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Punkter som eleverne skal bedømmes på i præsentationsrunden og finalerunden. 

Bedømmelseskriterier  Mulige 

point score 

Point 

Idé, originalitet og fornyelse:  

Her skal eleverne bedømmes ud fra deres idé. Har de fundet en ny 

idé, eller er det noget vi har set før. Er det klart hvad projektet går 

ud på. 

15  

Forløbsbeskrivelse:  

Her bedømmes eleverne ud fra, hvor godt de beskriver deres forløb. 

Hvad har de arbejdet med, hvem har de arbejdet med, og hvordan 

har de arbejdet sammen. 

15  

Faglig viden i forhold til de inddragede fag:  

Her skal eleverne beskrive de fag, de har benyttet og hvordan de 

har benyttet dem. Det er ikke nok, at eleverne siger at de har 

benyttet fx dansk og matematik, de skal beskrive hvordan. 

10  

Udførelse af projekt: 

Er projektet gjort virkeligt, eller er det muligt at gennemføre i 

virkeligheden?  

Her lægges vægt på, om eleverne har et projekt, der er realiserbart 

og om de har realiseret projektet. Et godt projekt, der er realiseret 

skal vægtes højere end et godt projekt, der er realiserbart.  

15  

Har projektet værdi for andre:  

Eleverne skal bedømmes på, om deres projekt giver værdi for 

andre. Har andre glæde af projektet og er der defineret en 

målgruppe. 

15  

Inddragelse af eksterne partnere / erhvervslivet:  

Her lægges vægt på om eleverne har haft kontakt til eksterne 

partnere, samt hvordan disse har været inddraget. 

15  

Præsentationen:  

Eleverne skal bedømmes på deres optræden. Virker de forberedte. 

Har alle en rolle, eller er der nogen der er passive. Er budskabet i 

præsentationen klart.  

15  

Fysisk og psykisk sundhed: 

Eleverne skal bedømmes på, i hvor høj grad deres projekt relaterer 

sig til temaet om et hjertesundt og/eller meningsfuldt liv. Er emnet 

tænkt ind i gruppens ide/koncept? 

I hvor høj grad er gruppens ide med til at løse en problemstilling 

omkring et hjertesundt og/eller meningsfuldt liv? 

10   

Samlet score - Max 110   

 



Dommerkommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


