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Introduktion
DOIT ser unge som engagerede borgere, der tackler sociale spørgsmål og udfordringer og
udvikler innovative løsninger, f.eks. i forbindelse med FNs Verdensmål.

Figur 1: FN's Verdensmål Kilde: FN
Børn udvikler en masse entusiasme, samt færdigheder og kompetencer, når de er aktivt
involveret i at co-designe ideer og løsninger til en bedre verden. I DOIT fokuserer vi på følgende
samfundsmæssige emner (alle relateret til FN's verdensmål):
●
●
●
●
●
●

Lev sammen (f.eks. inklusion, interkulturelle forhold og frihed)
Uddannelse og fremtid (f.eks. skole- og erhvervsambitioner)
Sundhed og sport (f.eks. fysisk aktivitet og trivsel)
Deltagelse og rettigheder (f.eks. politisk engagement, privatlivets fred og mobilitet)
Ungdomskultur og fritid (f.eks. digital kultur, sociale netværk og medier)
Miljø og natur (f.eks. ressourceeffektivitet, bæredygtighed, up-cycling og meget mere)

I denne håndbog præsenterer vi, hvordan du kan give piger og drenge, 6 til 16 år, mulighed for
at skabe og dele innovative, konkrete løsninger ved hjælp af DOIT-læringstilgangen.
DOIT-konsortiet har udviklet og testet materialer i 10 europæiske lande med forskellige
målgrupper i forskellige sammenhænge: med børn i forskellige aldersgrupper (6-10 år, 11-16
år), børn i og uden for skolen, børn med mindre privilegeret baggrund, børn med handicap,
5

børn i landdistrikter og erfarne Makers og sociale iværksættere. Piger er typisk
underrepræsenteret i makerspaces og teknologi-relaterede aktiviteter, vi havde derfor også et
særligt fokus på denne gruppe.

Toilet Vand Alarm, udviklet af MaCha

Massagebælte, udviklet af Yeet

Green Keeper Alarm, udviklet af The
Football Girls

Følsom jakke, udviklet af The Breathtaking
team

Hydroelectric Power Station Alarm System,
udviklet af The Water Watchers

Akustisk forurening på skolen, udviklet af
Noise

Figur 2: Prototyper og løsninger udviklet af børn fra 6 til 16 år - vinderne af DOIT-udfordringen
(venstre
side:
6
til
10
år,
højre
side:
11
til
16
år)
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DOIT-læringstilgangen
Formålet med DOIT-læringstilgangen er at skabe og dele innovative, konkrete løsninger. DOITlæringstilgangen har tre vigtige indsatsområder. DOIT kombinerer:
● Social innovation - DOIT ser unge som engagerede borgere, der tackler sociale
spørgsmål og udvikling af innovative løsninger.
● Iværksætteruddannelse - DOIT støtter udviklingen af iværksættertankegang og færdigheder gennem praksisbaserede læringsoplevelser.
● Makerspace og digitale fabrikationsværktøjer - DOIT-aktiviteter udføres i åbne
workshops ved hjælp af digitale værktøjer med maker-uddannelse som kernen.
DOIT tilbyder en ny tilgang til iværksætteruddannelse, der fremmer social innovation i
makerspace-miljøer. Det er baseret på en bred forståelse af tidlig iværksætteruddannelse, der
er med til at fremme personlig udvikling, kreativitet, selveffektivitet, selvhjulpenhed, initiativtag
ning og handlingsorientering. DOIT-læringstilgangen dækker faserne i et socialt
innovationsprojekt med (digital) fabrikation og andre maker-aktiviteter som den centrale
læringsproces.

Figur 3: DOIT-læringstilgangen kombinerer forskellige metoder til iværksætteruddannelse,
social innovation og makerspace-baseret læring.
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DOIT-programmet
DOIT-programmet består af syv elementer, der styrker unge socialekroægovatorer:
Bevidstgørelse - Gør det, fordi du kan
Øge bevidstheden om et socialt problem, motivere til at gøre noget ved det,
føle sig i stand til at arbejde på det

Udforsk - Gør det, der betyder noget
Udvikle og udforske ideer til potentiel social innovation: Hvad er udfordringen?
Hvor er behovet? Hvad kan vi gøre for at lave en ændring?

