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Skriva labbrapport

Varför ?
•Du vill klara kursen

•Du måste göra klart master-uppsatsen
•Du vill behålla ditt jobb

eller …

•Du har nåt att berätta
•Du vill att andra ska läsa

•Du vill att andra ska förstå



Varför ska vi skriva labbrapporter?

 Exempel på lärandemål i kursplan: 
• “Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

– utifrån givna instruktioner skriva laborationsrapporter”
 Syfte

• Lära hur en vetenskaplig rapport brukar/bör utformas
• Träna skicklighet och effektivitet i att rapportera

genomförande och resultat av egna vetenskapliga studier
• Insikt om “standardformat” gör det lättare att läsa, 

bedöma och nyttja andra vetenskapliga rapporter
• Generisk färdighet inom utbildningen, för kommande

arbetsliv



Många labbrapporter på en kurs – Exempel
från 30hp livsvetenskaplig grundkurs

 Tema Molekylen
• Extraktion av koffein

 Tema Cellen och genen
• Cellodling
• Celldifferentiering - celldöd

 Tema Maten
• Proteinrening
• Enzymkinetik

• Labbrapport ska skrivas för varje laboration
• En labbrapport per labb-par
• Oftast två personer per labb-par
• Detta kan vara olika på olika kurser!!!

• Labbrapport ska skrivas för varje laboration
• En labbrapport per labb-par
• Oftast två personer per labb-par
• Detta kan vara olika på olika kurser!!!



Skrivprocessen

Förberedelser
Analysera

Samla data och information
Sortera och organisera

Skriva
Formulera

Efterarbete
Omarbeta text och layout
Kontrollera och redigera

Språkgranskning – Stavning, grammatik



Skrivs på dator….på svenska eller In English, 
beroende på kurs



Write in English

 Vetenskaplig text är oftast på engelska

 Utländska labblärare på många kurser

 Svenska kan gå bra på flera kurser. Kolla!
Fråga gärna labblärarna vid resp laboration.



Läs och följ noga:

 “How to write lab reports”
 “Sample lab report”

• Under http://www.slu.se/kemi-
biotek/utbildning/grundutbildning/organ-
laborationer/#labbrapport

 Specifika uppgifter för laborationen
• I instruktionerna för laborationen i labbkompendiet

 Följ labblärares instruktioner i första hand
• Avvikelser kan förekomma



Struktur på labbrapport/vetenskaplig rapport

 Front page
 Abstract / Summary
 Introduction
 Materials and methods
 Results
 Discussion
 References
 (Appendix)

 Titelsida
 Sammanfattning
 Introduktion
 Material och metoder
 Resultat
 Diskussion
 Referenser (källor)
 (Appendix)



Exempel på Försättsblad / Titelsida

 Namn på samtliga
studenter som författat
rapporten

 Labbgrupp nummer

 Titel på laboration
 Labblärare

 Datum för genomförande
 Datum för inlämning



Rätt sak på rätt plats
 Abstract

• Sammanfattning av hela rapporten. Varför? Vad gjordes och hur? 
Viktigaste resultat. Viktigaste slutsatser.

 Introduction
• Mål med laboration. Bakgrundsinfo för förståelse (hos läsaren). 

 Materials and methods
• Beskrivning av vad som användes och hur experimenten gjordes.

 Results
• Resultat från experiment och ev beräkningar. Tabeller. Figurer.

 Discussion
• Resultat vs mål. Noggrannhet. Felkällor? Slutsatser. Betydelse. 

 References – Referenslista (källhänvsningar)

 Appendix – T.ex. stora tabeller med rådata (optional)



Din labbrapport

 Front page
 Abstract
 Introduction
 Materials and methods
 Results
 Discussion
 References
 Appendix (ev.)

• 100-200 ord
• Sammanfattning av hela

rapporten, inklusive
Metoder, Resultat, och
Diskussion.

