Hvad finder du her?
PROJEKT EDISON – CLASSIC (S. 2-4)
• Bedømmelseskriterier til, hvis du er på Projekt Edison – Classic-sporet (2)
• Pointguide til Projekt Edison for dommere – Classic-sporet
• Tjeklister ”Gør jer selv skarpere” til eleverne. Print dem meget gerne til eleverne, så de selv kan overveje, hvordan deres idé hænger sammen med de
kategorier, de bliver bedømt indenfor.
PROJEKT EDISON – TEKNOLOGISPORET (S. 5-7)
• Bedømmelseskriterier til, hvis I er på Projekt Edison – Teknologisporet
• Pointguide til Projekt Edison for dommere – Teknologisporet
• Tjeklister ”Gør jer selv skarpere” til eleverne. Print dem meget gerne til eleverne, så de selv kan overveje, hvordan deres idé hænger sammen med de
kategorier, de bliver bedømt indenfor.

Bedømmelseskriterier
PROJEKT EDISON: CLASSIC-SPORET
Bedømmelseskriterier – Projekt Edison, Classic-sporet
NB! Husk at give ét samlet point pr. kategori
Idé/koncept
• I hvor høj grad skaber ideen værdi for andre?
• I hvor høj grad er ideen ”ny”?
• I hvor høj grad har gruppen undersøgt behovet for deres idé?
Tema
• I hvor høj grad er gruppens idé med til at løse en problemstilling
indenfor årets tema: ”Klima – Hvordan kan du gøre en forskel?”?
• I hvor høj grad er eleverne bevidste om, at de selv kan gøre en
forskel ud fra tema og deres idé?
• I hvor høj grad udviser eleverne faglig viden om årets tema?
Proces
• I hvor høj grad er gruppen i stand til at beskrive og reflektere over
deres proces; fx samarbejde, idéudvikling og problemløsning?
• I hvor høj grad er gruppen i stand til at overføre det, de har lært
til andre sammenhænge?
• I hvor høj grad har gruppen lært sig nye kompetencer?
Pitch
• I hvor høj grad fungerer gruppens pitch, herunder opbygning
og gruppens brug af virkemidler?
• I hvor høj grad er gruppen engageret?
• I hvor høj grad er budskabet tydeligt?

Fra idé til virkelighed
• I hvor høj grad har gruppen undersøgt, hvordan ideen kan blive til virkelighed?
• I hvor høj grad har gruppen ”afprøvet” deres idé og fået sparring?
• I hvor høj grad gør gruppen rede for næste skridt, marked og økonomi?

Vægtning

Kommentar til gruppen

Point 1-10

Point
med vægtning*

5

3

3

3

4

* Vægtning: Gruppens point ganges op med koefficienten, så der i pointgivningen tages for kategoriens vægtning.
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Pointguide til dommere
PROJEKT EDISON: CLASSIC-SPORET
Point

Idé/koncept

Tema

Proces

Pitch

Fra idé til virkelighed

0-2

Gruppen har ikke en ny idé, og
den skaber ikke værdi. Økonomi
og næste skridt er urealistisk.

Gruppens idé afspejler slet ikke
årets tema, og gruppen har
ingen viden om klima.

Gruppen beskriver ikke deres
proces og har ingen overvejelser
om erfaringer og læring.

Gruppens pitch er mangelfuld,
og eleverne virker uforberedte.

Gruppens idé kan ikke blive til
virkelighed, og den urealistisk.

3-4

Gruppen har en idé, men behovet er ikke undersøgt, og den
findes i forvejen. Næste skridt
og økonomi er ikke overvejet.

Gruppens idé afspejler ikke rigtigt
årets tema, og gruppen har en lille
viden om klima. Gruppen har ikke
forholdt sig til, hvordan de med
deres idé kan gøre en forskel.

Gruppen kan ikke sætte ord
på indlærte nye kompetencer.
Gruppen sætter ikke ord på
proces og erfaringer.

Gruppens pitch er mangelfuld,
og budskabet uklart. Dynamikken i gruppen er mangelfuld.

Gruppen har kun meget lidt
undersøgt, hvordan ideen kan
blive til virkelighed. Udviklingsplan og tanker om økonomi og
marked er utydelige.

5-6

Gruppens idé er god, men
behovet er ikke grundigt undersøgt. Gruppen har i nogen grad
forholdt sig til næste skridt og
økonomi for deres idé.

Gruppens idé afspejler i nogen
grad årets tema, og gruppen
har let viden om klima.

Gruppen har i nogen grad lært
sig nye kompetencer. Gruppen
kan beskrive deres proces.

