
Spotterlabb 
 
Jenny vill använda data från era spotterlabbar för att följa er utveckling som laboranter under 
utbildningen och vetenskapligt utvärdera effekten av spotterlabbarna. Dessa data kommer att 
användas för att förbättra framtida spotterlabbar och –moment. 
Vilket av följande två alternativ önskar du?  Nummer ____ 

1. Data från detta protokoll får lagras och användas i syfte att sammanställa information 
om utvecklingen av laboranter under utbildningen. Ditt namn kommer inte synas i 
statistiken, men Jenny kan följa enskilda personers progression. 
Även om du väljer denna punkt har du full rätt att ändra dig även efter kursens slut. Dina 
data kommer då avlägsnas ur statistiken. Du kan också när som helst begära att få reda 
på vilka data som lagras om dig. 
 

2. Data från detta protokoll får inte användas i annat syfte än att under denna kurs avgöra 
om momentet är godkänt. 

Oavsett vilket alternativ du väljer kommer du inför senare spotterlabbar kunna återgå till detta 
protokoll för att se både hur du utvecklas och vad du behöver arbeta med. Ditt val och resultaten 
från denna självvärdering kommer inte påverka betygsättningen på denna eller kommande kurser. 

 

Ditt namn och LiU-id  

Klass 

Var du laborant första eller andra omgången? 

 

 

Hur såg era förberedelser ut? Upptäckte du under labben att det var något ni missat? Hur löste du 
det? 

 

 

Era uträkningar 
Både uträkningen för tillverkning av stamlösningen och uträkningen för tillverkning av 
spädningsmediumet (brukslösningen) ska ingå. Samtliga uträkningar ska vara kompletta och tydligt 
förklarade, hoppa inte över steg i redovisningen, även att du anser att de är uppenbara. 

 

  



Laborantens ovanor 

Ovana Antal gånger 

Rör vid sin kropp med handskar.  
 

 

Rör vid mobil, anteckningar, penna, dator mm med handskar.   

Rör vid ytor (handtag, kranar, stolar mm) som nyttjas av personer utan 
handskar. 

 

Lämnar askar, påsar, burkar mm öppna i onödan.  

Lämnar provrörslock öppna i onödan. 
 

 

Laboranten frågar spottern om hjälp. 
 

 

Stoppar handskar i fickan eller på dylikt ställe där de kommer kontamineras.  

 

Utgör någon av ovanorna en risk för omgivningen  eller provets renhet? 

 

 

Anser du i efterhand att du bytte handskar ”lagom” ofta? Om inte, i vilken typ av situationer hade 
du gjort annorlunda idag? 

 

 

Under ”toabesöket”: Hanterade du följande skyddsutrustning så att du inte riskerade att 
kontaminera varken prov eller miljön utanför labbsalen? 

Labbrock  Ja Nej 

Handskar  Ja Nej 
 

Hur god kontroll upplevde du att du hade på situationen när du labbade? 

Ingen kontroll   Mycket god kontroll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



Hur skicklig upplevde du att du var i ditt arbete under laborationen?                 

Inte alls skicklig Mycket skicklig 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

   

Hur reagerade du på telefonen? Var det svårt/lätt att hantera situationen? 
 

 

Vilken var din största styrka under labbarbetet? 

 

 

Vad behöver du främst arbeta med i framtiden för att bli en skicklig laborant? Ge förslag på hur du 
ska göra för att minimera eventuella problem/dåliga vanor.  

 

 

 

 

 

Självvärderingen lämnas in på Lisam som enskild inlämning senast en vecka efter labben. 

 

 


