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1.0 Emne og læringsudbytte 

Uddannelse og Job Rejsen er et mobilt online Escape Room, der omhandler 
unges udfordringer i relation til, hvordan de skal nå frem til at træffe et 

uddannelsesvalg. Man følger Isabella, en elev i 9. klasse, der står over for at 
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skulle træffe sit uddannelsesvalg, og som pludselig er blevet meget i tvivl. 

Isabella føler et enormt pres fra sine omgivelser og ender med at bede sine 

bedste venner om hjælp. 

Uddannelse og Job Rejsen afspejler de forudsætninger, som 
uddannelsesparathedsvurderingen beror på, idet eleverne her får mulighed 

for at udfolde deres faglige, personlige, sociale og praksisfaglige evner. Disse 
udmøntes i forskellige opgaver relateret til karrierelæring, Uddannelse og Job 
samt uddannelsesvejledningen. Derudover bygger opgaverne på elementer 

fra de forskellige ungdomsuddannelser. 

Formålet med Uddannelse og Job Rejsen er at gøre eleverne bevidste om 
egne interesser og styrker, således de på et oplyst grundlag kan være 

undersøgende, reflekterende og problematiserende i forhold til deres 
forforståelse af de forskellige ungdomsuddannelser. Hensigten er, at eleverne 

bliver udfordret i deres syn på sig selv, deres styrker, interesser og 
holdninger, og at de kan koble dette til ungdomsuddannelserne, så de gør sig 

overvejelser om, hvordan de skal træffe et uddannelsesvalg.  

Uddannelse og Job Rejsen fungerer som optakt til den efterfølgende kollektive 

vejledning, hvor vejleder tager udgangspunkt i dét eleverne har været 

igennem. Oplevelserne skaber grobund for en nuanceret tilgang til 

uddannelsesvalg, hvor hovedpointen er, at eleverne i 8. klasse skal være 

åbne og nysgerrige og lære at følge deres interesser og styrker.   

 

1.1 Gruppestørrelse 

4-5 elever 

 

1.2 Målgruppe 

8. klasse 

 

1.3 Sted 

Klasseværelset  

 

1.4 Tid 
- 5 minutter: Introduktion 

- 45 minutter: Uddannelse og Job Rejsen 

- 40 minutter: Refleksion/vejledning   

2.0 Vejlederforberedelse  

Inden kollektiv vejledning skal du læse denne drejebog og tjekke at 

kufferterne er pakket. Du skal aftale med læreren, at vedkommende: 
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- Laver forbehandlingsopgaver med eleverne 

- Laver grupper på forhånd, og sikrer at hver gruppe har adgang til en 

computer med internetadgang. Der skal være 4-5 elever i hver gruppe 
og max 5 grupper. Det er vigtigt, at grupperne mixes, så elever med 
forskellige kompetencer sættes sammen   

- Sørger for, at computerne står klar, og at klasselokalet er ryddet, inden 
du kommer, så du kan placere kufferter på bordene 

 

På dagen før klasseværelset åbnes for elever, skal du: 

- Placere en kuffert på bordet til hver gruppe  
- Placere en kuglepen og et stykke papir på bordet til hver gruppe  

- Sætte et stopur på whiteboard til at tælle ned fra 45 minutter   

 

Når eleverne er samlet foran klasseværelset, skal du: 

- Læse introduktion og indledningstekst højt for eleverne (se 2.1 og 2.2, 

s. 2-3).  

 

Efter Escape Room er afviklet, skal du: 

- Tjekke at du har fået alle materialer med fra klasseværelset 

 

2.1 Introduktion 

1. I skal nu spille et spil, som er anderledes, end det I plejer. I skal nemlig 

prøve Uddannelse og Job Rejsen og hjælpe Isabella med hendes 
uddannelsesvalg 

2. I har 45 minutter til at løse alle opgaver, og det gælder om at blive 

færdig hurtigst muligt 

3. I skal ikke bruge vold. Brug i stedet jeres hoveder. Vi bliver så kede af 
det, hvis noget går i stykker, når næste hold skal spille. 

