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Del din idé  
Guide til Skriftlig Konceptbeskrivelse, Præsentation og 

Feedbacksamtale 
 

Deltagelse i Del din Idé består af: 

• En skriftlig konceptbeskrivelse på max. 7200 tegn (uden mellemrum) 

• En mundtlig præsentation af idéen på max. 4 min. til to eksterne sparringspartnere 

• En samtale med to eksterne sparringspartnere omkring jeres idé på ca. 10 min. Her kan I få 

feedback, sparring og stille spørgsmål. 

 

Guide til den skriftlige idébeskrivelse 

I den skriftlige idébeskrivelse skal I præsentere jeres idé/projekt på skrift. Hvis I ønsker det, kan I indsætte 

billeder/visualiseringer/illustrationer. I skal bruge max. 7200 tegn  

I udarbejdelsen af idébeskrivelsen anbefaler vi, at I bruger nedenstående skabelons overskrifter. Teksten i 
kursiv er vejledende og ment som inspiration til, hvad I bør overveje at inkludere, når I beskriver jeres ide.  

 
Idé 
Beskriv, hvad jeres problemstilling er, og hvordan jeres idé hjælper med at løse dette problem. Hvilken værdi 
bringer jeres projekt/idé til verden? Forklar, hvordan I er kommet på idéen, og hvorvidt der er noget nyt ved 
idéen. Hvis jeres idé er et nyt produkt eller service, så forklar, hvorvidt I har undersøgt markedet, og hvordan 
jeres idé skiller sig ud fra det, der allerede findes. Hvis jeres idé er intraprenant – altså har fokus på 
værdiskabelse i en eksisterende organisation, så forklar hvordan idéen bringer noget nyt til den organisation 
I arbejder med. Forklar også gerne hvordan jeres idé tager udgangspunkt i netop jeres faglighed eller viden.  
 
Værdiskabelse 
Forklar, hvordan og for hvem jeres idé skaber værdi og gør en forskel. Beskriv hvilken værdi idéen skaber, og 
om værdien er social, kulturel, økonomisk eller noget helt fjerde. Henvis gerne til FNs Verdensmål, hvis I 
arbejder med dem.  
 
Målgruppe 
Forklar hvorfor I har valgt netop denne målgruppe, og hvorfor målgruppen har brug for jeres idé. Beskriv, 
hvilke eventuelle undersøgelser og viden der understøtter, at jeres idé opfylder et reelt behov hos 
målgruppen. 
 
Realiserbarhed 
Beskriv, hvilke ressourcer og tiltag (f.eks. ændrede arbejdsgange/kultur, økonomi, viden, 
samarbejdspartnere etc.) I har brug for, for at kunne realisere idéen. Forklar, hvordan I har undersøgt eller 
afprøvet, om idéen kan realiseres. 
 
Samarbejdspartnere/interessenter 
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Fortæl hvem I har været i dialog med idéen om og hvordan de har bidraget til udviklingen af jeres idé. Hvem 
har I talt med, hvilken feedback har I fået, og hvordan har I brugt det? Beskriv, hvilke fremtidige 
samarbejdspartnere I har brug for at komme i kontakt med for at videreudvikle idéen. 
 
 

Guide til den mundtlige præsentation 

I har 4 min. til at præsentere jeres idé for de to eksterne sparringspartnere. Overvej, hvordan I vil opbygge 

en fængende og velargumenteret præsentation. Hvad vil I fortælle om først? Hvordan vil I slutte af?   

Overvej hvilke hjælpemidler I kan bruge til at understøtte jeres præsentation (plancher, prototype, slides 

på computer/tablet m.m.)?   

Sørg for at overholde tiden på de 4 min. 

Rent indholdsmæssigt vil vi anbefale, at I kommer omkring nogle af de samme emner, som er nævnt under 
”Guide til den skriftlige konceptbeskrivelse”. 

 

Guide til feedbacksamtalen  
Til samtalen vil I få feedback og gode råd til det videre arbejde med idéen. Samtalen vil vare ti minutter. De 
eksterne sparringspartnere har forinden læst jeres idebeskrivelse og hørt jeres præsentation, men vi 
anbefaler, at I indleder med på at præsentere jer selv og jeres ide helt kort.  

Tænk gerne over spørgsmål, som I kan stille til de eksterne sparringspartnere. Er I stødt på nogle 
udfordringer eller barrierer, som de kan have inputs eller gode råd til. Er der nogle i deres netværk, som 
kan hjælpe jer videre eller bringe ny viden til jeres idé.  
 
 

 