• Varför? Vad? Hur? 
• Viktigaste resultat och

slutsatser



Rational design, synthesis, evaluation and enzyme-substrate structures 
of improved fluorogenic substrates for family 6 glycoside hydrolases
Miao Wu,1,‡ Wim Nerinckx,2,‡ Kathleen Piens,1,2,# Takuya Ishida,1, ¶ Henrik 

Hansson,1 Mats Sandgren1 and Jerry Ståhlberg1

Abstract
Methylumbelliferyl--cellobioside (MUF-G2) is a convenient fluorogenic substrate 
for certain -glycoside hydrolases (GH). However, hydrolysis of the aglycone is poor 
with GH family 6 enzymes (GH6), despite strong binding. Prediction of the 
orientation of the aglycone of MUF-G2 in the +1 subsite of Hypocrea jecorina Cel6A 
by automated docking suggested umbelliferyl modifications at C4 and C6 for 
improved recognition. Four modified umbelliferyl--cellobiosides [6-chloro-4-methyl-
(ClMUF); 6-chloro-4-trifluoromethyl- (ClF3MUF); 4-phenyl- (PhUF); 6-chloro-4-
phenyl- (ClPhUF)] were synthesized and tested with GH6, GH7, GH9, GH5 and 
GH45 cellulases. Indeed the rate of aglycone release by H. jecorina Cel6A was 10-150 
times higher than with MUF-G2, although it was still 3 orders of magnitude lower 
than with H. jecorina Cel7B. The 4-phenyl substitution drastically reduced the 
fluorescence intensity of the free aglycone, while ClMUF-G2 could be used for 
determination of kcat and KM for H. jecorina Cel6A and Thermobifida fusca Cel6A. 
Crystal structures of H. jecorina Cel6A D221A mutant soaked with the MUF-, 
ClMUF- and ClPhUF--cellobioside substrates show that the modifications turned the 
umbelliferyl group “upside-down”, with the glycosidic bond better positioned for 
protonation than with MUF-G2.

Abstract - exempel

Intro –
Varför?

Metod –
Vad gjordes?

Resultat

Slutsats

Metod
Resultat

Max 250 ord (vanligast)



• Motivation: Why do we care?

• Problem statement: What is the purpose of your work?

• Approach: How did you solve your problem?

• Results: What is the answer?

• Conclusions: What are the implications of your answer?

Checklist: Parts of an Abstract



 Front page
 Abstract
 Introduction
 Materials and methods
 Results
 Discussion
 References
 (Appendix)

• Varför?
• Vad är redan känt?
• Varför är

experimentet/området
intressant?

• Vad är målet med 
laborationen?

• Tillräcklig bakgrund för
att någon med ungefär
Din kunskapsnivå ska
kunna förstå rapporten.

• Ev. figurer och tabeller



 Front page
 Abstract
 Introduction
 Materials and methods
 Results
 Discussion
 References
 (Appendix)

• Hur?
• Beskrivning hur experiment 

utfördes
• Vilka kemikalier, material, 

apparater användes och hur?
• Recept
• Betingelser (koncentrationer, 

pH, temp, tid etc.)
• Hur data behandlades



 Front page
 Abstract
 Introduction
 Materials and methods
 Results
 Discussion
 References
 (Appendix)

• Vad?
• Vad du gjorde och vilka

resultat du fick
• Bara fakta
• Ev. beräkningar
• Inkludera tabeller och

figurer (diagram, 
reaktionscheman etc.), 
men kom ihåg att
nämna/beskriva vad de 
visar även i texten.



 Front page
 Abstract
 Introduction
 Materials and methods
 Results
 Discussion
 References
 (Appendix)

• Vad betyder resultaten?
• Jämför med mål för labb?
• Jämförelse med tidigare

resultat.
• Ev. svårigheter, misstag

under labb?
• Känns resultaten

pålitliga? Varför/varför
inte?

• Kan någon del förbättras? 
Hur?



Figurer och tabeller

 Kan inkluderas i Introduction, Materials and methods, 
Results, Discussion, Appendix

 Numreras och placeras i den ordning de nämns i texten
• Figure 1, Figure 2, Figure 3…
• Table 1, Table 2, Table 3…

 Måste nämnas och beskrivas även i texten
 Tabeller måste ha titel ovanför tabell

• Kan ha ev fotnoter under
 Figurer måste ha beskrivande figurtext under bilden

• Diagram, reaktionsscheman, kemiska strukturformler, m.m.
• Symboler och färgkodning måste förklaras i figurtext (eller

direkt i figuren)
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Figure 1.  Chromatography on Sephacryl S-300 was carried out as described in Materials and Methods.
Fractions of 5 ml were collected. Catalase activity was detected in fractions 25-31 as indicated

Figur - exempel

Diagram måste ha värden och enheter på axlarna, och förklaring
av ev. symboler, färger, m.m. i figurtext (eller i figur).

