
 

 

MIKROFORSKERKONKURRENCEN – JURY, VURDERING OG PRÆMIER 
 
Juryen vurderer jeres Mikroforskerprojekt ud fra den Mikroforskerrapport I 
sender ind. Læs også om hvordan Den gode Mikroforskerrapport kan se ud og 
indeholder. 
 
Juryen ser ikke kun på resultaterne af jeres forskning. De vurderer helheden og 
sammenhængen mellem de 7 trin i Mikroforskermetoden samt den proces 
eleverne har været igennem fra Krible Krable-tur i naturen til konklusion og 
formidlingen til andre. 
 
JURYEN FOR MIKROFORSKERKONKURRENCEN 2020 
Lene Christensen, specialkonsulent på Astra – Det nationale naturfagscenter 
Ulla Hjøllund, selvstændig naturfagskonsulent 
 
PRÆMIER 
Alle klasser, der afleverer en rapport, får tilsendt plakat, diplomer og 
Mikroforskerbadges til alle elever. Alle Mikroforskerrapporter får en skriftelig 
tilbagemelding fra juryen. 

Præmierne til de bedste Mikroforskere er et tilskud til et besøg eller udflugt – 

på skolen eller i lokalområdet – med et naturfagligt indhold.  

 

PRÆMIEKLASSER 

Alle deltagere deles op i to præmieklasser afhængig af klassetrin og elevernes 

alder. For almindelige klasse i grundskolen er det klassetrinnet, der bestemmer 

hvilken præmieklasse I tilhører. For andre typer af klasser er det elevernes 

alder, der bestemmer hvilken præmieklasse gruppen tilhører.   

 

0 – 1. klasse i almindelig grundskole eller alle elever er under 8 år 

1. præmie kr. 10.000,- 

2. præmie kr. 8.000,- 

3. præmie kr. 5.000,- 

 

2. – 3. klasse i almindelig grundskole eller mindst en elev er fyldt 8 år 

1. præmie kr. 10.000,- 

2. præmie kr. 8.000,- 

3. præmie kr. 5.000,- 



 
 

 
 

2 

 

VURDERING AF DE SYV TRIN I METODEN 
 
Juryen vil på de enkelte trin vægte følgende: 
 
Ud i naturen 
Om alle Mikroforskere er involveret i undersøgelserne ude på turen.  
 
Jeg undrer mig over 
Om I har valgt et naturfagligt spørgsmål, som Mikroforskerne selv kan 
undersøge. 
 
Hvorfor er det sådan? 
Om der er en bred variation af hypoteser, som afspejler Mikroforskernes egne 
gæt. 
 
Læg en plan 
Om Mikroforskerne lagde en plan, som gjorde det overskueligt at gennemføre 
undersøgelserne. 
 
Hent oplysninger 
Om Mikroforskerne bruger forskellige metoder til at undersøge deres hypoteser 
og indhente data. 
 
Vi har fundet ud af 
Om Mikroforskerne opdagede noget nyt, interessant, overraskende eller vigtigt 
og som kan give et svar på om jeres hypoteser kan bekræftes eller afkræftes. 
 
Fortæl til andre 
Om Mikroforskerne har formidlet deres forskning til andre, og gerne på flere 
forskellige måder.  

 


