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CRAFT-MODELLEN  
- en didaktiske ramme omkring digital problemløsning 

Når eleverne skal arbejde med CRAFT, er det essentielt, at de arbejder med en kvalificeret didaktisk ramme omkring 
problemløsningen. Heldigvis er der virkelig mange gode design-modeller og ressourcer til at arbejde med åbne, innovative 
processer, og hvor anvendelsen af teknologi kan give merværdi. 
 
Det enkle giver fleksibilitet 
I regi af CRAFT har vi afprøvet en simpel ”entry level”-tilgang, som på en enkel måde introducerer arbejdet med 
problemløsning. Modellen er tænkt som et fleksibelt navigationsredskab, som kan understøtte elever og lærere i 
processen fra problem til løsning. Processen er ikke lineært tænkt, men kan varieres efter behov; derfor kompasset i 
midten.   
 
I nogle forløb giver det mening, at lade eleverne kører modellen igennem flere gange for at styrke deres procesforståelse, 
andre gange er der en væsentlig pointe i at holde eleverne i en enkelt fase i længere tid, så de f.eks. er grundige i deres 
undersøgelse af problemet i stedet for at hoppe på den første og bedste idé. I andre sammenhænge kan det være en fordel 
at lave et kreativt benspænd, hvor man låser en fase og definere hvilket digitalt værktøj eller fagligt indhold, der skal 
anvendes, f.eks. ”I skal bruge en micro:bit til jeres løsning”, eller “Jeres viden om De officielle kostråd skal indgå i jeres 
løsning”.  
 
Just in time 
Lærerens rolle minder i høj grad om håndbold-trænerens time-out-situation. Her justerer træneren den oprindelige 
gameplan ud fra, hvad han/hun mener skal rettes til her og nu. På den måde præsenteres det faglige indhold “just-in-time”, 
når behovet for viden opstår, og ikke “just-in-case” at eleverne skulle få brug for at vide netop dette. Det kan dermed ikke 
gøres på forhånd, men sker ud fra et mix mellem en god didaktisk plan, lærerens erfaring med at justere planen når 
virkeligheden rammer klasselokalet, og elevernes formåen og interesse. 
 
Elevernes perspektiv og aktive deltagelse  
Styrelsen for it og læring vil med dette katalog pege på en digital innovationsdidaktik, der særligt understøtter 
involveringen af elevernes perspektiv og aktive deltagelse i  at undersøge, skabe og handle på virkelighedsnære 
problemstillinger. Vi håber, at I undervisere vil tænke med og bidrage med metoder og værktøjer fra jeres dagligdag, så 
workflowet kan kvalificeres til gavn for alle. 





MISSION 
- Real World Problem 

Erfaringer fra CRAFT viser, at anvendelsen af teknologi for alvor giver mening og skaber didaktisk merværdi, når den 
kobles på elevernes problemløsning.  
Men hvordan stiller man den gode problemløsende opgave? 
 

 
 
 
 
Med dette forstås 

• At man for det første tager eleverne alvorligt som problemløsere, der faktisk kan gøre en forskel i verden 

• At eleverne kan byde ind med nytænkning og kreativitet, og hvor elevproduktionerne giver stof til eftertanke og kan 
realiseres i virkeligheden. 

• At opgaven har nerve, er aktuel og vedkommende. Det kan skabes ved at lade eleverne: 

a) møde nogle af hverdagens problemstillinger, som de reelt kan gøre noget ved 
b) få medindflydelse ved at lade dem træffe selvstændige, reflekterede valg i dele af CRAFT-processen 
c) løse opgaver for virksomheder eller organisationer, der har autentisk interesse i elevernes arbejde. 

Eksempler 

Der skal være et godt “drama” i problemstillingen  
- a call to action! 



Eleverne undersøger en 
konkret problemstilling og 
brugernes behov, og de 
overvejer hvilke redskaber 
og metoder, der vil være 
gode at anvende i 
processen. 



Eksempler på elev-opgaver til UNDERSØG 



Klassens vidensvæg 

Lav klassens fælles vidensvæg på 
padlet.com. Her indsætter og deler 
I den viden, I som klassefællesskab 
indsamler. Det kan være tekst,  
billeder, videoer, kommentarer, etc. 

I skal undersøge jeres mission og i fælleskab blive klogere. 

De følgende opgaver:1a, 1b, 1c fordeles mellem grupper og hver 
gruppe undersøger klassens mission med deres metode. 

http://padlet.com


1a. HVAD ER PÅ SPIL? 

Der foregår rigtig mange gode ting i og omkring skolen, når det kommer til jeres mission. Gå 
ud og se jer om og lad jer inspirere af det, der foregår. Tag fotos af alt, hvad I ser, der har at 
gøre med jeres mission. 

På klassens fælles vidensvæg på padlet.com indsætter og deler I den viden, I 
indsamler. Det kan være tekst,  billeder, videoer, kommentarer, etc.  

http://padlet.com


1b. SPØRG OG LYT 

Hvem ved noget om netop jeres problem? Gå ud og tal med mange eksperter, der er i og 
omkring skolen. Spørg ind til deres viden og lyt til deres svar. Tag noter i skabelonen 
nedenfor. 

Indsæt jeres nye viden på klassens vidensvæg på padlet.com, så hele klassen får del i jeres 
viden. I kan evt. tage et billede af jeres noter.  

Ønsker I at tale med eksperter, der ikke er lige omkring skolen, kan I aftale at mødes over 
en videokonference på appear.in  

Hvem spørger I? Hvad laver personen? 

Spørgsmål - Hvad vil I vide noget om? 
 

Svar - Hvad svarer personen? 
 

? 
? 