4. Det er muligt at få ledetråde efter behov, men prøv først at løs 

opgaverne selv. Der bliver lagt 5 minutter pr. ledetråd til jeres sluttid  

5. Der ligger kuglepen og papir på jeres bord, som I kan skrive på. Lad 
vær med at skriv på noget af det, der er i kufferten 

6. Husk at holde et vågent øje med alle siderne – man ved aldrig, hvad 

der gemmer sig, når man skal vælge uddannelse 
7. I finder første hint i beskeden fra Isabella, som er på kufferten    

8. Den her introduktion jeg lige har læst op, er også klistret på kufferten 
9. Spørg mig, hvis der er noget I er i tvivl om 

2.2 Indledningstekst 

I er en gruppe gode venner, som meget snart får adgang til Isabellas 

klasseværelse. Isabella er jeres bedste ven, og hun er pludselig kommet i 
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tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse hun skal vælge. Hun føler et stort pres 

fra sine forældre, lærere og vejledere og kan ikke længere selv finde ud af, 

hvad der er bedst for hende. Hun skal allerede tage en beslutning i næste 
uge! Derfor rækker hun ud til jer for at få hjælp, inden det er for sent. Som 
Isabellas bedste venner, skal I undersøge og følge sporene for at finde en 

løsning, der kan hjælpe hende. Held og lykke. 

 

3.0 Beskrivelse af Uddannelse og Job Rejsen – trin for trin  

Deltagerne kommer hen til klasseværelset, hvor du står klar til at forklare 

introduktion og indledningstekst. Dernæst bliver de lukket ind i 
klasseværelset og finder deres kuffert og computer, hvorefter tiden vises på 

whiteboard og tæller ned fra 45 minutter.  

 

Opgaver Beskrivelse  Kuffert Hjemmeside 

 
Opgave 1  

 

 
På kufferten finder eleverne en 

besked fra Isabella (se 

kommentar). 
 
Til sidst i beskeden er en kode 

med det fonetiske alfabet, der 
afslører hjemmesiden: 

Minemuligheder.dk 
 

I knappen på telefonen er 
skrevet et ’O’, som skal bruges 

i opgave 7. 

 

 
- Fronten af 

kufferten 

indeholder 
introduktion 
til Uddannelse 

og Job 
Rejsen.  

- På modsatte 
side er en 

besked fra 
Isabella. 

 
 

 
------------------- 

 
Opgave 2  

 

 
På hjemmesiden er et Scrabble 

spil og to handouts (et i venstre 
side af skærmen og et i højre). 
I de to handouts er fremhævet 

hhv. GYM og EUD, som er de 

ord, der skal dannes for at 
finde frem til tallene, der kan 
åbne kufferten. Kode for 

venstre side (GYM) = 315. 

Kode for højre (EUD) = 240 
 

 
 

 
 

----------------------- 
 

 
- Scrabble  

- Handouts 
(Ug.dk: Et om 
gym og et om 

eud) 

 

Opgave 3  
 

  

- Puslespil  

 

Kommenterede [TN1]: Hej venner. Jeg har virkelig 
brug for jeres hjælp. 
 
I næste uge skal jeg vælge uddannelse, og jeg 
kan slet ikke finde ud af, hvad jeg skal vælge. 
Altså.. Jeg mener, det er jo en beslutning, der 
får betydning for, hvad jeg skal resten af mit liv. 
Så please HJÆLP (emoji)  
 
For at komme ind på hjemmesiden, kan det 
være en god hjælp, at I Googler det fonetiske 
alfabet. 
 
Held og lykke. Kys Isa 
 
TANGO ALFA SIERRA TANGO MIKE INDIA 
NOVEMBER EKKO MIKE UNIFORM LIMA INDIA 
GOLF HOTEL EKKO DELTA EKKO ROMEO PAPA 
UNIFORM NOVEMBER KILO TANGO UNIFORM 
MIKE DELTA KILO 
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Når puslespillet er samlet, 

danner det en trappe med alle 

uddannelse og job aktiviteter. 
På siderne af puslespillet står 

’ditvalg’, som er koden til 
næste opgave.   

