
Rapportvejledning - den korte version  

Formål Angiv formålet med forsøget.  
Kan suppleres med angivelse af metoden (meget kort fortalt). 
 

Teori Her skriver du den faglige teori, der er relevant for forsøget, altså 
din baggrundsviden om emnet og princippet i forsøget. Bemærk, at 
teorien skal være RELEVANT for forsøget, og det er DIG, der skal 
udvælge stoffet.  
Her kan du også angive/forklare din hypotese for forsøget, hvis du 
har én. 
 

Materiale Her angiver du (gerne på listeform) ALLE de materialer, 
kemikalier og apparatur, du har anvendt under forsøget. 
 

Fremgangsmåde Her beskriver du, hvordan DU HAR udført forsøget, altså skriv i 
datid. Skriv så kortfattet, præcist og detaljeret som muligt. Ofte er en 
sammenhængende tekst det bedste, men afsnittet kan også skrives 
på punktform. 
 

Resultater Her indsættes dine forsøgsdata, som kan være dine observationer, 
talværdier i en let overskuelig tabel, billeder eller andet. Afsnittet er 
objektivt, dvs. du skal ikke behandle eller fortolke dine data eller 
observationer. 
 

Resultatbehandling Hvis du har taldata, kan du lave en graf eller et diagram og 
indsætte det her. Det kan også være, at du skal beregne noget - så 
gøres det her. Husk eksempler på dine udregninger. 
 

Diskussion Her fortolker du dine resultater. Du diskuterer betydningen af 
resultatet i forhold til din baggrundsviden. Du diskuterer forsøgets 
pålidelighed ved at pege på eventuelle usikkerheder/fejlkilder ved 
forsøget og kommer evt. med forslag til 
forbedringer/videretænkning. Du kan også perspektivere dit 
resultat, altså sætte forsøgets resultat ind i større perspektiv eller i 
relation til andre emner. 
 

Konklusion Her opsummerer du forsøget og resultatet af det og afrunder 
rapporten. Der skal intet nyt komme i dette afsnit, og du vil måske 
føle, at du gentager dig selv - det gør ikke noget.  
 

Andet 

Husk figurnummer og –tekst på billeder og figurer i din rapport. 

Angiv kilder udover lærebogen i fodnoter eller i et litteraturliste sidst i rapporten (noter fra 

undervisningen er ikke kildemateriale - det er bare viden). 


