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Sammanfattning 
 

Studenternas upprättande av laborationsrapporter innebär en fantastisk möjlighet för 

vidareutveckling inom kommunikation med fokus på vetenskaplig skrift. Dock upplever 

många studenter att bedömning och återkoppling varieriar mellan lärare och kurser, vilket 

kan leda till minskad progression i studenternas utveckling. För att möjliggöra enhetlig 

bedömning av laborationsrapporter samt återkoppling till studenter har vi genomfört ett 

TUFF-finansierat projekt fokuserat på att ta fram underlag för bedömning av 

laborationsrapporter. Projektet är tänkt att ge följande effekter: 1) laborationslärare får stöd 

för bedömning och återkoppling 2) lärarlaget har ett utgångsmaterial för diskussion av 

bedömning och återkoppling av laborationsrapporter 3) samsynen på bedömning och 

återkoppling av laborationsrapporter ökar. Med mer samstämmiga instruktioner och 

återkopplingar mellan kurser förväntas studenternas lärande och progression inom skriftlig 

kommunikation underlättas.  

 

 

Inledning 
 

Skriftlig kommunikation är ett ovärdeligt verktyg inom den akademiska världen, men även 

inom företag och myndigheter. På kemiutbildningarna används skrivandet av 

laborationsrapporter som en del av träningen i skriftlig kommunikation. Studenterna 

genomför en laboratorieuppgift och rapporterar sedan bakgrund och resultat samt sätter detta 

i ett större sammanhang i en diskussion där även referenser åberopas.  

 

I en laborationsrapport är språket formellt och texten har en tydlig struktur som kan likställas 

med en vetenskaplig artikel. Laborationsrapportens specifika utformning varierar dock 

mellan kurser. I början av utbildningen förväntas enklare laborationsrapporter eller 

labjournaler lämnas in medan studenter i slutet av utbildning förväntas skriva mer avancerade 

rapporter med fullständig kontext, struktur, innehåll och språk. Genom att ge studenterna 

återkoppling och successivt höja kraven under utbildningens tid tränas studenterna i skriftlig 

kommunikation. 

 

Att bedöma och ge återkoppling är inte trivialt. Att ha givna kriterier för återkoppling kan 

därför vara ett stöd för läraren och förenkla arbetet med att ge återkoppling. Elmgren och 

Henriksson skriver bland annat att studenterna behöver känna att de inte bara bedöms, utan 

också får kvalitativt stöd i sin utveckling. De skriver även att om återkoppling skall leda till 

utveckling så är det viktigt att den är konkret, subjektiv och välvillig.[1] Återkopplingens vikt 

för lärande är fastslaget i litteraturen[1-4] men det är även viktigt att göra studenterna 

medvetna om de förväntningar som finns på dem för deras progressiva lärande.  

 

Förväntningar på studenterna återges ofta i laborationskompendier och kan variera mellan 

kurser. Återkoppling av laborationsrapporterna till studenterna ges av laborationslärare som i 



många fall är doktorander med varierad erfarenhet, vilket medför att även återkopplingen kan 

variera. Vissa doktorander undervisar kanske för första gången medan andra har undervisat i 

många år. Det resulterar i att laborationslärarnas individuella förmåga att bedöma 

laborationsrapporter samt lämna värdefull återkoppling kan variera markant, vilket historiskt 

har speglas i vissa kursers kursutvärderingar. I detta projekt har vi tagit fram underlag som 

stöd för laborationslärare vid förmedling av förväntningar till studenterna, samt vid 

bedömning av laborationsrapporter och återkoppling till studenterna. Målet med det 

framtagna underlaget är att minska den individuella variationen i bedömning och 

återkoppling av laborationsrapporter inom en kurs och mellan kurser för att öka studenternas 

förmåga i skriftlig kommunikation. 

 

 

Tillvägagångssätt och resultatet 
 

För att få en samlad bild av de instruktioner och mallar som används av lärare och studenter 

vid kemisektionen, som innehåller institutionen för kemi – BMC institutionen för  kemi – 

Ångström, samlades material in från kurser och laborationlärare tillsammans med liknande 

material från andra universitet. Fundamentet för projektet kom att utgöras av genomgående 

trender i det insamlade materialet och universitetets centrala regler och riktlinjer. 

Diskussioner inom projektgruppen resulterade i framtagandet av fyra olika dokument: 1) en 

studentinstruktion för att studenterns skall vara medvetna om lärarnas förväntningar på 

rapporten, 2) en detaljerad lärarinstruktion liknande studentinstruktionen, 3) en 

återkopplingsguide med tips och exempel för läraren, och 4) en översiktlig mall med 

kryssrutor för att underlätta lärarens bedömning av rapportens alla delar. För att öka 

användarvänligheten har student- och lärarinstruktionerna givits en liknande struktur och 

mallen har hänvisningar till lärarinstruktionen. Upplägget gör det enkelt både för nya och 

erfarna laborationslärare att sätta sig in i och använda materialet. 

 

Instruktionerna är skrivna så att de kan användas på alla kurser i kemi. Genom att välja vilka 

delar som studenterna skall fokusera på finns det utrymme både för förenklade rapporter, 

kursspecifika krav och mer avancerade rapporter. För att göra informationen så lättillgänglig 

och intuitiv som möjligt så innehåller instruktionerna både exempel och figurer. Det finns 

även länkar till websidor som innehåller ytterligare information, tex om plagiering eller 

referenshantering. Instruktionerna är skrivna så kort och koncist som möjligt för att främja 

användning hos laborationslärare och studenter. För att vara tillgängligt för alla kurser och 

studenter så skrevs dokumenten både svenska och engelska. En mer ingående 

sammanfattning av de fyra delarna följer nedan. 

 

Studentinstruktion 

Instruktionen till studenterna anger hur rapporter ska skrivas, vilka språkliga krav som ställs 

och hur figurer, tabeller, ekvationer och reaktionsmekanismer samt deras figur- och 

tabelltexter presenteras på ett korrekt sätt. Det förklaras vilka rubriker som ska används och 

hur man skriver dessa stycken. Instruktionen innhåller även exempel på vanliga fel vid 

användning av tekniska termer och språk. Sektionen för kemi har gemensamma regler för 

inlämning och rättning av rapporter, detta förklaras på ett tydligt sätt med hänvisning till 

orginalinstruktionen. Studentinstruktionen ger även information om skrivkramp och hur fusk 

och plagiat hanteras vid universitetet.  

 

  



Lärarinstruktion 

Lärarinstruktionen speglar studentinstruktionen men med fokus på studenterna och 

bedömningen. Den förklarar den pedagogiska tanken bakom skrivandet av 

laborationsrapporter och förväntningarna på inlämnade rapporter. Den ger även guidelines för 

bedömning och betygsättning. Till exempel så behöver vissa faktorer, såsom generellt 

språkbruk och korrekta bildtexter, ingå för en godkänd rapport men dessa ingår inte i 

bedömningen för högre betyg. Lärarinstruktionen ersätter inte studentinstruktionen, läraren 

bör ha läst båda vid åtminstone ett tillfälle. Instruktionen innehåller viktiga punkter man ska 

kolla i rapporten, dessa återkommer sedan i mallen. 

