
INTRO FOR 8. KLASSE 
(gamification som supplement til den 

kollektive vejledning) 
 

 

Målgruppe: 8. Klasse i folkeskolen (Sekundær: Folkeskolelærere) 

Koncept: Vi afvikler Gameday i folkeskolens 8. klasse mhp at give dem større viden om 

erhvervsuddannelsernes mange muligheder.  

Hvorfor denne indsats? Analysen (CHOICE) konkluderer, at det største konverteringspotentiale 
ligger i folkeskolens 8. klasser. Da projektet i forvejen investerer i indsatsen med Gameday i 
folkeskolens 6.-7. klasser er det oplagt at lave en intro i 8. klasse uden en stor meromkostning. 
Gameday introducerer fortællingen om erhvervsuddannelsernes mange muligheder i en form, der 
understøtter den øvrige kommunikationsindsats, hvor målet er at skabe dialog og relation til de 
forskellige målgrupper. 
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Om spillet 

BrainRaid, InfoRaid og PlayRaid. Det er blot nogle af de udfordringer, som eleverne støder på, når 
de går på opdagelse i det virtuelle spilunivers.* Den digitale vejledning åbner de unges øjne for de 
mange forskellige uddannelser og udvider deres horisont om vejene mod deres fremtidsdrømme. 
 
En del af den kollektive vejledning 
Spillet er udviklet specielt til elever midtvejs i 7. klasse og starten af 8. klasse og bygger på 
gamefication. De unge spiller sig til viden og får pirret deres nysgerrighed og vækket nogle 
interesser for uddannelser og fremtidsmuligheder. 
 
Spillet er et supplement til den kollektive vejledning i grundskolerne og styrker de unges kendskab 
til de mange spændende fremtidspotentialer, hvad enten de vælger en erhvervsuddannelse (EUD) 
eller den erhvervsfaglige studentereksamen (EUX). 

 

*Projektet har købt appen/spillet ”City of Educatia.” Se Youtube film om konceptet her: 
https://www.youtube.com/watch?v=M-Ar-uwkEaM 

 

 

 

Eksempel på produktliste: (Det skal du bruge) 

 
 Aftaler med lokale folkeskoler  

 iPads (er indkøbt til projektet) 

 Gamemasters (uddannelsesprogram og casting er under udvikling) 

 Præsentation til eventen Gameday, som spiller sammen med DEVS projektets 

kommunikation/fortælling 

 Data (Spørgsmål til rundspørge i klasserne før og efter eventen) 

 Forløbsbeskrivelse til DEVS 

 

 

 

 

 



Eksempel på handlingsplan: (Sådan gør du) 

 
Gameday eventen er bygget op over en hel dag via spillet (heri ligger handlingsplanen.) Eleverne 
introduceres til spillet via en produceret film og gamemasteren. Spillet fører den enkelte elev og 
grupperne igennem forløbet fra start til slut og gamemasteren guider eleverne undervejs. 
 
 
 

Værd at vide om målgruppen 
(Appel og foretrukne medier) 

8. Klasse: Eleverne stifter for første gang bekendtskab med valget om ungdomsuddannelse i 7. og 8. 
Klasse, og valget er som udgangspunkt svært at overskue. Den unges mindset er en rejse, der veksler 
mellem rationelle, intuitive og følelsesstyrede påvirkninger. Influenterne er mange og de største er 
kammerater og mor/far. Erhvervsskolen skal skabe social proof hos den unge, og den unge skal møde 
erhvervsskolen i et sprog, den forstår og i en form, den unge er bekendt med. Den unge skal have hjælp til 
at overskue uddannelsesvalget, og den hjælp skal erhvervsskolen stille til rådighed gennem brugbare 
redskaber, der giver mulighed for at han/hun kan reflektere over sig selv i fht. At skule vælge uddannelse. 
(Den unge er ikke modtagelig for information/de kolde facts, der står alene.) Foretrukne medier er: Snap 
chat, Youtube, Instagram, Facebook, oplevelser/events.  

 

Lærere i 8. Klasse: Lærer i udskolingen vejleder de unge på et grundlag, der er styret af den enkelte 
lærers egen viden, erfaring og fordomme. Ofte er fokus på klassen som helhed og ikke på den enkelte elev 
og elevtype. Tid er en afgørende faktor for den enkelte lærer, og derfor skal erhvervsskolen stille redskaber 
til rådighed, hvor vejledningen kan fungere lettere og blive mere kvalificeret i den enkelte lærers hverdag. 
Balancen er, at respektere den enkelte lærers faglighed og bidrage med viden og redskaber, så læreren 
oplever sit vejleder-arbejde bliver gjort mere gunstigt. Foretrukne medier i lærerens hverdag i 
vejlederrollen er: Undervisningsmateriale, redskaber til egen undervisning, oplevelser/events. 

visuel lin 


