
Kamratobservationer	 leder	 till	 ökat	 självförtroende	 och	
skicklighet	som	laborant	–	PUG-projekt	2018	
	
Bakgrund	
	
Historia	
Under	 VT	 2015	 utarbetade	 Tove	 Bjerg	 ett	 labbmoment	 som	 hon	 kallade	 ”Kvalitativt	
labbarbete”	 för	 kursen	 NBIA24	 (termin	 2)	 som	 jag	 är	 examinator	 för.	 Detta	 moment	
modifierades	under	de	efterföljande	åren	och	kom	att	bli	det	 som	vi	 idag	hänvisar	 till	
som	 ”spotterlabben”.	 Spotterlabben	 består	 av	 tre	 delar	 –	 en	 föreläsning,	 självständiga	
studentförberedelser	 och	 ett	 laborativt	 moment.	 På	 det	 laborativa	 momentet	 utför	
studenterna	 ett	 enkelt	 labbprotokoll	 där	 de	 gör	 en	 spädningsserie	 och	 blandar	 några	
lösningar.	 Resultatet	 blir	 en	 enkelt	 avläsningsbar	 serie	 med	 olika	 starkt	 färgade	
lösningar.	 Samtidigt	 som	 studenten	 utför	 protokollet	 observeras	 studenten	 av	 en	
kurskamrat	som	agerar	spotter	och	i	ett	protokoll	noterar	ovanor	såsom	att	 lämna	rör	
och	lådor	med	öppna	lock,	inte	använda	handskar	när	så	är	nödvändigt,	ta	på	kroppen	
eller	 andra	 ytor	 med	 handskar	 och	 så	 vidare.	 Efter	 genomförd	 spotterlabb	 lämnar	
studenten	sedan	2017	in	en	självvärdering	(se	appendix	1	för	nuvarande	självvärdering)	
med	spotterns	protokoll	och	reflektionsfrågor	rörande	det	egna	labbandet.	
	
Under	 VT	 2017	 introducerade	 Tove	 tillsammans	 med	 berörda	 lärare	 så	 kallade	
spottermoment	 på	 två	 befintliga	 labbar	 på	 kurserna	 NBIA23	 (termin	 2)	 och	 NBIC52	
(termin	4).	Under	dessa	labbar	utför	studenterna	självständigt	en	del	av	labben	medan	
en	 kurskamrat	 agerar	 spotter	 och	 noterar	 ovanor	 i	 ett	 protokoll	 liknande	 det	 som	
används	vid	spotterlabben.	En	liknandet	självvärdering	som	för	spotterlabben	fylls	i	och	
lämnas	in	efter	laborationen	utöver	labbarnas	vanliga	labbrapporter.	
	
Berörda	studentgrupper	
Studenter	 på	 en	 rad	 olika	 utbildningsprogram	 berörs	 av	 spotterlabben	 och/eller	
spottermoment.	 NBIA24	 läses	 av	 studenter	 på	 Biologi-programmet,	 KB	 samt	
ämneslärarstudenter	med	inriktning	mot	gymnasiet	respektive	högstadiet.	NBIA23	läses	
av	 samma	 studenter	 och	 dessutom	 studenterna	 på	 TB.	 NBIC52	 läses	 av	 studenter	 på	
Biologi-programmet,	 KB,	 ämneslärarstudenter	 med	 inriktning	 mot	 gymnasiet	 samt	 är	
valfri	 kurs	 för	 studenter	 på	 Kemi-programmet.	 Dessutom	 kan	 kurserna	 läsas	 som	
fristående	kurser.	
	
Målsättning	med	projektet	
I	 detta	 PUG-projekt	 ville	 Tove	 Bjerg	 och	 jag	 formalisera	 och	 vidareutveckla	
spotterlabbarna.	 Vi	 ville	 inkorporera	 återkommande	 spottermoment	 under	 hela	
utbildningstiden	 på	 Biologi-programmet.	 Vidare	 ville	 vi	 formalisera	 dokumentationen	
för	 spotterlabben	 och	 –momenten	 för	 att	 underlätta	 möjligheterna	 att	 följa	
progressionen	 i	 laborationsfärdigheter,	både	 för	 student	och	 för	 lärare.	Avslutningsvis	
ville	 jag	 analysera	 denna	 dokumentation	 för	 att	 undersöka	 studenternas	 progression	
och	 eventuella	 skillnader	 mellan	 olika	 studentgrupper.	 På	 grund	 av	 förändrade	
arbetsuppgifter	kunde	Tove	inte	delta	så	mycket	i	projektet	varför	jag,	med	god	hjälp	av	
undervisande	doktorander,	i	huvudsak	utförde	projektet.	
	