 

Återkopplingsguide 

Återkopplingsguiden innehåller ett antal viktiga punkter att tänka på när man ger 

återkoppling till studenterna. Den innehåller även ett antal exempel med vanliga fel och hur 

dessa kan bemötas. Guiden är ett komplement till lärarinstruktionerna och förväntas 

överbrygga begränsningar i lärarens erfarenhet eller utbildning i att ge återkoppling. 

Tillsammans med lärarinstruktionen bör även nya laborationslärare kunna få en tydlig bild av 

hur rapporterna förväntas se ut och hur positiv och negativ återkoppling kan kommuniceras 

till studenterna.  

 

Mall för rättning av rapporter 

På de flesta av kemisektionens kurser undervisar flera laborationslärare samtidigt. För att 

underlätta för lärarna i bedömning av flera laborationsrapporter och för att få ökad 

samstämmighet i bedömningen är en bedömningsmall framtagen. Mallen är direkt kopplad 

till de punkter som lyfts fram i lärarinstruktionen och gör det enkelt att pricka av att alla 

grundläggande krav för rapporten är uppfyllda. Mallen är inte tänkt som ett 

kommunikationsverktyg mellan lärare och student utan enbart som ett verktyg för den 

enskilde läraren och dess samverkan med andra lärare på kursen. 

 

 

Utvärdering  
 

Hösten 2017 implementerades underlaget på en kurs för förstaårsstudenter i grundläggande 

kemi för utvärdering av lärare och studenter. Studentinstruktionen delades ut till samtliga 

studenter på kursen i samband med en föreläsning om rapportskrivande. Lärarinstruktionen, 

rättningsmallen och återkopplingsguiden förklarades och delades ut till laborationslärarna 

under förkursmötet. Under kursens gång användes dokumenten vid en laborationsrapport, och 

lärare och studenter fick svara på en enkät efter kursens slut.  

 

Enkäten skickades ut till samtliga 80 studenter och 5 laborationslärare på kursen. Totalt 

svarade 3 laborationslärare och 25 studenter som på enkäten. På grund av det begränsade 

underlaget i lärarkategorin redovisas dessa svar inte i detalj. Generellt kan sägas att lärarna 

var nöjda med underlagen och tyckte att dessa var användbara. Två laborationslärare, som 

undervisat tidigare, bedömde även att laborationsrapporterna hade en högre kvalitet med 

avseende på text och struktur jämfört med tidigare kurstillfällen.  

 

Även studenterna var överlag nöjda med instruktionerna och uppskattade att de var tydliga 

och enhetliga. Flera studenter kommenterade att de uppskattade de exempel, t.ex. hur man 

hanterar figurer och vanliga fel, som angavs i instruktionerna. Resultatet från några av 

enkätfrågorna visas i figur 1. De förbättringsförslag som kom upp rörde främst 

kommunikationen av kursspecifika krav som inte framgått. En student kommenterade ”Skriv 



dit att en sammanfattning också ska ingå i rapporten och hur man skriver en sådan, i nuläget 

står det inte i erat kompendie att det ska ingå och vi fick tillbaka vår rapport pga att vi följt 

er mall och därmed inte skrivit någon sammanfattning.” Denna kommentar belyser det 

ursprungsproblem som finns med att lärare har olika krav, och det är något man behöver ha i 

åtanke även i framtiden. Några positiva kommentarer från studenterna löd: 

 

”Jättebra med exempel på hur man ska/inte ska göra. Tydligt dokument generellt med mycket 

information. Väldigt bra idé.”  

 

”Det var skönt att ha något att utgå ifrån när en skrev.” 

 

 

 
Figur 1. Utdrag ur enkätsvaren för studenter på kursen där underlagen testades. 

 

Kommentarer från lärare och studenter användes för att uppdatera dokumenten inför en andra 

testomgång under vårterminen 2018. Denna gång testas dokumenten på fem olika kurser på 

både grundnivå och avancerad nivå. Både de svenska och engelska dokumenten användes 

och utvärdering kommer att ske på liknande sätt efter kursslut (som ligger efter denna rapport 

skrivits). Under den andra testomgången har intervjuer gjorts med laborationslärare där dessa 

har haft möjlighet att ge kommentarer kring dokumenten:  

 

“For me, these assessment criteria have helped massively in evaluating the students' reports- 

I had either of them open on my 2nd screen at all times when marking & commenting upon 

reports. I especially appreciate the fact that they're available in English too! If you were to 

ask me, these should be used in more courses from now on.” 

 

“I have also been using printed off assessment matrices that were provided to aid marking of 

reports, and also found them to be a pretty helpful supplement, especially when going back to 

mark resubmissions.” 

 

Slutsatser 

 
Detta projekt har syftat till att förenkla och förbättra skrivande och bedömande av 

laborationsrapporter vid den kemiska sektionen. Fyra dokument har tagits fram på både 

svenska och engelska för att användas av studenter och laborationslärare. Preliminära 

enkätundersökningar som gjorts indikerar att underlagen fyller ett behov på kemisektionens 

kurser och är uppskattade av både laborationslärare och studenter. Vidare visar dessa 

undersökningar att dokumenten bidrar till att lärarna ger bättre återkoppling till studenterna 

och därmed förväntas studenternas förmåga i skriftlig kommunikation öka. I framtiden 

kommer  studierektorer och grundutbildningsansvarig att hjälpa till att sprida materialet så att 

de kan användas på samtliga kemikurser. Målet är att de uppdaterade dokumenten skall 
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implementeras i den kontinuerliga undervisningsverksamheten vid den kemiska sektionen 

under hösten 2018. 
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Labbrapporter vid kemiska sektionen UU 
-Studentinstruktion- 

Syfte med labbrapporter 
 

Att skriva labbrapporter (egentligen laborationsrapporter) fyller flera viktiga funktioner, både 

för rättvis betygsättning och för studentens personliga utveckling. I en labbrapport ges 

studenten möjlighet att visa förståelse både för kursens teori, praktiska delar och kopplingen 

däremellan. Labbrapporten är även en övning i kommunikation. Det är viktigt både inom 

akademin och industrin att kunna kommunicera på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Korrekt 

språk, användning av tekniska termer och vetenskapliga begrepp är essentiellt inom teknisk 

och vetenskaplig kommunikation.  

 

Filformat och namngivning: 
 

Rapporten ska skickas in som doc, docx eller pdf. 

Namngiv rapporten efter följande format för individuell rapport: 

efternamn_förnamn_labb1.pdf 
Namngiv rapporten efter följande format för rapport skriven i grupp: 

laborant1_laborant2_labb1.pdf 
 

Font, fontstorlek, paragrafinställningar: 
 

Rapporten ska skrivas med Times New Roman, 12 punkter, enkelt radavstånd om ej annat 

anges. Styckeindelning görs via tom rad eller indrag. Var konsekvent! 

 

Språk och tempus 
 

Rapporten ska skrivas på grammatiskt korrekt skriftspråk. Skriv i imperfekt/preteritum 

och/eller presens och kontrollera stavningen, ofta används passiv form. Vid användning av 

förkortningar ska dessa förklaras första gången de används men inte senare.  

 

Vanliga fel i labbrapporter inkluderar:  

 

- Rapporten är skriven med ”jag/vi gjorde…”. En rapport är ett formellt dokument som 

skrivs på passiv form. Undvik talspråk och slang!  

 

- Rapporten eller delar av rapporten är skriven på punktform.  

 

- Rapporten innehåller syftningsfel eller andra fel i meningsbyggnaden. 

