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Sammanfattning 
 
Inledning 
Människor lär sig olika och strävar oftast efter metoder och teorier där de kan lära sig 
snabbt och effektivt som möjligt. Idag finns det många lärstilsteorier som kan hjälpa med 
inlärningen.  Dunns, Kolbs, Honey & Mumfords och VARK är de mest kända 
lärstilsteorier. The Pharmacists´ Inventory of Learning Styles (PILS) är ett verktyg för 
apotekspraktiken och mäter studenternas inlärningsstilar samt hjälper till med 
diskussionen i praktiken mellan handledare och studenter i öppenvårdsapotek.  
 
Syfte 
Studiens syfte är att undersöka lärstilstestet ”The Pharmacists´ Inventory of Learning 
Styles (PILS)” med två frågeställningar som är i vilken omfattning lärstilstestet används i 
apotekspraktiken och hur lärstilstestet används av studenter och handledare. 
 
Metod 
Studien är kvantitativ och datainsamlingen gjordes med hjälp av digital enkät. Enkäten 
utfördes med hjälp av webbenkäters hemsida. Populationen som valdes var apotekar- och 
receptariestudenter från Umeå, Uppsala och Göteborgs universitet, Linnéuniversitet samt 
Karlstads universitet som var på praktik i öppenvårdsapotek och deras handledare. 
 
Resultat 
Enkäten skickades till 211 studenter och 206 handledare, totalt var det 149 som svarade 
på enkäten varav 19 exkluderades. Studiepopulationen bestod av 43 % handledare och 57 
% studenter. Populationens majoritet var kvinnor (90 %). Majoriteten av respondenterna 
kategoriserades som producenter och regissörer i PILS-testet. Studenter från Umeå 
universitet eller på Apotek Hjärtat genomförde PILS-testet i större utsträckning än andra. 
Resultatet visade även att PILS-testet hjälper till med handledningen i praktiken.  
 
Diskussion 
Resultatet tyder på att handledarna känner till PILS mer än vad studenterna gör, 
eftersom handledarna får information om det i deras handledarutbildning. Umeå 
studenter genomför PILS-testet på grund av att det ingår mer tydligt i kursen samt att fler 
Umeå studenter praktiserar på Apotek Hjärtat (co-varians). Majoriteten av 
respondenterna kategoriserades som producenter och regissörer där flera handledare 
kategoriserades som regissör och flera studenter kategoriserades som producent, medan 
få kategoriserades som entreprenör och kreatör, vilket motsvarar livets bild där 
handledare leder. Den ojämna populationen mellan könen och handledningserfarenheten 
gjorde att ett statistiskt resultat för dessa variabler inte kunde analyseras.  
 
Slutsats 
Utifrån studien kan det konkluderas att PILS-testet ger mer förståelse och bidrar till en 
bättre kommunikation och handledning mellan handledarna och studenterna. Lärstilar 
kan inte helt förklara en individ, däremot kan lärstilar ge förståelse om hur människorna 
tänker och initiera en diskussion om pedagogik.  
 
 
 
Nyckelord: PILS, apotekspraktik, lärstilar, enkät 
 
 

  



 

 

Förord 
 
 
 
Studien hade inte kunnat slutföras utan handledarna och studenternas svar på enkäten. 
Jag vill därför härmed tacka en och en för deras tid och energi som de har lagt på att 
besvara enkäten. 
 
Jag vill även tacka min handledare Andy Wallman som har varit ett STORT stöd för mig 
under hela arbetets gång. Utan hans kunskap, tålamod och goda råd hade inte arbetet 
varit möjlig.   
 
