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Inledning

SO
En kort text där du försöker väcka intresset för ämnet hos den som läser. 

NO
En kort förklarande text där du beskriver vad det är för typ av laboration du ska utföra.

Syfte

SO
Varför behöver den här texten skrivas? Vad är det som gör att du “har rätt” att ägna flera veckor 
åt det här ämnet? 

NO
Vad är det för syfte (mening) med att utföra denna laboration? Här beskriver du vad 
laborationen ska belysa och hur det kan hjälpa till med förståelsen av ämnet.

Frågeställning/Hypotes

SO
En tydlig frågeställning som inte låter läsaren tvivla på, eller fundera på, vad det är du skall 
undersöka. Ofta räcker det bra med en fråga. Det blir inte automatiskt en bättre uppsats för att 
du har fler frågor. Risken är att det blir en sämre. 

NO
I No kallas frågeställningen för hypotes men det är samma sak som frågeställning. Det är viktigt 
att det är en tydlig hypotes där det inte går att ta miste på att laborationen leder fram till svaret. 
Ex: Hypotes - Om jag släpper en penna på jorden kommer den att flyga uppåt från marken. 
Det går att undersöka denna hypotes och som ni vet är svaret att penna kommer att falla 
mot jorden. Min hypotes var alltså fel men det är inte det viktiga, det viktiga var att det var en 
avgränsning. 

 

Metod

SO



Vad är det du skall göra? Om det handlar om att läsa texter; vilka texter anser du vara de 
viktigaste för den här uppsatsen? Varför? När du läser, vad är det du letar efter? 
Om du skall intervjua personer; vilken personer vänder du dig till och varför just dem? 
Om du skall göra en enketundersökning; vilken målgrupp och varför just den?

NO
Här beskriver ni vad ni ska göra och vilket material ni använder. Här ska ni även motivera varför 
ni använder er av det material ni gör för att tydligöra för den som läser er laborationsrapport. 
 

Undersökning

SO
Berätta vad du hittat i olika böcker, på nätet eller i film. Var noga med att berätta vilka 
böcker du läst, vilka internetsidor du använt dig av och vilka filmer/program du sett på TV. 
Gör hänvisningar till vilka texter du använt dig av. Använd dig gärna av fotnoter. (http://
www.screenr.com/vVGs)

NO
Beskriv mycket noggrant hur ni gick till väga för att utföra laborationen. Det är mycket viktigt att 
allt som ni gör beskrivs för tanken är att någon annan ska med hjälp av eran laborationsrapport 
ska kunna återskapa laborationens alla moment. Beskriv vilka problem ni ställdes inför och hur 
ni löste problemen. 

Diskussion

SO
Om olika författare tycker olika saker så är det här du diskuterar det. Berätta vad de är oense 
om och var tydlig med vad du själv tycker. Om du inte håller med författaren så är det här du 
förklarar varför.

NO
Här ska ni diskutera vilka felkällor som har uppståt under laborationen. Här kan ni även skriva 
om ni får ett avvikande resultat, samt förklara vad det kan bero på.

 

Resultat

SO
Här ser du till att kortfattat och tydligt besvara dina frågeställningar. Läs igenom din 
undersökning och diskussion och lyft fram de frågor som kan ha uppstått där. De skall inte 
besvaras här, men lyftas fram som förslag för framtida forskning.

NO
Här skriver ni kortfattat om vilka resultat som ni fick på laborationen samt om den stämde 



överens med hypotesen. Motivera även varför resultatets stämde eller inte genom att hänvisa till 
lieratur, kända teorier etc.

Litteratur

SO
Skilj på Litteratur, intervjuer, film och hemsidor.

Litteratur
Författare, Boktitel, publiceringsår.

Intervjuer
Namn på den som intervjuar (du), Bilagans namn, år som intervjun ägde rum.

Film
Bolag som gjort filmen, Titel på filmen, publiceringsår. 

Hemsidor
Titel på sidan, exakt adress, datum då du senast var inne på sidan. 

NO
Skilj på Litteratur, intervjuer, film och hemsidor.

Litteratur
Författare, Boktitel, publiceringsår.

Intervjuer
Namn på den som intervjuar (du), Bilagans namn, år som intervjun ägde rum.

Film
Bolag som gjort filmen, Titel på filmen, publiceringsår. 

Hemsidor
Titel på sidan, exakt adress, datum då du senast var inne på sidan. 