Ex1: Trots att metoden i sig ger en korrekt bild av föreningarna så är det av vikt att se 

till att eventuella felkällor kan förekomma.   

Ex2: Utöver detta så kunde det observeras att såväl kollagenas såsom ananas 

resulterat i… 

Ex3: Reagenset injicerades genom septumet som sedan reagerade med 

startmaterialet. 

 

Bilaga 1 
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- Rapporten innehåller, ålderdomliga ord och termer.  

Ex: ehuru, enär, pläga, voro, etc. 

 

- Rapporten innehåller stavfel och/eller särskrivningar som ändrar meningars betydelse.  

Ex1: This report will contain a breath explanation of all the assignments on the two 

compounds. (bör vara “a brief explanation”) 

Ex2: The product was purified by colon chromatography. (bör vara “by column 

chromatography”) 

Ex3: Lösningen neutraliserades genom gradvis tillsatts av syren. (bör vara “tillsatts 

av syran”) 

Ex4: Vi har identifierat fel källor, som kan ha bidragit till resultaten. (bör vara 

“identifierat felkällor”) 

 

- Rapporten består av väldigt långa meningar (flera rader). Syftet med en rapport är att 

på ett tydligt sätt förmedla information. Det är bättre att skriva korta tydliga meningar 

än att använda tio kommatecken innan punkt.  

 

- Rapporten har meningar som inleds med siffror.  

 

- Rapporten har rubriker som saknar beskrivande text. Man kan inte ha en resultatdel 

som endast innehåller grafer och tabeller. 

   

Tekniska termer, relevanta för kursen och innehållet, ska användas på ett korrekt sätt. Hitta 

inte på egna termer och undvik s.k. ”labbslang”.  

 

Exempel på typiska fel: 

 

Labbslang: synta = syntentisera, refluxa = återloppskoka, rotavap = rotavapor etc…  

 

Ex: Absorptionsspektrat visade flera toppar.  

Korrekt användning: Absorptionsspektrument visade flera toppar  

   

Ex1: Startmaterialet blandades med lösningsmedlet och rördes om tills reaktionen var 

klar. 

Ex2: Proven reagerade med TLC-plattan och vi såg flera prickar. 

Ex3: Provet sattes i smältpunktsmaskinen och temperaturen noterades när reaktionen 

var klar.   

Korrekt användning: En reaktion innebär brytning eller bildning av kemiska 

bindningar. Det räknas alltså inte som en kemisk reaktion när ett ämne löser sig i ett 

lösningsmedel, interagerar med ex stationärfasen i kromatografiska metoder eller när 

ett ämne smälter/stelnar.   

 

Påhittade namn för apparatur, glasvaror, tekniker, data etc. Är du osäker på vad något 

kallas, fråga din labblärare.  
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Rapporten ska innehålla följande delar: 
 

Titelsida  

- Titel, datum, namn på laboranter, namn på labblärare, kurs, etc. 

- Titeln ska inte vara ”Labb 1” utan namnet på laborationen, ex ”Kvantifiering av etanol 

i vin”. 

Innehållsförteckning 

- Kurser där längre rapporter skrivs kräver ofta innehållsförteckning. Kom ihåg att 

uppdatera innehållsförteckningen innan du/ni lämnar in rapporten.  

Sammanfattning/Abstract 

- Sammanfattning skall innehålla målet med labben, vald metod, samt resultat. 

Inledning 

- Inledning och teori skrivs ibland under samma rubrik, Inledning och teori. 

- Övergripande bakgrund  

- Rapportens mål/syfte 

- Kort beskrivning av rapporten 

 

Teori 

- Nödvändig bakomliggande teori som behövs för att förstå rapporten (Målgrupp - du 

innan du gjorde laborationen). Bedöm vilken teori som är relevant utifrån kursens 

fokus. Om du är osäker, fråga din labblärare.  

- Förklara även alla begrepp i sammanhängande text. 

- Eventuellt besvaras frågor från labbinstruktionen här i flytande text 

Utförande/metod/material och metod 

- Flytande text som beskriver vad som gjorts praktiskt. Utförandet baseras på din 

labbjournal, inte på labbkomprendiet. Avvikelser från labbkomprendiet måste anges 

extra tydligt.  

- Rådata ska presenteras i detta avsnitt (invägda mängder, lösningsmedel samt volym, 

observationer som färgförändringar, värmeutveckling etc.) 

- Skriv inte i jagform och inte i punktform. 

- Inga resultat ska presenteras under utförande. 

- Instrumentbeskrivning och inställningar presenteras här, gärna med medföljande foto 

eller skiss.  

Resultat  

- Resultat och diskussion skrivs ibland under samma rubrik, Resultat och diskussion. 

- Resultaten ska presenteras. Detta görs ofta med tabeller, grafer och uträkningar. Kom 

ihåg att alltid ha en text som beskriver och förklarar innehållet i tabellerna och 

graferna, se Figurer och tabeller nedan för utförliga instruktioner.  

- Inget utförande ska presenteras under resultat. Ingen ny teori ska komma under 

resultat. 
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Diskussion 

- I diskussionsdelen jämförs resultaten från laborationen med de förväntade resultaten 

(litteraturen).  

- Eventuella frågor från labbkompendiet kan besvaras i diskussionen, i flytande text. 

Svara alltså inte på frågorna i punkter utan väv in svaren i texten. Ibland kan frågorna 

vara en bra startpunkt för hur man kan bygga upp diskussionen.  

- Presentera eventuella felkällor och förklaringar till avvikande resultat. Ge förslag på 

ändringar du skulle göra om du gjorde om experimentet och på hur felkällorna kunnat 

undvikas. 

Slutsats 

- Kort sammanfattning av laborationens syfte, resultat och vilka slutsatser du kan dra 

från resultaten. 

Referenser/källhänvisningar 

I labbrapporten skall det tydligt framkomma vad som är egna resultat och idéer, 

respektive vad som kommer från andra källor. 

- Skriv referenser/källor enligt Oxfordsystemet. Detta bygger på användning av fotnoter 

i texten. All relevant information om referenserna samlas sedan i en referenslista i 

rapportens slut. Referenslistan följer fotnoternas numrering. Referera till seriösa 

kemiska skrifter (textböcker, vetenskapliga artiklar, myndigheter). Om du vill använda 

information från Wikipedia och andra liknade sidor behöver du gå in och kontrollera 

de angivna källorna. Om källorna är seriösa refererar du till dessa, alltså inte till 

Wikipedia. Oseriösa källor är t. ex. bloggar, forum, sidor vars påståenden/material helt 

saknar referenser, sidor som refererar till oseriösa källor etc.  

- Vid referering till internetsidor ska, förutom adress, även datum och tid anges.  

- Kom ihåg att även ange referenser för alla bilder och figurer som inte tillverkats av 

dig/er själva.  

 

Exempel Oxfordsystemet, där referens 1 är en bok, referens 2 en vetenskaplig artikel 

och referens 3 en internetsida: Changing functional groups that affect the targeted 

carbon is an easy way to affect the reactivity. Broadly speaking, electron-withdrawing 

groups will promote the SN2 mechanism and electron-donating groups the SN1.1, 2, 3 

 

[1] Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P.; Organic chemistry; Oxford 

University Press Inc: New York; 2007. 

