
Sådan opretter du en Woop jagt

1. Opret en bruger og login

2. Klik på “Opret jagt” i bunden af skærmen

3. Udfyld titel og beskrivelse



4. Tilføj nu et opgavesæt. Du kan se dine egne  

opgavesæt ved at klikke på ‘Mine’ i fanen.  

Klik på et opgavesæt og tryk “tilføj til jagt” for at bruge 

et af de eksisterende opgavesæt. 

 

Klik på ‘Opret opgavesæt’ for at lave dit eget indhold.  

 

Fortsæt til punkt 7, hvis du ikke opretter dit eget  
opgavesæt. 

5. Udfyld titel og beskrivelse. Vælg om dit opgavesæt 

skal være offentligt eller privat og tilføj kategorier og 

billede til opgavesættet. 
 

Dit opgavesæt skal være “offentligt”, for at kunne  

bruges i en offentlig jagt. Du kan altid dele en privat 
jagt med gamepin, hvis du ikke ønsker den skal være 

offentlig.  

 

Klik på ‘Tilføj opgaver’ for at tilføje opgaverne.

6. Udfyld opgaven og gem. Du kan tilføje et 
billede eller en video til opgaven.  

 

Vil du ikke have svarmuligheder og feedbacktekst, 
kan du slå dem fra ved at klikke på “Tilføj svar- 
muligheder til opgaven” 

 

Se eksempler på de forskellige posttyper på næste  

side. 

 

Gentag punkt 6 til du har oprettet alle dine spørgsmål. 

Sådan opretter du dit eget indhold



Post uden svarmuligheder og feedback tekst.  

Eksempler på posttyper

Post med svarmuligheder  
og feedback tekst.  
 

Feedback teksten vises,  

når deltageren har svaret. 



9. Når du ser den røde “pin”, er posten placeret.  
 

Klik på ‘Opgave’ i fanen, for at tilføje indhold til  
posten.

7.  Vælg nu om jagtens skal være numerisk (deltageren 

går fra post 1-2-3 osv) eller tilfældig (alle poster vises 

samtidig, og deltageren vælger selv posten, ved at 
klikke på den).  

 

Her kan du også vælge om jagten skal være privat 
eller offentlig.  

 

Klik på ‘Opret poster” for at placere dine poster. 

8. Klik på kortet, der hvor du ønsker at placere din 

første post.  

Sådan tilføjer du poster



10. Klik på ‘Tilføj opgave’ for at se indholdet fra det 
opgavesæt, du tidligere tilknyttede jagten. 

11. Vælg den opgave, du ønsker, der skal være på 

denne post. 

12. Klik på ‘Tilføj ny post’ for at sætte en ny post.  

 

Gentag trin 10-12 indtil du har oprettet alle de poster, 
du ønsker. Klik på tilbage pilen i venstre hjørne, for at 
se et overblik over din jagt.  



13. Du kan nu se alle dine poster og de opgaver der er  
tilknyttet dem.  

 

Klik på en post for at ændre dens indhold eller  
flytte positionen for posten.  

14. Når du er tilfreds med din jagt, klikker du på 

tilbage pilen i venstre hjørne.  

 

Klik herefter på “gem” i højre hjørne, for at gemme  

jagten.

15. Tillykke. Din jagt er nu klar. :)


