
       
Tips från juryn 
 
Hur du presenterar ditt projekt på Utställningen har stor betydelse för hur juryn kommer 
bedöma ditt projekt, och därmed dina chanser att vinna pris. Här följer våra bästa råd 
från finaljuryn! 
 
 
Montern och postern 
Montern och postern spelar stor roll för bedömningen. För att vi i juryn ska kunna skapa 
oss en bra bild av ditt projekt är det viktigt att din monter och poster är så tydliga som 
möjligt, och fokuserar på det som är viktigast i ditt projekt. Både layout och innehåll är 
viktigt. Det är viktigt att du tar hänsyn till monterns dimensioner när du tar fram ditt 
material. 
 

• Fyll ut ytorna på skärmen. Postern får gärna vara tryckt och i ett stort format. Om 

du inte har möjlighet att trycka på tryckeri så skriv ut på A3. Undvik många mindre 

papper som ger ett rörigt intryck och blir svårt att läsa. Undvik också handskrivna 

papper.  

• Ha gärna material i montern som illustrerar ditt projekt. Det är intresseväckande 

och bidrar till förståelsen. Se dock till att det inte skymmer postern. 

• Postern får gärna innehålla stora bilder. Foton från arbetsprocessen är en bra hjälp 

för juryn. Du kan även ha med figurer/grafer, men tänk på att dessa ska vara stora, 

tydliga och lätta att läsa av med bra figurtexter och tydliga angivelser vad axlarna 

avser. 

• Ha inte för mycket text (mindre än du tror!), och ha en stor textstorlek, så att 

postern är läsbar på avstånd. Du ska inte få med all information på din poster – 

bara huvudbudskapet! Highlighta gärna viktiga ord eller stycken. 

• Det är viktigt att man direkt förstår vad projektet handlar om. Ha tydliga textblock 

och rubriker på postern: Titel, Frågeställning, Metod, Resultat och Slutsatser är 

en lämplig uppdelning. Alltför många textblock ger ett rörigt intryck. 

• Ditt abstract får gärna återkomma på postern, då blir det lätt för juryn att snabbt 

känna igen projektet. 

 
Nedan är ett exempel på en affisch med bilder, tydlig blockindelning och lagom mängd 
text. 



 
 
 
Den muntliga presentationen 
 
I den muntliga presentationen visar du att du har sakkunskap och en ingående 
förståelse för ditt undersökningsområde, och att du kan reflektera kring olika aspekter 
av ditt projekt. Om du vill ha goda chanser i tävlingen om våra priser är ett bra tips att 
förbereda dig på frågor om t ex varför du valt den metod du valt, om du kunde ha valt 
en annan metod, hur självständigt och noggrant du arbetat, varför du tror att du fått 
(eller inte fått) de resultat du har, vilken kunskap du har om forskning och litteratur på 
ditt område och om du har idéer på hur nästa steg i ditt projekt skulle kunna vara. 
 
Nedan följer några allmänna tips: 
 

• Visa på din förmåga att kritiskt kunna reflektera kring ditt arbete, både 

problemformulering, metod och resultat. 



• Att ha fått hjälp från forskare o dyl i sitt projekt leder ofta till positiva resultat. 

Men kom ihåg att vi även ser det som positivt om du gjort mycket själv! 

• Är ni flera i projektgruppen, försök fördela talartiden så att alla pratar lika mycket. 

• Använd gärna postern under presentationen, och t ex visa på figurer så blir det 

lättare för juryn att få en bra bild av projektet. Du sparar även tid på detta i din 

presentation. 

• Kom ihåg att juryn redan har läst er projektrapport innan presentationen och har 

en förförståelse. 

• Framhåll det du tycker är viktigast med ditt projekt, så att vi i juryn inte missar 

det! 
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