[2] Uggerud E.; J. Phys. Org. Chem.; 2006; 19; 461–466. 

[3] Orcanic Chemistry Portal, Nucleophilic substitution (SN1 SN2), 2004-2013.  

http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/nucleophilic-substitution-

sn1-sn2.shtm (2013-05-27)  

 

- En mer utförlig beskrivning av hur Oxfordsystemet används för olika källor finns på: 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford 

 

  

http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/nucleophilic-substitution-sn1-sn2.shtm
http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/nucleophilic-substitution-sn1-sn2.shtm
http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford
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Figur 1. Lyckoklöver, 

royalty free bild från 

wikimedia  

commons. 

Figurer, tabeller och ekvationer:  

Figurer och tabeller ska ha figur- och tabelltext. En figurtext ligger under figuren och en 

tabelltext ligger över tabellen.  

- Alla figurer och tabeller måste refereras till i texten, annars saknar de koppling till 

rapporten och tillför ingenting. Referera genom att använda parenteser eller direkt i 

texten. (För exemple se nedan)  

- Figurer och tabeller ska vara genererade i datorn. Ta inte bilder av tabeller, figurer, 

spektra med kamera eller mobil och lägg in i rapporten. Om du endast har dina data 

utskrivna, använd universitetets skrivare för att scanna in dessa (detta är kostnadsfritt i 

korintsystemet).  

- Grafer och diagram ska ha korrekt namn och enhet på axlarna. Tänk även på skalan. 

Om flera diagram ska jämföras är det bra att ha samma skala.  

- I tabeller ska relevant antal värdesiffror presenteras. Var noga med att kolla 

noggrannhet på vågar, instrument och mätningar så du vet hur du ska avrunda dina 

resultat.  

- Ekvationer numreras med en siffra inom parantes efter ekvationen. Referera till 

ekvationer i texten och förklara vad ekvationens alla beteckningar står för.  

 

Exempel: 

Ex1: Experimenten visade färgförändring (tabell 1).  

 

Tabell 1. Ett påhittat experiment Anna och Micke gjorde 7/2 2013. 

 

 

 

Ex2: En lyckoklöver har fyra blad, se figur 1. 

 

  

 

 

 

 

 

Ex3: Detta kan beräknas med hjälp av Nernst ekvation, se ekvation 1. 

 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝑟𝑒𝑑
− −

𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛𝑄𝑟   (1) 

 

  

Experiment Resultat 

1 Blått 

2 Orange 
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Reaktionsformler och reaktionsmekanismer: 

- Bilder eller illustrationer av molekyler presenteras som figurer. 

- Reaktionsmekanismer och reaktionsformler presenteras vanligtvis även de som figurer 

i svenska texter, men i engelska texter anges de som vanligtvis som scheme. Ta reda 

på vad som gäller på din kurs.  

- En reaktion där strukturen inte ritats upp presenteras vanligtvis på samma sätt som en 

ekvation. 

- Molekyler, reaktionsformler och reaktionsmekanismer ska vara datorritade. Program 

för att rita molekyler finns på datorerna i datorsalarna. Det går även att ladda ner gratis 

programvara till sin egen dator: 

http://accelrys.com/products/informatics/cheminformatics/draw/ 

Andra liknande program (både gratis och licens): Isis Draw, Chem Sketch, Chem 

Draw, Chem Windows. 

- Det är starkt rekommenderat att alltid rita sina egna molekyler, reaktionsformler och 

mekanismer. Detta är bra både för inlärning och förståelse och för att det minskar 

risken för fel i strukturer och källhänvisningar.   

Exempel: 

Ex1: Målmolekylens generella struktur innehåller två funktionella grupper, se figur 2. 

SH

OH

R
1a, R=H
1b, R=OMe 

1c, R=F  

Figur 2. Generell struktur för målmolekylerna.   

Ex2: The desired product is provided by nucleophilic substitution reaction, as shown in 

Scheme 1. 

SH

OH

R R

S[M]

1a, R=H

1b, R=OMe
1c, R=F

2a, R=H

2b, R=OMe
2c, R=F  

Scheme 1. Nucleophilic substitution reaction, giving the desired products. 

Ex3: Reaktionen sker enligt ekvation 2. 

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl  (2) 

Vanliga fel:  

- Handritade molekyler, reaktionsformler och mekanismer.  

- Handritade eller datorritade figurer som sedan fotograferats med kamera eller mobil 

och klistrats in i rapporten.  

http://accelrys.com/products/informatics/cheminformatics/draw/
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- Molekyler, reaktionsformler och mekanismer som saknar figurtext eller hänvisning i 

texten. 

- Molekyler, reaktionsformler och mekanismer ritade i program som ej är avsedda för 

detta, ex paint.  

- Molekyler, reaktionsformler och mekanismer som är tagna från källor på internet och 

saknar korrekt källhänvisning.  

 

Kursspecifika krav: 

- Detta är en generell instruktion för hur man skriver en labbrapport i kemi. Det kan 

förekomma kursspecifika krav och ändringar. Var nog med att kolla upp vad som 

gäller på just din kurs! Vanliga krav som kan förekomma är: 

o Frågor som skall besvaras. 

o Krav på sammanfattning/abstract på rapportens titelsida eller på sidan efter.  

o Speciella krav på teori som ska ingå i inledningen. 

o Speciella krav på härledningar av ekvationer. 

o Krav på bilagor (dessa ligger då sist i rapporten, efter referenslistan). Ofta 

gäller detta data från mätningar som gjorts under laborationen. 

o Krav på att reaktionsformler, reaktionsmekanismer, figurer, diagram och bilder 

ska vara tillverkade av laboranterna. 

o Ibland efterfrågas kortare versioner av rapporter där endast resultat, diskussion 

och referenser ingår. Dessa kallas ”resultatrapporter”, ”resultatblad” eller 

”redovisningsprotokoll”.  

o Fortsättningskurser och avancerade kurser ställer högre krav på teori och 

diskussion. Ju högre nivå på kursen ju mer centralt blir det att rapporten visar 

en högre grad av förståelse av den bakomliggande teorin och hur den anknyter 

till de genomförda experimenten. 
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Inlämning:  

I Figur 3 visas schematiskt de regler som gäller för inlämning och bedömning av 

labbrapporter. I korthet så gäller att labbrapporter lämnas in senast 1 vecka efter 

laborationstillfället. Missad inlämning räknas som inlämning av tomt dokument och ger 

automatisk rest på hela rapporten. Laboranterna har upp till två rester per kurstillfälle. Även 

för rester gäller 1 veckas inlämningstid. Sen inlämning förbrukar en rest. 

 

Figur 3. Schematisk bild av regler och tidsaspekter för inlämning och bedömning av 

labbrapporter (http://kemi-wp2.beta.uu.se/digitalAssets/190/c_190740-l_3-k_reglerlabb_sv_20161109.pdf) 

- Kursen räknas normalt sett som avslutad vid tentamen. Inlämningar som kommer in 

senare kommer hänvisas till nästkommande kurs. Undantag är fall då laborationerna 

ligger så sent under kursen att bedömning inte kan genomföras helt på ordinarie 

kurstid.  

- Om särskilda skäl till sen inlämning förekommer ska dessa kommuniceras till 

labbläraren i god tid. Labbläraren kan kräva intyg eller annan dokumentation för att 

godkänna anledningen.  