Arbejd sammen - Gør det sammen
Saml et team - Udarbejde og udvælge ideer holdet ønsker at arbejde på

Skab - Gør det nu
Prototype, udvikle løsninger - Præsenter, iterer og forbedre den innovative
prototype
Reflektere - Gør det bedre
Reflekter og lær af dine fejl - Få feedback på produkteideen
Skalering - Gør mere af det
Planlæg realiseringen af produktet – Udarbejd forretningsideer,
markedsføringsmateriale, og find support
Del - Inspirere andre
Lave en offentlig præsentation - Del historien og resultaterne af det sociale
innovationsprojekt
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Eksemplarisk DOIT workshops
DOIT-programmet er blevet gennemført i forskellige værkstedsformater med forskellige
målgrupper og aldersgrupper,f.eks. i- og udenfor skoler, og med børn og unge i alderen 6 til 16
år.

Fra affald til opfindelse
Det første eksempel fandt sted i et makerspace på Det Offentlige Bibliotek i Amsterdam, der
drives af DOIT-projektpartneren Waag. Det var en efter-skoleaktivitet for børn fra 8 til 11 år med
13 deltagere. Som det første analyserede børnene processen for produktion og brug af et par
jeans ved at kortlægge produktkæden. Ved at kortlægge processen med lasercutter ikoner,
udviklede de en holistisk opfattelse af systemet og identificeret interventions punkter. De blev
bedt om at opfinde en affaldsrobot, der kunne hjælpe med at løse de identificerede problemer.
Børnene prototypede potentielle løsninger i to faser: I den første fase lavede de en fysisk
prototype af affaldsrobotten ved at kombinere og arbejde med genbrugsmaterialer som pap og
plast. I anden fase lavede de en mere avanceret prototype ved hjælp af digital fabrikation og
elektroniske komponenter. De brugte en laserskærer, en 3D-printer, batterier, motorer,
knapper, LED og hjul til prototypen.

Figur 4: Fotos fra "Fra affald til opfindelse" pilotproces og resultater (Kilde: Waag, Amsterdam)
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Vores egen Müsli Bar
Det andet eksempel kommer fra en pilotaktion af Salzburg Research med børn fra 5 til 10 år i
et midlertidigt makerspace i en SFO på en grundskole i Salzburg. Pilottemaet var "sund mad".
I piloten ville børnene udvikle deres egen müsli bar til skolen. Piloten tog alle trin i
produktudvikling fra idégenerering af børnevenlige ingredienser til prototyping og
markedsføring. Workshopperne startede med en præsentation af en 3D-printer, en teknologi,
som børnene ikke havde set før. Børnene spurgte, hvordan det fungerede, og hvad der kan
gøres med det. De var begejstrede for, at en 3D-printer kan bruges til at lave individuelle forme
til skolens egne granolabarer. Fire grupper udviklede ideer til ingredienser, produktnavne og
logo, og børnene stemte for deres favoritter. De har også udviklet en markedsføring video,
emballage ideer til "chokolade power" samt en stand til den endelige præsentation.

Figur 5: Fotos af "Granola Bar" pilot-processen og resultater (Kilde: Salzburg Research,
Salzburg).
Beskrivelse af de udviklede og testede DOIT-værksteder findes i "DOIT-værktøjskassen".

