
Spotterlab – svar på PUG:s standardfrågor 
 
• Kunde ni fullfölja projektet enligt den ursprungliga planen? 

Huvuddelarna av projektet genomfördes enligt plan, men vissa modifikationer fick göras. 
 

• Om inte – vad ändrade ni och varför? 
På grund av ändrade tjänstgöringsförhållanden kunde inte Tove Bjerg delta i projektet 
enligt plan varför jag fick överta dessa delar. Ett särskilt tack riktas till doktoranden 
Martin Brengdahl som tog ett stort ansvar för att införa och utveckla spottermoment på 
de kurser han undervisar på. Tiden har heller inte räckt till att skriva någon pedagogisk 
vetenskaplig artikel för att presentera resultaten, men jag hoppas kunna göra detta 
längre fram, kanske när ytterligare resultat har samlats in. 
 

• Ledde projektet till önskat resultat? 
Absolut! Spotterlabbarna/-momenten är en etablerad del i biologi-programmet och i viss 
mån även på KB-programmen. Utvärdering av spottrarnas dokumentation och 
laboranternas självvärdering visar på en ökad trygghet och skicklighet som laborant 
under utbildningens gång. 
 

• Om inte – vari består avvikelserna, och har ni några teorier om orsaken? 
 

• Kommer projektet att leva vidare, och i så fall hur? 
Spotterlabbarna/-momenten är integrerade delar i utbildningarna och kommer att 
fortsätta tillämpas. Förhoppningsvis kan ett spottermoment i fortsättningen 
inkorporeras i en eller flera valbara fördjupningskurser under termin 5. 
 

• Om inte – varför? 
Det är i dagsläget oklart i vilken mån de data spotterlabbarna genererar kommer att 
fortsätta att kunna utvärderas. Jag hade gärna sett att det fanns kontinuerlig finansiering 
för att avsätta tid för att också i framtiden utvärdera resultat samt att i en högre 
utsträckning läsa igenom och utvärdera de fritextsvar som studenterna ger i 
självvärderingen. Dessa har ännu inte analyserats till följd av tidsbrist. 
 

• Om ni fick börja om från början, finns det fallgropar som ni nu känner till och skulle 
försöka undvika, eller har ni fått andra insikter som kan vara av värde att föra vidare? 
Genomförandet har gått mycket bra, mycket tack vara det gedigna grundarbete som 
Tove Bjerg gjort med spotterlabben. Intresserade lärare på de kurser där spottermoment 
ska införas underlättar naturligtvis mycket. 
 

  



• Finns någon dokumentation om hur studenterna uppfattat projektet? 
Ja 
 

• Vad säger i så fall den? 
Den ursprungliga spotterlabben (NBIA26) har vid ett flertal tillfällen omnämnts positivt 
på LinTeks utvärderingar. Positiv återkoppling har också getts i självvärderingarna, till 
exempel från en utbytesstudent som tyckte det var positivt att ha fått reflektera över det 
egna labbandet. Jag har också fått positiv muntlig återkoppling från studenter. Den 
första spotterlabben omnämns med skräckblandad förtjusning som ”mycket värre än att 
skriva tenta”. Studenter har också berättat att de på andra labbar på utbildningen 
skämtsamt kan indikera att de sätter streck i ett protokoll (liknande så som de gör under 
spottermomenten) när deras labbkamrater gjort något tokigt. På NBIC52 kom studenter 
på kemiprogrammet till mig och berättade (och jag tyckte mig ana en ton av avundsjuka) 
att de hade hört att de andra studenterna hade fått ”träna på att labba” och de undrade 
om det skulle påverka deras möjligheter att klara de laborativa delarna av kursen.  
 

• Har ni presenterat projektet vid någon konferens eller på något annat sätt publicerat 
resultaten utanför LiU? 
Nej, men jag hoppas att tillfälle för detta kommer att uppstå. Tidsaspekten är för 
närvarande begränsande, men också min ovana i att presentera pedagogisk forskning.  
Under VT 2019 gjordes en presentation av befintliga resultat för de studenter som gjorde 
sitt kandidatarbete inom biologi. 
 

• Finns det någon dokumentation (t ex från en konferens) utöver den rapport som lämnas 
till PUG? 
Nej. Inte i dagsläget. 

 


