriver du in en Tag i fältet 
”Add tags” och sedan klickar på plustecknet (den sparas då). 
Tänk på att ange ett unikt namn som ingen annan har! 
Klicka på ”Save & Add” för att spara frågan till frågebanken.

9. KOPPLA FRÅGA TILL AKTUELL POSITION
Klicka nu på ”Save to Point” för att koppla frågan till 
aktuell position.
Om du vill ändra fråganklickar du på ”Edit Question”.
Här söker du på din ”Tag” för att filtrera frågebanken till att 
bara visa upp dina frågor.

6. VÄLJ SKATTTYP
Klicka på ”Add Challenge” för att skapa en utmaning.
Förvalt är frågeutmaning (tänk tipspromenadfråga).
Klicka på ”Select Question” för att välja fråga till 
utmaningen.

7. SKAPA FRÅGA
Klicka på ”New Question” för att skapa en ny.
Välj språk ”Swedish” för din fråga.

10. SPARA SKATTEN
Klicka på ”Save” för att slutligen spara utmaningen till 
pinnen på spelplanen.
Välj ”Delete” för radera skattpositionen från kartan.

HANDLEDNING
Skattjakt Natur

11. KOPPLA IHOP DINA SKATTER FÖR ATT SKAPA EN  
KRONOLOGISK SKATTJAKT
Klicka på ’ihopkopplingsverktyget’ ”+”.
Välj den första pinnen och klicka sedan på den som du vill 
koppla samman. En blå kopplingslinje blir då synlig.
Upprepa samma procedur för övriga positioner.



12. KOPPLA IHOP DINA SKATTER FÖR ATT SKAPA EN  
KRONOLOGISK SKATTJAKT
Klicka på ’ihopkopplingsverktyget’ ”+”.
Välj den första pinnen och klicka sedan på den som du vill 
koppla samman. En blå kopplingslinje blir då synlig.
Upprepa samma procedur för övriga positioner.

14. STÄLL IN PROJEKTINFORMATIONEN
Klicka på ”Logo” för att ställa logotypen (bilden som syns 
utåt för hela skattjakten.
Klicka i rutan ”Description” för att beskriva skattjakten.
Klicka i rutan ”Location Name:” för att ange rätt 
geografisk plats.
Här kan du skriva in startinstruktioner om så önskas.

15. STÄLL IN PROJEKTINFORMATIONEN
Klicka i rutan ”Location Service” om du önskar att GPS- 
signalen ska vara aktiv även i bakgrunden. Att låta rutan 
vara tom sparar batteri.

16. STÄLL IN PROJEKTINFORMATIONEN
Skattjakten stödjer flera spelare åt gången. Genom att 
aktivera ”Hide Team Positions” döljs medspelarnas  
nuvarande GPS-position.
Här ställer du max antal spelare som kan delta 
vid varje skattjakt på gården.
När du är klar med dessa inställningar klickar du på 
knappen ”Save” och sedan ”Close”.

13. EDITERA PROJEKTINFORMATIONEN
Klicka på ”Edit”.
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17. PUBLICERA DIN SKATTJAKT
Klicka på länken ”Publish”.

18. TESTA SKATTJAKTEN INNAN PUBLICERING
Klicka på ”Test on device” för att testa alla frågor på 
Skattjakten i din smartphone. Med det här alternativet 
kan du prova alla funktioner utan att bege dig till den 
aktuella platsen.
Klicka i rutan ”Description” för att beskriv skattjakten.

19. TESTA SKATTJAKTEN INNAN PUBLICERING
Här får du information att spelet är klart att testa! :-) 
Nu behöver du bara ladda ner appen SurfHunt på din 
Android telefon eller iPhone.

20. PUBLICERA DIN SKATTJAKT FÖR OMVÄRLDEN
Klicka i rutan ”TurfHunt” för att välja rätt app för att public-
era spelet i.
I menyn ”Games expires after” väljer du hur länge spelet 
ska vara tillgängligt på gården.
När du är klar kllickar du på ”Publish”.

21. STÄLL IN PROJEKTINFORMATIONEN
Här får du information att spelet nu är helt klart att spela 
för alla gårdsbesökare.

22. GAME KONTROLL CENTER
Här kan du se hur många som har spelat skattjakten på din 
gård. 
Välj först appen ”Turf Hunt”.
Klicka sedan på knappen ”Show Invitations”.



VILL DU LÄRA DIG MER?
I så fall finns fler resurser på Youtube. 
Klöverhjälten rekommenderar följande 
resurser:

Hur man skapar en skattjakt  - Del1
https://www.youtube.com/watch?v=c-
TigRkWZDbA

Hur man skapar en skattjakt - Del2
https://www.youtube.com/watch?v=R-
zwDi72OWd0
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23. ANTALET SPELADE SKATTJAKTER
Här kan du se hur många som har spelat just din skattjakt 
(de kommer allt eftersom de blir fler till antalet ligga  
uppradade under varandra).

