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Olika appars uppgifter

Appar som används för 
att ta fram skattjakten

Appar som förstärker 
upplevelsen av aktiviteten

Appar som dokumenterar 
aktiviteten



Appar/saker som 
används för att ta fram 
skattjakten

• http://www.xnoteapp.com/sv/

X-note 

Bilder, Book creator, Piccollage

Kartor

Animeringar, ChatterPix, 

Filmer

• http://www.skapaqrkod.se/

Skapa qr koder

http://www.xnoteapp.com/sv/
http://www.skapaqrkod.se/


Skattjakt - Hur hittar vi till nya ställen?
• Rebusar, 
• gåtor, 
• kartor, 
• Bokstäver något som börjar på S
• Former-finns vid något runt
• qrkoder, 
• bilder, 
• berättelser, 
• ledtrådar(bevis), 
• ”tappat” saker, 
• matteuppgifter
• actionbound.com
• Pussel https://www.jigsawplanet.com/

https://www.jigsawplanet.com/


Appar/tjänster/sätt som förstärker upplevelsen av 
aktiviteten

• Google lens
• https://lens.google.com/

• Uppslagsböcker, vilt-appen, blommor, vägmärken, svampar, 
• Youtube-filmer
• Högtalare
• Förstoraren

• https://support.apple.com/sv-se/HT209517

https://lens.google.com/
https://support.apple.com/sv-se/HT209517


Appar som 
dokumenterar 
aktiviteten

Kamera - bild och film

Ljud som dom hör

ColorMe - Social GPS Art https://apps.apple.com/us/app/color
me-social-gps-art/id1580479200

Ramblr Ramblr https://www.ramblr.com/



Teknik

• Hur fungerar en gps?
• Tid, position

• Vad en iPad klarar
• Temp 0-35° C
• Stötar
• Skydd
• Fukt- ej regn
• Starkt solljus
Internetdelning
Kostnad för mobil abonemang



Diverse
• Färger

• Färgjakt, 
• Sortera

• Storlek, färger, former
• Skype, facetime
• Puls

• Heart rate
• Tärning

• Make Dice
• Skogsmulle och naturboken -app



Rödluvan och vargen



1 station
Hitta till
Pussel med bild på trumpeten jigsawplanet
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f50b2cb1a4a

Uppdrag

inget

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f50b2cb1a4a


2 Hitta till Nästa YT ChatterPix
qrkod till Youtube video, ChatterPix på rödluva.

Gjort
letat bild, Creative commons, tex på https://pixabay.com/
Klistrat in 2 ögon på luvan i https://www.photopea.com/
talat in ett meddelande i appen ChatterPix

”Har ni sett flickan som brukar bära mig, hon har tappat mig! Hon gick mot
Pressbyrån. Om ni går till cykelstället vid pressbyrån, så kanske ni hittar ett
spår. ”

https://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/chatterpix/
Laddat upp filmen på youtube
Skapa en QR kod https://www.skapaqrkod.se/
Klistra in bilderna i Word

Uppdrag: Förstoraren på iPad, 
vargspår i gruset, Hämta bild från internet, Sedan 3D programvara Fusion 360, Ultimator Cura, skriv ut i 3D

https://pixabay.com/
https://www.photopea.com/
https://www.duckduckmoose.com/educational-iphone-itouch-apps-for-kids/chatterpix/
https://www.skapaqrkod.se/


3) KARTA .
Skärmdumpat från karttjänst, sedan ritar man av den. Med tex https://www.photopea.com/
Vargen har synts vid röda korset.

Uppdrag
Varg med AR, har ni sett vargen?  Sök på Google efter varg. Sedan trycker du på ”visa i 3D”
Hur ser den ut?
Färg?

Stenar, vem använder stenar i berättelsen?
Kommer ni ihåg att berätta för Jägaren var det finns stenar. 



4) xnote
Xnote till utanför Myrdal.

https://www.xnoteapp.com/
Lägg in en bild på en stuga.

https://xnote.se/40b6709b360000039

Uppdrag
Hitta Rödluvan
● Outdoor Big Point Recordable Buttons, TTS International

https://xnote.se/40b6709b360000039