Figur 6: En eksemplarisk DOIT workshop beskrivelse. Se: http://DOIT-Europe.net/toolbox
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Evaluering af DOIT piloter
DOIT-projektet har kørt i to bølger af piloter i ti europæiske lande, der afprøver
læringsprogrammet (Østrig, Belgien, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Kroatien, Holland,
Slovenien og Serbien). Piloterne blev organiseret i makerspaces eller midlertidige makerspace
miljøer. Børnenes eller de unges fælles aktiviteter var mindst 15 timer (i praksis ofte flere), som
fandt sted fra to en halv dag op til fire måneder. 1.002 børn deltog i de regionale piloters DOITaktioner.
Piloterne er systematisk blevet dokumenteret i forhold til planlægning og resultater og evalueret
med flere metoder, herunder standardiserede præ- og post-tests for kreativitet samt børns og
unges selveffektivitet, interviews med facilitatorerne og feedback fra deltagerne. I alt blev 751
dataspørgeskemaer og 633 kreativitetstest analyseret. Den kvantitative evaluering blev
suppleret med kvalitativ information fra facilitatorrapporter, 36 interviews med facilitatorer og
interviews med studerende.
Evalueringen viser en positiv udvikling med hensyn til kreativitet samt selveffektivitet og
iværksætterhensigt mellem præ- og post-tests og sammenligner resultaterne for forskellige
aldersgrupper og køn. Desuden blev pilotdeltagernes erfaringer analyseret og dannede
grundlaget for DOIT-anbefalinger til politiske beslutningstagere og praktikere.

Figur 7: Resultater af standardiserede tests ved start og efter piloterne i fase 1. Vi brugte TSDZ-testen for kreativitet af Urban & Jellen (2010) og udviklede et standardiseret spørgeskema
til selveffektivitet og iværksætterhensigt (n1=763, n2=632)
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DOIT-værktøjskassen
Alle vores værktøjer til unge sociale innovatorer og til dig som facilitator af en fælles aktivitet er
tilgængelige i DOIT-værktøjskassen. Dette er en online samling af flere inspirerende materialer
og vejledninger til projekter ud fra DOIT-programmet.

Figure 8: Screenshot af DOIT-værktøjskassen (https://www.doit-europe.net/toolbox)
Den online DOIT-værktøjskasse kan bruges med unge sociale innovatorer i to aldersgrupper,
6 til 10 år og 11 til 16 år. Den består af materialer, der fremmer og støtter den sociale
innovationsproces, for eksempel succeshistorier, videoer og vejledninger du kan inddrage i dit
workshopdesign. Værktøjskassen gør det muligt for alle facilitatorer, fx lærere, unge facilitatorer
og makerspace-medarbejdere, at igangsætte, organisere og designe en workshop med børn.
For eksempel kan du finde eksemplariske DOIT-workshops, aktivitetsbeskrivelser,
ekspertvideointerviews og forskningsbaserede anbefalinger om relaterede emner, f.eks.
omkring hvordan du inkluderer piger i højere grad.
De følgende afsnit viser de forskellige dele af DOIT-værktøjskassen.
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Element 1: Bevidstgørelse - Gør det, fordi du kan
(Sensitise - Do it because you can)
Relevans
Børn (såvel som voksne) har ofte en barriere i hovedet, tænker de ikke er i stand til at ændre
noget i deres miljø. Derfor er det vigtigt at vise dem, at de kan gøre en forskel. Når børn ser, at
andre børn udviklede ideer og løsninger på problemer, kan de blive bevidste om deres egne
styrker, og blive mere motiverede: Det styrker deres selvtillid og selvværd. Bevidstgørelse er
grundlaget for at blive aktive borgere i fremtiden, for at ændre verden.
I "Bevidstgørelse - Gør det, fordi du kan" finder du materialer til at
hjælpe dig med at finde ind til din motivation, finde ligesindede
mennesker, definere dit fokus og mål, og hvordan du kan blive en
social innovator.

Anbefaling
Hjælp børnene med at fokusere på deres styrker og opmuntre dem til at tænke positivt ("Jeg
kan gøre det!"). Støtte deres ideer, tilskynde dem til at tænke ud-af-boksen, komme med skøre
ideer. Hvis du planlægger/organiserer en DOIT-workshop om et bestemt emne, kan du
overveje om der er nogle bestemte input du vil give børnene undervejs.

Eksemplariske ideer og materialer i værktøjskassen
Vores DOIT succeshistorier inspirerer børn og introducerer dem til unge sociale innovatorer og
deres opfindelser. Måske kan du også finde og invitere et barn eller teenager fra din by, der
har fundet på en løsning på et fælles problem. Lad børnene begynde at tænke over, hvilke
styrker der er attraktive for dem – med Min superhelt-arbejdsarket

13

Figur 9: Hvem er din superhelt? Lad børnene tegne deres superhelte med foretrukne styrker
eller egenskaber.

