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Tjekliste for rapport 
De enkelte punkter kan tilrettes til øvelsens konkrete træningsfokus. 

Felterne kan afkrydses eller forsynes med en værdi på en aftalt skala (fx 1-5 eller A-E) 

 
Er det faglige stof for rapportens emne forstået og brugt korrekt?  
 

 
Er rapporten forsynet med overskrift og de relevante oplysninger om navn, klasse osv.?  
 
Er rapporten stillet korrekt op i afsnit – står delene de rigtige steder? 
 
Er rapporten skrevet så selvstændigt som det var målet med træningen? 
 
Er rapporten skrevet objektivt, kortfattet, præcist, reproducerbart og redeligt?  
 
Er evt. figurer brugt korrekt i rapporten med figurnumre, figurtekst og henvisning i teksten? 
 

F  
Er der angivet et præcist formål med undersøgelsen? 
 

T  
Er der skrevet en baggrundsviden? 

- Med de nødvendige definitioner 
- På et forklarende niveau 
- Med korrekt sortering i relevans 
- Med et oplæg til at danne en forventning 

 
Er der evt. opstillet en hypotese? 

- Er den begrundet ud fra baggrundsviden? 
 

U  
Er materialelisten opstillet med alle relevante redskaber, opløsninger osv.? 
 
Er fremgangsmåden for undersøgelsen skrevet i datid og med de relevante detaljer? 
 
Er der forklaret hvordan undersøgelsens observationer skal viderebehandles? 
 
Er der opstillet relevante usikkerhedsovervejelser?  
 
Er en evt. hypotese gjort konkret? 
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R  
Er undersøgelsens observationer opstillet som de helt rå data?  
 
Er omdannelsen fra data til resultater sket korrekt og som det er forklaret i ”Udførelse”. Evt. 
med et eksempel på udregning?  
 
Er data og resultater gjort overskuelige vha. relevante tabeller, grafer o.l.?  
 
Er evt. grafer korrekte med aksetitler, enheder, overskrift og med relevant brug af punkter og 
linjer? 
 

F 
 

 
Er der tænkt over mulige fejlkilder (udførelsesfejl og systematiske fejl) ved undersøgelsen  
– herunder at vurdere deres konkrete indflydelse på resultatet? 
 

D  
Er der argumenteret korrekt for den viden, undersøgelsen har underbygget/opnået?  

- Er evt. hypotese og resultat sammenlignet (H)? 
- Er der evt. opstillet et forslag til ny viden ud fra resultatet (I)? 
- Er der evt. lavet overvejelser om konkrete afvigelsers (udførelsesfejl, systematiske  

fejl og usikkerhed) indflydelse på resultatet? 
 
Er der lavet en perspektivering? 

- Er den konkrete undersøgelse sat i forhold til den viden den er en model for? 
- Er der lavet overvejelser om modellens betydning for samfund, individ og øvrig natur? 

 

O  
Er der lavet en kortfattet opsummering af undersøgelsen?  
 

B  
Er der evt. vedlagt bilag? 

- Er de relevante? 
- Er de brugt korrekt? 

 

 

 