	



Nya	insatser	inom	projektet	
Utveckling	av	spotterlabb	och	-moment	
Till	 befintliga	 självvärderingsprotoll	 på	NBIA24,	NBIA23	 och	NBIC52	 lades	 en	 del	 där	
studenterna	får	gradera	sin	kontroll	och	sin	skicklighet	som	laborant	på	en	skala	från	1	–	
10.	De	ovanor	som	spottrarna	skulle	dokumentera	modifierades	också	något	baserat	på	
tidigare	 års	 erfarenheter.	 I	 detta	 arbete	 hade	 jag	 god	 hjälp	 av	 Tove	 Bjerg,	 Maria	
Lundström	och	Martin	Brengdahl	som	ansvarat	för	spotterlabbar/-moment	på	labb.	Till	
självvärderingen	lades	också	en	sektion	där	studenterna	ger	tillåtelse	till	min	analys	av	
resultaten	 eller	 har	 möjlighet	 att	 avböja	 deltagande	 om	 de	 så	 önskar.	 Resultat	 från	
studenter	 som	avböjer	deltagande	utesluts	 från	 samtliga	kurser	även	om	de	på	någon	
skulle	 ha	 gett	 tillåtelse.	 Nuvarande	 självvärderingsprotokoll	 för	 NBIA24	 återfinns	 i	
Appendix	1.	
	
Två	 nya	 spottermoment	 utvecklades	 också	 inom	 ramen	 för	 PUG-projektet.	 Martin	
Brengdahl	ansvarade	för	att	utveckla	ett	spottermoment	för	kursen	NBIB48	på	termin	3	
och	ett	 spottermoment	 inkorporerades	också,	med	hjälp	av	Andrey	Höglund,	på	en	av	
labbarna	 på	 den	 valfria	 fördjupningskursen	 NBIC47	 på	 termin	 5.	 Båda	 dessa	
spottermoment	var	i	upplägg	baserade	på	tidigare	förekommande	spottermoment,	men	
anpassades	efter	respektive	kurs'	 laboration.	Spotterprotokollet	 för	NBIC47	översattes	
till	engelska	då	det	årligen	är	utbytesstudenter	som	läser	denna	kurs.	
	
Spotterlabbens/-momentens	genomförande	
Spotterlabben	 på	 NBIA24	 på	 termin	 2	 är	 en	 dedikerad	 spotterlabb	 där	 samtliga	
studenter	 genomför	 samma	 protokoll.	 Inför	 spotterlabben	 hålls	 en	 föreläsning	 som	
presenterar	vad	kvalitativt	labbarbete	innebär	(ekonomiskt,	effektivt,	ergonomiskt)	och	
varför	det	är	viktigt.	På	föreläsningen	gås	det	även	igenom	hur	olika	typer	av	biologiskt	
material	 skiljer	 sig	 åt	 och	 vilka	 konsekvenser	 det	 får	 för	 hur	 man	 arbetar	 på	 labb.	
Studenterna	 uppmanas	 därefter	 förbereda	 sig	 inför	 labben	 och	 de	 är	 välkomna	 att	
besöka	 labbsalen	 och	 bekanta	 sig	med	 var	 de	hittar	 utrustning	 inför	 labben.	 På	 själva	
labben	 jobbar	studenterna	i	par	där	den	ena	är	laborant	och	den	andra	agerar	spotter.	
Laboranten	 ansvarar	 självständigt	 för	 att	 genomföra	 protokollet	 inklusive	 att	 i	många	
fall	välja	och	ta	fram	lämplig	utrustning	(viss	utrustning	finns	framtagen).	Studenterna	
byter	sedan	så	att	båda	får	agera	både	laborant	och	spotter.		
	
Utöver	 spotterlabben	 på	 NBIA24	 förekommer	 nu	 även	 spottermoment	 på	 ytterligare	
fyra	kurser.	Spottermomenten	innebär	att	studenterna	utför	ett	befintligt	labbprotokoll,	
men	 att	 en	 student	 har	 enskilt	 ansvar	 för	 att	 utföra	 labben,	 medan	 dess	 labbkamrat	
agerar	 spotter.	 Spottern	 ska	 under	 laborationen	 inte	 hjälpa	 laboranten	 med	 vare	 sig	
handräckning	eller	svara	på	frågor.	På	spottermomenten	kommer	studenterna	att	utföra	
olika	arbetsuppgifter,	ibland	enligt	egen	vald	indelning,	ibland	enligt	förvald	indelning.	I	
vissa	fall	får	studenterna	själva	välja	vem	som	ska	göra	vad,	ibland	tilldelas	de	uppgifter	
först	vid	laborationstillfället,	varvid	samtliga	studenter	behöver	vara	förberedda	på	att	
självständigt	 kunna	 genomföra	 samtliga	 delar	 av	 laborationen.	 På	 de	 kurser	 där	
spottermoment	 ingår	 informerar	kursansvarig	 lärare	om	detta	vid	kursens	början	och	
laborationsansvariga	 vid	 det	 labbtillfälle	 som	 kommer	 före	 spottermomentet.	 Detta	
gynnar	att	studenterna	kommer	väl	förberedda	till	spottermomentstillfällena.		
	
