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HJÆLP TIL DOMMEREN: 
Får du svar på… 

I hvor høj grad præsenterer teamet 
en løsning på en dokumenteret 
samfundsmæssig problemstilling? 

 2 Er det tydeligt, hvad problemstillingen er? 
Har teamet undersøgt problemets omfang, årsager 
og konsekvenser? 
Forstår du, hvad deres løsning går ud på? 
Løser den problemet? 

I hvor høj grad kan eleverne sætte 
ord på den værdi, deres løsning 
skaber for brugerne? 
 

 2 Hvordan skaber teamets løsning værdi? 
Hvem skaber løsningen værdi for? 
Hvordan har teamet undersøgt det? 

I hvor høj grad har teamet 
inddraget eksterne i udviklingen af 
deres løsning? 

 1,5 Hvem har de talt med?  
Har de spurgt brugerne? Eksperter eller andre 
videns-personer? 
Har de søgt viden i deres netværk? 

I hvor høj grad har teamet 
undersøgt og forholdt sig til 
lignende konkurrerende løsninger? 
 

 1,5 Har teamet lavet en konkurrentanalyse? 
Findes der lignende løsninger? 
Hvordan adskiller teamets løsning sig fra 
konkurrenternes? 

I hvor høj grad kan teamet komme 
med faglige begrundelser for deres 
valg af løsning? 
 

 1,5 Hvorfor har teamet valgt netop den løsning? 
Hvad er fordele og ulemper ved deres løsning? Har 
de overvejet andre løsninger?  

I hvor høj grad har teamet arbejdet 
med løsningens udformning? 
 
 
 

 1 Kan teamet begrunde, hvordan deres løsning skal 
konstrueres? 
Har teamet begrundet valg af materialer, 
komponenter, softwareelementer m.m.? 
Har teamet udarbejdet den relevante tekniske 
dokumentation i form af tegninger, diagrammer 
m.m.? 

I hvor høj grad har teamet gjort sig 
miljømæssige overvejelser om 
deres løsning? 

 2 Har teamet gjort sig overvejelser om miljøpåvirkning 
og bæredygtighed? 
F.eks. i forhold til valg af materialer, anskaffelse af 
ressourcer, ansvarlig produktion og distribution,  
selve brugen af løsningen, og evt. bortskaffelse af 
løsningen 

I hvor høj grad har teamet testet 
deres løsning?   
 

 2,5 Har teamet arbejdet systematisk med test af deres 
løsning? 
Er løsningen testet af brugerne? 
Hvordan har de inddraget den feedback, de har 
fået? 

I hvor høj grad er teamet bevidste 
om evt. ændringer i løsningen for at 
kunne sende den på markedet? 
 

 1 Skal der ændringer til for at løsningen kan komme 
på markedet? 
Har de en plan for næste skridt? 
Ved de, hvad det kræver af ressourcer (f.eks. tid, 
økonomi, viden)? 

 

 


