
Bæredygtighed

Gruppen har et fokus på, at løsningen reducerer ressource- og energiforbrug (f.eks. vand, CO2, 
plast, økonomi)

Gruppen har et fokus på, at løsningen reducerer ressource- og energiforbrug (f.eks. vand, CO2, 
plast, økonomi) i anvendelsen og i fremtidige genanvendelsesmuligheder

Gruppen har arbejdet bæredygtigt i deres egen arbejdsproces 

Gruppen har et fokus på og dokumentation for, at løsningen reducerer ressource- og 
energiforbrug (f.eks. vand, CO2, plast, økonomi) i fremstillingen, anvendelsen og i løsningen 
fremtidige genanvendelsesmuligheder

Gruppen har bevidst arbejdet bæredygtigt i deres egen arbejdsproces 

Gruppen har et fokus på, at løsningen reducerer ressourceforbrug (f.eks. vand, CO2, plast, økonomi)

Gruppen har et fokus på og dokumentation for, at løsningen reducerer 
ressource- og energiforbrug (f.eks. vand, CO2, plast, økonomi) i fremstillingen, 
anvendelsen og i løsningen fremtidige genanvendelsesmuligheder

Løsningen har udviklingspotentiale til at kunne udbredes for en større målgruppe

Gruppen har bevidst arbejdet bæredygtigt i deres egen arbejdsproces og dokumentere det. 

Uddybning
‘En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.’ (Definition af bæredygtighed 
fra Brundtland-rapporten). 

Bæredygtighedsprisen er uafhængig af de øvrige 4 priser i CRAFT. Gruppen skal aktivt nominere sig 
til denne pris for at blive bedømt ud fra ovenstående kriterier. 



Samarbejde
Der er ingen - eller meget begrænsede tegn på samarbejde. 

Gruppen nævner det ikke i deres fremlæggelse, og fremlæggelsen er generelt meget opdelt.

Gruppen har ingen tydelige tegn på samarbejde. 

De beskriver mundtligt, hvordan, de har gjort. 

Deres fremlæggelse er opdelt og de har generelt haft opgaverne meget adskilt.

Uddybning

Håndgribelige beviser på samarbejde kunne fx være OneNote/Evernote, video, Padlet, SCRUM-modeller 
eller videoer mv.
Fremlæggelsen skal bære præg af at alle har aktie i alle elementerne. Det skal ikke være en elev, 
der fremlægger det hele, eller en meget opdelt fremlæggelse. 

Et godt samarbejde er, når elementerne er indbyrdes afhængige og besluttet i fællesskab. 
Dvs. at gruppemedlemmerne ikke kan blive færdige med deres del, før andre bliver færdige med deres,
samt at projektet først kan give mening, når alle elementerne er samlet.

Gruppen har ingen håndgribelige tegn på samarbejde, men deres fremlæggelse bærer præg 
af samarbejde. Deres elementer er afhængige af hinanden

Gruppen har i en vis udstrækning beviser på deres samarbejde i form af dokumenter, 
billeder, videoer el.lign. 

De kan redegøre for, at deres væsentligste beslutninger har involveret hele gruppen. 
Deres projekt har været adskilt, og de har ikke været  videre afhængige af hinandens arbejde.

Gruppen har håndgribelige beviser på  deres samarbejde. De enkelte elementer i deres 
opgaver er indbyrdes afhængige, så det er tydeligt de har klare teamroller. 

Deres fremlæggelse bærer præg af, at alle ved, hvad der præcist er blevet arbejdet med, 
og de kender hinandens opgaver.
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Problemløsning og Innovation

Uddybning

Problemløsning har ikke været centralt for elevernes projekt.

Problemløsning indgår i elevernes projekt. Problemet er ikke et virkeligt problem, og elevernes 
løsning er ikke gangbar. 

Eleverne har ikke haft en reel undersøgelse af problemet.

Problemet er fra den virkelige verden. Elevernes løsning er ikke specielt opfindsom og evt. 
set mange gange før.

Eleverne har kun et mindre kendskab til problemet og har derfor ikke undersøgt det grundigt.

Elevernes problemløsning er opfindsom, men svær at gennemføre. Eller det er en 
problemløsning, der er for oplagt.

De har undersøgt problemet grundigt og opsøgt personer, der i virkeligheden relateres til 
problemet og kan hjælpe dem.

Eleverne kan vise, hvordan de har forfinet deres løsning og forbedret den gennem forløbet.

Eleverne har medtænkt, hvordan løsningen evt kunne implementeres

Elevernes problemløsning er op�ndsom, kreativ og gennemførbar. 

