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1. Hva´r et for noet….?

1. Octoskills er et selvevalueringsværktøj – refleksionsværktøj 

2. Et værktøj til underviseren – “hvilke kompetencer rykker jeg mine elever på”?

3. Den enkelte elev kommer til at reflekterer over egne evner - “hvor stærk er jeg til …”

2. Octoskills er IKKE en test/eksamen/kontrol af læreren/eleven

1. Eleven kan være oprigtig og intet svar er “forkert”

3. Octoskills giver læreren viden om:

1. På hvilke elementer føler eleven(erne) sig mere kompetent efter endt undervisningsforløb?

2. Stemmer mine forventninger til udbyttet overens med elevernes egen opfattelse?

3. Hvor kan jeg ligge mit focus for at forbedre forløbet endnu mere – og opnå den tilsigtet lærering?
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Afdelingsleder  A Afdelingsleder  B

Underviser # 1
Inviteret af afdelingsleder A

Underviser # 2
Inviteret af afdelingsleder A

Underviser # 1
Inviteret af afdelingsleder B

Underviser # 2
Inviteret af afdelingsleder B
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Underviser # 1
Inviteret af afdelingsleder A

Elev 1

Elev 2

Elev 3
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1. Vi måler på følgende overordnede elementer:

1. Kreativitet

2. Risikohåndtering

3. Tiltro til egne entreprenørielle evner

4. Entreprenørielle Intentioner

5. Planlægning

6. Netværk

7. Økonomi

8. Ressourcehåndtering

9. Enkelte baggrundsspørgsmål
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Vi måler på følgende overordnede elementer:

1. Kreativitet

Jeg har tiltro til at jeg kan…

1. finde på nye idéer

2. finde på nye og anderledes løsninger

3. finde nye måder at gøre tingene på

2. Risikohåndtering

Jeg har tiltro til at jeg kan…

1. håndtere pludselige ændringer og overraskelser

2. arbejde under stress og pres

3. håndtere usikkerhed i forbindelse med projekter og processer



OCTOSKILLS 
Hvilke spørgmål giver vi eleverne

24

Vi måler på følgende overordnede elementer:

3. Tiltro til egne entreprenørielle evner

Jeg har tiltro til at jeg kan…

1. starte min egen virksomhed

2. forfølge en karriere som selvstændig

3. håndtere de udfordringer der følger med livet som iværksætter (fx risiko og mange arbejdstimer)

4. Intentioner

Hvor enig er du i følgende udsagn...

1. Jeg tænker ofte på at starte en virksomhed

2. Jeg har forretningsidéer som jeg vil føre ud i livet

3. Mit mål er at blive iværksætter
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Vi måler på følgende overordnede elementer:

5. Planlægning

Jeg har tiltro til at jeg kan…

1. lave en projektplan, som inkluderer resultater og prioriteter

2. sætte projektmål

3. strukturere opgaver i et projekt, inklusive deadlines og ansvarsområder

6. Netværk

Hvor enig er du:

1. Jeg kender mange mennesker, som ville være nyttige, hvis jeg skulle få lyst til at starte en virksomhed

2. Mange mennesker i mit netværk er interesserede i entreprenørskab

3. Mange mennesker i mit netværk har de rigtige kontakter, hvis jeg skulle få lyst til at starte en virksomhed
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Vi måler på følgende overordnede elementer:

7. Økonomi

Jeg har tiltro til at jeg kan…

1. læse og forstå regnskaber

2. anslå budgettet for et nyt projekt

3. styre omkostningerne i projekter

8. Ressourcehåndtering

Jeg har tiltro til at jeg kan…

1. indgå i et samarbejde med andre for at opnå mål

2. netværke (dvs. tage kontakt til og udveksle information med andre)

3. skabe nye kontakter
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Baggrundsspørgsmål:

1. Køn

2. Alder/fødselsår

3. Har du tidligere startet virksomhed, enten alene eller sammen med andre?

4. Har nogen af dine forældre startet en virksomhed?
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Proces:

1. Oprette underviserprofil

2. Sende en evaluering til sine elever

3. Eleverne opretter sig og deltager i evalueringen

4. Resultat
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Praktisk guide:

Som underviser
1. Downloade Octoskills på telefonen

2. Opret en lærer-profil

3. Accepterer en invitation om at være tilknyttet en bestemt 
afdeling (dashboard)

4. Opret en klasse/hold/Team

5. Send evaluering afsted (vælg start- og slutdato)

6. Se klasse eller individuelle resultater

Som elev:
1. Downloade Octoskills på telefonen

2. Opret en elev-profil (med klasseID fra underviserens hold)

3. Deltag i evalueringen som underviseren har sendt

4. Se eget resultat
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Spørgsmål er velkommen

Kontaktinfo:

Casper Jørgensen

Mail: casper@ffe-ye.dk

Tele: 36 98 77 99 




