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Vinnaren i Skogsnöten och övriga placeringar avgörs i finalen som sker i 

form av en tävling ute i terrängen. Tävlingen består av flervalsuppgifter. 

Förutom flervalsuppgifterna finns det för tävlingsdeltagarna eventuellt 

en liten essäuppgift, som används för att få fram vinnaren och övriga 

placeringar ifall flera tävlingsdeltagare har samma poäng från 

flervalsuppgifterna.   

I tävlingen i terrängen går tävlingsdeltagarna i små grupper från kontroll 

till kontroll under övervakning av en ledare. På en del av kontrollerna 

finns någon av Skogsnötens finansiärer/arrangörer på plats och berättar 

om ämnet innan den egentliga frågan ska besvaras.  

På varje kontroll ska en eller flera frågor besvaras. För att besvara 

frågorna används Skogsnöten-appen som laddas ner i en mobiltelefon 

eller tablett. Instruktioner om hur appen laddas ner och tas i användning 

finns på de följande sidorna. Det är bra om tävlingsdeltagarna laddar ner 

appen och testar användningen av den i god tid före finalen.  

Om tävlingsdeltagaren inte har en mobiltelefon eller tablett får han eller 

hon en pappersblankett där frågorna besvaras.  Om batteriet i 

mobiltelefonen eller tabletten tar slut eller om telefonen eller tabletten 

får något annat fel mitt under tävlingen, är de frågor som besvarats fram 

till det lagrade och de återstående frågorna besvaras på papper. Under 

tävlingen kan mobiltelefonen eller tabletten antingen vara ansluten till 

nätet eller offline. När den är ansluten till nätet lagras svaren genast i 

systemet. En mobiltelefon eller tablett som varit offline ansluts med 

arrangörernas hjälp till nätet efter tävlingen då också svaren förs över till 

systemet.  

När den som leder gruppen/finns på kontrollen ställer en fråga visar han 

eller hon för tävlingsdeltagarna upp en lapp på vilken det finns koderna 

för frågan, QR-koden och en siffra/bokstavskod. Tävlingsdeltagaren kan 

antingen skanna QR-koden eller skriva siffran/bokstavskoden i 

applikationen.  

När koden är inskriven eller skannad, kommer frågan och 

svarsalternativen fram på skärmen och tiden att besvara frågan börjar. 

Tiden att besvara frågan är begränsad, men den är beräknad så att det 

inte ska kännas stressigt. Tiden att besvara frågorna är olika för olika 

frågor utgående från frågornas svårighetsgrad. Under svarstiden får man 

ändra svaren. Efter att svarstiden är slut kan man inte längre besvara en 

fråga. Man kan endast svara på en fråga i gången. Applikationen visar inte 

rätta svaren åt tävlingsdeltagaren efter att den besvarats.   
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Så här installerar du Skogsnöten-appen  
Ladda ner Skogsnöten-appen i din telefon från App Store, Google Play Butiken eller Microsoft Store. Öppna appen. 

Om du ger appen tillstånd att ta foton, kan du besvara frågorna genom att använda QR-koderna. Det är inget måste 

utan du kan också förbjuda den att ta bilder. 

Så här tar du i bruk appen  

Följ instruktionerna i appen. Välj språk och mata in andra uppgifter som efterfrågas. Skriv in riktiga uppgifter, inte 

påhittade. Skriv både för- och efternamn (hela namnet ska bestå av minst fyra bokstäver). Välj öppen Skogsnöten-

tävling: Metsävisa 2018. OBS! Om ovannämnda inte syns i din app (Metsävisa 2018) utan den begär öppningskod har 

du en äldre version av appen. Radera i så fall appen från din mobiltelefon eller tablett och ladda ner den på nytt från 

App Store, Google Play Butiken eller Microsoft Store. Du ska använda version 1.1 av appen som uppdaterats i App 

Store, Google Play Butiken eller Microsoft Store omkring 10.4.2018. 

 

   

 

Övning i att besvara frågor 
Koderna för övningsfrågorna är i pdf-form. Du kan antingen skriva ut dem eller 

t.ex. bläddra igenom frågorna på en datorskärm.  Koderna hittas på adressen 

https://bit.ly/2GAvn2o 

Öppna frågan genom att skriva bokstavskoden (t.ex. PAP9) för den fråga som 

anges på lappen och som visas på kontrollen i det fält som reserverats för den 

och tryck på knappen ÖPPNA. Koden kan också skannas med kameran från QR-

koden på lappen som visas vid kontrollen. Efter att QR-koden skannats 

kommer koden fram i det fält som reserverats för den varefter du kan öppna 

frågan genom att trycka på knappen ÖPPNA. Om du skannar QR-koden 

belastas batteriet mera än om du skriver bokstavskoden.  

  



Så här besvarar du frågan 
Välj det rätta eller de rätta svaren genom att trycka på knapparna.  Av frågans 

art framgår det eller så syns det ovanför frågan om du ska välja ett eller flera 

rätta svar.  

Det svar du valt är till färgen brunt. Tiden att besvara varje enskild fråga är 

begränsad. Svaren lagras när tiden gått ut. Du kan ändra svaren ända tills tiden 

tar slut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställningar 
Du kan öppna inställningar genom att trycka på Kugghjulsknappen. Från 

inställningar kan du kolla vilken version av frågorna som laddats ner. Före den 

egentliga Skogsnöten-finalen ute i terrängen anges alltid vilken version som är 

den nyaste för att alla tävlingsdeltagare ska ha samma uppdaterade frågor.  

I inställningar kan du radera alla uppgifter som lagrats i appen genom att 

trycka på RADERA INLOGGNING. I testningsskedet kan du besvara samma 

frågor på nytt när du efter att ha svarat raderar inloggningen och loggar in dig 

på nytt.  Längst ner på skärmen syns det vilken version av appen du har.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan få mera information under testningsskedet 
Om du behöver mera instruktioner ska du kontakta Anne Turunen på Finska Forstföreningen. Du kan kontakta henne 

per e-post, genom att ringa, skicka textmeddelande eller via WhatsApp meddelande (anne.turunen@smy.fi, 045 

6575 440). 
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