
UNDERSØG

HACK KOMMUNIKATIONEN
PÅ JERES SKOLE VED AT TAGE BILLEDER

aula.dk/forældreloggerne

Kommunikation foregår på alle steder og på mange måder. Men der er altid en afsend-
er, der forsøger at påvirke en modtager til at gøre noget bestemt.

1.  Gå en tur rundt på skolen. Tag billeder af kommunikation, I synes, der virker.

2.  Print de 2 bedste kommunikations-tricks ud og del dem med jeres klassekammerater 
ved at hænge dem op på plakaten Vidensvæg under Skole-hacks.

3.  Måske kan I lade jer inspirere af skolens kommunikations-tricks og bruge det i jeres 
egen kampagne.

GRUPPEKORT 1

I kan tage billeder af:
• Lærere, der er gode til at kommunikere/forklare/de mon-

strere/stille spørgsmål/guide/tegne/vise.
• Skilte/piktogrammer der viser, at man skal gøre noget 

bestemt (fx. affaldssor tering, toiletskilte, parkering, tie 
stille, osv.)

• Faglige plakater i klasseværelset (fx Kostpyramiden, Be-
rettermodellen, Hvordan regner man en ligning, osv.)

• Intra-beskeder, Snapchat-opslag osv.
• Vejledninger (fx. Sådan vasker du hænder. Sådan bipper 

du en bog ind)
• Andre måder (fx. Gårdvagternes gule overtrækstrøjer, der 

fortæller, at her kan du hente hjælp i frikvarteret)



UNDERSØG

HACK EN LÆRER
VED AT INTERVIEWE

aula.dk/forældreloggerne

Lærere kommunikerer rigtig meget - både med elever, med andre lærere, og ikke 
mindst med forældre. De er eksperter i kommunikation.

1. Interview en lærer og undersøg deres bedste kommunikations-tricks. Skriv på 
bagsiden, hvad I vil spørge om.

2. Efter interviewet noterer I lærerens 3 bedste kommunikationstricks.

3. Del kommunikationstricksene med jeres klassekammerater ved at hænge dem 
op på plakaten Vidensvæg. 

 Måske kan I lade jer inspirere af andres kommunikation og bruge dele af det i 
jeres egen kampagne? 

GRUPPEKORT 2



UNDERSØG

HACK EN FORÆLDER 
VED AT INTERVIEWE

aula.dk/forældreloggerne

Hvordan påvirker man allerbedst forældre? Forældre er udmærket klar over, 
hvornår en kampagne påvirker dem til at gøre noget bestemt. 

1. Interview en forælder og få dem til at fortælle om kampagner, som påvirkede 
dem til at gøre noget bestemt, købe et bestemt produkt, stemme på et bestemt 
parti, eller andet. Få dem til at udtrykke, hvad det var ved kampagnen, der fik 
dem til at ændre adfærd.

 Skriv på bagsiden, hvad I vil spørge om.

2. Efter interviewet noterer I forælderens 3 bedste kampagnetricks.

3. Del kampagnetricksene med jeres klassekammerater ved at hænge dem op på 
plakaten Vidensvæg.

 Måske kan I lade jer inspirere af andres kampagner og bruge dele af det i jeres 
egen? 

GRUPPEKORT 3



UNDERSØG

HACK EN ELEV 
VED AT INTERVIEWE

aula.dk/forældreloggerne

Hvordan påvirker man allerbedst forældre til at gøre noget bestemt? 

1. Interview et barn, som har gode erfaringer med at lokke deres forældre til at 
gøre noget bestemt. Fx købe slik på en hverdag. 

 Skriv på bagsiden, hvad I vil spørge om.

2. Efter interviewet noterer I elevens 3 bedste lokketricks.

3. Del lokketricksene med jeres klassekammerater ved at hænge dem op på 
plakaten Vidensvæg.

 Måske kan I lade jer inspirere af andres kampagner og bruge dele af det i jeres 
egen? 

GRUPPEKORT 4



UNDERSØG

HACK SPIL-ELEMENTER 

aula.dk/forældreloggerne

Nogle kampagner anvender computerspils-elementer. På den måde forsøger man 
at påvirke folk til at gøre noget bestemt ved at lege det ind. 
Spil-elementer kan være:
• at belønne: points, trofæer, positiv feedback
• at blive bedre: levels, nye udfordringer
• at konkurrere: leaderboards, high score lister
• at være sammen med andre mennesker: leg, spil, sociale medier

1. Tænk tilbage på de computerspil, I plejer at spille, eller lad jer inspirere af links-
ene nedenfor. 

2. Notér 3 gode spiltricks som kan inspirere til, hvordan jeres kampagne kan ind-
drage spil-elementer.

3. Del spiltricksene med jeres klassekammerater ved at hænge dem op på plakat-
en Vidensvæg. Måske kan I lade jer inspirere af andres kampagner og bruge 
dele af det i jeres egen? 

GRUPPEKORT 5

Klaver-trappe får folk til at 
tage trappen i stedet for 
rulletrappen (se video på 
youtu.be/2lXh2n0aPyw)  

Verdens dybeste skraldespand 
får folk til at smide affald i 
skraldespanden i stedet for på 
jorden (se video på youtu.be
/qRgWttqFKu8)



UNDERSØG

HACK KAMPAGNER 

aula.dk/forældreloggerne

1. Undersøg forskellige kampagneplakater. I kan lade jer inspirere af linksene 
neden for. 

2. Notér 3 gode kampagnetricks. 

3. Del tricksene med jeres klassekammerater ved at hænge dem op på plakaten 
Vidensvæg.

 Måske kan I lade jer inspirere af andres kampagner og bruge dele af det i jeres 
egen? 

GRUPPEKORT 6

Fartkampagnen “Pas på min far” 
fra 3F og Asfaltindustrien (se kam-
pagnen på www.asfaltindustrien.dk/
Vejfolk/Arbejdsmiljoekampagne)

Antiryge-kampagnen fra Sundhedsstyrelsen 
bruger influencers på youtube til at nå ud med 
deres budskab (se Geggos opdatering på ins-
tagram: www.instagram.com/p/Ba9tX0Jh9Uh/ 
?utm_source=ig_web_button_share_sheet)

Spar & Hjælp - kampagnen fra Danske 
Folkehjælp, Stop Spild Af Mad og KIWI 
(Se kampagnen på 
www.stopspildafmad.org/vores-projekter)

Get moving - kampagnen fra 
Sundhedsstyrelsen (se kam-
pagnen på www.getmoving.dk)