Figur 10: DOIT-projektet samler omkring 100 succeshistorier om unge sociale innovatorer, der
kan tjene som inspiration
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Element 2: Udforsk - Gør det, der betyder noget
(Explore - Do what matters)
Relevans
At øge bevidstheden om sociale udfordringer og hvordan de kan løses hjælper med at
identificere et samfundsmæssigt problem, du ønsker at løse. På din skole kan du hurtigt finde
noget, der har behov for forbedringer eller forandring. Ideen er at se nærmere på dine
omgivelser og undersøge problematiske situationer for at udvikle en skræddersyet løsning.
I "Udforsk - gør hvad der betyder noget" finder du materialer
til at hjælpe dig med at forske og udvikle en vision for
hvordan du kan gøre en forskel.

Anbefaling
Støt børnene i deres ideudviklings proces. Værdsæt deres ideer, selv når de har skøre ideer,
du tror ikke vil virke. Tilskynd dem til at udforske ideerne i stedet for at lukke dem ned. Deltag
sammen med børnene i deres beslutningsproces. Hvis de finder på en idé, der ikke er muligt i
de givne omgivelser, så lad dem genoverveje og tilpasse sig. Når børnene har fundet noget,
de har det sjovt med, og de er motiverede, så lad dem arbejde videre med det!

Eksemplariske ideer og materialer i værktøjskassen
Flere DOIT-værktøjskasse materialer understøtter idefasen: hvilke udfordringer kan børn
arbejde på, eller hvilke problemer finder de i deres omgivelser? Du kan vise dem videoer der
fortæller om udfordringer et barn står over for (f.eks. Lisa's Challenge). Lad dem bruge
Socialdetektivarket på deres sædvanlige vej til skole og se, hvilke nye indsigter de får, når de
ser nærmere på tingene? I en workshop kunne børnene lave og bruge et Social detektiv Board.
Her kan de sammensætte oplysninger om et problem, forbinde og udforske det på en kreativ
måde.
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Figur 11: Vær en social detektiv!

Figur 12: Sådan laver man en DIY papirholder fra papirkurven og eksisterende materialer
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Element 3: Arbejd sammen - Gør det sammen (Work
together - Do it together)
Relevans
At arbejde sammen i teams er et centralt aspekt af det moderne samfund, da store innovationer
ikke realiseres alene, men af flere der går sammen om et fælles mål. Det er derfor vigtigt, at
børn lærer at kommunikere, samarbejde og være med til at skabe i et innovationsprojekt. I
processen med samarbejde, lærer børn at blive bedre til at udtrykke sig og præsentere deres
ideer til andre, og dermed udvikle sociale færdigheder og selvtillid. At arbejde sammen betyder
også at reflektere over sig selv og indtage forskellige synspunkter. Når de samarbejder med
andre, kan børn lære forskellige måder at tænke og opføre sig på.
I "arbejd sammen – gør det sammen" finder du materialer, der
kan hjælpe dig med at arbejde sammen med andre om dine
ideer og projekter.

Anbefaling
Opfordre børnene til at se sig selv som aktive medlemmer af en gruppe, der kan give et
meningsfuldt input. For at muliggøre dette skal grupperne være små (3 til 4 børn). Facilitatorer
bør interagere i øjenhøjde med børnene i gensidig respekt og lade dem arbejde selvstændigt.
De bør have frihed til at beslutte deres næste skridt, dvs. uden et nøje planlagt curriculum.

