Hvordan laver man en Find vej Mobil-quiz? - Vejledning, trin for trin
Før du kan komme i gang skal du have et log-in til systemet. Det får du ved at sende en mail til findveji@do-f.dk
Hvad er Find vej i Danmark
Find vej i Danmark er navnet på et motions- og formidlingskoncept der tager afsæt i orienteringssporten. Det går
ud på at finde vej med et kort, til de markerede poster. Posterne er enten såkaldte faste poster; en træpæl med et
kodeskilt, eller posten er et element fra bybilledet, som er gengivet på et foto, på bagsiden af kortet. Hver post har
en unik bogstavkode som kan noteres, som bevis for at man har fundet posten. I vores Hall of Fame kan alle
registrere deres fundne poster og dyste om at komme i top, med flest loggede poster.
Find vej og lær med mobilen
De danske orienteringsklubber har gennem de senere år tegnet kort og sat poster op i godt 250 områder, fordelt i
hele landet. Omkring 7500 poster er der pt. Alle posterne og deres koder er lagt ind i findveji.dk’s database. Med
støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet har vi fået udviklet et system så der kan lægges opgaver og quizspørgsmål
ind på posterne. Man kan på den måde oprette diverse tema-ruter med opgaver, som skal løses med
mobiltelefonen ved posterne. Mobil-quizruten hentes på findveji.dk og startes på mobiltelefonen via et link som
tilsendes som SMS samt til din mailbox.
Opret dine egne Quiz-ruter
Er du fx lærer eller naturvejleder, eller selvfølgelig orienteringsklub, kan det være relevant for dig at kunne oprette
mobil-quiz ruter fx til brug i undervisningen eller til gør-det-selv naturvejledning. For at få adgang til at oprette nye
mobil-quiz ruter skal du kontakte Dansk Orienterings-Forbund, findveji@do-f.dk som opretter dig med brugernavn
og password til systemet.
I det følgende er en vejledning til hvordan man opretter ruter og mobil-quiz via fanen ’Ruter’. Der findes også en
genvej til oprettelse af mobil-quiz via fanen ’Quizopgaver’, som er endnu hurtigere, men mindre fleksibel ift
redigering efterfølgende. Vejledning til dette findes i dokumentet ’Vejledning_Mobilquiz_genvej’ på
https://www.findveji.dk/pages/intro-til-find-vej-mobil-quiz
Kun fantasien sætter grænser for hvilke opgaver der kan laves indenfor temaer som fx natur, geografi, matematik,
historie, sprogfag, idræt og orienteringsteknik osv. Du kan lægge fotos eller links til film- og lydklip ind, hvis det har
relevans for din tema-rute.
Du kan oprette quizruter på alle de eksisterende Find vej områder i hele landet, men har kun adgang til at tilgå de
ruter du selv opretter. Vi kan slette dine ruter hvis vi finder at de er irrelevante i forhold til grundideen med Find vej
i Danmark.
Rigtig god fornøjelse!
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Vejledning, trin for trin
Har du fået tilsendt brugernavn og password pr mail, er du nu klar til at oprette en mobil-quiz.
Log ind via www.findveji.dk/refinery
I systemet har du adgang til fanen ’Ruter’ og fanen ’Quizopgaver’. Denne vejledning er til oprettelse af ruter og
mobil-quiz via fanen ’Ruter’.
Der er tre trin.
Trin 1) Først oprettes en rute i et ’projekt’ – se oversigt over hvor i landet der er Find vej ’projekter’ på
http://findveji.dk/projects
Trin 2) Dernæst vælges poster = ’pæle’ til ruten
Trin 3) Til sidst lægges quizopgaver på posterne