Vill även tacka min familj som har gett mig motivationen och stöden jag behövt, mina 
vänner som har stått ut med min frånvaro eftersom jag var fängslad i arbetet.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka mig själv, då arbetet har lärt mig sidor av mig själv som 
jag inte trodde fanns.   
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Introduktion 
Människor är olika både i utseende och beteende, detsamma gäller lärandet. 
Människorna strävar oftast efter metoder och teorier som lär dem bäst, eftersom det gör 
att människorna lär sig snabbare och kan spara tid. Alla har sitt eget sätt att lära sig nya 
saker. En lärstil för en person kan vara lärorik medan för en annan person kan det 
behövas en annan, för att få det effektiva lärandet. Lärarna i skolorna har olika metoder 
för att ge en lärorik lektion för eleverna. Lärarna både pratar och skriver på tavlan 
samtidigt som de hämtar saker för eleverna för att känna på.     
 

Farmaciutbildningar i Sverige 
I Sverige finns två nivåer på farmaciutbildningar; receptarieprogrammet (3år) som är på 
grundnivån och apotekarprogrammet (5år) som är på avancerad nivå. Apotekarexamen 
är på 300hp och är en masterexamen medan receptarieexamen är på 180hp och är en 
kandidatexamen. Båda programmen ges vid olika universitet runt om i landet. 
Receptarieprogrammet ges vid Uppsala, Umeå och Göteborg universitet samt 
Linnéuniversitet. Receptarieprogrammet har även funnits vid Malmö och Karlstads 
universitet dock tar inte Malmö in nya studenter för tillfälligt medan Karlstads universitet 
har lagt ner programmet. Apotekarprogrammet ges vid Uppsala, Umeå och Göteborgs 
universitet (1-9). 
 
Det finns även universitet som erbjuder distansutbildning (1,2,7), och Umeå universitet 
erbjuder en så kallad 3+2 utbildning, där studenter läser till kandidatexamen (receptarie, 
3år) och sedan kan studenten läsa vidare två år till masterexamen (apotekare, +2år) (1,2). 
Receptarieutbildningen ger en bred utbildning där studenter får lära sig allt från hur ett 
läkemedel fungerar i kroppen på molekylnivå till kundkontakten. Receptarieprogrammet 
består till största delen av kurser inom kemi, medicin, farmaci och farmakologi. Förutom 
det teoretiska momentet ingår även praktiska i form av laborationer och programmet 
avslutas med tio veckors praktik på öppenvårdsapotek. Den största delen av apotekets 
befattningar består av receptarier. Receptarier jobbar även inom läkemedelsindustrin och 
på myndigheter. En receptarie kan jobba i Sverige, Finland och Norge. Till skillnad från 
receptarieprogrammet som är grundläggande, har apotekarprogrammet kurser på 
avancerad nivå inom kemi, medicin, farmaci etc. Apotekarprogrammet har sammanlagt 
sex månaders praktik på öppenvårdsapotek. Förutom att apotekare jobbar inom 
forskning, hantering och utveckling av läkemedel, har apotekare mer ledande positioner 
än en receptarie, exempelvis projektledare. Apotekare kan jobba internationellt, och med 
en svensk apotekarexamen kan apotekare jobba inom EU (1,10).  
 

Apotekspraktik och lärstilstester 
Praktiken ger en möjlighet att tillämpa praktiska kunskaper. I farmaciutbildningen skall 
studenten sätta och prova sin teoretiska kunskap i praktiken för ett professionellt 
yrkesliv. Apotekspraktiken bidrar med bredare kunskap än vad teoretiska kunskaper 
erbjuder. Apotekspraktiken är en viktig kurs i farmaciutbildningen eftersom den 
sammansätter det teoretiska kunskaper med det praktiska. Syftet med praktiken är att ge 
erfarenhet av det praktiska arbetet genom rapportering, utbildning, 
informationsspridning och planläggning. Praktiken ger även kontakter i arbetslivet. 
Rollen för en farmaceut ändras ständigt, vilket leder till att farmaciutbildningarna måste 
utvecklas och förbättras för att förbereda studenten för sitt kommande yrkesliv. I 
praktiken har man olika aktiviteter som stödjer lärandet. Exempel på aktiviteterna kan 
vara seminarium, reflektiva diskussioner, studiebesök och inlämningsuppgifter. En viktig 
aktivitet i praktiken är reflektion som stödjer lärandet och ger mer förståelse. I praktiken 
har handledaren en stor roll i studentens lärande då han/hon är involverade i de flesta 
aktiviteter. Handledaren kan lära studenten att fatta beslut och lösa problem, medan 
studenten fokuserar på sin professionalism, därför är det viktigt med en utbildning för 
handledaren och ha en certifierad handledare. Idag används lärstilstestet för att starta en 
diskussion om lärandet mellan handledaren och studenten. Diskussionen går ut på att 
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handledaren får möjligheten att lära känna studenten bättre och därmed kan ge bättre 
lärningsaktiviteter. Diskussionen ger även handledaren en förebildlig karaktär för 
studenten och bidrar med förståelse om hur professionellt yrkeslivet är, vilket gör 
lärandet enklare (11). 
 

