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Den här leken handlar om att öva iakttagelseförmåga i form av en skattjakt med hjälp av foton.
Man kan göra den var som helst, hemma i trädgården, i parken eller i skogen, eller varför inte på
badplatsen, campingplatsen, eller till och med inomhus?

Vad behövs?
Till leken behövs minst en mobiltelefon/surfplatta med kamera, alternativt en digitalkamera med bra
skärm, och eventuellt något som är ”skatten”.
Om man har flera mobiler/kameror kan man förbereda varsin bana och sedan gå varandras banor.

Hur går det till?
Någon förbereder en ”bana” genom att ta en serie foton (5 - 12 st.) på små detaljer längs banan, en
bild på varje plats/detalj i tur och ordning. Det ska alltid gå att se från platsen där en bild är tagen till
det som syns på nästa bild. Är ni på en välkänd plats kan det vara mycket detaljerat, så att man inte
genast kan gissa vad som är målet. Är man på en plats där man inte känner igen sig, eller där mycket
ser ungefär likadant ut, kan man ta med lite mer av omgivningen på bilderna. Det ska i så fall vara det
som syns precis i mitten på bilderna som är platserna som ska besökas.
Vid sista platsen gömmer man ”skatten”.
Därefter bläddrar man tillbaka till första bilden i serien och lämnar över telefonen/kameran till dem
som ska gå banan, på en plats där det som syns på första bilden är inom synhåll.
Det är roligast om den som har gjort banan också går med när man letar, fast utan att hjälpa till. Dels
för att man får vara tillsammans, dels för att veta om det var lagom svårt, till nästa gång, dels för att
kunna ge en ledtråd om de inte lyckas hitta vidare.
De som ska leta tittar på bilden och försöker hitta samma plats/föremål/detalj i verkligheten och går
sedan dit. Man kanske måste gissa och gå dit och jämföra alla detaljer noga för att vara säker, till exempel
om bilden visar ett dörrhandtag på en vit dörr och det finns två dörrhandtag på vita dörrar inom synhåll.
När man är säker på att man har hittat en plats bläddrar man fram nästa bild, och fortsätter så i tur
och ordning tills man har hittat till platsen för sista bilden och skatten.

Variant 2
Istället för att göra en bana tar man bara bilder på små detaljer på olika platser i slumpmässig
ordning. Det gäller då för de andra att gå runt och försöka hitta alla platserna. Då bör man hålla sig
inom ett begränsat område, till exempel en trädgård. Fast då blir det ingen skattjakt.

Variant 3
Som variant 2, men på varje plats hittar man en lapp/tejpbit med en bokstav eller ett ord på,
bokstäverna eller orden sätts sedan ihop till ett ord eller en mening som talar om var skatten finns.

Tips för många deltagare
Är man många som ska gå samma bana och inte alla (eller alla grupper) har mobiltelefon kan man
istället ställa samman bilderna på ett blad, numrera dem i ordning, och skriva ut dem på papper.
Om alla som ska gå banan har mobiltelefon kan man skicka bilderna med e-post eller lägga ut dem på
nätet någonstans där alla kommer år dem. Se då till att de blir numrerade i rätt ordning, annars blir
det problem. Det är bäst om de går att ladda ner ifall inte alla har mobildata.
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Bilder på mobilen är nästan mer spännande än på papper eftersom man bara får fram en bild i taget.
Då kan man inte gissa vart man är på väg. Det är ju tråkigt om någon känner igen målet direkt

Exempel
Här följer några exempel. Texterna ska inte vara med i leken, de finns här för att visa hur det går till.

Exempel 1: En bana i villakvarteret
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Start – skylt för återvändsgata – liten grind – stolpe vid farthinder – konstig dagvattenbrunn – någons
brevlåda – elskåp – gångtunnel – rörmojäng – liten skylt – staket vid hus – stubbe vid sten – stenmur.
Med ett hål i! Kan skatten finnas där?
Detaljnivån kan man välja efter deltagarnas ålder och kännedom om området.
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Exempel 2: En bana i trädgården

Exempel, små detaljer: Dörrstopp –
hörnet på sandlådan – spaljé med
rosor – hammocken – trådar runt
hallon – vattenkran – soptunna –
staketet? Nej, blomlådan måste det
vara eftersom det är plattor under.
Kan skatten ligga i den, eller kanske
under den?

Exempel 3: En bana i skogen