Efter	både	spotterlabb	och	–moment	gör	studenterna	en	enskild	självvärdering	där	de	
utvärderar	 hur	 förberedelser	 och	 laboration	 har	 gått.	 De	 går	 tillbaka	 till	 sin	 senaste	



självvvärdering	(om	sådan	finns)	för	att	se	vad	de	ville	förbättra	då	och	de	identifierar	
vad	de	behöver	jobba	vidare	med	i	framtiden.	Självvärderingen	lämnas	in	via	Lisam	och	
är	(på	de	flesta	kurser)	obligatorisk	för	att	få	studiepoäng	för	labbdelen	av	kursen.	
	
Spottermoment	 förekommer	numera	på	kurserna	NBIA23	(termin	2,	BIO,	KB,	TB	samt	
ämneslärare),	NBIB48	(termin	3,	BIO	samt	ämneslärare	för	gymnasiet),	NBIC52	(termin	
4,	BIO,	KB,	KEM	[valbar]	samt	ämneslärare	för	gymnasiet)	och	NBIC47	(valbar	kurs	på	
termin	5,	BIO	samt	KB).	NBIC47	gick	dock	för	sista	gången	under	HT	2018.	Studenter	på	
kandidatprogrammen	 i	 biologi,	 KBnv	 och	 ämneslärarprogrammet	 i	 Biologi	 för	
gymnasiet	kommer	därigenom	att	vid	återkommande	tillfällen	under	hela	utbildningen	
att	utvärdera	sitt	arbete	på	labb	och	sin	progression	som	laboranter.	
	
Datainsamling	och	analys	
Spotterlabbs/-momentsdata	 från	 labbar	 från	 VT	 2017	 till	 VT	 2019	 samlades	 in	 för	
analys.	 Utöver	 data	 från	 spotterprotokollen	 inkluderades	 även	 data	 på	
utbildningsprogram	 (Biologi,	 KB,	 TB,	 Kemi,	 ämneslärare	 gymnasiet,	 ämneslärare	 7-9;	
studenter	som	läste	 fristående	kurs	och	utbytesstudenter	utelämnades	 i	de	allra	 flesta	
fall	 från	analyserna)	och	kön	(av	mig	upplevt	kön	baserat	på	namn	eller	utseende).	De	
frisvar	som	getts	i	självvärderingarna	har	av	tidsskäl	inte	kunnat	utvärderas.	
	
De	 data	 som	 i	 första	 hand	 har	 analyserats	 har	 varit	 den	 egenuppskattade	 kontrollen	
under	 det	 laborativa	momentet	 och	 den	 egenuppskattade	 skickligheten	 som	 laborant.	
Dessa	uppskattningar	 finns	tillgängliga	 från	2018	och	2019.	Utöver	dessa	har	analyser	
gjorts	av	hur	ofta	laboranten	bett	om	hjälp	samt	kategorin	”ovanor”	som	summerar	de	
olika	ovanor	som	har	noterats	i	spotterprotokollet.	Då	de	laborativa	moment	som	utförs	
av	 olika	 studenter	 skiljer	 sig	 åt	 kan	 dessa	 kategorier	 endast	 approximativt	 jämföras	
mellan	kurser	samt	inom	andra	kurser	än	NBIA24.		
	
Resultaten	 har	 analyserats	 med	 GLM	 där	 program	 och	 kön	 ingått	 som	 fixa	 effekter.	
Studenternas	 turordning	har	 inkluderats	 som	en	 fix	 effekt,	men	endast	visat	 sig	ha	en	
signifikant	 effekt	 under	 den	 första	 spotterlabben	 där	 båda	 studenterna	 utför	 samma	
moment.	Kategorierna	”hjälp”	och	”ovanor”	verkar	således	 inte	påverkas	signifikant	av	
vilka	laborationsmoment	studenterna	utför.	
	
Analyser	av	enskilda	parametrar	har	även	gjorts	med	hjälp	av	ANOVA,	t-test,	Wilcoxon	
rank	 sum	 test,	 och	 korrelationstest.	 Majoriteten	 av	 analyserna	 har	 gjort	 i	 R,	 med	
undantag	 av	 One-Way	 Repeated	 Measures	 ANOVA	 som	 utförts	 online	
(https://www.socscistatistics.com/tests/anovarepeated/default.aspx).		
	