Eksemplariske ideer og materialer i værktøjskassen
DOIT-værktøjskassen leverer materialer, der inspirerer til samarbejde. Icebreakere letter ofte
stemningen lidt i begyndelsen og sætter stemningen for deltagelse og samarbejde i gruppen.
Med forskellige metoder som Show & Tell får deltagerne mulighed for at lære hinanden at
kende, danne en gruppe og fokusere på deres styrker. Børnene kan udvikle en gruppeidentitet
som unge sociale innovatorer gennem en tegning af dem selv med hjælp fra Hvem er vi?
Bagefter er de klar til at finde et fælles mål med Picture Pieces og finde de skridt og midler de
tror der skal til for at nå deres mål.
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Figur 13: Børn kan vurdere deres sociale iværksætter færdigheder og bruge dem til
teambuilding

Figur 14: Be A Buddy fremmer det at hjælpe andre og arbejde sammen

Element 4: Skab - Gør det nu (Create – Do it now)
Relevans
Enten alene eller i en gruppe – ved at bringe dine ideer til live. Nu begynder arbejdet med den
oprindelige idé, at bygge noget fysisk og puste liv i ideen. Det handler aldrig om at have den
perfekte plan, men at lære hands-on og hvordan man kan forbedre eller ændre ideer undervejs
18

i processen. At arbejde med en prototype giver en nem og legende måde at håndtere fejl eller
tilbageslag på. Skaberne kan ændre, omarbejde og forbedre deres prototyper. I den proces
kan de lære at bruge fysiske og digitale værktøjer.

I "Skab – Gør det nu" finder du materialer til at udvikle
din idé og instruktioner til at bruge nye teknikker.

Anbefaling
I den kreative proces bør børnene have tid nok til at afprøve de givne materialer og værktøjer.
Trial and error, at lære af deres fejl. Hvis børn har brug for hjælp, kan de spørge facilitatorerne.
Tilskynd deltagerne til at prøve alt først selv. Fejl er en del af processen og bør fejres, du lærer
bedst ved at lære af dine fejl!

Eksemplariske ideer og materialer i værktøjskassen
Ved hjælp af værktøjet Plain Prototyping kan du fokusere på prototypens fysiske udseende og
funktioner i stedet for dekorative elementer og farver på overfladen. Smart Card board
Prototype introducerer dig til "Tingenes internet", ting med sensorer, der kan registrere og
indsamle data om deres miljø og sende det til andre enheder. Tøv ikke med at prøve forskellige
værktøjer, de er ganske enkle, og du vil blive overrasket over de innovative prototyper dit team
vil udvikle.
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Figur 15: Almindelig prototyping. Farveløse materialer hjælper med at fokusere på prototypens
form og funktionalitet. En sådan vejledning er tilgængelig i værktøjskassen.

Figur 16: Med Smart Cardboard-sættet kan børn tilføje sensorer, processor, motor og meget
mere til en prototype og dermed gøre deres prototype smart.
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Element 5: Reflekter - Gør det bedre (Reflect – do it
better)
Relevans
Refleksion er vigtig, fordi det hjælper med at forbedre brugbarheden og værdien af den kreative
prototype. Refleksion sammen med andre om den mulige anvendelse af produktet kan føre til
spørgsmålet om, hvem der kan drage fordel af det, og hvad der skal forbedres. De tilsigtede
brugere kan give nyttige forslag til, hvordan man kan gøre produktet endnu bedre. Reflektere
med andre øger de personlige færdigheder og styrker selv-effektivitet, det bygger karakter.
I "Reflekter - Gør det bedre" finder du materialer, der understøtter
overvejelser om dit arbejde. En allerede fantastisk løsning kan blive
endnu bedre.

Anbefaling
Sommetider har børn svært ved at give feedback til andre, de mener, at deres input ikke er
værdifuldt, eller de kan ikke tænke på noget "godt" at sige. Når dette sker, er det vigtigt at støtte
dem. Vis dem, at der ikke er nogen dumme spørgsmål eller bemærkninger, og at alt feedback
er værdifuld. Ikke al feedback skal være positiv, men forklar børnene, at konstruktiv feedback
er bedre end at give almindelig negativ feedback.

