
Kom godt i gang med Hopspots! 
 

Værd at vide om Hopspots 

Hopspots-appen, som kan hentes i App Store, giver mulighed for at spille en række spil og dele 

jeres egne produktioner med andre Hopspotsbrugere.  

”Hopspots Lite”-appen, som også er tilgængelig i App Store, er en ældre version af Hopspots-

universet, som ikke længere bliver opdateret, men som I med fordel kan bruge, hvis I er et sted, 

hvor der ikke er Wi-Fi.  

Vi anbefaler derfor, at I henter begge Hopspots-apps, så I altid kan få glæde af Hopspots’ spil og 

features. I fremtiden opdaterer vi løbende Hopspots-universet, så sørg for at følge med! 

 

Ved at installere Hopspots-appen får I bl.a. adgang til musik- og dansespillet, FlowDance, hvor 

eleverne kan skabe deres egne lækre rytmer og groovy dansetrin inden for fire forskellige 

musikgenrer.  

Lakridsmanden, baseret på Louis Jensens mystiske roman, er tilgængelig i Hopspots-appen, det 

samme er forløbet ”Den øde ø” – en Robinsonade fortælling fyldt med dilemmaer, der skal løses i 

fællesskab. 

  

 

I den nedenstående brugerguide får I quick-start til at spille og en trin-for-trin vejledning til 

opsætning og tilpasning af Hopspots’ delingsfunktioner på jeres skole/institution, så I kan komme 

godt i gang med at benytte Hopspots-universets muligheder. 

 

Jeres brugernavne og adgangskoder er: 

 

Moderatorer Kode 

CFUAA1 Q1scfB7w 

CFUAA2 05GFj6lC 

  

Brugere Kode 

CFUelev1 hViBHJYx 

CFUelev2 t7igTvBn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anvend Hopspots’ delingstjenester 
”Hopspots”-appen er en brugerplatform med en række delingstjenester til gavn for Hopspotsbrugere 

verden over. Den enkelte institution kan selv administrere og tilpasse Hopspots’ delingstjenester til 

egne behov og ønsker via portalen:  

https://hopspots.herokuapp.com 

For at kunne benytte Hopspots-app’ens muligheder skal du blot følge den nedenstående vejledning: 

1. Gå til siden: https://hopspots.herokuapp.com 

2. Log ind med BRUGERNAVN og ADGANGSKODE 

3. Tryk ”DIN SKOLE” øverst til venstre på websiden 

4. Du er nu inde på din institutions specifikke Hopspotsside. Her kan du oprette moderatorer 

og brugere.  

 En moderator er den person, som står for den overordnede administration af institutionens 

brug af Hopspots og kan derfor administrere brugere og delt indhold i institutionen. 

Administratorer skal godkende hvis en bruger vil dele udenfor institutionen.  

 En bruger kan lave indhold og dele det med institutionen. Brugeren er tænkt som elever eller 

lærere, som selv vil producere indhold i App’en.  

5. Når du skal oprette en moderator/bruger skal du blot skrive et unikt brugernavn og 

personens emailadresse i felterne midt på siden. 

6. Når du trykker ”Opret”, vises adgangskoden til den nye bruger kortvarigt nedenfor. Sørg 

derfor for at kopiere/gemme denne adgangskode med det samme, da den ellers forsvinder. 

Du har nu oprettet en administrator/bruger og er klar til at dele indhold. Nederst på siden kan du se 

en liste over brugere og moderatorer oprettet i institutionen. I websidens venstre side finder du 

menuen ”DIN SPILREOL” med de følgende tre hylder:  

FAVORIT HYLDE: Her kan du se dine favoritspil. 

SKOLENS HYLDE: Her kan du se spil, som er produceret på din skole. 

PRODUKTIONS HYLDE: Her kan du se dine egne spil. 

 

Quick-start guide til at spille med Hopspots 
1. Sørg for at iPad’en har adgang til Wi-Fi (ikke nødvendigt med ”Hopspots Lite”) 

2. Sørg for at Bluetooth er slået til på iPad’en 

3. Gå ind i Hopspots-appen 

4. Gå til ”Indstillinger” i øverste højre hjørne 

5. Sørg for at ”Brickmaster” er slået til 

6. Tryk derefter på farveparring og følg instruktionerne på skærmen 

7. Når du har farveparret alle brikkerne er du klar til at spille! 

Hav det sjovt med Hopspots! 

På vores hjemmeside kan du finde guides både til Hopspots-appen og til de forskellige spil – det 

gør det super nemt at komme i gang med at spille! Find dem her: 

https://www.hopspots.dk/da/hopspotsspil/ 

https://hopspots.herokuapp.com/
https://hopspots.herokuapp.com/
https://www.hopspots.dk/da/hopspotsspil/