	
Resultat	av	dataanalys	
	
NBIA24	
De	tre	utbildningsprogrammen	Biologi,	KB	och	ämneslärare	för	gymnasiet	analyserades	
för	 den	 första	 spotterlabben	 (termin	 2),	 på	 NBIA24.	 Kursen	 läses	 dessutom	 av	
ämneslärare	 för	 högstadiet,	 men	 dessa	 studenter,	 liksom	 fristående	 kursstudenter	
uteslöts	från	analyserna	då	enbart	ett	fåtal	studenter	förekom	i	dessa	kategorier.	
	



Självupplevd	kontroll	och	självupplevd	skicklighet	på	var	starkt	korrelerade	(c	=	0.77,	p	
<	 0.001).	 Inga	 skillnader	mellan	 program	 kunde	 detekteras	 i	 självskattningarna,	 men	
både	kön	och	turordning	påverkade	självskattningarna	signifikant	(p	<	0,05	respektive	p	
<	0,01).	Manliga	studenter	självskattade	både	kontroll	och	skicklighet	högre	än	kvinnliga	
studenter	 (kontroll	 manlig	 =	 7,5,	 skicklighet	 manlig	 =	 6,8,	 kontroll	 kvinnlig	 =	 6,8,	
skicklighet	 kvinnlig	 6,2	 oberoende	 av	 ordning)	 och	 de	 studenter	 som	 labbade	 sist	
självskattade	kontroll	och	skicklighet	högre	än	de	som	labbade	först	(kontroll	först	=	6,7,	
skicklighet	först	=	5,9,	kontroll	sist	=	7,5,	skicklighet	sist=	7,1,	oberoende	av	kön).		

	
	
Effekten	av	 turordning	var	en	konsekvens	av	att	 studenter	som	 labbade	 först	hade	en	
större	mängd	”ovanor”	än	studenter	som	labbade	sist	(först	=	7,8	respektive	sist	=	4,3	
oberoende	 av	 kön).	 De	 studenter	 som	 inledde	 som	 spotter	 kunde	 genom	 sitt	 aktiva	
observerande	 sedan	 själva	 undvika	 att	 göra	 samma	 misstag.	 Manliga	 studenter	
uppvisade	en	större	skillnad	mellan	resultaten	som	förstelaborant	och	sistelaborant	än	
kvinliga	 studenter.	 Någon	 liknande	 förklaring	 kunde	 inte	 ges	 till	 könsskillnadena	 där	
manliga	 studenter,	 trots	 högre	 självskattning,	också	 hade	 fler	 ”ovanor”	 (manliga	 =	6.8	
respektive	 kvinnliga	 =	 6,2,	 oberoende	 av	 ordning).	 Den	 enda	 kategori	 där	 kvinnor	
konsekvent	 fick	 fler	 noteringar	 i	 protokollet	 än	män	 var	 i	 kategorin	 ”hjälp”.	Kvinnliga	
studenter	 frågade	 spottern	 signifikant	 mer	 om	 hjälp	 än	 manliga	 studenter,	 oavsett	
turordning	vilket	sannolikt	också	avspeglas	i	självskattningen.	
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NBIA23	
Kursen	 NBIA23	 läses	 av	 studenter	 på	 Biologi-programmet,	 KB,	 TB	 och	 de	 två	
ämneslärarprogrammen,	 i	 huvudsak	 av	 studenter	 på	 termin	 2.	 Liksom	 för	 NBIA24	
uteslöts	de	små	kategorierna	ämneslärare	 för	högstadiet	och	 fristående	kursare.	Av	de	
analyserade	studentgrupperna	har	studenterna	på	TB-programmet	inte	läst	NBIA24	och	
de	har	därmed	inte	gjort	spotterlabben	på	den	kursen.	
	
För	 självskattningen	av	både	kontroll	och	 skicklighet	 (återigen	 starkt	korrelerade;	 c	 =	
0.762,	 p	 <	 0.001)	 bidrog	 både	 kön	 och	utbildningsprogram	 signifikant	 till	 att	 förklara	
skillnader.	 Manliga	 studenter	 självskattade	 återigen	 sin	 förmåga	 högre	 än	 kvinnliga	
studenter	(kontroll	p	<	0,01,	skicklighet	p	<	0,05)	återigen	trots	signifikant	fler	”ovanor	
(”ovanor”	 p	<	 0,01).	 För	KB-studenter	hade	 dock	manliga	 studenter	 färre	 ”ovanor”	 än	
kvinnliga	 studenter.	 Kvinnliga	 studenter	 (förutom	 på	 TB-programmet)	 tenderade	 att	
fortsatt	 fråga	 om	 hjälp	 i	 högre	 utsträckning	 än	 manliga	 studenter,	 men	 inte	 i	 en	
signifikant	utsträckning	(hjälp	p	=	0,06).	
	