 
I øverste højre hjørne af 

telefonen er skrevet et ’P’, som 
skal bruges i opgave 7. 

 

Besked fra 

Isabella 

 
 

 

Opgave 4  

 

Klodserne skrues fra hinanden, 
og koden ’styrker’ findes via 
brug af UV-lygten. 

 
I øverste højre hjørne af 

kvitteringen er skrevet et ’D’, 
som skal bruges i opgave 7.  

 
 

 

- 2 klodser 
- 4 skruer  
- Skruetrækker  

- UV-lygte 
 

 

Kvittering med: 
- 4 skruer 
- 2 brædder 

- 1 skruetrækker 
- 1 UV-lygte 

 
 

 

Opgave 5  

 

Eleverne skal finde de tre farver 

orange, grøn og lilla ved at 
blande primærfarverne gul, blå 

og rød. De primære farver findes 

som træklodser i kufferten (samt 

sort som ikke skal bruges). Hver 
klods har et tal. Eleverne skal 

lægge de primære farver 

sammen for at finde de øvrige 
farver. Herefter udregnes grøn 

gange lilla divideret med orange 

8x6/4=12. Koden er 12. 
 

 

Fire farvede 

træklodser med tal.  
Gul 3 

Sort 7 

Rød 1 

Blå 5 
 

 

 

Besked fra Isabella 

+ billede af 
farvepalet 

 
Opgave 6  

 
Eleverne skal vende puslespillet 

om og lyse med UV-lygten for at 
finde koden ’interesser’ 

 
I nederste venstre hjørne af 

telefonen er skrevet et ’G’, som 
skal bruges i opgave 7. 

 

 
Puslespil/UV-lygte 

 
Besked fra Isabella 

 
Opgave 7 - 

møtrikker 

 

 
I kufferten finder eleverne en 

gevindskrue med 5 møtrikker. De 

skal bruge de bogstaver, der er 

highlightet i handouts på 

 
Gevindskrue med 5 

møtrikker  

 

 

 
Highlightede 

bogstaver ’O-P-D-

A-G’ fra de 

foregående sider. 
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skærmen i de foregående 

opgaver, og som tilsammen 

danner ordet ’opdag’. Når ordet 
’opdag’ er dannet, giver det 

koden ’vejen’, når gevindskruen 
vendes. 

 

 

Besked fra Isabella 

 

Afslutning  
 

 

Spejlvendt besked fra Isabella, 
hvor hun siger tak for hjælpen.  
 

   

- Besked fra 
Isabella 

- Link til 

ekstraopgaver   

 

 

4.0 Ledetråde  

Når eleverne efterspørger en ledetråd, kan nedenstående bruges som 
inspiration, men du kan også vælge at lave nogle selv. Der er forskel på, hvor 

stor hjælp ledetrådene giver, så det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvor 
langt gruppen er, og hvilke udfordringer de har. Som udgangspunkt skal 

eleverne selv spørge efter ledetrådene, men hvis du vurderer, at en gruppe 
er gået helt i stå, kan du med fordel spørge til, om de har brug for hjælp. Der 

bliver lagt 5 minutter til gruppens sluttid pr. ledetråd, som du skal sørge for 
at notere hver gang.   

Opgave 1 Se hvilket bogstav ordene starter 
med 

 

Opgave 2 Har I læst de to sider grundigt?  

 

Opgave 3 Se godt efter i siderne 
 

Opgave 4 Kig i kufferten, og så ser I måske 

lyset 
 

Opgave 5 Har I overvejet at lægge nogle tal 
sammen? 

