SE DOMARFORMULÄR:

PROJEKT

Lagets nummer:

Lagets namn:

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR:
• Vilka problemställningar har ni jobbat med, och hur kom ni fram till de här
problemställningarna?
• Från vilka källor har ni hämtat information?
• Vad är nyskapande/innovativt med er idé?
• Hur har handledaren följt upp med er under perioden?

Egna synpunkter/anteckningar/kommentarer till laget: (Något positivt och konkret som laget kan ta med sig vidare)

3-5 poäng

Tillräcklig kvalitet och mångfald; har konsulterat professionell (-a)

I stort sett tydlig och detaljerad

6-8 poäng

Delning /Marknadsföring.		

Otydlig ELLER oorganiserad

Presentation.			

Minimalt engagerande och lite kreativt

Kreativitet.			

Delat med familj/vänner

Delvis tydlig, något organiserat

Tydligt budskap och organisering av presentationen

Engagerande ELLER kreativt

Fantasi i utveckling och i presentation

Delat med andra än familj/vänner (till exempel
skolan)

I hur stor grad har laget delat sitt projekt inför turneringen?

I stort sett tydlig, i stort sett organiserat

Engagerande OCH Kreativt

Delat med någon som kan ha nytta av lösningen ELLER en professionell

Systematisk process, innehåller utvärdering

Tydligt och väl organiserat

Mycket engagerande och exceptionellt kreativt

Delat med flera som kan ha nytta av lösningen
ELLER flera professionella

Systematisk process, innehåller utvärdering,
övervägt implementering.

Systematisk process för att välja, utveckla, utvärdera testa och förbättra lösningen (t.ex. kostnader, produktion mm.)

Utveckling av lösning.		

Process OCH förklaring behöver förbättras

Process ELLER förklaring behöver förbättras

I vilken grad är lösningen innovativ. Innovativ kan vara en förbättring av en existerande lösning, eller en helt ny lösning
Originell lösning/applikation, potentiellt samlösning/applikation har några originella
Originell lösning/applikation, tydligt
hällsnyttig
element
samhällsnyttig

Innovation.			

Lätt att förstå för alla

Redan existerande lösning/applikation

Svår att förstå

Begriplig

Omfattande undersökningar och analys

Tydlig förklaring av den föreslagna lösningen
Några delar är förvirrande

Tillräckliga undersökningar och analys

Omfattande kvalitet och mångfald; konsulterat
flera professionella

Tydlig och väldigt detaljerad

9-10 poäng

Lagets lösning.			

Begränsade undersökningar, någon analys

Djupet i undersökningar av problemformulering och analys av existerande lösningar

Kvalitet ELLER mångfald behöver förbättras
har inte konsulterat professionella

Kvalitet och mångfald av data och källor

Något otydlig, detaljer saknas

Tydlig definition av problemformulering

Begränsade undersökningar, ingen analys

Analys av problemformulering.

Begränsad kvalitet, Begränsad mångfald

Källor.				

Otydlig få detaljer

Val av problemformulering.		

0-2 poäng

Projekt

Utforskande/
Research

Innovativ
lösning

Presentation