	
Kvinnliga,	men	inte	manliga,	KB-studenter	självskattade	sin	kontroll	högre	än	studenter	
på	de	andra	programmen	(p	<	0,01),	och	båda	könen	självskattade	sin	skicklighet	högre	
än	 studenter	 på	 övriga	 program	 (p	 <	 0,05).	 Manliga	 TB-studenter	 självskattade	 sin	
kontroll	 lägst	 av	 de	 olika	 programmen	och	 sin	 skicklighet	 näst	 lägst.	 Så	 var	 dock	 inte	
fallet	för	kvinnliga	TB-studenter,	som	hade	näst	högst	självskattningar	för	både	kontroll	
och	 skicklighet	 varför	 TB-studenter	 generellt	 inte	 hade	 några	 signifikant	 skilda	
självskattningar.	 TB-studenter	 hade	 dock	 signifikant	 fler	 ”ovanor”	 än	 studenter	 på	
övriga	 program	 (p	 <	 0,01)	 vilket	 i	 första	 hand	 orsakades	 av	 de	 manliga	 studenterna	
(”ovanor”	kvinnliga	TB-studenter	=	3,8,	manliga	TB-studenter	=	6,9).	
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NBIB48	
Endast	 studenter	på	Biologiprogrammet	och	på	ämneslärarprogrammet	 för	gymnasiet	
läser	 kursen	 NBIB48.	 Denna	 läses	 på	 termin	 3	 av	 biologerna	 men	 senare	 av	
lärarstudenterna	(termin	9).	Från	denna	kurs	har	endast	data	från	35	studenter	kunnat	
analyseras	 (27	 biologer	och	8	 lärarstudenter)	varför	 data	 endast	har	 analyserats	med	
avseende	på	könseffekter.		
	
Den	självupplevda	kontrollen	och	skickligheten	var	återigen	starkt	korrelerade	(c	=	0.86,	
p	 <	 0.001),	 men	 endast	 för	 kontroll	 hade	 manliga	 studenter	 en	 signifikant	 högre	
självskattning	 (t-test,	 t	 =	 -2,169,	 p	 <	 0,05).	 För	 självskattad	 skicklighet	 fanns	 ingen	
signifikant	skillnad	(t-test,	p	=	0,162).	Detta	återspeglade	sig	också	i	antal	”ovanor”	och	i	
kategorin	 ”hjälp”	 där	 inga	 signifikanta	 skillnader	 förekom	 (t-test,	 ”ovanor”	 p	 =	 0,207,	
hjälp	p	=	0,767).	
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NBIC52	
Studenter	 på	 Biologiprogrammet,	 KB	 och	 ämneslärarprogrammet	 för	 gymnasiet	 läser	
kursen	NBIC52	under	termin	4	(senare	för	ämneslärarprogrammet).	Kursen	är	valfri	för	
studenter	 på	 Kemiprogrammet.	 Endast	 studenter	 på	 Biologiprogrammet	 och	 KB	 har	
analyserats	 då	 endast	 dessa	 program	 har	 tillräckligt	med	 data	 för	 att	 analysera	 både	
köns-	och	program-effekter.	
	
Även	 här	 var	 självupplevd	 kontroll	 och	 skicklighet	 starkt	 korrelerade	 (c	 =	 0.64,	 p	 <	
0.001).	Den	 självupplevda	 kontrollen	 och	 skickligheten	 var	 högre	 för	KB-studenter	 än	
för	Biologistudenter	 (kontroll	 p	 <	 0,05,	 skicklighet	 p	<	 0,05),	men	 för	 båda	 självskatt-
ningarna	 fanns	 inga	 signifikanta	 skillnader	 mellan	 manliga	 och	 kvinnliga	 studenter	
(kontroll	 p	 =	 0,143,	 skicklighet	 p	 =	 0,230).	 Inte	 heller	 för	 kategorierna	 ”hjälp”	 och	
”ovanor”	förekom	skillnader	mellan	studenter	av	olika	kön	(hjälp	p	=	0,451,	”ovanor”	p	=	
0,104).	Biologistudenter	noterades	för	ett	högre	antal	”ovanor”	och	bad	oftare	om	hjälp	
än	KB-studenter	(hjälp	p	<	0,05,	”ovanor”	p	<	0,05).	
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När	 enbart	 skillnader	 mellan	 olika	 program	 (oberoende	 av	 kön)	 analyserades	 för	
samtliga	program	på	kursen	självskattade	studenter	på	ämneslärarprogrammet	både	sin	
kontroll	 lägre	 än	 studenter	 på	 KB-programmet	 (p	 <	 0,05).	 Studenter	 på	 Kemi-
programmet,	 som	 inte	 hade	 deltagit	 tidigare	 i	 spotterlab	 eller	 –moment,	 självskattade	
sin	skicklighet	lägre	än	studenter	på	KB-programmet	(p	<	0,05).	Kemistudenterna	hade	
också	signifikant	fler	”ovanor”	än	studenter	på	samtliga	övriga	program.	Kemistudenter-
na	var	också	mer	benägna	att	be	om	hjälp	än	Biologi-	och	KB-studenter.	
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NBIC47	
För	 den	 valfria	 kursen	 NBIC47	 på	 termin	 5	 fanns	 endast	 data	 från	 12	 studenter	 (7	
biologer,	 2	 KB-studenter	 och	 tre	 utbytesstudenter)	 varför	 samtliga	 data	 analyserades	
och	 endast	 med	 avseende	 på	 kön.	 Inga	 signifikanta	 skillnader	 kunde	 detekteras	 med	
avseende	på	självskattning	i	vare	sig	kontroll	eller	skicklighet	(Wilcoxon	test,	kontroll	p	
=	0.566,	skicklighet	p	=	0.624).	Antal	 ”ovanor”	och	”hjälp”	skilde	 inte	heller	signifikant	
mellan	studenter	av	olika	kön	(Wilcoxon	test,	”ovanor”	p	=	0.157,	hjälp	p=	0.405).	

