
LABORATIONSLATHUND 
Använd gärna denna lathund när du skall laborera och skriva rapport.  

❒ Läs igenom instruktionerna för laborationen. 

❒ Skriv ner din egen hypotes. Vad du tror kommer att hända och varför? 

❒ Ta på dig ev. skyddsutrustning. 

❒ Plocka fram materiel och sist kemikalier.  

❒ Laborera på utvald plats. 

❒ För alltid anteckningar under laborationens gång. 

❒ Plocka undan, diska noggrant och torka av efter dig. 

❒ Skriv laborationsrapport och lämna in den. 

MALL FÖR LABORATIONSRAPPORTEN 

Överskrift och namn – Vilken laboration var det? T.ex. L.26 Vi blandar surt och basiskt. 

Materiel och kemikalier 

Teori/Bakgrund – Sätt in läsaren i ett sammanhang. Beskriv och förklara begrepp som 
behövs för att förstå laborationen för en oinsatt. Använd dig av olika texter för att själv 
förstå och utgå sedan från din egen kunskap. Vad har vi gått igenom teoretiskt tidigare? 

Genomförande – Hur gjorde du? Kom ihåg att skriva i dåtid, du beskriver något som du 
redan gjort. Ta inte med resultaten (de skrivs längre ner). 

Hypotes - Skriv ner det du trodde innan du började laborera, (det du redan skrivit ner 
innan du satte igång) och vad du har för belägg för det. 

Resultat – Vad hände? Vilka resultat fick du? Ta även med det som inte blev så lyckat. Dina 
observationer skrivs ner här. 

Slutsats – Här drar du slutsatser av dina resultat och kopplar ihop dem med teorier och 
modeller du tagit upp tidigare i rapporten. 

Diskussion - Här har du möjlighet att analysera dina resultat och tankar om ev. felkällor 
skriver du här. Här finns utrymme för dina egna tankar och sammanfattning av 
laborationen. Vad har du lärt dig? Eventuell utveckling av experimentet tas upp här. 

Glöm inte att få med svar på ev. frågor i rapporten. 



BETYGSKRITERIER FÖR LABORATIONSRAPPORTER 

BETYGET E 
Kan jämföra resultat med frågeställning och 

Drar enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier 

Resonerar kring resultatens rimlighet 

Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras 

Enkel dokumentation med bilder, tabeller, diagram och skriftliga rapporter 

BETYGET C 
Jämför resultat med frågeställning och 

Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier 

För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet 

Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras 

Utvecklad dokumentation med bilder, tabeller, diagram och skriftliga rapporter 

BETYGET A 
Jämför resultat med frågeställning och 

Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier 

För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor 

Ger förslag på hur undersökningar kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att 
undersöka. 

Välutvecklad dokumentation med bilder, tabeller, diagram och skriftliga rapporter. 

Analys - Djupgående undersökning (av förhållandet mellan olika delar i en företeelse) 

Analysera – Sönderdela, bena upp problem


