
OctoSkills guide 

 

Kort opsummering 

1. Læreren opretter en profil i OctoSkills og opretter derefter en klasse.  

2. Læreren vælger dernæst type af spørgeskema (Pre-Post eller Pre-Mid-Post) 

samt tidspunkter for besvarelser.  

3. Læreren inviterer derpå sine elever til at besvare spørgeskemaet ved at give 

dem adgang via den autogenererede klassekode. Eleverne indtaster koden, 

når de opretter elevprofil, og får dermed adgang til spørgeskemaet.  

4. Når besvarelserne er fuldført, har læreren adgang til det samlede 

klasseresultat, og eleven har adgang til sit eget resultat. 

 

 

Opret lærerprofil 
 
Tryk teacher profile (lærerprofil) på forsiden og 
udfyld profilen. App’en vil være på engelsk første 
gang den bruges. Vælges der ”Danish” i profilen, 
vil app’en være på dansk ved næste login. 
 
Navn:  [skriv dit navn] 
Email:  [skriv din email] 
Land:  Danmark 
Sprog:  Dansk 
Segment:  Youth education 
Skole:  [skriv navnet på din skole] 
Password:  [skriv et password du selv vælger] 
 
Næste gang du skal bruge OctoSkills, vælger du 
Login på forsiden og indtaster samme email og 
password. 
 

mailto:din@email.dk


 

Opret klasse 
 
Vælg Opret klasse og følg anvisningerne på siden. 
 
Dernæst klik på Opret. 

 

Send spørgeskema 
 
Billedet her viser et eksempel på en klasse. 
 
Der autogenereres et klasse-ID. Notér det klasse-
ID, din klasse får tildelt (skal senere gives til 
eleverne i klassen for at give dem adgang til 
spørgeskemaet). 
 
Vælg ’Send spørgeskema’. 



 

Vælg type af skema 
 
På næste side vælges Pre-Post eller Pre-Mid-Post 
spørgeskemaet. 
Dvs. eleverne skal besvare et spørgeskema to 
eller tre gange i forløbet. 

 

Vælg tidspunkter for besvarelse 
 
Sæt tidspunkterne for, hvornår de to eller tre 
spørgeskemaer skal være åbne for elevernes 
besvarelse. I eksemplet er valgt Pre-Post. 
 
Eleverne vil kunne se spørgeskemaerne i deres 
profil i app’en på de valgte tidspunkter. 
 
Dog vil mid-skemaet først være åbent for 
besvarelse på det pågældende tidspunkt, når 
eleven har udfyldt pre-skemaet. På samme vis er 
post-skemaet først åbent, efter mid-skemaet er 
besvaret. 
 
Vælg ’Send’, når tidspunkter er valgt. 



 

Du sendes nu tilbage til oversigten. 
 
Under ’Se klasseliste og send spørgeskema’ kan 
de(n) oprettede klasse(r) ses. Klasser vil stå under 
hinanden med hver deres klasse-ID (Klasse-ID for 
klasser kan altid findes under lærerens profil). 
 
Log ud og giv eleverne klasse-ID’et for deres 
klasse. 
 
Nu skal eleverne oprette sig i OctoSkills. 
 

 

Opret elevprofil 
 

Indtast email og Klasse-ID ved oprettelse af 
elevprofil. 
 
Vigtigt! Klasse-ID kan inkludere versaler og tal. 
Det er vigtigt at indtaste store bogstaver. Vær 
opmærksom på evt. forveksling mellem 0 (nul) og 
bogstavet O. 



 

Efter oprettelse kommer en oversigt, hvor 1-tallet 
markerer, at et spørgeskema er klar til besvarelse. 
 
Klik på ikonet for at besvare skemaet. 
 
Det er vigtigt at fuldføre besvarelsen og ikke lukke 
app’en undervejs. Ellers vil du skulle starte forfra. 

 

Besvar spørgeskema 
 
Først besvares demografiske spørgsmål (fx alder 
og baggrund). 
 