Trin 1:
1a) Vælg fanen ’Ruter’ og klik på Tilføj rute

1b) Vælg hvilket projekt din rute skal oprettes i
1c) Navngiv din rute (bør indeholde ordet Quiz)
1d) Indsæt link til kortet med rutens poster *
*(kopier og indsæt URL’en som linker til kortet, enten på
findveji.dk eller på klubbens hjemmeside)
1e) Angiv rutens sværhedsgrad, kategori, og rutens længde.
(Kategorien er ’Quizløb’ eller ’Foto-orientering med quiz’)
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Trin 1 fortsat )
1f) Sæt hak i ’Publicer ruten’ eller du kan
vælge ikke at gøre ruten synlig på findveji.dk
og blot kopiere og gemme ’link til at starte
turen’ . Dette link kan senere deles med
andre, fx klassen, hvis det er en skole mobilquiz. Linket fremkommer når man har har
trykket på ’Gem ændringer’ til
sidst, og åbner ruten igen vha
knappen ’rediger rute.

1g) Beskriv kort ruten. Fx Hvem har lavet
opgaverne, hvilket tema omhandler de, hvor
er startstedet for ruten og hvilken type
område går den igennem?
I fanebladet ’Afsluttet tur’ kan du indsætte
en tekst som du ønsker at brugeren skal se
på mobilskærmen efter afsluttet tur. Fx en
opmuntrende hilsen, eller en opfordring.

1h) Gem ændringer!
- herefter er du klar til trin 2

Trin 2
Din rute er nu
oprettet og du skal
vælge hvilke
pæle/fotoposter**
der skal ligge på
ruten

2a) Find din rute, fx ved at søge på navnet i søgefeltet
2b) Klik på ikonet ’Rediger rute’
** Hvis der er tale om en foto-orientering er det som i systemet hedder ’pæle’ i virkeligheden en foto-post, dvs. et
billede, men der gør ingen forskel her.
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2c) Nederst på siden klikker du på ’Ny pæl’
og vælger de pæle fra drop-down menuen,
som du ønsker, skal indgå i ruten, og i den
rækkefølge du ønsker den skal indgå. Du kan
vælge samtlige pæle på én gang ved at klikke
på ’Tilføj alle pæle’
Samme pæl kan godt indgå i ruten flere
gange. Samme pæl kan også godt indgå i en
anden rute samtidig.

2d) Gem ændringer! - herefter er du klar til
sidste trin.

Trin 3

3a) Find igen din ønskede rute
3b) Klik på ’Quiz’

3c) Klik dernæst på ’Rediger spørgsmål’

3d) Skriv tekst og quizopgave i
tekstfeltet. Teksten kan indeholde
kortfattet beskrivelse af emnet,
lokaliteten, naturen, historien eller
anden formidling, efterfulgt af postens
opgave: et konkret spørgsmål med (fx) tre
svarmuligheder (se punkt 3f).
Denne tekst vises på mobiltelefonen –
undgå for lange tekster.
Via billedikonet kan der indsættes billeder direkte fra din egen computer. Der kan også indsættes links til video fra
fx YouTube eller lyd fra fx soundcloud.com via linkikonet.
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Trin 3 fortsat)

3e) Klik på Tilføj svarmulighed, skriv
det ønskede antal svarmuligheder
(minimum to), og hak af i feltet
under det korrekte svar.

3f) Gem ændringer! Og forsæt så fremdeles på alle dine rutes pæle/poster. Vær omhyggelig med at få markeret
et korrekt svar for hver post, da quiz-ruten ellers ikke vil fungere. Nu er din mobil-quiz klar til brug!

Når du er færdig kan du finde din rute på www.findveji.dk – under det projekt/område den er lavet på. Søg evt. på
rutens navn i søgefeltet. Fra denne side kan mobil-quiz ruten startes. Hvis din rute ikke straks fremgår af søgningen
kan søgefunktionen opdateres via fanebladet ’Ruter’ ved tryk på knappen ’Genstart søgefunktion’.
Hvis du har valgt at din
rute ikke skal vises på
findveji.dk kan link til at
starte turen findes som
beskrevet i punkt 1f).

Hvis der er problemer, eller du vil have inspiration er du velkommen til at kontakte findveji@do-f.dk eller 4196 9377

Rigtig god fornøjelse!
Januar 2017
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