Apoteksverksamhet i Sverige 
Apoteket i Sverige var ett statligt monopol fram tills 2009 då det blev en omreglering. 
Med mer än 900 statliga apotek var Sverige det enda landet med apoteksmonopol i 
Europa. Vid omregleringen såldes mer än 500 apotek till andra aktörer. Apoteken började 
öppnas i både små och stora städer runt om i landet. Apotek Hjärtat, som sedan köptes av 
livsmedelskedjan Ica, och Kronans droghandel var de aktörer som köpte flest apotek vid 
omregleringen. År 2017 hade Apotek Hjärtat, Kronans Apotek och det statliga apoteket 
mer än 300 apotek var, vilket gör dem till största aktörer i Sverige. Förutom dessa tre 
aktörer har fler aktörer öppnat öppenvårdsapotek i Sverige. Lloyds Apotek, 
Apoteksgruppen och nätbaserade apoteket Apotea är andra aktörer som finns i Sverige. I 
början av 2017 hade Sverige knappt 1400 öppenvårdsapotek, en ökning på 50 % sedan 
omregleringen. Det gjorde att öppenvårdsapoteken fick flera öppna timmar och ökade 
antal tjänster rejält (12,13). Det finns flera jobbtjänster inom öppenvårdsapotek i Sverige. 
Förutom farmacevtens farmaceutiska tjänst, kan farmacevten utbilda sig vidare till flera 
tjänster som egenvårdsansvarig, handledare, varuansvarig, läkemedelsansvarig (LMA) 
och farmaciansvarig. Farmacevten kan även utbilda sig vidare till mer ledande roll som 
apotekschef, farmacichef och säljchef. Det är viktigt med utveckling för farmacevter för 
att försäkra kompetensen i apoteket. Kompetensutvecklingen startar från den roll 
farmacevten har, men även för att skapa större möjligheter till nya roller (14). 
 

Lärstilar generellt sätt 
Det finns flera lärstilsteorier idag som hjälper en med sin inlärning, och varje lärstil kan 
hjälpa till i olika miljöer, situationer med mera. Det kan vara för ett barn i skolan, en 
studerande i universitet eller för yrkesarbetande på en arbetsplats. De fyra mest kända 
lärstilsteorier/modeller är Dunns, Kolbs, Honey & Mumfords och VARK (15,16).  Rita och 
Kennet Dunn har forskat om inlärningsstilarna som är bäst för varje individ. Syftet med 
deras modell är att utgå ifrån vad personen är bra på, vilka styrkor personen har och vilka 
behov personen har. Modellen är indelad i fem faktorer och har tjugo element. 
 

 Miljöfaktorer – ljud, ljus, temperatur och möbler. 

 Emotionella/känslomässiga faktorer – motivation, anpassning, uthållighet och 
struktur. 

 Sociala faktorer – ensam, par, grupp, team, auktoritet och variation. 

 Fysiska faktorer – perceptuella preferenser (auditiv, visuell, taktil, kinestetisk) 
intag av mat, rörelse och tid på dagen. 