? ? ? 

http://appear.in


1c. STYR JERES LÆRER 

Indsæt den nye viden på klassens vidensvæg på padlet.com og tilføj jeres kommentarer, så hele 
klassen får den samme viden. 

I skal blive klogere på jeres mission. Jeres lærer ved med garanti en masse. Men denne gang er det jer, der 
sætter tempoet og styrer præsentationen, ligesom var det en youtube-video.  
 
Ved at bruge knappen “play”, sætter I læreren i gang med at fortælle, hvad han/hun ved om problemet. 
Trykker I på “pause”, stopper I læreren og kan få uddybet jeres spørgsmål.  
Trykker I på “spol tilbage”, kan I få læreren til at gentage det, han/hun sagde og måske sige det på en ny 
måde.  

PLAY! PAUSE! SPOL TILBAGE! 



2. Opsamling 

Se på klassens vidensvæg. Saml op på jeres viden og bliv enige om; 

Hvad er vi gode til…  

Hvad vil vi gerne afskaffe, for det virker 
ikke…  

Hvad vil vi gerne gøre bedre… 



Eleverne udvikler og vurderer 
deres mange idéer,  de skaber 
konkrete løsninger, fx digitale 
produktioner som prototyper i 3d 
print, mock ups over apps, 
powerpoint præsentation, film, 
happenings, simulation eller 
konstruktioner lavet med lego eller 
en limpistol etc. 



Eksempler på elev-opgaver til  
SKAB 



3. IDÉ-HJULET 

I grupper beskriver hver elev deres idé til, hvordan han/hun kan løse problemet. Skriv i hjulets midte.  
Efter 2 minutter sendes arket videre til sidemanden, der sidder til venstre.  
Han/Hun læser idéen og skriver herefter videre på idéen.  
Det fortsætter til alle idéerne har været hele bordet rundt.  

Anvend evt. det kollaborative  
skriveværktøj GoogleDocs 

1. MIN IDÉ 2. Min gruppe skriver videre på min idé… 



4. UDVÆLG DEN BEDSTE IDÉ  

Er jeres løsning til gavn for mange eller få? 
Er jeres løsning nem eller svær at 
gennemføre? 

SVÆR 

MANGE 

NEM 

FÅ 

I grupper vurderer I jeres idéer ud fra værdikriterier:  

Udvælg den idé, der rammer plet! 



5. BENSPÆND 

Et benspænd er en uventet hindring eller begrænsning, der kastes ind, når udviklingsprocessen er 
gået i stå, kørt fast eller blot har brug for fagligt indspark. 

Eksempler 

Løsningen må ikke koste noget 

I skal inddrage viden om De officielle kostråd i jeres løsning 

Jeres målgruppe er blind 

Løsningen skal indeholde brugen af en Micro:Bit Løsningen må ikke finde sted på en skole 

Jeres gruppe må kun samarbejde virtuelt 

Find selv på andre, der passer til jeres mission… 

I må kun kommunikere i billeder 



6. BYG EN PROTOTYPE 

Byg et produkt / en prototype, der illustrerer jeres idé.  
Det kan gøre på mange måder.  
Brug modellervoks, 3D-printer, tegning, lego, modeller, eller hvad I kunne tænke jer. 



Eleverne skal forberede og 
sætte deres produkt i værk, 
typisk ved at pitche ideer, 
prototyper og refleksioner over 
for et publikum, men det kan 
også være, at de implementerer 
deres ide i praksis ude hos 
målgruppen. Uanset hvad er 
det et vigtigt element, at der 
sker en form for handling og 
formidling, som sætter 
elevernes arbejde med 
problemløsning i spil overfor 
andre. 
 



Eksempler på 
elev-opgaver til  

HANDL 



7. TEST JERES LØSNING 

Mon jeres løsning virker i virkeligheden? Test jeres idéer af. Observer og dokumenter med 
billeder/film, hvad der sker. Hvad virker? Hvad virker ikke? Tal sammen om, hvad der skal ændres, så 
jeres idéer bliver bedre? 

Hvad virker? Hvad virker 
ikke? 

Hvad skal 
ændres? Hvordan? 



8. PLANLÆG HANDLINGER 

Hvem gør hvad, hvornår? Lav aftaler og nedskriv dem i en to do-liste. 

Husk at overveje: sted, iscenesættelse, afvikling, PR, teknik, forplejning, økonomi 

To do-listen kan evt. laves på trello.com, hvor I kan følge hinandens arbejde og give 
hinanden feedback. 

http://trello.com


9. FORBERED EN PITCH 

Forbered en kort salgstale, hvor I præsenterer jeres idé for et virkeligt publikum.  

Start med en god indledning, der fanger publikum. Præsentér problemet med korte sætninger og giv 
jeres bud på den perfekte løsning. Lav en afslutning der sikrer, at I bliver husket for noget godt. 

Hent skabeloner til den gode pitch 
på pitcherific.com og træn dem 

http://pitcherific.com


9. FÅ JERES LØSNING TIL AT LEVE … også efter projektet er slut 

Overvej, hvordan jeres løsning kan leve videre. Præsenter jeres løsning og jeres arbejde fx på de 
sociale medier, youtube eller skriv en artikel til den lokale avis. Inviter gerne til en dialog ved at stille 
spørgsmål. 

Tænk over hvilket medie i kommunikerer igennem og ret budskabet mod en bestemt målgruppe. 
 
 



Der findes et væld af gode metoder og værktøjer til at understøtte en digital og innovativ didaktik. I kataloget 
har vi peget på en række muligheder, men vi vil gerne udvide feltet med jeres gode erfaringer. 
Udfyld skabelonen på næste siden og send den til CRAFT@stil.dk - de gode erfaringer bliver delt i CRAFTs 
netværk. 

STRUKTURET VIDENDELING  

mailto:CRAFT@stil.dk
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