Gruppens pitch er nogenlunde,
og budskabet er forståeligt.
Eleverne supplerer hinanden.

Gruppen har i småt omfang
undersøgt, hvordan ideen kan
blive til virkelighed. Der er tænkt
i økonomi eller marked. Gruppen har ”afprøvet” deres idé i
lille omfang eller fået sparring.

7-8

Gruppens idé er nytænkende
og god. Gruppen har gjort sig
tanker om næste skridt og
overvejet økonomi. Behovet er
undersøgt, gruppen har søgt
sparring, og ideen er afprøvet.

Gruppens idé afspejler årets
tema, og gruppen har viden om
klima. Gruppen har forholdt sig
til, hvordan de med deres idé
kan gøre en forskel.

Gruppen har lært sig nye kompetencer. Gruppen kan beskrive
og reflektere over deres proces,
og de kan sætte deres læring i
spil i andre sammenhænge.

Gruppens pitch er bygget
op med fine virkemidler, og
budskabet er klart. Gruppen er
engageret, og eleverne supplerer hinanden.

Gruppen har undersøgt, hvordan
ideen kan blive til virkelighed. Der
er udarbejdet en udviklingsplan
og tænkt økonomi eller marked.
Gruppen har ”afprøvet” deres idé
eller fået sparring fra eksperter.

9-10

Gruppens idé er enestående, ny
og værdiskabende. Behovet er
grundigt undersøgt.

Gruppens idé afspejler på flot
vis året tema, og gruppen har
stor viden om klima. Gruppen
har grundigt forholdt sig til,
hvordan de med deres idé kan
gøre en forskel.

Gruppen har lært sig mange
nye kompetencer. Gruppen kan
i den grad beskrive og reflektere over deres proces – både
succeser og det svære – og de
kan sætte deres læring i spil i
andre sammenhænge.

Gruppens pitch er bygget flot
op med gode virkemidler, og
budskabet er klart og tydeligt.
Gruppen har god energi og et
stort engagement, og eleverne
supplerer hinanden på en
meningsfuld måde.

Gruppes idé er tæt på at være klar
til realisering. De har ”afprøvet”
deres idé og fået sparring fra eksperter. Gruppen har grundigt undersøgt, hvordan ideen kan blive
til virkelighed. Der er udarbejdet
en realistisk udviklingsplan samt
overvejet økonomi og marked.
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Gør jer selv skarpere på jeres pitch!
PROJEKT EDISON: CLASSIC-SPORET
Gør jeres idé klar til dommerne med disse spørgsmål:
Idé/koncept

Sæt flueben i boksene, hvis I
i gruppen kan svare ja eller har
overvejet spørgsmålet

Er det tydeligt, hvilken værdi vores idé skaber for andre?
Råd: Beskriv hvad jeres målgruppe får ud af jeres idé.
Har vi styr på hvem, der har behov for vores idé?
Råd: Her kan I komme med eksempler på, hvad I har gjort for at undersøge dette.
Har vi overvejet, hvordan ideen kan blive til virkelighed?
Har vi sparret med eksperter, som kan hjælpe os videre?
Har vi lavet en plan ift. marked og økonomi?
Råd: Del din idé med eksperter og få deres råd.

Proces

Har vi overvejet, hvad vi i gruppen har lært?
Hvilke udfordringer er vi stødt på undervejs, og hvordan kom vi videre?
Kan vi i gruppen forklare, hvordan vi er nået frem til vores idé?
Har vi været gode til at hjælpe hinanden?
Har vi været gode til at lytte til hinanden?
Råd: I behøver aldrig at undskylde overfor dommerne. Og vær ikke nervøse for at
tale om de ting, der har været udfordrende. Det viser kun, at I er blevet klogere undervejs.

Pitch

Taler vi højt og præcist, når vi præsenterer?
Har vi fundet ud af, hvordan/hvornår det er bedst at vise vores prototype i vores pitch?
Råd: Sig det vigtigste først. Overvej hvordan I visuelt kan fremhæve ideens styrker.
Tænk over hvordan I får jeres pitch/prototype til at virke professionel og gennemført.

Tema

Passer vores idé passer godt til temaet: ”Klima – Hvordan kan du gøre en forskel?”
Råd: Det er vigtigt, at jeres idé forbedrer eller skaber værdi inden for emnet.