 Psykologiska faktorer – informationsbearbetning (holistisk, analytisk) tankestil 
(impulsiv, reflekterande) (17). 
 

Alan Mumford och Peter Honey avsikt är att eleverna skall bli skickliga på alla fyra delar 
av inlärningscykel. Till skillnad från Kolbs lärstil som frågar människorna hur de lär sig, 
studerar Honey & Mumford allmänna beteendemönster som skall leda till diskussion och 
förbättring. Sambandet mellan Kolbs inlärningsmetod och Honey & Mumfords 
inlärningsmetod är stark, eftersom de fyra inlärningsstilarna är kopplade till en omgjord 
version av Kolbs inlärningsmetod (16,18). VARK är lärstilsvägledning och står för, visual, 
aural, read/write och kinesthetic (visuellt, auditivt, läsning/skrivning och kinestetiskt). 
VARK bygger således på hur kunskap samlas in och används främst för studier för att 
hjälpa till att minnas (19,20). En annan typ av inlärning är inlärning människor inte 
tänker på, nämligen formellt, informellt och icke-formellt lärande. Inom skolan och 
universitet sker det formella lärandet genom undervisningssituationen. När lärandet sker 
spontant och oplanerat, genom exempelvis en konversation mellan två personer sker det 
informell inlärning. Icke-formellt lärande är det som sker på fritiden men i organiserade 
former. Praktik är en del av det icke-formella lärandet (21).  
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Enligt artikeln ”The science myths that will not die”, är det en myt att man lär sig genom 
lärstilar. Det står i artikeln att ”vad du föredrar är inte alltid bra eller rätt för dig”, vilket 
menas med att vi människor lär oss inte enbart via synen utan via hörseln och känseln. 
Studierna som artikeln tar upp visade det sig inte ge några positiva effekter på att lärstilar 
förbättrar lärandet, däremot lär man sig bäst genom en blandning av bilder och ord (22).   
 

Lärstilar enligt Kolb 
Enligt Kolbs teori om inlärningssätt finns två huvudaxlar för olika typer av lärande. En 
axel består av göra vs reflektera medan den andra axeln består av uppleva vs tänkande. 
Tillsammans bildar axlarna fyra kvadrater vid korsning mellan varandra, där var och en 
kvadrat motsvarar en preferens. (se figur 1) 

 Konkret upplevelse: att vara aktivt och direkt involverad i en 
inlärningssituation. 

 Reflekterande observation: observerar andra eller utvecklar observationer 
baserad på sin egen erfarenhet, i en inlärningssituation. 

 Abstrakt tänkande: skapar förklarande teorier och förstå observationer. 

 Aktivt experimenterande: fattar beslut och använder teorier för att lösa 
problem. (23,24)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Figuren ger en bild på Kolbs teori och de fyra olika faserna (25) 
 
Lärandet kan börja var som helst i Kolbs lärcirkeln, men det kräver olika lärstilar för att 
kunna vandra mellan de olika faserna. Kolb har tagit lärcirkeln ett steg längre genom att 
koppla till olika personligheter, av det fick Kolb fram fyra olika typer av lärstilar. De fyra 
olika lärstilar är Aktiv, Reflekterande, Logisk och Praktiskt (24).  
 

Aktiv lärstil 
Personer med aktiv lärstil är de som fyller deras dag med aktiviteter och utmaningar. De 
vill alltid lära sig något nytt och provar på allt som ger de mer kunskap och erfarenhet. De 
aktiva lär sig bäst av att jobba i grupp och att ha muntliga presentationer, medan de lär 
sig minst av att vara på föreläsningar samt jobba enskilt.  
 

