
Event – Hack-a-Thon event – ting at overveje: 
Et Hack-a-Thon event er et CRAFT-forløb, hvor alle kommunens deltagere mødes et centralt sted og 

gennemgår alle CRAFT-forløbets faser på ganske få dage i stedet for at arbejde lokalt på skolerne eller i 

kommunens makerlab. Eleverne definerer deres Real World problems, researcher, innoverer, designer og 

producerer i ét langt stræk med hjælp fra lærere, dygtige elever og måske kommunale eller udefra 

kommende konsulenter. 

Laves en Hack-a-Thon med hjælp fra virksomheder, kan eleverne arbejde på problemer stillet af 

virksomhederne, og eleverne kan få hjælp og sparring af ’rigtige’ mennesker udefra. 

En Hack-a-Thon er et særligt event, der stiller høje krav til organisering, adgang til teknologi og ikke mindst 

folk, eleverne kan sparre med, når de får brug for det. 

Eventen overordnet 

 Hvor mange grupper deltager – regn med 6-8 pr klasse a 25 elever? 

 Er der plads nok, hvor eventet skal finde sted? – ét bord ’med væg’ pr. gruppe. 

 Hvor mange dage skal eventen vare inklusive finale? Jo flere dage, jo højere krav til research, 

teknologi og prototype kan stilles, og jo mindre skal lærere og elever være forberedt hjemmefra. 

 Er der adgang til teknologi og materialer som 3d-printere, kredsløb, pap, papir, tape, netværk, 

computere, Ipads mm? 

 Er der tilpas mange mennesker tilknyttet, som har tilstrækkelig ekspertise til at hjælpe eleverne 

med at lære nødvendige færdigheder ad hoc? – Dette behøver ikke at være voksne.  

 Hvordan forberedes elever og lærere til eventen, og hvor meget skal de forberedes? 

o Skal de lære færdigheder som tinkercad, digitale samarbejdsredskaber, 

samarbejdsmodeller, innovationsmetoder eller andet, før de kommer? 

▪ Skal der udvikles fx videomateriale eller forløb til dette, som kan hjælpe lærere og 

elever? 

Afvikling af eventen 
 ’Toastmaster’ – hvem skal være det? Skal der elever på scenen? 

 Hvordan gøres dagenes mål, forløb og indhold klart for deltagerne? 

 Skal deltagerne samles ved scenen til pep-talks og inspiration løbende? Kan man få nogen udefra? 

 Hvordan skal eleverne kunne søge hjælp og af hvem? 

 Skal eleverne faciliteres med videoer, som fortæller om forskellige dele af processen? Dygtige 

grupper kan køre langt og selvstændigt på denne måde. 

 Skal eleverne have hjælpemidler til processen som innovationsmodeller, kortspil, postITs eller 

andet? De får brug for støtte og fascilitering. 

 Skal der være midtvejsfremlæggelser, hvor eleverne kan inspirere hinanden og give hinanden 

respons? 

 Skal dommerne besøge eleverne løbende eller kun til sidst. 

 

Dommere 
 Hvor mange dommergrupper skal I have pr. event (kommer an på antal grupper til 

arrangementet)? 



o Bedømmelsen af én gruppe tager for en dommergruppe typisk ca. 10-15 minutter inklusive 

efterfølgende votering og ’flytten sig fra en stand til en anden’. 

o Hvor mange dommere skal I bruge for at nå rundt på den afsatte tid, og skaber 

’dommersituationen’ behov for flere events? 

 Har I eksterne dommere – få fat i nogen! Hvad med elevdommere – måske vinderne fra året før. 

 Har I tid til at sætte alle dommere ind i bedømmelseskriterierne? Vil I have egne 

bedømmelseskriterier med? 

o Hvad skal eleverne lave, mens de venter? Skal de overvære hinandens pitches? Er det 

muligt? 

o Hvordan og hvornår skal præmieoverrækkelsen ske?  

 

 

 

 


