
 
 
Bedømmelseskriterier - Pitch, Idékonkurrencen (UNG) 
Som dommer i Idékonkurrencen er det disse kriterier, du skal bedømme teamets pitch ud fra.  
 
Teamnavn: ________________________________________________________________  
BED ELEVERNE OM AT SKRIVE TEAMNAVN!!! 

 
POINT-OVERSIGT 
 

 

KRITERIER Point 1-10 Vægtning Gode råd til bedømmelsen 

Ideen 
I hvilken grad er der tale om en nyskabende 
eller nytænkende ide? 
 
Dette kan være inden for et bestemt marked, 
eller område – eller der kan være tale om et 
helt nyt marked?  
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Har teamet undersøgt det nuværende 
marked? Er der produkter på 
markedet, som minder om teamets 
idé? Kan teamet argumentere for det 
nyskabende ved ideen og for, hvordan 
teamets idé afskiller sig fra det 
eksisterende? 
 

Værdiskabelsen 
I hvilken grad og hvordan skaber ideen værdi?  
 
Værdien kan være enten social, kulturel eller 
økonomisk.  
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Kan teamet argumentere for, hvordan 
og for hvem ideen skaber værdi? Kan 
teamet argumentere for, hvilken type 
værdi, ideen skaber, og hvordan ideen 
dermed gør en forskel?  
 

Målgruppen 
I hvilken grad formår teamet at redegøre for 
ideens målgruppe og målgruppens behov? 
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Har teamet undersøgt målgruppen og 
kan argumentere for, hvorfor der er 
behov ideen? 
 

Realiserbarhed 
 I hvor høj grad formår teamet at præsentere 
en ide, som vil kunne omsættes til praksis? 
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Kan teamet argumentere for, hvad der 
skal til for at omsætte ideen til 
praksis? Har teamet testet ideen? 
 

Samarbejdspartnere 
I hvor høj grad har teamet haft kontakt med 
potentielle samarbejdspartnere og relevant 
netværk og her fået sparring og vejledning 
omkring ideen? 
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Kan teamet argumentere for, hvem i 
omverdenen, de har brug for at tale 
og samarbejde med i udviklingen og 
realiseringen af ideen? Har teamet 
haft ekstern kontakt? 
 

Pitching 
I hvor høj grad præsenterer teamet idéen klart, 
og i hvor høj grad evner eleverne at 
argumentere fagligt for deres idé? 
 
I hvor høj grad formår teamet at fange din 
opmærksomhed?  
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Fremstår teamet forberedt, og 
præsenterer teamet struktureret og 
med passion for ideen? 

1 - 3 point: For den usikre, mangelfulde og ikke-tilfredsstillende præstation 

4 - 5 point: For den jævne præstation med adskillige væsentlige mangler  

6 - 8 point: For den gode præstation 

9 - 10 point: For den fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. 