Reflekterande lärstil 
Personerna ställer oftast frågor och samlar på svar samt reflekterar alltid över slutsatsen 
och informationen. Här lär sig personerna bäst genom att observera andra och ha 
tillräcklig tid och förbereda sig innan de skall utföra något. Stressiga, spontana och 
oplanerade situationer lär sig personerna minst av. 
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Logisk lärstil 
Personerna lämnar inget åt slumpen, de granskar och analyserar olika teorier. Personerna 
brukar vara självständiga och har tydliga mål. Att se helheten ger bra inlärning, 
detsamma gäller kommunikation och diskussion mellan kollegorna samt att ha klara mål. 
Att läsa en science fiction bok lär inte vara intressant för personer med den logiska 
personligheten då de lär sig bättre med logiska resonemang. 
 

Praktisk lärstil 
Personerna vill alltid prova och testa på saker. De har alltid en idé bakom det hela. De 
eftersträvar alltid nya och bättre idéer. Att prova på och testa olika saker är det bästa 
lärande. Det allra viktigaste är att få feedback och att komma på nya lösningar. Det som 
inte ger lika bra inlärning är att lära sig saker som man inte kommer använda senare i 
praktiken eller att de får lära sig bara teori.   
 
Oftast har människorna en blandning mellan de här fyra personliga lärstilar och det finns 
ingen lärstil som är bättre än den andra utan den som passar individen bäst. En individ 
brukar oftast ha en dominerande lärstil. Oftast kombineras lärstilarna för att ge det bästa 
och lämpligaste lärandet för individerna (16,18).  
 

The Pharmacists´ Inventory of Learning Styles (PILS) 
PILS är baserad på Kolbs lärstilsteori och är ett verktyg för apotekspraktiken. PILS 
definierar, beskriver och mäter inlärningsstilarna. Som Kolbs lärstil består PILS även av 
två huvudaxlar. Den första axeln består av strukturerad vs ostrukturerad medan den 
andra axeln består av reflektera vs göra. Axlarna tillsammans bildar fyra kvadrater med 
fyra motsvarande olika inlärningssätt (se figur 2).  

 Entreprenör (Enactor) – kombinerar elementen ostrukturerad och göra. 
Entreprenörer har en tendens att ha en direkt kontakt med andra, är självsäkra 
och har starka åsikter. Entreprenörer är målorienterade och vill alltid få jobbet 
och bli klart. Deadline och praktiskt problemlösande är entreprenörens bästa 
läraktiviteter. 

 Producent/Frambringare (Producer) – kombinerar elementen reflektera 
och strukturerad. Producent föredrar att jobba ensam och i sin egen takt. 
Producenter är regelorienterade och får sakerna gjorda. Läxor och individuella 
aktiviteter är producentens främsta läraktiviteter. 

 Regissör/Ledare (Director) – kombinerar elementen göra och strukturerad. 
Regissörer är utmanare och ser sig oftast som ledare. Regissören ser till att arbetet 
blir färdigt vid tidslinjen även om den inte har kvaliteten. Tävlingar, rollspel och 
praktiska aktiviteter är en av de bästa läraktiviteterna för regissören.  

 Kreatör (creator) – kombinerar elementen reflektera och ostrukturerad. För 
kreatörer har tid ingen begränsning. Kreatörer har tendens att tänka fritt och 
motivera andra. Kreatörer lär sig bäst av aktiviteter där reflektion finns och 
grupparbete utan tidspress.  

 
PILS – testet består av sjutton frågor med svarsalternativ oftast, ibland, sällan och aldrig 
(se bilaga 3). När individen har svarat på alla frågor får individen fram en primär och 
oftast en sekundär lärstilssätt. PILS är upplagd speciellt för farmaceuter med avsikt att få 
en diskussion mellan studenten och handledaren om hur lärandet i praktiken skall 
genomföras. PILS ökar självförståelse och ger en bra plan i praktiken (23,26)  
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Figur 2. Figuren ger en helhetsbild på de fyra olika inlärningssätten enligt PILS (26). 
 