	
	
Progression	under	programmet	
Data	 för	 22	 studenter	 (15	 kvinliga	 och	 7	 manliga)	 på	 Biologi-programmet	 fanns	
tillgängliga	 för	 samtliga	 fyra	 obligatoriska	 kurser	 (NBIA24,	 NBIA23,	 NBIB48	 och	
NBIC52).	Detta	gjorde	att	studenternas	progression	kunde	följas	genom	större	delen	av	
deras	utbildning.	
	
Inga	 signifikanta	 skillnader	 mellan	 i	 vilken	 utsträckning	 studenterna	 bad	 om	 hjälp	
kunde	detekteras	under	utbildningens	gång	(One-Way	Repeated	Measures	ANOVA,	p	=	
0,375).	 Antalet	 ”ovanor”	 minskade	 dock	 (p	 <	 0,001)	 framför	 allt	 mellan	 NBIA24	 och	
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NBIA23,	 men	 också	 ytterligare	 till	 NBIC52,	 det	 sista	 spottermomentet.	

	
	
Både	den	självskattade	kontrollen	(p	<	0,001)	och	skickligheten	(p	<	0,001)	ökade	under	
utbildningens	 gång.	 De	 signifikanta	 förändringarna	 i	 antal	 ”ovanor”	 och	 självskattad	
kontroll	 och	 skicklighet	 drevs	 i	 första	 hand	 av	 förändringar	 inom	 gruppen	 kvinnliga	
studenter.		
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Studentprogressionen	 var	 märkbar	 både	 inom	 studentgruppen	 och	 i	 de	 enskilda	
studenternas	utveckling,	framför	allt	inom	självskattningarna.	

	
	
	
		
De	 könsskillnader	 som	 kunde	 detekteras	 under	 de	 tidigare	 kurserna	 hade	 utjämnats	
under	 senare	 kurser.	 I	 den	 grupp	 studenter	 som	kunde	 följas	 under	 de	 fyra	 kurserna	
självskattade	de	kvinnliga	studenterna	sin	skicklighet	högre	under	den	sista	kursen	än	
vad	de	manliga	studenterna	gjorde.	
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Biologistudenter,	 KB-studenter	 och	 vissa	 ämneslärarstudenter	 kunde	 följas	 över	 tre	
kurser.	 I	 denna	 grupp	 studenter	 minskade	 studenternas	 behov	 av	 att	 fråga	 om	 hjälp	
signifikant	 under	 utbildningen	 (p	 <	 0,05),	 liksom	 studenternas	 antal	 ”ovanor”	 (p	 <	
0,001).	Både	den	självskattade	kontrollen	(p	<	0,05)	och	skickligheten	(p	<	0,001)	ökade	
samtidigt.	

	

	
	
	
Slutsatser	från	spotterlabbsanalyser	
• Aktivt	 observerande	 är	 en	 effektiv	 lärandeform.	 Studenter	 som	 har	 agerat	 spotter	

har	färre	ovanor	än	studenter	som	inte	har	gjort	det.	Effekten	var	endast	signifikant	
där	studenterna	utförde	samma	moment,	men	liknande	effekter	kunde	anas	även	på	
andra	kurser	och	blir	sannolikt	signifikanta	i	ett	större	dataset.	

