
SkattjaktNatur
FOKUS HJÄRTA OCH HÄLSA

VÄLKOMMEN TILL 4H:S



Vad är Skattjakt Natur?
De fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. I 4H:s digitala skattjakter 
sammanväver vi teknik med motion och rörelse för att främja hjärtats H och 
hälsans H. Genom appen TurfHunt guidas deltagarna runt på olika uppdrag som 
både innehåller fakta kring djur och natur samt utmaningar med koppling till 
problemlösning, samarbete, pulshöjning och avslappning. De lär sig dessutom 
hantera teknik och agera praktiskt i enlighet med Handens H och Huvudets H.

Med andra ord; teori, praktik och teknik sammanvävs på ett riktigt roligt sätt.

Vad behöver ni för att testa?
Ingenting! För att delta i en digital Skatt-
jakt på en 4H-gård behöver ni inte ens ha 
tillgång till smartphones eller surfplattor. Det 
finns att låna, dock i begränsad upplaga. 
Skattjakterna kan genomföras i grupp och 
utmaningarna är anpassade för att deltagar-
na ska samarbeta, så inget krav på att varje 
enskild person måste ha tillgång till teknik 
finns. Dessutom finns ansvariga på 4H-går-
den på plats för att hjälpa er igång. 

Vill ni använda egen teknik medföljer 
information i denna broschyr om hur allting 
fungerar.



ÅLDERSANPASSNING?

Vilka ämnen behandlas?

Förskoleklass
Om deltagarna ska genomföra Skattjakterna utan vuxen 
pedagog rekommenderar vi att man är läskunnig. Vi re-
kommenderar dock överlag att deltagarna får stöttning 
för att verkligen förankra kunskapen som förmedlas. 
Innehållet i Skattjakten är anpassat för åldrarna 8-12 år, 
med inspiration från läroplan Lg11, men kan med stött-
ning användas till även yngre barn.

Grundskolan
Om deltagarna ska genomföra Skattjakterna utan vuxen 
pedagog rekommenderar vi att man är läskunnig. Vi re-
kommenderar dock överlag att deltagarna får stöttning 
för att verkligen förankra kunskapen som förmedlas. 
Innehållet i Skattjakten är anpassat för åldrarna 8-12 år, 
med inspiration från läroplan Lg11, men kan med stött-
ning användas till även yngre barn.

Sommarläger
Om deltagarna ska genomföra Skattjakterna utan vuxen 
pedagog rekommenderar vi att man är läskunnig. Vi re-
kommenderar dock överlag att deltagarna får stöttning 
för att verkligen förankra kunskapen som förmedlas. 
Innehållet i Skattjakten är anpassat för åldrarna 8-12 år, 
med inspiration från läroplan Lg11, men kan med stött-
ning användas till även yngre barn.

Naturkunskap, matematik och idrott vävs in på ett naturligt sätt. 
Frågorna handlar om gårdens djur, närliggande fauna och uppdragen 
kopplas till samarbete, avslappning och lekfull motion.



Du kan under spelets gång se hur långt du kommit i 
spelet samt hur många poäng du samlat genom att 
titta på cirkeln i vänstra hörnet samt i kransen i det 
högra hörnet på skärmen. 
Om du klickar på symbolerna kan du se alla 
medspelares poäng. 



ANVÄND APPEN TURFHUNT SOM ENSKILD SPELARE

LADDA NER APPEN I GOOGLE PLAY ELLER APPSTORE. 

1. Klicka på appen. 

2. Tillåt TurfHunt att komma åt enhetens platsuppgifter. Detta är mycket viktigt! 

3. Nu dyker en världskarta upp som visar skattjakter över hela världen. Zooma in på 
din position för att hitta en skattjakt nära dig eller på 4H-gården. 

4. Tryck på stjärnpinnen för att se namnet på skattjakten. Klicka sedan på namnet för 
att ta dig vidare. 

5. Nu kommer du att få en presentation av Skattjakten. Tryck på ”Join game” för att 
starta. 

6. Välj ett spelnamn och välj sedan ”OK”.  

7. Gå direkt till ”Start Game Now”.

Hur använder man appen TurfHunt?



Skattjakten som lagspel



ANVÄND APPEN TURFHUNT SOM LAG

LADDA NER APPEN VIA GOOGLE PLAY ELLER APPSTORE. 

1. VÄLJ EN PERSON SOM STARTAR APPEN OCH SKATTJAKTEN. 

2. Tillåt TurfHunt att komma åt enhetens platsuppgifter. Detta är mycket viktigt! 

3. Nu dyker en världskarta upp som visar skattjakter över hela världen. Zooma in på 
din position för att hitta en skattjakt nära dig eller på 4H-gården. 

4. Tryck på stjärnpinnen för att se namnet på skattjakten. Klicka sedan på namnet för 
att ta dig vidare. 

8.Nu kommer du att få en presentation av Skattjakten. Tryck på ”Join game” för att 
starta. 

9. Välj ett spelnamn och välj sedan ”OK”.  

10. Notera den röda bokstavskoden. 

11. Be dina medspelare att starta appen TurfHunt. 

12. När världskartan visas, be dem välja Redeem invitation längst ner.  

13. Skriv in bokstavskoden i fältet i mitten. Klicka sedan på Redeem.  

14. Välj ”Start game”. 

15. Låt medspelarna ange spelarnamn och sedan trycka OK.  

16. Nu kan du som spelledare se att lagen/spelarna dyker upp under rubriken 
”Teams who have joined”.  

17. När medspelarna är samlade startar spelledaren Skattjakten genom att trycka på 
”Start Game Now”.  

18. Nu startas spelet och första utmaningen presenteras genom ett frågetecken. 

19. Ta er till frågetecknet genom att följa kartan. Du kan se dina medspelare som 
gröna punkter medan din egen punkt är blå. 

20. När ni kommit inom radien för utmaningen/skatten kommer frågan automatiskt 
visas på din skärm. 

21. Genomför utmaningarna och svara på frågorna för att ta er vidare till nästa skatt.  

22. Lycka till! 

23. När ni spelat färdigt lämnar ni spelet genom att trycka på tillbaka-pilen längst 
uppe i det vänstra hörnet. Svara ”Yes” på frågan ”Leave game?”



”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimu-
leras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Sko-
lan ska vidare främja för förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse. Medvetenhet om det egna och delak-
tighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 
som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”

Utdrag ur läroplanen, Lg11

Riksförbundert Sveriges 4H
Stora Malmsvägen 7
641 50 Katrineholm

Kontakta oss för att ta reda på vilka 4H-enheter som arrangerar Skattjakt Natur
info@4h.se
0150-503 80

www.4h.se

Riksförbundet 
Sveriges 4H