Tidigare forskning kring, och användning av, PILS 
Sedan Kolbs lärstilsteori har flera forskare forskat vidare och använt Kolbs lärstilsteori. 
Forskarna började använda lärstilsteorin inom farmacibranschen och Zubin var en av de 
få som forskade inom PILS. Resultatet från en av Zubins studier visade en hög grad av 
tillförlitlighet om PILS. Användningen av PILS gav en specifik modell för farmacevter för 
beskrivning och mätning av inlärningsstilar (27). Forskare har även börjat jämföra PILS 
med andra lärstilar och koppling med andra ämnen. En annan studie av Zubin studerade 
påverkan av PILS på karriärbesluten och undervisningsmetoder. Studiens resultat visade 
en statistik signifikant samband mellan de olika lärstilarna och undervisningsmetoder, 
exempelvis var det att personer med logiskt tänkande föredrog föreläsningar från 
experter med 44 % medan de med praktisk lärstil inte föredrog föreläsningar från 
experter med 41 %. Resultatet visade även att det inte fanns statistik signifikant samband 
mellan lärstilarna och kön samt karriärbeslut (23). Wallman et.al har studerat om PILS är 
en faktor kopplad till reflektion bland farmacistudenter i praktiken. Resultatet visade 
fördelningen av PILS lärstilar bland studenterna var ojämn. Stora delen av de svarande 
har kategoriserats som regissörer och producenter, medan få studenter kategoriserades 
som kreatörer och entreprenörer. Resultatet visade även att det inte fanns något samband 
mellan inlärningsstilar och reflektion (26). Lärstilar kan leda till att man får en förståelse 
om hur studenternas/handledarnas inlärning sker. Det kan även hjälpa inlärningen om 
handledaren och studenten har samma lärstil (11). 
 
Denna studie har avsikt att undersöka och granska användningen av lärstilstestet PILS i 
apotekspraktiken, och om det hjälper studenterna och handledarna med inlärningen och 
handledningen i praktiken. Studien undersöker också diskussionen mellan studenten och 
handledaren.    

Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka lärstilstestet The Pharmacists´ Inventory of 
Learning Styles (PILS) med två frågeställningar som är i vilken omfattning lärstilstester 
används i apotekspraktiken och hur de då används av studenter och handledare. 

Metod 
Undersökningen är en kvantitativstudie och datainsamlingen gjordes med hjälp av digital 
enkät. Det var möjligt att utföra en digital enkät med hjälp av www.webbenkater.com. 
Eftersom populationen som skulle undersökas var spridda runt om i landet, användes 
digital enkät som datainsamlingsmetod för att snabbt kunna nå dessa. Enkäten och 

http://www.webbenkater.com/
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följebrevet skapades med Bells (28) allmänna råd vid enkätens utformning, hantering och 
layout i åtanke. 
 
Fördelen med en digital enkät är att den ger möjlighet att fånga upp många svar på 
relativt kort tid. Enkäten låter även den svarande att välja själv när de vill svara på 
enkäten (inom tidsramen). En annan fördel med webbenkäter/digitala enkäter är att den 
förenklar sammanställning och grafisk presentation av resultaten. Nackdelen med enkät 
är dock att det krävs påminnelser för att minska bortfallen. En annan nackdel är att den 
svarande kan hoppa över vissa frågor vilket även där ger bortfall (29). Webbenkäter 
hjälper till med enkätdesignen och innehåller mallar som går och använda.  
En pilottestning kan hjälpa till att ta reda på om det är svårt att följa enkätens upplägg 
eller att det inte går att förstå frågorna (28 – s.170-171). Nackdelen med digitala enkäter 
är även att inte alla människor har dator eller datorkunskap vilket kan ge bortfall. 
Bortfallen kan leda till snedvridning i resultaten vilket kan ge svårtolkade resultat, vilket 
gör att det är extra viktigt att minimera bortfallet (28 – s.184). Studiens frågor baserades 
på tidigare studier samt studier på olika lärstilar (16,23,26,27). Studentlitteraturen (28) 
användes även för vägledning genom hela studien samt apotekens och universitets 
hemsidor. 
 

