
HANDLEDNING
Appen TurfHunt



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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