• Kvinnliga	studenter	upplever	initialt	ett	lägre	självförtroende	till	sin	egen	förmåga	–	
de	 frågar	 oftare	 om	 hjälp	 och	 de	 skattar	 sin	 kontroll	 och	 skicklighet	 lägre	 än	 vad	
manliga	 studenter	 gör,	 trots	 att	 de	 tenderar	 att	 ha	 färre	 ”ovanor”	 än	 manliga	
studenter.	
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• Med	 tiden	 upphör	 könsskillnaderna.	 Kvinnliga	 studenter	 kommer	 ikapp	 manliga	
studenter.	En	orsak	 till	detta	kan	vara	att	det	har	 funnits	större	möjligheter	 för	de	
kvinnliga	studenterna	att	skatta	sig	själva	högre.	En	student	som	skattat	sin	förmåga	
till	10	kan	inte	höja	sig	ytterligare.	Det	är	därför	oklart	om	studenterna	vid	slutet	av	
utbildningen	verkligen	har	liknande	självförtroende	eller	om	de	manliga	studenterna	
enbart	 har	 ”slagit	 i	 taget”	 för	 poängsättningen.	 Klart	 är	 dock	 att	 de	 kvinnliga	
studenternas	självförtroende	har	stigit.	

• Studenter	 på	 olika	 program	har	 i	 viss	grad	 olika	 förmågor	och	 självförtroende.	Då	
KB-programmet	har	högre	 intagningspoäng	än	Biologiprogrammet	kan	 skillnader	 i	
självskattning	 delvis	 bero	 på	 tidigare	 etablerad	 självkänsla	 med	 avseende	 på	 den	
egna	förmågan.	Antalet	”ovanor”	vid	spottermomenten	kan	dock	också	ha	vägt	in.	

• Spotterlabbarna	har	en	positiv	effekt	på	studenternas	 färdigheter.	 Inte	bara	kan	en	
progression	ses	ett	minskat	antal	”ovanor”	under	utbildningens	gång.	Studenter	som	
tidigare	inte	har	genomfört	spotterlabb	och	–moment	har	ett	högre	antal	”ovanor”	än	
studenter	 som	 har	 haft	 spotterlabb	 och	 –moment	 tidigare.	 Avsaknad	 av	 tidigare	
spotterlabbar	och	–moment	sänker	dock	inte	den	självskattade	förmågan.	

	
Insikter	från	projektet	
Spottermoment	 är	 ett	 användbart	 pedagogiskt	 upplägg	 för	 moment	 där	 studenter	
behöver	träna	att	självständigt	utföra	uppgifter	av	en	typ	som	ändå	kräver	ett	visst	mått	
av	övervakning,	till	exempel	att	systematiskt	följa	ett	laborativt	protokoll	med	viss	grad	
av	 noggrannhet.	Normalt	 arbetar	 studenter	 på	 labbar	 i	 par	 eller	 i	minde	 grupper.	Det	
innebär	 att	 studenterna	 aldrig	 tränas	 i	 självständigt	 ansvar.	Det	 finns	 alltid	 någon	 att	
fråga,	 det	 finns	 alltid	 någon	 som	 kan	 hjälpa	 till	 att	 hålla,	 hämta,	 öppna,	 stänga…	 Så	
kommer	 inte	 fallet	att	vara	ute	 i	arbetslivet.	Med	ett	spotterupplägg	tvingas	studenten	
självständigt	 att	 ta	 ansvar	 för	 labbandet	 och	 de	 situationer	 där	 en	 hjälpande	 hand	
behövs	 kommer	 att	 uppdagas.	 Upplägget	 gör	också	 att	 varje	 student	 får	möjlighet	 att	
labba	 självständigt	 utan	 att	 extra	 tid	 och	 resurser	 behöver	 användas.	 Insikten	 om	det	
egna	 ansvaret	 och	 i	 viss	 mån	 även	 risken	 att	 framstå	 i	 dålig	 dager	 inför	 sina	
kurskamrater	 gör	 att	 studenter	 på	 det	 stora	 hela	 kommer	 till	 labbar	 med	
spottermoment	mer	förberedda	och	bättre	pålästa	än	inför	labbar	utan	spottermoment.	
	
Spottermoment	utgör	också	ett	bra	sätt	att	göra	studenter	mer	medvetna	om	oönskade	
beteenden.	 Detta	 är	 av	 speciell	 vikt	 för	 moment	 där	 renlighet	 är	 viktig	 och	
kontamination	 behöver	 undvikas.	 Med	 hjälp	 av	 spotterns	 observationer	 synliggörs	
omedvetna	beteenden,	till	exempel	att	vidröra	den	egna	kroppen.	Genom	att	identifiera	
omedvetna	beteenden	hos	en	studiekamrat	blir	studenten	också	mer	medveten	om	det	
egna	 beteendet.	 Med	 återkommande	 spottermoment	 under	 utbildningen	 vaknar	 hos	
vissa	studenter	en	tävlingsdjävul	och	de	tävlar	mot	sig	själva	om	att	kunna	genomföra	
hela	 labbar	 utan	 att	 få	 några	 streck	 i	 protokollet,	 dvs	 de	 anstränger	 sig	 att	minimera	
oönskade	beteenden.	
	