- Inlämningar kan ske både digitalt och på papper. Kolla upp i god tid vad som gäller på 

din kurs.  

- För inlämning av rapport skriven i grupp, lämna endast in ett exemplar. Var noga med 

att alla namn står med.  

http://kemi-wp2.beta.uu.se/digitalAssets/190/c_190740-l_3-k_reglerlabb_sv_20161109.pdf
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Plagiat och fusk: 

- Alla fall av misstänkt plagiat anmäls till rektor. Se till att du har koll på vilka regler 

som gäller! 

- Alla som har sitt namn på en rapport är ansvariga för hela innehållet i rapporten! 

- Att ha sitt namn på en rapport utan att ha bidragit till denna räknas också som fusk. 

- Utredning av ett fall av misstänkt fusk eller plagiat kan ta flera veckor och under 

denna tid rättas inte den misstänkta rapporten. Lärarna kommer heller inte rätta en ny 

version innan utredningen är klar. Detta medför i de flesta fall att kursen redan är slut 

innan utredningen är klar och att rapporten först kan kompletteras nästa gång kursen 

går.  

 

Exempel: Kopiering av text, figurer, diagram, tabeller, reaktionsmekanismer etc. från 

annan källa utan att ha angett referens.  

 

- Mer information om universitetets regler gällande fusk och plagiat finns på: 

http://www.uu.se/student/rattigheter/fusk/ 

- Universitetet använder URKUND för att plagiatkontrollera texten i labbrapporter. Här 

finns en länk till URKUNDs sida med studentinformation: 

http://www.urkund.se/se/student 

- Universitets officiella skrift kan hittas i universitets mål och regler: 

http://regler.uu.se/digitalAssets/304/c_304855-l_3-k_rutin-vilseledande-

examination.pdf 

 

Skrivstöd och råd för att skriva labbrapporter: 

- Tidsfördelning: Det är individuellt hur mycket tid man behöver för att skriva. Men det 

är viktigt för alla att inte skjuta upp skrivandet till sista stund. Om det visar sig att 

resultaten ser konstiga ut, att instruktioner för uträkningar är svåra att förstå eller att 

det saknas data är det bra att ha ett par dagar på sig att kontakta labbhandledare eller 

annan lärare för att få hjälp. På detta sätt behöver du som student inte få en onödig rest 

eller känna att du lämnat in en rapport som du vet innehåller fel eller brister.  

- Struktur: Alla labbrapporter följer i stort sett samma struktur. Kolla innan du börjar 

om det finns speciella krav på vilka rubriker som ska vara med. Skrivandet underlättas 

av att börja med att sätta ut alla rubriker och underrubriker i rätt ordning.  

- Skrivkramp: Det kan vara svårt att börja skriva! Oftast är det lättast att inte skriva 

rapporten i samma ordning som den kommer läsas. För att komma igång kan det vara 

enkelt att börja med utförandet, detta är ju bara en beskrivning av vad du själv gjort. 

Sen kan man gå vidare till exempelvis resultat och diskussion. Det är oftast lättast att 

lämna inledningen tills resten av rapporten är skriven, eftersom det är då man har den 

tydligaste bilden av vad man gjort och vilka tekniker man använt.  

- Text: Tänk på att kvalitet går före kvantitet. En kort och tydlig rapport är i regel bättre 

och trevligare att läsa än en lång och invecklad.  

- Språkverkstaden: Om man behöver särskild hjälp med att utveckla sina färdigheter i 

att skriva kan man kontakta språkverkstaden på UU. 

http://www.sprakverkstaden.uu.se/ 

http://www.uu.se/student/rattigheter/fusk/
http://www.urkund.se/se/student
http://regler.uu.se/digitalAssets/304/c_304855-l_3-k_rutin-vilseledande-examination.pdf
http://regler.uu.se/digitalAssets/304/c_304855-l_3-k_rutin-vilseledande-examination.pdf
http://www.sprakverkstaden.uu.se/
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Labbrapporter vid kemiska sektionen UU 
-Lärarinstruktion- 

Introduktion 

En viktig del i studenternas utbildning är att lära sig att skriva rapporter och för att uppnå 

detta mål är det viktigt att de får bra återkoppling från dig som lärare. För att underlätta för 

lärare och studenter vid bedömning och skrivande av labbrapporter finns instruktioner, guide 

och en bedömningsmall som behandlar labbrapporter. Detta dokument är lärarinstruktionen 

och beskriver generellt hur en labbrapport ska vara uppbyggd och vad som bör ingå i de olika 

delarna. De andra dokumenten är kortfattat beskrivna nedan: 

Bedömingsmall 

För att underlätta för läraren att göra en likvärdig bedömning av labbrapporter från olika 

studenter finns det en mall för bedömning av rapporterna. Denna mall är gjord i Excel och är 

en matris där man enkelt kan fylla i vilka krav labbrapporten uppfyller. Denna mall är avsedd 

för lärarens behov vid bedömning och är inte tänkt som ett kommunikationsdokument mellan 

lärare och student. Kraven i mallen är direkt kopplade till stycken i denna lärarinstruktion för 

förtydligande.  

Återkopplingsguide 

I återkopplingsguiden hittar du som lärare tips som kan underlätta för att ge bra återkoppling 

till studenterna på deras labbrapporter. 

Studentinstruktion 

Som lärare kan det vara bra att även läsa igenom den instruktion som studenterna har tillgång 

till. 

Kursspecifika krav 

Det är viktigt att samtliga labblärare gemensamt bestämmer vilka krav som skall gälla på den 

aktuella kursen. Detta sker fördel i samförstånd med kursansvarig lärare. Det är viktigt att 

sedan tydligt meddela studenter om vad som förväntas av de labbrapporter som skall lämna in 

i den aktuella kursen. Ett sätt kan vara att dela ut en exempelrapport till studenterna, eller 

markera de delar i studentinstruktionen som kommer att läggas störst vikt vid under 

bedömningen.  

Allmänt om bedömning 

Den vetenskapliga rapporten är till för att presentera och redovisa resultat, det är därför 

väldigt viktigt att detta tydligt framgår av texten. Finns en röd tråd som är lätt att följa? 

Framkommer mål och resultat tydligt när texten läses? Detta är lätt att glömma bort vid 

bedömningen av labbrapportens olika delar, men är viktigt för labbrapportens helhet. För att 

få fram en röd tråd i texten behöver den vara lättläslig och därför finns en rad etablerade 

normer för rapportskrivande. Utöver formen med framsida, sammanfattning, 

innehållsförteckning, inledning, teori, metod, resultat, diskussion, referenser, och bilagor som 

presenteras i detalj nedan, så finns ett antal saker gällande ren formalia så som språk och 

utseende att förhålla sig till. 

Bilaga 2 
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Figur 1. Lyckoklöver, 

royalty  free bild från 

wikimedia  

commons. 

Språk 

Tempus i texten är viktigt för att rapporten skall vara tydlig, begriplig och lätt att läsa. 

Rapporten bör skrivas i imperfekt/preteritum och/eller presens.  

Jag/vi form skall användas återhållsamt. Olika andra former av talspråk skall undvikas, 

således skall slang, värderingsord, vardagsspråk, eller icke vedertagna förkortningar inte 

användas. 

Rapporten bör innehålla ett sakligt och korrekt språkbruk som inkluderar vetenskapliga 

facktermer, beteckningar och korrekta enheter. 