Procedur  
”Det är synnerligen svårt att formulera frågor till en enkät” (28 – s.170) vilket gjorde att 
planeringen av frågorna utfördes noggrant. Frågorna skrevs ner på ett skrivblock där de 
kunde struktureras och planeras. Frågorna sattes därefter in på www.webbenkater.com. 
Enkäten designades så den började med bakgrundsfrågor som kön, ålder och en delning 
på om respondenterna var en student eller handledare. www.webbenkater.com gjorde det 
möjligt att separera frågorna riktade mot studenter respektive handledare. Enkäten 
bestod av totalt tio sidor där enkäten slutade beroende på respondenternas svar. Exempel 
på en av frågorna var, har du genomfört PILS – testet? Beroende på svaret ja eller nej 
skulle respondenten kategoriseras i nästa sida, om ja fortsätter respondenten att besvara 
enkäten, skulle svaret vara ett nej hamnar respondenten i en sida där han/hon får 
motivera svaret på en öppen fråga och enkäten avslutas. Enkäten innehöll slutna men 
även öppna frågor där respondenterna kunde motivera sina svar. Det finns en risk att 
svaren till de öppna frågorna skulle hamna utanför studiens forskningsfrågor men svaren 
kan också ge ett bra tillskott till studien om hur respondenten har tänkt. Följebrevet 
(bilaga 1) och enkäten (bilaga 2) skickades till handledaren för granskning och 
godkännande för utskick. Ett pilottest genomfördes där sju personer med likande 
bakgrund som respondenterna fick svara och kommentera på enkäten. Efter den gjordes 
mindre förändringar som exempel att en bild på testet (bilaga 3) lades till så respondenter 
kan se vad det rör sig om även om de glömt namnet på PILS-testet.  
 

Respondenter och urval 
Studiens syfte var att undersöka användningen av PILS i öppenvårdsapotekspraktik, 
vilket gör att populationen är studenter på apotekspraktik och deras handledare. E-
postadresser hämtades ur hemsidan för placering för praktiken www.apoteksfarmaci.se 
och www.rtaf.se (se tabell 1). Studien undersökte också användningen av PILS i dagsläget. 
Studenterna som undersöktes var från Umeå, Uppsala och Göteborgs universitet, 
Linnéuniversitet samt Karlstads universitet. Studien undersökte även PILS användning 
mellan studenter som har receptariepraktik på termin sex och apotekarpraktik på termin 
tio. 
 
 
 
 
 
 
   
 

http://www.webbenkater.com/
http://www.apoteksfarmaci.se/
http://www.rtaf.se/
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Tabell 1. Visar en fördelning på praktikstudenterna som enkäten skickades till samt hur 
många handledare som enkäten skickades till.  

 Totalt 
studenter 

Studenter 
termin 6 

Studenter 
termin 10 

Handledare 

Umeå 
universitet 

41 13 28  

Göteborgs 
universitet 

80 7 73  

Karlstads 
universitet 

6 6 0  

Uppsala 
universitet 

73 0 73  

Linnéuniversitet 11 11 0  

Totalt 211 37 174 206 

 
Vid enkätens utformning har det tagits hänsyn till de etiska aspekterna (20 – s.64), och 
en anonymitet utlovades. Respondenterna fick på sig knappt två veckor på att svara 
enkäten vilket ansågs vara en bra tid för respondenterna. Efter en vecka var bortfallet 
hög, vilket gjorde att en påminnelse skickades till samtliga respondenter med ett tack. Det 
var 149 som svarade på enkäten. Respondenter som inte slutförde enkäten exkluderades. 
Det har även kommit in svar ifrån Norge och Danmark, dessa har även exkluderades.  
  

Databearbetning  
Microsoft Office Excel användes för att sammanställa resultatet. Pivoter i Excel användes 
för att skapa tabeller och diagram. Det användes chi2-test för att undersöka signifikanser 
bland olika faktorer som exempelvis kön. T-test användes också för att mäta signifikansen 
mellan handledare och student runt olika frågor i resultatet.  