Spottermoment	 kan	 införas	 på	 en	 rad	 olika	 typer	 av	 labbar.	 Studenterna	 på	
biologiprogrammet	 stöter	 på	 spottermoment	 på	 kurser	 i	 mikrobiologi	 (NBIA23),	
botanik	(NBIB48)	och	molekylärgenetik	(NBIC52,	NBIC47),	men	alla	typer	av	labbar	där	
ett	protokoll	ska	följas	kan	i	princip	användas	för	spottermoment.	På	NBIA24	(genetik)	
introduceras	konceptet	med	en	dedikerad	spotterlabb.	Detta	är	 inte	nödvändigt	 för	att	
spottermoment	 ska	 kunna	 användas	 på	 andra	 kurser,	 men	 är	 att	 rekommendera	 då	
spotterlabben	 på	 ett	 pedagogiskt	 sätt	 synliggör	 för	 studenterna	 nyttan	 av	 att	 bli	



observerad	av	en	spotter.	I	spotterlabben	kan	man	inkludera	koncept	som	man	vill	göra	
studenterna	uppmärksamma	på.	Till	exempel	 ingår	att	 tina	en	 frusen	 lösning.	Efter	15	
minuters	väntan	på	att	den	usla	lösningen	ska	tina	är	det	självklart	för	studenten	att	det	
är	 bra	 att	 ha	 framförhållning	 till	 exempel	 när	 det	 gäller	 att	 tina	 lösningar.	 För	
dedikerade	spotterlabbar	bör	man	avsätta	gott	om	tid.	Att	bli	minutiöst	observerad	i	sitt	
labbande,	 och	 få	 sina	 misstag	 dokumenterade,	 upplevs	 av	 många	 studenter	 som	
stressande	och	att	lägga	tidspress	till	det	skulle	ge	onödig	extra	stress.	
	
Naturligtvis	 kommer	 intresserade	 lärare	 att	 underlätta	 införandet	 spottermoment	 på	
kurser	även	om	momentet	som	sådant	inte	behöver	betyda	extra	tid	eller	resurser	från	
ansvarig	 lärare.	 När	 spottermoment	 ska	 införas	 på	 labbar	 har	 man	 god	 hjälp	 av	
diskussioner	med	en	 lärare	som	undervisat	momentet	och	vet	vad	som	kan	hända.	En	
lärare	med	erfarenhet	av	att	undervisa	på	kursen	kan	hjälpa	till	med	att	identifiera	ett	
lämpligt	 labbtillfälle,	 lämplig	 uppdelning	 av	 arbetsuppgifter	 under	 momentet	 och	
lämpliga	observationspunkter	för	spotterprotokollet.		
	
Önskemål	för	framtiden	
• Inkorporerande	 av	 spottermoment	 på	 ytterligare	 kurser.	 Framför	 allt	 vore	 det	

önskvärt	att	inkorporera	spottermoment	på	kemikurser	under	termin	3	för	KB.	
• NBIC47	gick	sista	gången	under	VT	2018.	Det	är	därför	önskvärt	att	inkorporera	ett	

spottermoment	 i	kursens	efterträdare	och/eller	andra	biologikurser	och	kurser	 för	
Biologi	och	KB	under	termin	5.	

• Analys	 av	 självvärderingar	 är	 ett	 användbart	 verktyg	 för	 att	 få	 insikt	 i	 studenters	
progression	 under	 utbildningen.	 Dels	 den	 rena	 färdighetsprogressionen	 (även	 om	
denna	är	något	svårutvärderad),	dels	självkänslan	hos	studenterna.	Det	är	också	ett	
användbart	 verktyg	 för	 att	 identifiera	 studentgrupper	 där	 extra	 insatser	 kan	 vara	
viktiga.	Det	vore	därför	önskvärt	om	medel	kan	avsättas	för	fortsatt	dataanalys	och	
uppföljning	även	efter	att	PUG-projektet	avslutats.	

• De	 studenter	 som	 gjorde	 sina	 kandidatarbeten	 inom	 biologi	 under	 VT	 2019	
uppskattade	 att	 få	 återkoppling	 på	 resultatet	 av	 spotterlabbarna.	 Utöver	 det	 som	
nämns	 i	 punkten	 ovan	 är	 det	 således	 önskvärt	 att	 möjligheter	 ges	 för	 fortsatt	
återkoppling	 till	 medverkande	 studentgrupper.	 Dessutom	 är	 det	 önskvärt	 att	
möjligheter	ges	 till	 återkoppling	 till	de	grupper	 som	 inte	nåddes	under	VT	2019.	 I	
första	 hand	 då	 KB	 och	 ämneslärare	 mot	 gymnasiet	 som	 medverkat	 i	 ett	 flertal	
spottermoment.	

	
	
Jenny	Hagenblad		
Augusti	2019	