 

Opgave 6 

 

I har tidligere regnet ud, hvordan I 

kunne finde en kode på en lignende 

måde  
 

Opgave 7 Brug knappen ’gå tilbage’ og kig 

godt efter 

4.1 Koder til alle opgaver 

Opgave 1 Minemuligheder.dk  



 

  Side 6 

 

Opgave 2 Venstre side: 315 

Højre side: 240 

 

Opgave 3 Ditvalg 

 

Opgave 4 Styrker 
 

Opgave 5 12 

 

Opgave 6 Interesser 
 

Opgave 7 Vejen 
 

 

5.0 Ekstraopgaver  

De grupper der gennemfører Uddannelse og Job Rejsen før tid, kan finde 

nedenstående opgaver på hjemmesiden. Du kan også vælge at printe og 
udlevere dem. Der er en gruppeopgave og en individuel opgave. Det er 

vigtigt, at de får ekstraopgaverne relativt hurtigt efter gennemførsel, så de 
ikke forstyrrer de andre. Sæt meget gerne eleverne i gang og hjælp dem 

godt på vej med refleksionerne.   

 

5.1 Refleksion over Uddannelse og Job Rejsen (gruppe) 

Hvis I gennemfører Uddannelse og Job Rejsen før tid, skal I sammen med 

jeres rejsekammerater drøfte nedenstående spørgsmål. Det er vigtigt, at I 

begrunder jeres svar og skriver dem ned.  

1. Hvad oplevede I på Uddannelse og Job Rejsen?  

2. Hvilken opgave var sjovest? Hvorfor? 

3. Hvilken opgave gjorde størst indtryk på jer? Hvorfor? 
4. Hvad var det sværeste ved opgaverne? Hvorfor? 
5. Hvilke uddannelser og job kunne I se i opgaverne og hvordan? Nævn 

så mange som muligt. 

6. Har I et bud på, hvordan I hjalp Isabella til hendes overvejelser om 
uddannelsesvalg? 

7. Hvad har I fået ud af at prøve Uddannelse og Job Rejsen? 

8. Hvordan tænker I hver især, at I kan bruge det, som I oplevede? 
Skriv gerne flere ting, hvis I har forskellige bud. 
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5.2 Refleksion over Uddannelse og Job Rejsen (individuel) 

Hvis I gennemfører Uddannelse og Job Rejsen før tid, skal I udfylde 
nedenstående skema individuelt. Du skal prøve at tænke på den rejse du lige 

har været igennem og vurdere, hvordan det er gået.  

Du skal under hvert punkt vurdere på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste 

(se tegningen nedenfor) 

Når du har svaret på alle spørgsmålene, har du et samlet billede af, hvilke 

opgaver du var god til, og hvilke områder du kan udvikle dig inden for. 

 

①---------②--------- ③ ----------④--------⑤ 

                                               

Ikke tilfredsstillende                   Tilfredsstillende             Særdeles tilfredsstillende 
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1. Personlige forudsætninger  

Selvstændighed 

 
Kom du selv med ideer til, hvordan I 
kunne løse opgaverne i gruppen? ①  ②  ③  ④  ⑤  

 

Bad du din vejleder eller dine 
rejsekammerater om hjælp, når I havde 
brug for det? 

①  ②  ③  ④  ⑤  
Kæmpede du videre, selvom I var ved 
at gå i stå? ①  ②  ③  ④  ⑤ 
Foreslog du løsninger, som de andre i 

gruppen ikke var enige i? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Motivation 

 
Kunne du sætte mål, lægge en plan og 
gennemføre den med din gruppe? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Bidrog du til, at gruppen blev færdig 
med opgaverne? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Var du god til at undersøge opgaverne, 
så I kunne gennemføre rejsen? ①  ②  ③  ④  ⑤ 

Hvor motiveret var du for at løse 

opgaverne? ①  ②  ③  ④  ⑤ 
Ansvarlighed 

 
Mødte du til tiden? 