Dernæst besvares forskellige spørgsmål om egne 
entreprenørielle færdigheder. 
 
Vurdér egne færdigheder ved at klikke antal 
stjerner af (1- lav, 7- høj). 
 
I første spørgeskema er antallet af spørgsmålet 
ca. 18, i de efterfølgende er det ca. 13. 



 

Se resultat 
 
Når første spørgeskema (pre) er fuldført, ser 
eleven sit resultat i et spiderweb. 
 
I oversigten findes nu næste spørgeskema klar til 
besvarelse. 
 
Under ’Info om færdighederne’ er der 
information om, hvilke færdigheder der måles (de 
målte færdigheder står i forkortet form i 
spiderweb’et). 
 
Klik på X i højre hjørne for at vende tilbage til 
oversigten. 

  

 

Pre-post resultat 
 
Efter sidste fuldførte besvarelse kan eleven se 
begge sine resultater i spiderweb’et (i eksemplet 
et pre-post resultat) 
 
Eleven kan altid finde sine egne resultater ved at 
logge ind på sin profil. 



 

Lærer-adgang til klasseresultat 
 
Tilbage til læreren.  
 
I sin profil kan læreren i oversigten gå ind på 
’Samlet resultat pr. klasse’. 
 
Læreren kan her løbende følge med i elevernes 
besvarelse af spørgeskemaerne. 

 

Under ’samlet resultat pr. klasse’ vælger læreren 
den pågældende klasse og får det samlede 
gennemsnitlige resultat (i eksemplet er det 
gennemsnittet for to elever). 
 
I spiderweb’et kan læreren også se, hvor mange 
elever, der har besvaret skemaerne, ud af dem, 
der har oprettet sig med klasse-ID’et. 
 
Eksemplet viser et resultat for de 10 skills, der 
ligger i basis-versionen.  
 
Basis-versionen er den løsning, hvor det alene er 
app’en OctoSkills der benyttes. 
 
Det er også muligt at benytte app’en sammen 
med et dashboard, OctoDash. Det giver flere 
forskellige muligheder. Bl.a. kan der via 
dashboardet vælges mellem yderligere 14 skills. 
 



Liste over de 10 skills, som ligger fast i basis-versionen (app alene): 

CR - Kreativitet (creativity) 

MA - Risikohåndtering (managing ambiguity) 

MR - Ressourcehåndtering (managing resources) 

ET - Entreprenøriel underviser (entrepreneurial teacher) 

ATT - Entreprenørielle holdninger (entrepreneurial attitudes) 

IE - Innovativ medarbejder (innovative employee) 

ESE - Tillid til egne entreprenørielle færdigheder (entrepreneurial self-efficacy) 

INT - Entreprenørielle intentioner (entrepreneurial intentions) 

S - Skoleengagement (school engagement) 

F - Økonomi (finance) 

 

Til skoler, der bliver inspireret af at bruge appen, findes der en udvidet version, hvor 

app’en benyttes sammen med et dashboard, OctoDash. Dette giver bl.a. adgang til 

at tilvælge yderligere skills til sine spørgeskemaer. Med den udvidede version kan 

der således oveni de 10 ovenstående vælges mellem disse 14 skills: 

PL - Planlægning (planning) 

NW - Netværkskompetencer (networking) 

TS – Lærerstøtte (teacher support) 

PE – Klassekammerater (Peers) 

SC – Social kapital (social capital) 

BS – Erhvervsrettede færdigheder (business skills) 

ES – Handlingsorienterede færdigheder (enterprising skills) 

CO – Samvittighedsfuldhed (conscientiousness) 

PER – Vedholdenhed (persistence) 

LS – Lederskab (leadership) 

IM – Indre motivation (intrinsic motivation) 

EM – Ydre motivation (extrinsic motivation) 

PA – Proaktivitet (proactivity) 

LC – Locus of Control 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Hvis du har spørgsmål, kontakt: 

Casper Jørgensen 

Email: casper@ffe-ye.dk 

Tlf.: 36 98 77 99 

mailto:casper@ffe-ye.dk