Eksemplariske Ideer og materialer i værktøjskassen
Med Projekt logbogen kan børnene dokumentere fremdriften for deres projekter. Det hjælper
dem med at tænke fremad, og overveje hvad de skal gøre som det næste, og hvad der vil være
behov for inden det næste skridt. Feedback-terningen kan bruges under en feedbacksession.
Spørgsmål som "Hvad kan forbedres?" eller "Hvad er ikke forståeligt?" hjælpe børnene til at
reflektere over deres prototyper. Terningen understøtter refleksionsprocessen og opfordrer
deltagerne til at tænke ud af boksen.
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Figur 17: Feedback terningen. At give feedback på en prototype fremmer refleksion og
forbedringer. Modellen af terningen er tilgængelig i en papirversion og en laserskåret version.

Figur 18: Projektlogbogen. At dokumentere trinene i innovationsprocessen kan bidrage til at
holde det store billede i tankerne, tænke over det næste skridt, men også gå et skridt tilbage,
hvis det er nødvendigt.
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Element 6: Skaler op - Gør mere af det (Scale up –
Do more of it)
Relevans
I DOIT betyder skalering at nå et bredere publikum for at udforske mulighederne, for at realisere
prototypen og for at få støtte. Når børn får mulighed for at omsætte deres idéer til virkelighed,
giver det er boost til deres iværksætterevner og giver dem et løft i selvtilliden. Derfor er det
vigtigt ikke at stoppe efter endt prototype, men at kigge efter muligheder for at bringe det til et
højere niveau, for eksempel med hjælp fra en lokal iværksætter. Det er også et skridt, der gør
det muligt at gøre børnene opmærksomme på de økonomiske aspekter, der skal tages i
betragtning.
I "Skaler op - Gør mere af det" finder du materialer om,
hvordan du får bredere støtte og større målgrupper til dit
projekt.

Anbefaling
Opskalerings-værktøjerne kan allerede anvendes i prototypingfasen eller i en separat
workshop. At tænke på et logo eller et slogan for prototypen tidligt hjælper med at identificere,
hvad der er dens kerne idé og formål, og det er sjovt og engagerende. Under alle
omstændigheder vil arbejdet med værktøjerne øge chancen for at få støtte til prototypen.

Eksemplariske ideer og materialer i værktøjskassen
Når man tænker på måder at fremme et produkt idé er det ikke kun vigtigt at vide, hvem der vil
drage fordel af det, men også hvor man kan finde støtte til det. Kortene som viser potentielle
tilhængere kan bidrage til at tænke over, hvordan man inddrager personer eller lokale
organisationer. Hvis man giver børnene et fast budget, fx i DOIT-mønter, som de kan bruge på
materialer til at fremme en prototype, er de nødt til at regne, planlægge og bruge ressourcer
som passer til deres budget. Denne begrænsning hjælper med at overveje økonomiske
aspekter, materialerne skal nøje udvalgt. På den anden side, tjener det også som en øvelse for
at gå fra den frie ideudviklings proces til den "alvorlige" business.
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Et sæt kort, der kan bruges til at tænke på
potentielle tilhængere

Børn elsker også at producere en marketing
video

Værktøjskassen har arbejdsark til at udvikle
logoer eller slogans til produkter

DOIT penge som en symbolsk måde at
beslutte, hvor man skal investere i
markedsføring eller materialer

Figur 19: Eksempler på DOIT-materialer til fremme af deres produktidé.
.
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Element 7: Del - Inspirer andre (Share – Do inspire
others)
Relevans
Deling af projektresultater kan inspirere andre og styrke identiteten af børn som innovatorer,
der føler sig mere trygge, der kan tackle sociale og miljømæssige spørgsmål. Børnenes
selvtillid vokser, når de kan præsentere, hvad de har opnået, og de, der hører eller læser om
det, bliver inspireret til at følge deres eksempel. Børnene lærer også at formidle deres resultater
og oplevelser til andre. De kan få og give feedback på deres prototype eller produkt, og blive
ved med at forbedre det eller udvikle nye projekt ideer. Og selvfølgelig skal deling være sjovt!

I "Del - Inspirer andre" finder du materialer om, hvordan du præsenterer
og spreder dit projekt og resultater, og at være en rollemodel for andre.

Anbefaling
Præsentation af projektet, prototyper og andre resultater er den bedste måde at dele erfaringer
på. Organiser et arrangement på din skole, i makerspacet eller i et andet offentligt rum, og brug
medier til at kommunikere projektresultaterne mere bredt (f.eks. en plakat eller video, der deles
online).