Fra idé til
virkelighed

Har vi undersøgt, hvordan ideen kan blive til virkelighed?
Har vi ”afprøvet” vores idé og fået sparring?
Har vi tænkt over de næste skridt, marked og økonomi?
Råd: Tal med eksperter om jeres idé. Afprøv den, hvis I kan, og overvej,
hvad der skal ske i fremtiden.
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Bedømmelseskriterier
PROJEKT EDISON: TEKNOLOGI - SPORET
Bedømmelseskriterier – Projekt Edison, teknologisporet
NB! Husk at give ét samlet point pr. kategori

Vægtning

Idé/koncept
• I hvor høj grad skaber ideen værdi for andre?
• I hvor høj grad er ideen ”ny”?
• I hvor høj grad har gruppen afprøvet deres idé eller søgt sparring?
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Tema
• I hvor høj grad er gruppens idé med til at løse en problemstilling indenfor årets tema: ”Klima – Hvordan kan du gøre en forskel?”?
• I hvor høj grad er året tema: ”Klima – Hvordan kan du gøre en forskel?” tænkt ind i gruppens idé/koncept?
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Proces
• I hvor høj grad er gruppen i stand til at beskrive og reflektere over
deres proces; fx samarbejde, ideudvikling og problemløsning?
• I hvor høj grad er gruppen i stand til at redegøre herfor, komme med
eksempler, og kunne bruge det de har lært i andre sammenhænge?

3

Pitch
• I hvor høj grad fungerer gruppens pitch og gruppens brug af virkemidler?
• hvor høj grad er gruppen engageret?
• I hvor høj grad er budskabet tydeligt, også inkl. brugen af deres
teknologiske prototype?
Teknologi
• I hvor høj grad har gruppen brugt teknologi til at visualisere deres idé?
• I hvor høj grad har gruppen brugt teknologi kreativt i deres idé?
• I hvor høj grad gør teknologi en forskel for ideens funktion?
• I hvor høj grad bærer gruppens arbejde præg af, at de har dygtiggjort
sig i brugen af teknologien for at kunne skabe ideen?

Kommentar til gruppen

Point 1-10

Point
med vægtning*

3

4

* Vægtning: Gruppens point ganges op med koefficienten, så der i pointgivningen tages for kategoriens vægtning.
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Pointguide til dommere
PROJEKT EDISON: TEKNOLOGI-SPORET
På Projekt Edison - teknologisporet skal du som dommer lægge mærke til teknologisk prototype/model og bedømme den som produkt og en del af deres proces.
Gruppen kan godt score højt, skønt tingene ikke er meget avanceret lavet. Prøv at vurdere, om teknologien er brugt på en rigtig god måde til at realisere/visualisere
idéen. Du vil også støde på kategorier, der ikke direkte berører teknologi, såsom idéens entreprenante og innovative egenskaber, gruppens proces samt tema.

Point

Idé/koncept

Tema

Proces

Pitch

Teknologi

0-2

Gruppen har ikke en ny idé,
og den skaber ikke værdi.

Gruppens idé afspejler slet ikke
årets tema, og gruppen har
ingen viden om klima.

Gruppen beskriver ikke deres
proces og har ingen overvejelser
om erfaringer og læring.

Gruppens pitch er mangelfuld, og
eleverne virker uforberedte.

Gruppen har ikke brugt teknologi
i deres idé, og den bliver ikke
nævnt i gruppens proces.

3-4

Gruppen har en idé, men
der er ikke søgt sparring.
Ideen findes i forvejen.

Gruppens idé afspejler ikke rigtigt
årets tema, og gruppen har en lille
viden om klima. Gruppen har ikke
forholdt sig til, hvordan de med
deres idé kan gøre en forskel.

Gruppen kan ikke sætte ord
på indlærte nye kompetencer.
Gruppen sætter ikke ord på
proces og erfaringer.

Gruppens pitch er mangelfuld, og
budskabet uklart. Dynamikken i
gruppen er mangelfuld. Teknologien
i gruppens pitch fungerer ikke og gør
ikke sin virkning ift. gruppens idé.

Der er brugt lidt teknologi, men
den fungerer ikke og bruges ikke
meningsfuldt. Teknologi nævnes
heller ikke ift. elevernes proces.

5-6

Gruppens idé er god, men
der er ikke søgt sparring.

Gruppens idé afspejler i nogen
grad årets tema, og gruppen har
let viden om klima.

Gruppen har i nogen grad lært
sig nye kompetencer. Gruppen
kan beskrive deres proces.

Gruppens pitch er nogenlunde, og budskabet er forståeligt. Eleverne supplerer hinanden. Teknologien i gruppens
pitch fungerer ift. gruppens idé.

Teknologi er anvendt, så den
giver en udmærket forståelse
for ideen. Ideen er ikke teknisk
avanceret. Gruppen nævner
teknologi i deres proces.