Vid universitetet finns språkverkstaden som erbjuder handledning i både skriftlig och muntlig 

kommunikation för både studenter och doktorander. Det kan vara bra att tipsa studenterna om 

detta om du tror att det skulle kunna hjälpa studenterna. http://www.sprakverkstaden.uu.se/ 

Formalia 

Text bör skrivas med Times new roman 12 punkters teckenstorlek, enkelt radavstånd om ej 

annat ges. Avgränsning av stycken skall vara konsekvent.  

Figurer 

Figurer och tabeller skall refereras till i texten, dock bör figur/tabelltext innehålla tillräckligt 

med information för att kunna förstå figuren/tabellen utan att läsa brödtexten. För tabeller 

gäller att tabellhuvudet är placerat ovanför tabellen, medan figurtexten skall vara placerad 

under figuren. Axlar i diagram måste vara förklarade och enheter är presenterade där det är 

applicerbart.  

Reaktionsmekanismer och reaktionsformler presenteras vanligtvis även de som figurer i 

svenska texter, men i engelska texter anges de som vanligtvis som scheme. Ta reda på vad 

som gäller på din kurs. 

Alla Figurer, Tabeller, ekvationer och reaktioner skall vara numrerade i egna serier. Det vill 

säga att figur, tabell, ekvation och reaktion numreras var för sig. Se exempel nedan. 

Exempel: 

Ex 1: Experimenten visade färgförändring (tabell 1).  

 

Tabell 1. Ett påhittat experiment Anna och Micke gjorde 7/2-2013. 

 

 

 

Ex 2: En lyckoklöver har fyra blad, se figur 1. 

 

 

  

Experiment Resultat 

1 Blått 

2 Orange 

http://www.sprakverkstaden.uu.se/
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Ex 3: Detta kan beräknas med hjälp av Nernst ekvation, se ekvation 1. 

  

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝑟𝑒𝑑
− −

𝑅𝑇

𝑧𝐹
𝑙𝑛𝑄𝑟   (1) 

 

Ex 4: Målmolekylens generella struktur innehåller två funktionella grupper, se figur 2. 

 

SH

OH

R
1a, R=H
1b, R=OMe 

1c, R=F  

Figur 2. Generell struktur för målmolekylerna.   

Ex 5: The desired product is provided by nucleophilic substitution reaction, as shown in 

Scheme 1. 

SH

OH

R R

S[M]

1a, R=H

1b, R=OMe
1c, R=F

2a, R=H

2b, R=OMe
2c, R=F  

Scheme 1. Nucleophilic substitution reaction, giving the desired products. 

Ex 6: Reaktionen sker enligt ekvation 2. 

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl   (2) 

 

Om labbrapporten innehåller alla dessa delar så kan följande punkter i mallen bockas av: 

 Röd tråd 

 Språk, Tempus 

 Formalia  

 Korrekta tabeller/figurer 

Försättsblad 

Försättsbladet skall innehålla information om medförfattare, medlaboranter (där alla skall ha 

varit delaktiga och är gemensamt ansvariga för resultaten), handledare/labblärare, och datum 

för laborationens genomförande.  

 Titel, datum, namn, handledare, medlaboranter  
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Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning bör användas för längre labbrapporter. 

 Alla rubriker är med i innehållsförteckningen och sidnumreringen är korrekt 

Sammanfattning/Abstract 

En sammanfattning ingår framförallt i längre labbrapporter. Sammanfattning skall innehålla 

målet med labben, vald metod, samt resultat.  

 Målet/syftet presenteras 

 Metod 

 Resultat 

Inledning 

Inledningen är tillför att sätta målet/syftet i ett större sammanhang. En godkänd inledning 

skall innehålla en tydlig beskrivning av syfte och mål med uppgiften.Inledningen bör börja 

övergripande för att avslutas mer specifikt med avseende på syftet. 

 Övergripande bakgrund 

 Beskrivning av mål och syfte 

Teori 

Teorin skall innehålla all nödvändig fakta för att göra en bedömning av resultatens rimlighet. 

Här besvaras med fördel frågor ifrån labbinstruktioner genom att skriva en teoridel som täcker 

valda frågor. Teorin bör ge en helhetsbild av laborationen och de teorier som används. 

 Alla begrepp är förklarade 

 Teori bakom metod/analys 

 Helhetsbild 

Metod / Utförande / Material och metod 

I metoddelen beskrivs hur laborationen genomfördes samt vilken utrustning och i tillämpliga 

fall vilka kemikalier som användes. Genomförandet bör vara beskrivet på ett sådant sätt att en 

student som uppfyller kursens förkunskapskrav kan återupprepa laborationen med hjälp av 

rapporten. Det innebär att olika krav på detaljnivå i beskrivningen av särskilda moment 

varierar med nivån på kursen. T.ex. kanske det på en avancerad kurs räcker med att skriva att 

saltsyra späddes till en koncentration på 0,5 M medan detta bör beskrivas tydligare i en 

grundkurs. Beroende på upplägget på laborationen och rapporten kan en del metoder och 

utrustning beskrivas i metoddelen snarare än i teoridelen, t.ex. när analysen inte är en del av 

syftet med laborationen utan ett sätt att kontrollera en syntes. 

 Utrustning och kemikalier 

 Laborationen kan upprepas av en student med samma förkunskaper 

 Bild på experimentuppställningen där det är relevant 
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Resultat 

I en del fall är det relevant att lägga resultat och diskussion under en gemensam rubrik. I 

resultatdelen presenteras alla resultat från laborationen, den här delen kan se väldigt olika ut 

beroende på laboration och kan innehålla bland annat experimentella resultat och beräkningar. 

Resultaten ska presenteras tydligt och vara lätta att följa, det är också viktigt att 

presentationen är objektiv och saklig. Inga nya storheter, teorier eller koncept ska introduceras 

i resultatdelen utan de ska redan vara presenterade i rapportens tidigare delar. Om det finns 

stora mängder data, t.ex. rådata eller programkod, kan dessa placeras i en bilaga medan de 

viktigaste resultaten presenteras i rapporten. I de fall studenterna får ett resultat i form av ett 

värde bör ett korrekt antal värdesiffror anges i svaret, en bra riktlinje är att resultatet inte kan 

vara mer noggrant än den ingående datan. 

 Resultaten är väl förklarade på ett objektivt och sakligt sätt 

 Diagram / tabeller / figurer etc. är med och är relevanta för resultatet 

 Rimligt antal värdesiffror/noggrannhet i svaret 

Diskussion 

I diskussionen ska man resonera och diskutera kring resultaten och deras konsekvenser. 

Beroende på frågorna i labbinstruktionen kan frågorna besvaras här i löpande text. Här finns 

utrymme för att betrakta resultaten subjektivt och göra egna reflektioner och antaganden. Det 

som är viktigt är att bedömningar och antaganden baseras på en stabil argumentation. I 

diskussionen ska studenten visa att hen har förstått innebörden av laborationen och resultaten 

och kan sätta in dessa i ett samanhang. I en del fall kan det t.ex. vara relevant att jämföra 

experimentella och teoretiska värden. Det är också vara relevant att ta upp felkällor och 

exempel på hur man kan skulle kunna lösa uppgiften på ett bättre sätt i diskussionen. Om 

felkällor tas upp bör de vara relevanta och studenten bör motivera varför det kan vara en 

felkälla, det räcker t.ex. inte att skriva dåliga vågar eller den mänskliga faktorn som felkälla. 