Diagram måste ha värden och enheter på axlarna, och förklaring
av ev. symboler, färger, m.m. i figurtext (eller i figur).



Table 1. Enzyme kinetic constants for protein Xa)

________________________________________________

Substrate KM (M)  kcat (s-1) kcat / KM (s-1 M -1 ) 
_____________________________________________________
dATP 0.66 0.16 0.24
dGTP 0.92 0.46 0.50
dTTP 0.09 0.064 0.71
_____________________________________________________
a) The rate of release of phosphate at 37 °C in 0.1 M TrisHCl buffer, pH 7.8, was 
followed for 20 min as described in Materials and methods.

Tabell - exempel

Tabeller måste ha titel ovanför (tabellhuvud). Vanligt med kort titel
och utförligare beskrivning i fotnoter under tabellen. 

Enheter måste finnas för alla värden.

Tabeller måste ha titel ovanför (tabellhuvud). Vanligt med kort titel
och utförligare beskrivning i fotnoter under tabellen. 

Enheter måste finnas för alla värden.



ENHETER och gällande siffror
 Alla värden i slutresultat, tabeller, figurer och i texten MÅSTE

ha rätt enhet!
• ex. mg/ml, mM, cm-1M-1

 Ta gärna med enheter även i beräkningar
• Bra koll på att du räknat rätt

 Ange gärna värden med tio-potenser, men kolla att det blir rätt
magnitud (105, 10-3…)

 Ange rimligt antal gällande siffror i slutresultat, tabeller, figurer 
och i texten
• Många siffror får användas i beräkningar, men inte i slutresultat
• Sällan fler än 2 och i stort sett aldrig fler än 3 gällande siffror i era 

resultat



För godkänd labbrapport

 Rätt sak på rätt plats
 Godtagbar beskrivning av syfte med laboration och hur

den genomfördes
 Abstract sammanfattar hela rapporten
 Slutvärden har rätt enhet och rimligt antal gällande siffror
 Resultat som efterfrågas i labinstruktion finns med och

redovisas enligt instruktionerna
 Diskussion och slutsatser är rimliga
 Tabeller och figurer nämns i texten, och är numrerade

och placerade i den ordning de omnämns
 Tabeller har korrekt titel ovanför
 Figurer har beskrivande figurtext placerad under figuren



References - Källförteckning

 Author-Year  Numbered

Inga höga formella krav på korrekt utformning på detta stadium. 
Nedan är exempel på två vanliga format i vetenskapliga tidksrifter:

Inga höga formella krav på korrekt utformning på detta stadium. 
Nedan är exempel på två vanliga format i vetenskapliga tidksrifter:

The complete genome of P. chrysosporium strain 
RP78 has been sequenced (Martinez et al., 2004)
and the genome assembly and gene models have 
recently been updated (Wymelenberg et al., 2006).

Recently, we used molecular simulations to identify 
new functions of cellulase subdomains (16 –19)
and suggest a new microkinetic model for 
processive enzyme action (20, 21).

Acta Crystallographica Journal of Biological Chemistry



Inlämning av labbrapport

 Deadline för inlämning står i schemat, kurskompendiet, 
betygskriterierna el. dyl.

 Inlämning efter deadline innebär att kursbetyg som bäst
kan bli 3 (=G). Möjlighet till VG eller MVG försvinner….
Detta är också olika mellan olika kurser!

 Hur? Meddelas av labblärare för respektive laboration:
• Utskrift på papper? Händer ibland faktiskt….
• Mejlas elektroniskt till lablärare? E-mail är nog vanligast

på våra kurser



Labbrapporter på vissa
labbar på vissa kurser är ett
formulär som ska fyllas i. 
Kallas ibland för “kortfattad
labbredogörelse”

Fråga labblärare hur/var/när
den ska lämnas in.

Labbrapporter på vissa
labbar på vissa kurser är ett
formulär som ska fyllas i. 
Kallas ibland för “kortfattad
labbredogörelse”

Fråga labblärare hur/var/när
den ska lämnas in.

OBS



Good luck!


