Hvad er et CRAFT forløb?
“CRAFT handler om innovation, kreativitet, samarbejde og kommunikation, og om at løse
store eller små vedkommende problemer fra den virkelige verden ved anvendelse af
teknologi i såvel proces som produkt.” (www.craft-it.dk)
Et CRAFT-forløb er delt op i 3 faser.
Fase 1:
I skal sammen finde et ‘real world problem’. Et problem, som I synes, kan være spændende
at forsøge at løse.
Fase 2:
Denne fase er oftest den mest tidskrævende. Her skal I arbejde med innovation,
problemløsning, design og udarbejdelse af prototyper.
Fase 3:
I fase 3 skal I pitche jeres løsningsforslag og design. Når I laver et pitch, præsenterer I jeres
løsningsforslag til den problemformulering, I har valgt i fase 1.

I dette CRAFT-forløb skal I gøre brug af CRAFT-workflow-modellen. Workflowet er opdelt i 3
faser:

Undersøger, Skaber og Handler.
I undersøgelsesfasen arbejder I typisk med punkt 1 og 2.
1. Finde og forstå et problem fra den virkelige verden - et Real World Problem.
2. Researche jeres problem og finde viden.
I skaberfasen er det punkt 3, 4 og 5, der er i fokus.
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3. Arbejde med en innovationsproces, hvor I finder på løsninger.
4. Designe og forberede en løsning.
5. Lave en prototype
I handlerfasen er det punkt 6
6. Pitche prototype og proces for resten af klassen
Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at i arbejdet med jeres løsningsforslag kan I komme
igennem disse 3 faser flere gange. Det vil altså sige, at det kan være, I skal tilbage til
undersøgelsesfasen, skaberfasen og handlerfasen flere gange, før I er klar til at pitche et
løsningsforslag.
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Introduktion til tema
I april 2019 udkom Børne- og Ungepanelets undersøgelse af
unges fritidsliv.
Undersøgelsen er lavet på baggrund af besvarelser fra 1659
elever i 9. klasse.
Undersøgelsen tager udgangspunkt i de unges sociale liv,
familieliv, fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet, fritidsjob og frivilligt
arbejde, lektier, frihed og afslapning.

Uddrag fra undersøgelsen, der blandt andet stiller skarpt på unges ensomhed:
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Unges fritidsliv
I skal starte med at læse teksten om unges fritidsliv. Når I har læst teksten, er der en fælles
samtale i klassen. På baggrund af samtalen, beslutter I en fælles mission.
Mission:

I skal nu individuelt finde et problemfelt og et løsningsforslag. I skal skrive jeres problemfelt
på den Padlet jeres lærer har introduceret jer for. Når alle har skrevet deres ideer,
præsenterer I jeres forslag for resten af klassen.

Grupper
I skal nu vælge to problemfelter/løsningsforslag fra
Padletten, som I godt kunne tænke jer at arbejde videre
med. Find de personer, der har foreslået ideen og tal
sammen om, hvordan I kan arbejde videre med det
valgte problemfelt.
Der kan maks. være 4 i hver grupper, så hvis der er flere,
der gerne vil arbejde med samme problemfelt, deler I jer
op i to grupper.

Tid
I har timerne i matematik, dansk og teknologiforståelse til at løse det valgte problem (ca. 14
timer). I de sidste to timer, skal I lave jeres pitch.

Benspænd
Udover jeres pitch med svar på jeres
problemformulering, skal I lave en ansøgning til
enten en fond, en skolebestyrelse, en kommune
eller noget helt andet. I jeres ansøgning skal det
være tydeligt, hvad det er, I søger om, og hvad
jeres idé er. Det er vigtigt, at I tænker over, hvordan
I skal formulere jer ift. modtageren af jeres
ansøgning. I skal opstille et budget i Excel regneark,
hvor I tydeliggør, hvilke udgifter og mulige
indtægter, der er ved jeres projekt. Dette regneark
skal være en del af jeres ansøgning.
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De 3 faser

I skal nu i gang med jeres projekt. I skal finde frem til en problemformulering. I kan bruge
disse to videoer som inspiration:
Den gode problemformulering
Tjek din problemformulering
Husk, at jeres problemformulering skal godkendes, før I går videre.

Ide-hjulet
(Evt. i GoogleDocs)
Inden I går videre til fase 2, skal I arbejde med ide-hjulet.
I skal hver især skrive jeres ide til et løsningsforslag i midten af hjulet. I må ikke tale med de
andre i gruppen. Efter 2 minutter sender I hjulet videre til sidemanden, der sidder til venstre.
Sidemanden læser og skriver videre på ideen. Dette fortsætter indtil alle ideer har været
rundt om bordet.
Når I har fundet frem til jeres ide til løsningsforslag, begynder fase 2, hvor I skal indsamle
informationer, lave nye undersøgelser, interview samt den innovative proces med
produktudvikling. Det er vigtigt, at processen b
 liver vigtigere end selve produktet.
Pitch

Et pitch er en præsentation af jeres løsning. Her skal I som samlet
gruppe både præsentere jeres problemformulering og vejen fra
problem til løsning. I skal gøre rede for den proces, I har været
igennem og både budget og ansøgning skal indgå i
præsentationen. I skal argumentere for valg og fravalg af teknologi,
og vise at I har skabt en løsning, der har værdi for andre.
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Vurdering

Efter pitchet får I feedback fra jeres klassekammerater og lærere, og så får I en skriftlig
feedback, hvor fokus er på IT-anvendelse, Kommunikation, Samarbejde og Problemløsning
og Innovation.

6