23. UTÖKADE SPELFUNKTIONER
Här kan du utöka ett spel med flera avancerade funktioner 
(både under spelets gång och efteråt).

• Funktionen ”Send Message” skickar ett  
chattmeddelande som de spelande kan se under  
spelets gång (se bild 1).

• ”Invitation code” skapar en QR-kodinbjudan (se bild 2)
• ”Observer” visar spelets olika aktiviteter (se bild 3)
• Funktionen ”Scoreboard” visar upp spelarnas poäng 

fördelade över hela skattjakten (se bild 4)

Bild 1

Bild 2

Bild 3. Här kan du ta del av ev. uppladdade bilder i spelet.

Bild 4.
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1. LADDA NER APPEN TURFHUNT OCH KÖR IGÅNG
Besök AppStore eller GooglePlay och sök på namnet ”TurfHunt”. Ladda sedan ner appen till din telefon.
Klicka på ”Tillåt” när TurfHunt frågar om appen får se din platsinfo. Annars fungerar inte GPS-funktione i skattjakten.
Om du vill spela fler spelare så klickar du här som elev och skriver in koden du får av din lärare.

2. HITTA SKATTJAKTEN OCH AKTIVERA DEN
Zooma in på kartan genom att använda två fingrar.
Klicka på den aktuella skattjakten för att få fram information om skattjakten. I det här fallet ”4H Skattjakt Natur”.
Klicka sedan på ”Install” för att installera filerna till skattjakten. Om du har konstruerat skattjakten ser du intro-bilden här.  
Här ges besökaren information om hur många platser som finns och hur många utmaningar som finns i skattjakten.
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Se hur du fyller i koden på sista bilden i 
den här handledningen.



3. STARTA SKATTJAKTEN OCH LÅT EVENTUELLT ANDRA SPELARE DELTA I SAMMA SPEL
Klicka sedan på ”Start Game” för att starta skattjakten.
Det första man måste göra är att skriva in sitt spelnamn. Klicka sedan på ”OK”.
Här får du den kod som du som lärare/pedagog/förälder får som andra deltagare kan använda för att spela tillsammans. 
Se föregående sida och ”Redeem invitation”.

4. BÖRJA NAVIGERA MED HJÄLP AV KARTA OCH GPS
Hitta frågetecknet och börja gå emot det. När du befinner dig inom 25 meter från positionen får du en vibration i din  
telefon och frågan uppenbarar sig automatiskt (se punkt 5 på nästa sida).
Du kan också navigera med satellitbild eller se en kompassnål för enklare navigering.
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5. SVARA PÅ UTMANINGEN OCH SVARA PÅ NATURFRÅGAN
Ta del av frågan genom att klicka på ”Press for Challenges!”. För varje funnen fråga ges ett guldmynt.
Svara på frågan genom att klicka på det svar som du tror är rätt. Svarar du rätt ges du ytterligare ett guldmynt som belöning!
Svarar du rätt ges du ytterligare ett guldmynt som belöning! :-) Klicka på ”Continue” för att fortsätta skattjakten.

6. FORSÄTT NAVIGERA PÅ KARTAN
När frågan nu är besvarad kommer du tillbaka till kartan. Nu kan du se att en ny position har dykt upp på kartan. Spännande! 
Du kan också se att den besvarade frågan nu är förbockad i en grön ring.
Om någon skulle få för sig att fuska genom att bara klicka på nästa plats ges följande information.
Här kan man också se vad som händer om man svarar fel på frågan. Inget extra guldmynt! :-(
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7. AVSLUTA SKATTJAKTEN - HUR GICK DET?
När du svarat på alla frågor kan du kolla resultattavlan för att se hur det gått för dig eller för alla deltagare. Klicka på 
kranssymbolen längst ner till höger.
Här ser du hur många poäng du samlat ihop. För att sedan avsluta spelet klickar du på ”Map”.
På frågan om du vill lämna spelet klickar du helt enkelt på ”Yes”.

8. ÅTERGÅ TILL STARTPOSITIONEN
Nu är spelaren tillbaka på startsidan igen för skattjakten. Vill man spela igen klickar man på ”Start game” igen.
Klicka på ”Back” för att komma tillbaka till världskartan för att hitta fler 4H-gårdar i närområdet.
Här fyller eleven/syskonet i koden från bild tre på första sidan av handledningen om man vill spela mot varandra. Det går 
självklart lika bra att spela enskilt och sedan jämföra resultaten sinsemellan. :-(
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