Malin Björn, Lemshaga Akademi

Rubrik:

Laborationens namn, välj ett du tycker passar

Laborant:
Medlaborant:
Datum:

Du
Dina medhjälpare
När laborationen utfördes 2019-11-?

Uppgift:

Att genomföra en laboration efter anvisning och utveckla
den i flera steg samt skriva labbrapport.

Syfte:

Att träna på att planera och genomföra laborationer samt
utvärdera och förklara vad som skett med hjälp av
naturvetenskapliga begrepp.

Hypotes:

Vad du tror ska hända eller hur väl du tror att du kommer att lyckas med att
lösa uppgiften.

Materiel:

Tändsticksask, tändstickor, aluminiumfolie, metallgem, sax, linjal,
skyddsbricka

Utförande:
1. Klipp ut en rektangel, 2 x 4 cm ur aluminiumfolien.
2. Vira försiktigt foliebiten runt ändarna på tre hoplagda tändstickor så att ett litet rör
bildas.
3. Vrid till ena änden på röret så att den täpps till som ett lock. Ta sedan bort de tre
tändstickorna.
4. Vik ett gem så att den mindre delen pekar uppåt ca 45 graders vinkel. Placera det på
skyddsbrickan.
5. Placera en ny tändsticka med tändsatsen uppåt så att den lutar på gemet. Trä på
folielocket. Se till att locket inte är fastklämt mot gemet.
6. Tänd sedan en tändsticka och för in den rakt under tändsatsen utan att lågan når
stickorna.Håll den ca 1-2 cm under tändsatsen. Undersök vad som händer.
Risker med laborationen:
Vad finns det för risker med laborationen?
Hur kan du arbeta för att utföra laborationen så säkert som möjligt (undvika
riskerna)?
Vad gör du om olyckan är framme?
Förklarande bild/film/foto/tabell:
Bilder, ev film, foto ska finnas med när de kan göra laborationen
tydligare att förstå, lättare att läsa eller snyggare. Använd gärna flera olika
bilder med korta bildtexter till för att förklara vad som hänt eller vad du gjort.
Tabeller är bra vid resultatsammanställningar eller för att visa flera olika
försök.

Resultat:

Berätta hur laborationen gått – vad hände?
Beskriv allt så noga du kan.
Gör du flera försök så skriv om alla, ett i taget. Gärna i tabellform.
Jämför gärna med föregående försök.

Felkällor:

Vad finns det för felkällor?
Hur har du arbetat för att undvika dem?

Slutsats och kommentar:
Försök besvara/beröra frågorna nedan:
Vad var det som gjorde att laborationen gick som den gick?
Hur har laborationen fungerat? (har försöken blivit bättre?)
Förklara fysiken/tekniken bakom.
Använd naturvetenskapliga begrepp och förklara vilka fasomvandlingar, reaktioner eller
energiomvandlingar som sker eller hur olika krafter leder till rörelse.
Hur skulle du ha förändrat labben om du fick göra om den?
Vad tyckte du själv rent allmänt om laborationen?
Vad var intressant/svårt/förvånande/trist?
Vad lärde du dig?
Hur fungerade samarbetet i gruppen?
Vilken nytta har vi människor av att det fungerar som det gör – hur utnyttjas fenomenet du
undersökt?
Skulle samhället se annorlunda ut om detta fenomen aldrig upptäckts? Hur skulle det ha
påverkat miljön eller dig själv?

Aktuella delar av bedömningsmatriserna Fy + Tk i schoolsoft:

