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Ordningsföreskrifter för arbete i kurslaboratorierna 
 

Före laborationen, se till att: 

 komma i tid för dina kamraters och din egen skull 

 i god tid meddela om du är sjuk eller försenad till labbhandledaren via telefon eller e-post 

 förbereda dig inför laborationen genom att läsa igenom laborationshandledningen, gå igenom lämpliga 

delar av kurslitteratur eller andra kunskapskällor, kontrollera om labben innehåller faromoment, hantering 

av särskilt farliga kemikalier osv. 

 
När du kommer till laborationssalen börjar du med att: 

 visa för din labbhandledare att du förberett dig inför laborationen (vid behov) 

 plocka undan ren och torr disk 

 ta fram material för dagens laboration 

 
Under arbetsdagen skall du och andra gemensamt: 

 arbeta lugnt och metodiskt 

 inte smutsa ner arbetsplatsen, utrustning och kemikalier i förrådskärl 

 vara sparsam för att i mesta möjliga mån minska miljöbelastningen 

 göra noggranna anteckningar och inte lita till minnet  

 meddela labbhandledaren om något är slut 

 märka kärl innehållande kemikalier och lösningar med namn, datum och innehåll 

 
När laborationen är över skall du se till att: 

 det är diskat 

 det inte finns glassplitter eller liknande faror i vasken 

 de arbetsplatser du använt är städade och avtorkade 

 kemikalier och all utrustning är återställda på sina platser  

 
När laborationen är över skall gruppen se till att: 

 vattenkranar samt elektriska och batteridrivna apparater är avstängda 

 dragskåpsluckorna är neddragna och den forcerade ventilationen är avstängd 

 vågarna är nollställda och rena 

 
Efter laborationen: 

Försök skriva laborationsrapport samma dag eftersom du då har stöd av närminnet. Labbrapporterna är 

obligatoriska och utgör ett av kraven för godkänd kurs. Om inte labbhandledaren eller kursansvarig 

meddelat annat så bör labbrapporten vara inlämnad senast kl. 17:00 andra arbetsdagen efter laborationen. För 

att kunna få ”överbetyg” på delkursen är grundregeln att labbrapporten ska vara inlämnad senast kl. 17:00 

femte arbetsdagen efter laborationen (se betygskriterierna för detaljer). 

 