Eksemplariske ideer og materialer i værktøjskassen
Der er mange forskellige måder at præsentere projektresultater og dele dem med andre. I en
afsluttende projektpræsentation til inviterede forældre, lærere og lokale støtter kan børnene
vise deres arbejde og forbedre deres præsentationsevner og andre sociale færdigheder. Comic
Strip er et sjovt værktøj til at fremhæve og dele erfaringer fra prototyping processen, og
Marketing Plakat hjælper med at fortælle produktideen.
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Figur 20: Fortæl din historie i en tegneserie! - Print-out for børn

Figur 21: Stolte børn af de belgiske pilotaktiviteter præsenterer deres prototyper ved et
arrangement for jævnaldrende, forældre og lærere (Foto tilgængelig under CC BY ND).
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Hvordan man udvikler en DOIT-workshop
Du kan tage en af vores DOIT værkstedsbeskrivelser og tilpasse den til dine omgivelser. F.eks.
ved at udskifte nogle aktiviteter med andre fra DOIT-værktøjskassen.
Men måske dit projekt emne, målgruppe eller partnere har brug for en anden tilgang, og du er
nødt til at starte fra bunden? I så fald kan vores DOIT action design canvas hjælpe dig med at
indsamle alle dine (første) ideer. Hvis du vil bruge det, skal du udskrive det på et stort papir og
udfylde det, helst allerede med de personer, du vil samarbejde med.

Figur 22: DOIT actions design canvas.
Når du arrangerer en workshop for at diskutere interessante emner og potentielle bidrag fra
partnere, starter du allerede en DOIT-aktion. I kan diskutere FNs Verdensmål, hvordan de
relaterer til jeres liv og lokale miljø, og hvilket et dit team ønsker at arbejde på (se også Codesign an action i værktøjskassen).
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Anbefalinger til fagprofessionelle
I DOIT-piloterne i 10 europæiske regioner indsamlede vi erfaringer med omkring 1.000 børn i
forskellige miljøer. Disse erfaringer har vi kogt ned til en række anbefalinger til
fagprofessionelle, s ærligt ønsker vi at fremhæve, hvordan man inddrager piger.

Anbefalinger for deltagelse af piger
Piger er ofte underrepræsenteret i makerspaces og projekter som involverer tekniske
værktøjer. Derfor har vi taget et nærmere kig på, hvad der er nødvendigt for at nå og inddrage
piger ligeværdigt, og gøre dem mere interesseret i at arbejde med forskellige maker værktøjer.
Dette kan fremmes af kvindelige rollemodeller, fx en kvindelig facilitator eller en ung pige, der
leder teamet, og ved at fokusere på kooperative snarere end konkurrencemæssige opgaver. I
kønsblandede grupper føler piger sig nogle gange ansvarlige for design og dekoration, mens
drenge er ansvarlige for funktioner og teknisk arbejde. Begge dele er vigtige aspekter. Men for
at bryde kønsskæv adfærd anbefaler vi, at lave to aktiviteter ud af dem: Først arbejder hele
gruppen med de funktionelle aspekter, dvs. f.eks. Plain Prototyping, og derefter kan gruppen
arbejde på dets udtryk – form, materialer osv.

Figur 23: Oversigt over kønsfølsomme foranstaltninger i en DOIT-aktion. Mere om disse
foranstaltninger og anbefalinger på plakaten og artiklen Schön et al. 2018 og 2019 (se: DOIT
Publications).