①  ②  ③  ④  ⑤  
Hørte du efter, da din vejleder læste 
regler og indledningstekst højt? ①  ②  ③  ④  ⑤ 
Overholdt du reglerne? 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

Tog du opgaverne seriøst? 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

Bidrog du til, at opgaverne blev løst? 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

Hvordan håndterede du kritik fra dine 
rejsekammerater? ①  ②  ③  ④  ⑤ 
Valgparathed 

 
Var du aktiv, når I skulle træffe 

beslutninger? ①  ②  ③  ④  ⑤ 
Kan du forklare, hvorfor du valgte de 
løsninger du gjorde undervejs, hvis du 
bliver spurgt? 

①  ②  ③  ④  ⑤ 
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2. Sociale forudsætninger  
 

Tolerance 

 
Kunne du acceptere, at I var uenige i 
gruppen? ①  ②  ③  ④  ⑤  

 

Kunne du acceptere, at andre tænkte 

anderledes end dig? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Prøvede du at forstå, hvorfor de andre 
så tingene på en anden måde? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Respekt 

 
Viste du respekt overfor de 
andre/lyttede du til de andre? ①  ②  ③  ④  ⑤ 
Tog du hensyn til, at der var andre 

grupper i lokalet? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Var du medvirkende til, at alle i gruppen 
fik lov til at bidrage? ①  ②  ③  ④  ⑤ 

Hjalp du til, da der skulle ryddes op? 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

Samarbejdsevne  

 
Kunne du arbejde samme med de andre 
i gruppen? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Bidrog du positivt til samarbejdet? 

①  ②  ③  ④  ⑤ 

Kunne du følge de andres beslutninger, 
selvom du ikke var enig?  ①  ②  ③  ④  ⑤ 

Var du med på at ændre dine ideer, hvis 
de andre ikke var enige? ①  ②  ③  ④  ⑤ 
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3. Praksisfaglige forudsætninger 

Praktiske færdigheder og kreativitet 

 
Var du aktiv, da I skulle arbejde med 
skruetrækkeren, samle puslespil, dreje 
møtrikker eller åbne hængelåse? 

①  ②  ③  ④  ⑤  
 

Var du god til at løse opgaverne på en 
anderledes måde? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Arbejdskendskab, 
arbejdspladsfærdigheder og 
virketrang 
 

 

Medvirkede du til, at I overholdt tiden? 

①  ②  ③  ④  ⑤ 
Var du med til at lave en plan for, 
hvordan I skulle løse opgaverne? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Hvordan havde du det med, at du skulle 
skifte mellem opgaverne? ①  ②  ③  ④  ⑤ 

Værkstedsfærdigheder 

 
Var du tryg ved at bruge værktøjet? 
F.eks. skruetrækker og møtrikker? ①  ②  ③  ④  ⑤  
Hvordan havde du det med, at 

klasseværelset så anderledes ud end det 
plejer? 

①  ②  ③  ④  ⑤ 
Var du god til at holde styr på alle jeres 

ting og til at pakke tasken? ①  ②  ③  ④  ⑤ 
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6.0 Efterbehandling 

Når eleverne har fået introduktion på 5 minutter og lavet Uddannelse og Job 
Rejse i 45 minutter, bruges de sidste 40 minutter til 

efterbehandling/refleksion med eleverne. Efterbehandling består af 4 

elementer: 

1. Eleverne skal give feedback på oplevelsen 
2. Eleverne skal have forståelse for, hvilke uddannelser man kan bruge nogle 

af elementerne i Uddannelse og Job Rejsen til (eleverne føres gennem 

uddannelsessystemet gennem dialog) 
3. Eleverne skal have forståelse for, hvilke styrker de selv har 
4. Spørgsmål fra elever 

 

1. Elevernes oplevelser med Uddannelse og Job Rejsen  
 

• Hvordan var det at prøve? 

• Hvordan gjorde I? 
• Kunne I have grebet det anderledes an? 

• Hvad gik godt, og hvad var udfordrende?  

• Hvad fik I ud af historien?  

• Hvad fik I ud af oplevelsen? 
• Kan I give et par eksempler på, hvad I har lært i dag, som I kan bruge 

i forbindelse med overvejelser om uddannelse og job? 

