
Instruktioner till labrapport surt regn Klass 8 VT-13

Poängen med labrapporten är att du ska redovisa hur du genomfört laborationen och vilka resultat 
du fått. Du ska också där kunna visa hur du tänker och hur mycket du kan använda annan 
information (förkunskaper och bakgrundsinformation från lektioner och texter) för att tolka dina 
resultat och sätta dem i ett större sammanhang. I den här laborationen gäller det försurande utsläpp 
från fossila bränslen och deras påverkan på miljön, särskilt växter. 

Nedan kan du se hur rapporten ska utformas och vad den behöver innehålla. Jag kommer att 
bedöma hur väl du genomfört laborationen, dels utifrån din egen labinstruktion, dels utifrån hur den 
faktiskt gjordes. I det ingår hur du dokumenterat data och presenterat resultat, men även hur du 
resonerar kring resultaten och om du hanterat materialet på ett säkert och bra sätt.

Labrapporten ska vara inskickad via e-post (johan.wallin@sandbergska.se) senast torsdag 6/6, 
24.00, annars kommer den inte att vara betygsgrundande för terminen vilket antagligen ger betyget 
F. Generellt är att rapporten ska vara så kort som möjligt men innehålla det som behövs...

Labrapport Surt regn Förnamn Efternamn – Använd denna rubrik

Inledning – Ska innehålla en beskrivning av vad laborationen hade för syfte och din 
hypotes, d v s vad du trodde skulle bli resultatet och varför.

Material och metoder – Här ska du ta upp det som spelat roll för genomförandet av laborationen, t 
ex vilken art du planterade, i vad och hur många. Hur sköttes plantorna, vad 
och hur mätte du samt hur förutsättningarna såg ut. Viktigt att vara noggrann 
här!

Resultat – Här tar du med rådata, d v s mätningarna du gjort i tabellform. Dessutom 
presenterar du resultaten grafiskt i någon form av diagram. Det finns flera 
olika sätt att behandla data: du kan redovisa tillväxten som totallängd eller 
med skillnaden i längd från mätdag till mätdag.
En metod att pröva är att använda Numbers, excel eller Open Office 
kalkylblad, för att skriva in data och låta programmet göra ett diagram. Du 
kan också göra det för hand på rutat papper. Andra mätdata eller 
observationer tas också med under den här rubriken. 

Diskussion – Här tar du upp hur resultaten stämmer med din hypotes och med hur de 
passar med bakgrundsinformationen du har. Du ska också diskutera
varför du inte fick förväntat resultat om det var så och hur du skulle kunna 
förändra mätsätt eller laborationen i övrigt för att få tydligare resultat. Koppla 
här också till ”verkligheten” och diskutera om dina resultat beskriver något 
som händer där ute...

Du ska ta med sådant som är viktigt för att läsaren ska kunna tolka resultaten, och använda de 
illustrationer, data med mera som behövs för att ge en tydlig bild.

På nästa sida sida finns tips till hur du kan använda rådata för att visa resultaten.
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Exempel på tabell för rådata:

Kruka 1, pH 8,4
totallängd

Kruka 2, pH 5
totallängd

Kruka 3, pH 2
totallängd

Dag 0 0 mm 0 mm 0 mm

Dag 4 4 mm 5 mm 0 mm

Dag 5 12 mm 14 mm 3 mm

Har du flera plantor i samma kruka kan du ta ett genomsnitt på plantornas tillväxt och redovisa det:
 
Om kruka 1 har tre plantor och du räknar med totallängd så delar du den sammanlagda totallängden 
av de tre plantorna med tre. Exempelvis är 10 mm + 14 mm + 12 mm = 36 mm, och 36/3= 12 mm. 
Den genomsnittliga totallängden vid den mätdagen är alltså 12 mm. Gör samma sak för alla andra 
dagar och alla andra behandlingar/krukor.

Det här fungerar också om du jämför tillväxten, d v s bara skillnaden i längd mellan mätdagarna: 
mellan dag 4 och 5 har plantorna i kruka 1 vuxit 8 mm, 10 mm och 6 mm. Då blir den sammanlagda 
tillväxten 8+10+6=24 mm. Dela nu 24 mm med 3 (antalet plantor) och du får 8 mm i genomsnittlig 
tillväxt mellan dag 4 och 5. 

Exempelskiss på diagram över tillväxt:
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Använd gärna olika färger och symboler för varje planta eller kruka...
I exemplet ovan blir det ganska tydligt att:

• Plantorna i kruka 1 och 2 kom igång fortare än i kruka 3.
• Kruka 2 verkade ge en lite bättre miljö de första dagarna.
• Tillväxten var bättre i kruka 1 under de senare dagarna.
• Kruka 3 verkar ha klart sämst tillväxt. 

Statistiskt kan vi inte vara säkra på de här resultaten beror på behandlingen, men det är på vår nivå 
är det bra nog. Var försiktig med att tolka resultaten för mycket, d v s var medveten om att det var 
ett ”enkelt” försök som inte kan bskriva verkligheten fullständigt.