7-8

Gruppens idé er nytænkende og god. Der er søgt
sparring eller gruppen har
”afprøvet” deres idé.

Gruppens idé afspejler årets
tema, og gruppen har viden om
klima. Gruppen har forholdt sig
til, hvordan de med deres idé
kan gøre en forskel.

Gruppen har lært sig nye kompetencer. Gruppen kan beskrive og
reflektere over deres proces, og
de kan sætte deres læring i spil i
andre sammenhænge.

Gruppens pitch er bygget op med fine
virkemidler, og budskabet er klart.
Gruppen er engageret. Teknologien
i gruppens pitch er virkningsfuld, og
idéen står ved hjælp af teknologien klar.

Teknologien, anvendt i ideen, er
gennemført. Ideen er måske ikke
så teknisk avanceret, men det er
flot udført. Gruppen kan sætte
ord på, hvad de har lært sig med
teknologien og hvordan.

9-10

Gruppens idé er enestående, ny og værdiskabende.
Der er søgt sparring og
gruppen har ”afprøvet”
deres idé.

Gruppens idé afspejler på flot vis
året tema, og gruppen har stor
viden om klima. Gruppen har grundigt forholdt sig til, hvordan de
med deres idé kan gøre en forskel.

Gruppen har lært sig mange nye
kompetencer. Gruppen kan i
den grad beskrive og reflektere
over deres proces – både succeser og det svære – og de kan
sætte deres læring i spil i andre
sammenhænge.

Gruppens pitch er bygget flot op med
gode virkemidler, og budskabet er
klart og tydeligt. Gruppen har god
energi og engagement, og eleverne
supplerer hinanden. Teknologien i
gruppens pitch er meget virkningsfuld, og idéen står med teknologien
fuldstændig klar.

Gruppen har på flot og kreativ
vis anvendt teknologi til at visualisere deres idé. Teknologi er
essentiel for ideens funktion, og
gruppen har tydeligvis dygtiggjort sig i deres proces.

NB! Pointguiden er vejledende, og den er tænkt som en hjælp til dig som dommer, der ønsker vejledning til pointgivning. Vær opmærksom på, at der til hver kategori givet ét samlet point.
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Gør jer selv skarpere på jeres pitch!
PROJEKT EDISON: TEKNOLOGI-SPORET
Gør jeres idé klar til dommerne med disse spørgsmål:
Idé/koncept

Sæt flueben i boksene, hvis I
i gruppen kan svare ja eller har
overvejet spørgsmålet

Er det tydeligt, hvilken værdi vores idé skaber for andre?
Råd: Beskriv hvad jeres målgruppe får ud af jeres idé.
Har vi styr på hvem, der har behov for vores idé?
Råd: Her kan I komme med eksempler på, hvad I har gjort for at undersøge dette.
Har vi sparret med eksperter, som kan hjælpe os videre?
Har vi ”afprøvet” vores idé?
Råd: Del din idé med eksperter og prøv idéen af.

Proces

Har vi overvejet, hvad vi i gruppen har lært?
Hvilke udfordringer er vi stødt på undervejs, og hvordan kom vi videre?
Kan vi i gruppen forklare, hvordan vi er nået frem til vores idé?
Har vi været gode til at hjælpe hinanden?
Har vi været godt til at lytte til hinanden?
Råd: I behøver aldrig at undskylde overfor dommerne. Og vær ikke nervøse for at tale om de ting,
der har været udfordrende. Det viser kun, at I er blevet klogere undervejs.

Pitch

Taler vi højt og præcist, når vi præsenterer?
Har vi fundet ud af, hvordan/hvornår det er bedst at vise vores prototype i vores pitch?
Råd: Sig det vigtigste først. Overvej hvordan I visuelt kan fremhæve ideens styrker. Tænk over
hvordan I får jeres pitch/prototype til at virke professionel og gennemført.

Tema

Passer vores idé passer godt til temaet: ”Klima – Hvordan kan du gøre en forskel?”
Råd: Det er vigtigt, at jeres idé forbedrer eller skaber værdi inden for emnet.

Teknologi

Kan vi forklare, hvad der har gjort, at vi valgte en særlig teknologi til vores idé?
Kan vi fortælle om, hvordan vi har brugt teknologien?
Kan vi forklare, hvad der har været svært/nemt?
Kan vi forklare, hvilken del af vores teknologi vi er mest stolte af?
Råd: Vis meget gerne små stykker af jeres kode/design og overvej, hvor det bedst giver mening
at vise jeres prototype eller model.
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