 
 
2. Uddannelsessystemet i forhold til Uddannelse og Job Rejsen 

 

Drøft på klassen hvor i uddannelsessystemet I kan møde de forskellige 
opgaver: 
 

Fonetiske 
alfabet 

 

Bruges i militæret  

Møtrikker/træ EUD – praktisk del + man skal kunne pusle med ord 
(dansk) - de gymnasiale 
 

Koder i 

Scrabble og 
regnestykke i 

farveopgave 
 

Man bruger matematik på EUD og gymnasiale 

uddannelser, fx skal man være god til matematik, hvis 
man vil være elektriker 

Farveopgave Kan appellere til de mere kunstneriske og kreative 
uddannelser  

 

Osv.…  
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3. Elevernes styrker 

 

Det er VIGTIGT, at eleverne reflekterer over, hvilke styrker de har brugt i 
Uddannelse og Job Rejsen, og hvad der skal gøre dem selv i stand til at træffe 
et valg: Viden om uddannelse, egne interesser og styrker. Dét at kende til 

egne styrker, kan være en hjælp til at træffe et uddannelses- og jobvalg. 

 

Øvelse: Styrkekort baseret på de opgaver, der har været i kufferterne. 

Eleverne går sammen i de grupper de var i til Uddannelse og Job Rejsen og 

fordeler styrkekortene mellem sig. 

Styrkerne kobles op på uddannelse og job fx: 

• Nævn nogle uddannelser og job, hvor det er vigtigt at være god til 
matematik (hvorfor?) 

• Nævn nogle uddannelser og job, hvor det er vigtigt at være god til 

dansk (hvorfor?) 

• Nævn nogle uddannelser og job, hvor det er vigtigt at være god til 
praktiske opgaver (hvorfor?) 

• Nævn nogle uddannelser og job, hvor det er vigtigt at være god til 

kreative opgaver (hvorfor?) 

• Osv… 
 

 

4. Spørgsmål fra elever 
 

Hvis eleverne har sendt spørgsmål til dig på forhånd, er det vigtigt at huske 

at få svaret på dem. 
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6.1 Efterbehandling opgave 3 – styrkekort  

 

 

Du er god til at hjælpe andre 

 
 

 

 

Du er hurtig til at arbejde med 

ord 

 

 

Du er god til praktiske 

opgaver 
 

 

 

 

Du er god til sprog 

 

 

 
Du er god til at arbejde med 

tal 

 

 
 

 

 

 
Du er konkurrenceminded 

 

 

 

Du er god til at samarbejde 
 

 

 

 

 

 

Du er god til at tage ansvar i 
gruppen 

 
 

 

Du er god til at lytte til de 

andre i gruppen 

 
 

 

 
 

 

Du er god til at bevare 

overblik 

 

Eleverne skal tage stilling til egne styrker ud fra arbejdet i Uddannelse og Job 

Rejsen. Eleverne arbejder i de grupper de var i under øvelsen, hvor de skal 
fordele kortene mellem sig i gruppen. 

 

 



 

  Side 14 

Giv eleverne eksempler på de forskellige udsagn: 

• Du er god til at hjælpe andre: Sætter du dig passivt hen eller tager du 
del i gruppearbejdet? 

• Du er god til praktiske opgaver: Møtriksamling og skrue skruer i 
• Du er god til at arbejde med tal: Lave udregningerne  

• Du er hurtig til at arbejde med ord: Læse tekster, lave øvelse med 
Scrabble bogstaver 

• Du er god til at samarbejde: Medvirker du til, at gruppen hænger 

sammen? 

• Du er god til at tage ansvar i gruppen: Er det dig der siger ”kom nu… 
vi kan godt” 

• Du er god til at bevare overblik: Du lader dig ikke stresse 

• Du er god til at lytte til de andre i gruppen: Kørte du selv, eller talte 

du med de andre 
• Du er konkurrenceminded: Du pacer de andre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


