
 

 

 

DEN GODE MIKROFORSKERRAPPORT  

- er lavet af små forskere. 

 

For at deltage i konkurrencen om at blive årets Mikroforskerklasse, skal I aflevere 

en rapport til Krible Krable, som viser juryen, at I har arbejdet med alle trinnene: 

 

• Jeres tur ud i naturen 
 

• Jeres undringsspørgsmål 
 
• Jeres hypoteser 
 
• Jeres plan for undersøgelserne 
 
• De gennemførte undersøgelser 
 
• Jeres resultater og konklusionen 
 
• Og jeres formidling til andre. 
 

En god Mikroforskerrapport viser og fortæller tydeligt historien om jeres forløb, så 

andre kan blive inspireret og motiveret til selv at blive Mikroforsker.  

 

FORMIDLING PÅ BØRNENES NIVEAU 

Vælg den udtryksform, hvor dine elever kan byde ind mest muligt med tegninger, 

citater, fotos og tekst på det klassetrin de befinder sig. Børnestavning er 

velkommen og trækker ikke ned i vurderingen. Du er også velkommen til at 

fungere som sekretær for elevernes egne ord. 

Involver gerne så mange af eleverne som muligt i fremstillingen af slutproduktet. 

Det kunne være en fotocollage eller en fysisk foldebog, som I affotograferer og 

indsender som pdf-fil via vores hjemmeside. 

En god rapport hjælper juryen med at forstå jeres overvejelser og handlinger 

undervejs, når de skal vurdere jeres Mikroforskerprojekt. 
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HVAD KUNNE VÆRE INTERESSANT FRA DE 7 TRIN? 

 Ud i naturen 

Hvilken slags natur besluttede I at udforske, og hvordan organiserede I det?  

Besøgte I samme sted flere gange?  

Hvilke Krible Krable-dyr fandt I, og hvordan studerede I fangsten?  

Hvad blev I især optagede af og nysgerrige på derude?  

 Jeg undrer mig over 

Hvorfor valgte I netop at arbejde videre med det valgte naturfaglige spørgsmål?  

Hvad er det ved temaet, som I syntes er særligt interessant, og hvorfor er det 

vigtigt at forske i? 

 Hvorfor er det sådan? 

Hvad gættede I på? Hvad troede I var svaret? Hvad var jeres hypotese? 

Hvilken hypotese valgte I at arbejde videre med?  

Hvorfor blev det netop den/dem, I valgte?  

 Læg en plan 

Hvordan planlagde I at teste jeres hypoteser?  

Hvad overvejede I, da I planlagde jeres undersøgelser? 

Hvad ville I gøre og hvorfor? Hvad skulle I bruge til de videre undersøgelser? 

 Hent oplysninger 

Hvordan valgte I at undersøge, om det I troede var rigtigt?  

Gik det som I planlagte, eller måtte I ændre planen undervejs? 

Husk at få alle resultater med i rapporten – iagttagelser, spørgeskemaer, svar, 

tabeller, mails og alt det som viser, hvad I har gjort og fundet ud af. 

 Vi har fundet ud af 

Hvad har I fundet ud af? Blev jeres hypoteser afkræftede eller bekræftede?  

Hvad kunne gøres anderledes en anden gang?  

Opstod der nye naturfaglige spørgsmål undervejs? 

 Fortæl til andre 

Til hvem og hvornår har I formidle jeres forskning?  

Fandt I ud af noget, som kunne være særlig interessant for andre at høre om?  

Er der noget, som I synes, kunne være godt at forske videre på?  

Hvad fungerede godt, og hvad kunne være gjort anderledes i jeres projekt? 


