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Lego Space Antvorskov skole 
 

Pit  

Kriterier 

0-2 point 

Målene er nået i ringe grad 

3-5 point 

Målene er nået i mindre grad 

6-8 point 

Målene er nået i høj grad 

9-10 point 

Målene er nået i særdeles høj grad 

Pit som præsentation 
af holdet 

Ingen præsentation Holdet er præsenteret – uden 
angivelse af hvem der har 
arbejdet med hvad. 

Holdet er flot præsenteret – der 
mangler billeder af deltagerne. 

Tekst og billeder viser tydeligt 
hvem holdet er, og hvem der har 
arbejdet med hvad. 

Pit som præsentation 
af projekt 

Ingen præsentation En eller flere dele af projektet 
mangler – uvedkommende ting 
befinder sig i pitten. 

Alle dele af projektet er 
præsenteret, opstillingen kunne 
enkelte steder være bedre 

Let at se hvad holdet har arbejdet 
med, modeller og genstande for 
årets tema er brugt – hele 
projektet er flot præsenteret 

Humør & entusiasme Her må I bruge jeres intuition – iagttag gerne holdet fra afstand inden I snakker med dem får at få et indtryk af deres ageren som gruppe når 
de ikke udspørges – hvordan opfører de sig overfor hele situationen. 

  

Samarbejde 

Kriterier  

0-2 point 

Målene er nået i ringe grad 

3-5 point 

Målene er nået i mindre grad 

6-8 point 

Målene er nået i høj grad 

9-10 point 

Målene er nået i særdeles høj grad 

Arbejdsprocessen  Manglende arbejdsdeling – holdet 
er voksenstyret og med lavt 
aktivitets niveau 

Har til en vis grad fordelt 
arbejdet og næsten alle har været 
aktive i processen 

God arbejdsdeling – god 
arbejdsproces hvor alle har 
bidraget 

Et velfungerende hold med god 
og tydelig arbejdsfordeling.  

Samarbejde  Ikke alle har været inddraget, 
samarbejdet har været ringe 

De fleste har været aktive, men 
uklar arbejdsmåde 

Godt teamarbejde – alle har 
medvirket til løsningen 

Godt teamarbejde – god 
gruppeproces, alle har været 
fleksible og taget ansvar  

 

Pit & samarbejde, bedømmelse kriterier 


