
 

 

 

 Vurderingskriterier: Noter: X 

Problemformulering: 1) Gruppen ved hvad en 
problemformulering er 

2) Gruppen kan argumentere 
for valg af 
problemformulering 

3) Gruppen kan 
perspektivere og vurdere 
problemstillingen 

  

 

 

 1) problemformuleringen er 
spinkel og savner åbne 
spørgsmål til diskussion 

2) problemformulering er 
tilfredsstillende 

3) problemformuleringen er 
skarp, velformuleret og 
engagerende 

  

 

 

Arbejdsproces: 1) Emnevalg og 
problemstilling kom på 
plads i tide 

2) Emnevalg og 
problemstilling var på 
plads rimelig tid 

3) Emnevalg og 
problemstilling var hurtigt 
afklaret og italesat 

  

 

 

 1) Processen i projektugen 
bar præg af skiftende grad 
af fokus 

2) Processen i projektugen 
var præget af fokus og 
målrettethed 

3) Processen i projektugen 
var præget af fokus, 
målrettethed og 
engagement 

  

 

 

 1) Gruppens samarbejde bar 
præg af 
uoverensstemmelser som 
var svære at løse 

2) Gruppens samarbejde bar 
præg af vilje til at løse 
uoverensstemmelser 

3) Gruppens samarbejde bar 
præg af vilje til at løse 
uoverensstemmelser og 
en høj grad af individuel 
konfliktmægling 

  

 

 



 

 1) Opgavebesvarelsen har et 
acceptabelt fagligt indhold 

2) Opgavebesvarelsen har et 
tilfredsstillende fagligt 
indhold 

3) Opgavebesvarelsen har et 
højt og reflekteret indhold 

  

 

 

 1) Gruppen deltog i 
vejledning 

2) Gruppen opsøgte og 
brugte vejledning 

3) Gruppen opsøgte 
vejledning og brugte 
sparringen konstruktivt 

  

 

 

Produkt 1) Produktet er 
håndværkmæssigt 
acceptabelt og af lav faglig 
kvalitet 

2) Produktet er 
håndværksmæssigt 
tilfredsstillende og fagligt 
relevant 

3) Produktet er 
håndværksmæssigt i top 
og af høj fagligt kvalitet 

  

 

 

Fremlæggelsen 1) Fremlæggelsen var af 
acceptabel kvalitet, men 
der manglede svar på 
uddybende spørgsmål 

2) Fremlæggelsen var af 
fornuftig kvalitet og 
gruppen kunne i nogen 
grad svare på uddybende 
spørgsmål 

3) Fremlæggelsen var af høj 
faglig kvalitet og gruppen 
var imødekommende 
overfor uddybende 
spørgsmål 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Gruppen disponerede 
tiden usikkert 

2) Gruppen disponerede 
tiden relativt sikkert 

3) Gruppen disponerede 
tiden sikkert 

 
 
 

  

 

 



 

 1) Under fremlæggelsen 
savnede vi konklusioner 
og løsningsmodeller 

2) Under fremlæggelsen fik vi 
indblik i jeres konklusioner 

3) Under fremlæggelsen fik vi 
et rigtig godt indblik i jeres 
konklusioner og 
løsningsmodeller 

  

 

 

 1) Under fremlæggelsen 
virkede gruppen 
tekstbundet og noget 
usikker 

2) Under fremlæggelsen 
virkede gruppen sikker og 
forberedt 

3) Under fremlæggelsen 
udstrålede gruppen 
overskud og virkede sikre 
og velforberedte 

  

 

 

 
 