 Diskussionen ska återknyta till inledningen och syftet med laborationen 

 Visa på resultatens innebörd och betydelse 

 Visa på förståelse för resultaten och den genomförda labben mha. egna reflektioner 

 Relevanta och motiverade felkällor 

Slutsats 

Slutsatsen ska kortfattat sammanfatta de viktigaste resultaten och deras betydelse. Slutsatsen 

ska också avsluta rapporten och återknyta till syftet och inledningen. 

 Sammanfattar rapporten på ett relevant sätt med stöd av texten 

Referenser 

I labbrapporten skall det tydligt framkomma vad som är egna resultat och idéer, respektive 

vad som kommer från andra källor. 

Studenterna rekommenderas att använda Oxfordsystemet när de refererar men huvudsaken är 

att de väljer ett system och använder det konsekvent. Studenterna ska referera till seriösa 

källor. Om t.ex. Wikipedia används ska man gå in på dess källor och refererar till dessa. Om 

webbadresser används som källor skall datum och tid för nedladdningen angeseftersom dessa 

kan ändras med tiden. Det är också viktigt att man anger referenser för t.ex. figurer och 

diagram som man inte skapat själv. 
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Exempel: Oxfordsystemet, där referens 1 är en bok, referens 2 en vetenskaplig artikel 

och referens 3 en internetsida: Changing functional groups that affect the targeted 

carbon is an easy way to affect the reactivity. Broadly speaking, electron-withdrawing 

groups will promote the SN2 mechanism and electron-donating groups the SN1.1, 2, 3 

 

[1] Clayden J., Greeves N., Warren S., Wothers P.; Organic chemistry; Oxford 

University Press Inc: New York; 2007. 

[2] Uggerud E.; J. Phys. Org. Chem.; 2006; 19; 461–466. 

[3] Orcanic Chemistry Portal, Nucleophilic substitution (SN1 SN2), 2004-2013.  

http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/nucleophilic-substitution-

sn1-sn2.shtm (2013-05-27)  
 

- En mer utförlig beskrivning av hur Oxfordsystemet används för olika källor finns på: 

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford 

Om referenserna är lämpliga och korrekta kan denna ruta fyllas i bedömningsmallen 

 Lämliga och korrekta referenser 

Frågor och Kursspecifika moment 

I många kurser förekommer det kursspecifika moment. Det är viktigt att få studenterna att 

förstå att detta inte är en punkt i en rapport, utan att alla frågor och krav på innehåll skall på 

ett så naturligt sätt som möjligt vävas in i de olika momenten av en rapport. Det är den 

kursansvarigas ansvar att besluta hur detta ska göras och kommunicera det till labblärarna så 

att samma regler gäller för alla studenter. 

 Är med som löpande text i rapporten 

Fusk och plagiat 

Om du misstänker att en student har plagierat delar av en rapport eller fuskat på något annat 

vis så ska du rapportera detta till den som är kursansvarig och rapporten ska inte bedömas.  

- Alla fall av misstänkt plagiat ska anmälas till rektor. Se till att du har koll på vilka 

regler som gäller! 

- Alla som har sitt namn på en rapport är ansvariga för hela innehållet i rapporten! 

- Att ha sitt namn på en rapport utan att ha bidragit till denna räknas också som fusk. 

- Utredning av ett fall av misstänkt fusk eller plagiat kan ta flera veckor och under 

denna tid rättas inte den misstänkta rapporten. Lärarna ska heller inte rätta en ny 

version innan utredningen är klar. Detta medför i de flesta fall att kursen redan är slut 

innan utredningen är klar och att rapporten först kan kompletteras nästa gång kursen 

går.  

 

Exempel: Kopiering av text, figurer, diagram, tabeller, reaktionsmekanismer etc. från 

annan källa utan att ha angett referens.  

 

- Mer information om universitetets regler gällande fusk och plagiat finns på: 

http://regler.uu.se/digitalAssets/304/c_304855-l_3-k_rutin-vilseledande-

examination.pdf 

 

http://www.uu.se/student/rattigheter/fusk/ 

http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/nucleophilic-substitution-sn1-sn2.shtm
http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/nucleophilic-substitution-sn1-sn2.shtm
http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford
http://regler.uu.se/digitalAssets/304/c_304855-l_3-k_rutin-vilseledande-examination.pdf
http://regler.uu.se/digitalAssets/304/c_304855-l_3-k_rutin-vilseledande-examination.pdf
http://www.uu.se/student/rattigheter/fusk/
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- Universitetet använder URKUND för att plagiatkontrollera texten i labbrapporter.  

- Här finns en länk till URKUNDs sida med studentinformation: 

http://www.urkund.se/se/student 

Återkoppling / Feedback 

Det är viktigt för studenternas utveckling att de får konstruktiv och tydlig återkoppling på sina 

rapporter. Det är därför viktigt att återkopplingen är sådan att den är lätt för studenterna att ta 

till sig samtidigt som den inte alltid bör ge hela lösningen på problemet. Två viktiga saker att 

tänka på är att ge återkoppling inom en rimlig tid, det är lättare för studenten att åtgärda 

medan rapporten fortfarande finns färsk i minnet. Samt att ställa sig frågan om återkopplingen 

kommer hjälpa studenten att lösa problemet/åtgärda bristerna.  

I kemisektionens riktlinjer finns information om rutinerna kring inlämningar, som tex. hur 

lång tid studenterna har på sig att lämna in och hur lång tid du har på dig att göra 

bedömningen. Riktlinjerna säger också att inlämningar av rapporter och rester måste visa på 

ett seriöst försök att lösa uppgiften för att du som lärare ska göra en bedömning. (Se: för dig 

som labblärare: http://kemi-wp2.beta.uu.se/utbildning/stod-for-larare/lathundar-och-rutiner/)   

 

http://www.urkund.se/se/student
http://kemi-wp2.beta.uu.se/utbildning/stod-for-larare/lathundar-och-rutiner/
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Labbrapporter vid kemiska sektionen UU 

-Återkopplingsguide- 

- Ge positiv återkoppling på bra delar i rapporten, inte bara anmärkningar på fel/brister. 

- Det är bra för studenternas utveckling att få återkoppling även på godkända rapporter. 

Detta kan ske genom att belysa starka delar, tipsa om hur svagare delar skulle kunna 

förbättras och uppmuntra studenterna till djupare och mer nyanserade analyser. 

- Undvik negativa och ge aldrig nedlåtande kommentarer. Om studenten känner sig 

dumförklarad kommer motivationen att lösa uppgiften på ett bra sätt minska.  

- Är dina kommentarer tydliga? Försök undvika tvetydiga/otydliga formuleringar.  

- Kommer dina kommentarer hjälpa studenten att lösa uppgiften/rätta till problemet? 

Försök se till den enskilda studentens behov. 

- Ge respons inom rimlig tid, enligt kemisektionens riktlinjer ska återkoppling normalt 

lämnas inom 1 vecka. Om studenten får feedback medan hen har rapporten färskt i 

minnet kommer hen ha lättare att ta till sig dina kommentarer.  