Anbefaling i forhold til særlige behov og omgivelser
Særlige behov: Børn med handicap har behov for særlig opmærksomhed, da de har forskellige
særlige behov. Disse udgør en udfordring, men er også en mulighed med hensyn til inklusion
af makerspaces og til at arbejde med kreative prototyper til særlige behov med bidrag fra
børnene.
Makerspace: Der oprettes nu makerspaces i stadig flere lokalsamfunds- og ungdomscentre,
biblioteker og skoler, men for det meste i større byer, ikke i små byer og landdistrikter. Her kan
"pop-up" makerspaces være en løsning, fx reservere et værelse på en skole til DOIT-aktionen
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og medbringe nyttige materialer og værktøjer dertil. De fleste doit-projekter anvendte denne
fremgangsmåde, og det fungerede godt.
Materialer og værktøjer: I et "pop-up" makerspace har du måske ikke alle tekniske værktøjer
såsom en 3D-printer, laserskærer, osv., og DOIT arbejdsark fokuserer derfor bevidst ikke på
disse. Det er det samarbejdende og kreative arbejde på et fælles mål, der tæller!

Politiske anbefalinger
Ud over den praktiskevejledning for praktikere giver DOIT anbefalinger til uddannelsespolitiske
beslutningstagere og andre interessenter. Disse fokuserer på, hvordan man kan fremme børns
og unges sociale innovation og iværksætterkompetencer og -færdigheder. DOIT foreslår en
praksisbaseret tilgang til samskabende maker-aktiviteter, der tager fat på samfundsmæssige
spørgsmål.
Rådet for Den Europæiske Union behandler praktiske iværksættererfaringer i deres henstilling
om nøglekompetencer for livslang læring (2018/C 189/01, 22. maj 2018). Under punkt 2.5
anmoder Rådet om, at medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på:
"at fremme af iværksætterkompetence, kreativitet og initiativfølelse, især blandt unge, f.eks.
ved at opfordre til og facilitere mulighed for at at eleverne kan tage del i mindst et praksisbaseret
entreprenant projekt undervejs i deres skolegang.
Vi foreslår en DOIT oplevelse for hver ung elev, med DOIT programmet for piger og drenge,
6 til 16 år gammel. Mere specifikke anbefalinger fra vores første European Policy Brief er:
● Øge bevidstheden om makerspaces som miljøer
for praksisbaseret udvikling af unges digitale,
sociale og iværksættermæssige færdigheder.
● Udvide antallet af pilot makerspaces i skolerne
og af uddannelsesprogrammer i makerspaces.
● Fremme maker-uddannelse med fokus på den
sociale og entreprenante tankegang og
færdigheder.
● Støtte samarbejde om uddannelse af lærere og
lokale samfundsprojekter.
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Figur 24: Den første af vores tre europæiske politiske
anbefalingerr.

Baggrund: DOIT, det europæiske innovationsprojekt
DOIT - Iværksætterfærdigheder for unge sociale innovatorer i en åben digital
verden.
Et europæisk initiativ
DOIT-projektet giver folkeskole- og gymnasieelever (6-16 år) sammen med undervisere
mulighed for at anvende åbne innovationsmetoder, digitale maker- og fabrikationsværktøjer og
samarbejdsfærdigheder til at løse samfundsmæssige problemer. DOIT-projektet, der blev
lanceret i oktober 2017 og løber frem til september 2020, udviklede, testede og evaluerede et
fleksibelt workshopprogram. Over 1.000 børn har været involveret. DOIT-programmet har vist
sig at hjælpe dem med at udvikle og prototype innovative løsninger med kreativitet og
udholdenhed i forskellige sammenhænge, det være sig skoler, ungdomscentre eller offentlige
biblioteker. DOIT-pilotprojekter blev kørt i 10 forskellige europæiske lande. Piloterne
behandlede emner relateret til FN's Verdensmål, såsom Leve sammen, Uddannelse og
Fremtid, eller Miljø og Natur. Piloterne var specielt designet til at opfylde behovene hos
forskellige målgrupper, for eksempel børn fra mindre privilegerede baggrunde, børn i
landdistrikter eller børn med særlige behov, og fandt sted i forskellige sammenhænge. Baseret
på pilotoplevelserne tilbyder DOIT aktivitets beskrivelser og materialer i en online
værktøjskasse og tilbyder et onlinekursus kaldet "Making Young Social Innovators" for
facilitatorer, som giver komplementær knowhow. DOIT-konsortiet samler kendte europæiske
makerspaces og fablabs, som arbejder med børn, med iværksætteruddannelse samt eksperter
i social innovation og netværk.
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