
Pitch

• En kort tale på mellem 30 og 120 sekunder, der er 
skarp og klar.  
Det handler om at fortælle vigtige pointer hurtigt  
Det handler om at, folk tror på dig og dit projekt.







Først skal vi finde ud af, 
hvad vi egentligt vil sige



Hvad er problemet Hvad er løsningen

Argumenter Argumenter



Hvad er problemet Hvad er løsningen

Hvorfor er 
problemet vigtigt?

Hvad har det med 
mig at gøre?

Hvorfor skal jeg tro 
på, at løsningen vil 

virke

Er det et stort eller 
lille problem?

Kan der 
overhovedet gøres 

noget ved det

Hvordan ser verden ud 
efter løsningen

Er det den rigtige type 
løsning?

Hvad vinder vi ved at 
bruge denne løsning



Appel-former
• Logos - troværdighed der kommer fra videnskab, 

rationalitet og almindeligt kendte sandheder 

• Patos - Troværdighed der kommer af moral, følelser og 
engagement  

• Etos - Troværdighed der kommer fra fortællerens egne 
oplevelser, kundskaber og fremtoning. Man kan 
eventuelt låne lidt, ved at referere til troværdige personer 

• “likeability” vil også tælle med, altså din evne til at 
være morsom, få venner og charmere



Logos Patos Etos



… så skal vi sætte det 
samme på en ordentlig 

måde



Start

Slutning

Midte

Her beskriver jeg, hvorfor pitchen 
er relevant for dig

Her fortæller jeg, at problemet er 
ægte og vigtigt

Her fortæller jeg, at min løsning er 
troværdig

Her tilbageviser jeg kendte 
fordomme og kritikpunkter

Her er det vigtige, du skal huske 
(gentagelse)

Her er en anvisning til, 
hvordan du skal handle



Problem Løsning

Start slutningmidte

Er problemet ægte 

og vigtigt?

Kan jeg tilbagevise kritik 

og fordomme?

Er det noget for mig?

Er løsningen rigtig og 

troværdig?

Er det noget jeg 

skal handle på?

Er det noget jeg kan 

huske?

Lad os få lidt mere form på



Nu skal der øves

• (1) Tal talen frem, du kan eventuelt skrive ned 
bagefter 

• (2) Gentag til du bliver helt træt i ansigtet 

• (3) Se punkt 2