- Ibland innehåller rapporter så mycket fel och brister att skriva återkoppling tar 

orimligt lång tid. I dessa fall kan det vara bättre (och snabbare) att erbjuda 

studenten/studenterna ett möte. I en dialog med studenterna är det lättare att få en 

känsla för vad missförstånden grundar sig i och ge passande vägledning. Tänk på att 

låta studenterna förklara sin syn på uppgiften, ge dem möjlighet att ställa frågor och 

undvik att hålla ett föredrag om vad de gjort fel.  

- Studenter kan ibland ifrågasätta värdet i de uppgifter de får (speciellt labbrapporter). 

Det är viktigt att du som lärare kan motivera varför arbetet är viktigt för studentens 

utveckling och varför de färdigheter de lär sig kommer vara till nytta i deras framtida 

arbetsliv.  

- Om man upplever att studenterna i en kurs har svårt att ta till sig feedback kan man 

lägga in en övning där studenterna får rätta och ge återkoppling på varandras 

rapporter. Detta brukar ge en djupare förståelse för hur återkoppling ska ges och tas. 

Tänk på att ge studenterna grundläggande instruktioner i hur återkoppling ges i 

förväg! 

- För att bedömningen ska gå smidigt på kursen är det viktigt att du tänker 

igenom/diskuterar med övriga lärare innan bedömningen börjar gällande vilka 

förväntningar du/ni har. Var går gränsen för godkänt? På vilken nivå bör diskussion 

och slutsats ligga? Vilka krav ställs på format, språk, uträkningar etc.? Har studenterna 

fått de instruktioner de behöver för att leverera detta? Vilka problem tror du/ni 

kommer dyka upp och hur ska dessa bemötas?  

Exempel: 

Delar saknas: När en inskickad rapport inte är komplett kan den naturligtvis inte godkännas. 

Bilaga 3 
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- Om stora delar av rapporten saknas är det ofta smidigast att skicka studenten följande 

svar: ”Rapporten kommer läsas och kommenteras först då komplett rapport lämnats 

in. Denna rapport måste kompletteras med följande delar: …”.   

- Om endast mindre delar saknas, eventuellt av misstag, kan rapporten kommenteras 

som vanligt men med anmärkning på att den måste kompletteras med dessa delar.  

Språkliga brister: En rapport innehåller ibland språkliga brister. Detta kan vara dels i 

grundläggande svenska/engelska och dels i det tekniska/akademiska språket. 

- Grundläggande svenska/engelska: Studenterna förväntas ha tillräckliga språkliga 

kunskaper då de påbörjar sin utbildning (del av den grundläggande 

högskolebehörigheten). Om studenterna skickar in en rapport med språkliga brister är 

det rekommenderat att ge en generell anmärkning på att språket behöver ses över (du 

kan även lista typen av fel som förekommer, ex särskrivningar, felstavningar, 

syftningsfel etc.). Om du som lärare går in och markerar alla fel gör du dels studentens 

jobb åt dem och du slösar även bort din arbetstid. Studenter har även en förmåga att 

endast rätta de markerade felen och ignorera allt annat. 

- Tekniskt/akademiskt språk: Tekniska och naturvetenskapliga termer och deras 

användning är en del av den utbildning vi ger. Om studenterna använder dessa fel är 

det viktigt att ge informativa kommentarer där man förklarar hur dessa ska användas 

på ett korrekt sätt. Ser man att många studenter gör samma typ av fel kan vet vara bra 

att försöka ta upp på kommande kurstillfällen.   

Fel i uträkningar, reaktionsmekanismer, diagram: Studenter missförstår ofta 

instruktioner/litteraturen vilket leder till fel i rapportens resultatdel. Här är det viktigt att 

försöka identifiera var studenten tänkt fel och ge kommentarer som leder hen på rätt väg. Att 

bara ge svaret eller rätt metod är inte rekommenderat eftersom studenten då inte lär sig hur 

man resonerar sig fram till detta. Om många gör samma fel kan det vara bra att se över 

instruktionen och eventuellt förtydliga.   

Felaktiga tolkningar/slutsatser: Studenters tolkning av sina resultat kan ofta vara lite 

ambitiösa, och ibland helt fel. Det viktigaste i att bemöta detta är att försöka få studenten själv 

att resonera sig fram till en rimlig tolkning. Man kan ofta besvara felaktiga slutsatser med 

frågor som tvingar studenten att omvärdera hur hen tänkt. Att bara kommentera att något är 

”fel” ger inte studenten någon vägledning i hur hen ska resonera för att tolka resultaten 

korrekt.  

Felkällor: Det är vanligt att studenter förklarar avvikande resultat genom att lista ett antal 

felkällor (dåliga vågar, instrument, skitiga glasvaror, mänskliga faktorn etc.). För att detta ska 

vara relevant måste det även finnas en motivering till varför dessa varit relevanta i det här 

fallet och hur studenterna hade kunnat undvika dem. Bra återkoppling är att utmana 

studenterna att analysera felkällorna, hur mycket dessa felkällor har kunnat påverka i just 

deras fall och hur de hade kunnat undvikas.  

Referenser: Det är tyvärr vanligt med både brist på referenser och förekomst av oseriösa 

referenser. Det är viktigt att kommentera när studenter behöver stödja sina påståenden med 
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referenser. Vid anmärkning på oseriösa referenser är det viktigt att förklara vad som gör 

referensen oseriös, eftersom studenten annars kan göra samma misstag igen. 

- Plagiat: Det är viktigt att vara uppmärksam på när studenter inte bara har underlåtit att 

referera utan t.o.m. fått ett uttalande, diagram, figur, eller stycke att framstå som 

konstruerat av studenten själv trots att det bevisligen har en annan källa. Detta är ett 

fall av plagiat och ska genast skickas vidare till kursansvarig för granskning. 

Rapporten ska inte bedömas och studenterna får inte skicka in en ny version innan 

utredningen av plagiatfallet är klar.  

 

Riktlinjer för inlämning 

I kemisektionens riktlinjer finns information om rutinerna kring inlämningar, som tex. hur 

lång tid studenterna har på sig att lämna in och hur lång tid du har på dig att göra 

bedömningen. Riktlinjerna säger också att inlämningar av rapporter och rester måste visa på 

ett seriöst försök att lösa uppgiften för att du som lärare ska göra en bedömning. (Se: för dig 

som labblärare: http://kemi-wp2.beta.uu.se/utbildning/stod-for-larare/lathundar-och-rutiner/)   

 

http://kemi-wp2.beta.uu.se/utbildning/stod-for-larare/lathundar-och-rutiner/


Studentens namn: Resultat: 

Allmänt Teori Övrigt
Röd tråd Alla begrepp Frågor och kursspecifika moment
Språk, tempus Teori bakom metod
Formalia Ger en helhetsbild
Korrekta figurer etc

Metod
Försättsblad Utrustning och kemikalier
All information finns Laboration kan upprepas

Relevanta bilder
Innehållsförteckning
Allt finns med Resultat

Objektiva och sakliga Kommentarer
Sammanfattning Relevanta tabeller/figurer/diagram
Mål/syfte Rimlig noggrannhet anges
Metod
Resultat Diskussion

Återknyter till inledningen och syftet
Inledning Visar på resultatens betydelse
Bakgrund Visar på förståelse genom reflektioner
Mål/syfte Relevanta motiverade felkällor

Referenser Slutsats
Lämpliga och korrekta Relevant och har stöd i texten
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