De har undersøgt problemet grundigt både ved at tale med folk, der ved noget, og 
målgruppen. Eleverne har tænkt over evt. implementering i virkeligheden fx via feedback 
på løsningen fra målgruppen.

Eleverne kan vise, hvordan de har for�net deres løsning på baggrund af feedback fra folk, 
'der ved noget' og/eller målgruppen.

Problemet skal være et reelt problem fra den virkelige verden. Det må gerne være et lille problem. Eleverne
skal have undersøgt deres problem grundigt. Det involverer fx interviews, statistikker, spørgeskemaer osv. 

For at en problemløsning skal være helt i top, skal den være nytænkende, kunne gennemføres, og eleverne har 
gennemtænkt en implementeringsplan. 
De har evt. kontaktet interessenter fra virkeligheden i forhold til deres løsning. Jo mere deres løsning opfylder
disse punkter, jo højere score. 
Det er meget positivt, hvis de har opsøgt personer og udsete brugere af deres løsning uden for skolen og 
brugt disse personers viden.
Jo mindre deres løsning opfylder disse punkter, jo lavere score.



It-anvendelse

Gruppen har anvendt IT i en meget traditionel grad. De har ikke udforsket nye programmer
eller teknologier eller brugt velkendte programmer på en ny måde, hverken i forhold til 
kollaboration eller produkt.

Eleverne har brugt flere aspekter af IT til produkt, samarbejde og fremlæggelse. Det bærer lidt 
præg af rutine, men er godt og grundigt gennemarbejdet.

De kunne måske godt have opnået flere ting ift. samarbejde, fremlæggelse og produkt ligeså godt 
uden IT og teknologier. IT og teknologier har ikke gjort den store forskel, men det er flot lavet.

Eleverne har lavet en flot fremlæggelse og et gennemarbejder produkt ved hjælp af IT 
og teknologier. Produktet udviser dog mere tegn på hårdt arbejde end innovation. 

De har brugt IT til at samarbejde og viser, at IT har støttet deres læring og proces på god vis, 
og at IT har gjort en forskel.

De har arbejdet som målrettede og kreative producenter, men deres produkt har langt igen, 
hvis det skal kunne bruges af rigtige brugere.

     Gruppen har ikke anvendt IT eller teknologier væsentligt - hverken til samarbejde eller produkt. 

Eleverne har brugt og teknologi og IT til at udvikle en kreativ og innovativ prototype. 
Den involverer nye programmer, programmering eller velkendte programmer på en nyskabende 
måde. Deres samarbejde og fremlæggelse er understøttet af IT på en effektiv og smart måde. 

Elevernes produkt vil kunne bruges af virkelige brugere enten nu eller med 
mindre modifikationer.

For at score toppoint i IT kræver det, at man tænker nyt i forhold til IT-programmer og teknologier - velkendte 
som nye. Derfor indgår der også et element af innovation i IT-kategorien. Derudover skal gruppen vise, 
at de har brugt IT til samarbejde på en effektiv måde og til at pitche deres ide kreativt. 
Gode IT-produkter, der ikke er helt nyskabende, men meget gennemarbejdet, scorer ikke helt topscore.

Velkendte programmer er typisk Office-pakke eller Google Docs samt allermest anvendte apps fra 
fx Skoletube.dk eller App Store. 
Teknologier er fx: 3d print, kodning (alle former), kredsløbsteknologier, videoproduktion, lasercut 
eller anvendelse af andre teknologier.

Uddybning
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Kommunikation

Uddybning

Formidling har ikke været en del af elevernes projekt. De har hverken iværksat deres løsning i 
virkeligheden eller præsenteret det for andre. 

Eleverne har præsenteret det, de har lavet, for andre. 

Eleverne udviser overblik og er velforberedte. 

Elevernes formidling er tydelig og veldisponeret.

Eleverne anvender flere modaliteter, f.eks. video, billeder, lyd, tekst, modeller, tegn, 
kropssprog etc. 

Eleverne kan forklare, hvordan de har løst problemet med fakta og eksempler. 

Formidlingen retter sig mod en bestemt målgruppe. 

For at kommunikationen ligger helt i top, kræver det, at eleverne målretter formidlingen til en bestemt
målgruppe. De skal sikre sig, at deres kommunikation virker hensigtmæssigt, og at virkemidlerne er
tilpasset kommunikationssituationen.

Når de kommunikerer med en bestemt målgruppe, skal eleverne vælge de værktøjer og det indhold eller
den stil, de vil bruge til at nå ud til målgruppen. Måske tester og afprøver de effekten af kommunikationen
på deres målgruppe.
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