Resultat 
Undersökningens resultat redovisas i detta avsnitt. Först presenteras respondenterna 
som har svarat på enkäten, övriga resultat och sedan beskrivs variablerna som 
undersöktes. 
 

Svarsfrekvens 
149 respondenter svarade på enkäten vilket motsvarar 36 % av den totala distributionen. 
En del av enkäterna återvände på grund av felaktiga e-postadresser vilket gav ett bortfall. 
Av 149 som svarade exkluderades det 29 respondenter vilket motsvarar 19 % på grund av 
ofullständig enkät. Totalt var det 120 respondenter som undersöktes vilket motsvarar 29 
%.  
 

Studiepopulationer 
Respondenterna som svarade på enkäten bestod av 52 handledare och 68 studenter vilket 
motsvarar 43 % respektive 57 % av studiepopulationen. Kvinnorna som svarade på 
enkäten utgjorde hela 90 % av populationen och med 43 % var studiepopulationens ålder 
mellan 20-29 år. Majoriteten av handledarna var mellan 40-49 år och utgjorde 17 % av 
studiepopulationen (tabell 2).  
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Tabell 2. Populationens fördelning mellan handledare/student i kön och ålderskategori. 
Kön i åldersfördelning 
(År) Handledare Student Totalsumma 

Kvinna 39,17 % 50,83 % 90,00 % 

'20-29 3,33 % 34,17 % 37,50 % 

'30-39 10,00 % 8,33 % 18,33 % 

'40-49 15,83 % 7,50 % 23,33 % 

'50-59 8,33 % 0,83 % 9,17 % 

60+ 1,67 % 0,00 % 1,67 % 

Man 4,17 % 5,83 % 10,00 % 

'20-29 0,83 % 5,00 % 5,83 % 

'30-39 0,83 % 0,83 % 1,67 % 

'40-49 0,83 % 0,00 % 0,83 % 

'50-59 0,83 % 0,00 % 0,83 % 

60+ 0,83 % 0,00 % 0,83 % 

Totalsumma 43,33 % 56,67 % 100,00 % 
 
Umeå, Uppsala och Göteborgs universitet har besvarat enkäten med 33 %, 30 % 
respektive 27 %. Tabellen visar även apotekarstudenter som besvarade enkäten utgjorde 
77 % medan receptariestudenter som besvarade enkäten, utgjorde 23 % (tabell 3).   
 
Tabell 3. Studenter ifrån olika universitet som besvarade enkäten i fördelning mellan 
apotekarpraktiken och receptariepraktiken. 

Universitet Apotekarpraktik termin 10 Receptariepraktik termin 6 Totalsumma 

Göteborgs universitet 25,42 % 1,69 % 27,12 % 

Karlstads universitet 0,00 % 4,24 % 4,24 % 

Linnéuniversitet 0,00 % 5,93 % 5,93 % 

Umeå universitet 22,03 % 11,02 % 33,05 % 

Uppsala universitet 29,66 % 0,00 % 29,66 % 

Totalsumma 77,11 % 22,88 % 100,00 % 
 
Handledare som handleder i Apotek Hjärtat har besvarat enkäten mer än andra 
apotekskedjor och handledare ifrån Apoteksgruppen har besvarat enkäten minst (tabell 
4). Tabell 4 visar även att 52 % handledare med receptarieexamen har besvarat enkäten 
medan 48 % med apotekarexamen. 
 
Tabell 4. Handledare ifrån olika apotekskedjor som besvarade enkäten med fördelning 
av apotekarexamen och receptarieexamen. 

Apotekskedja Apotekarexamen Receptarieexamen Totalsumma 

Apotek Hjärtat 20,00 % 16,00 % 36,00 % 

Apoteket AB 10,00 % 16,00 % 26,00 % 

Apoteksgruppen 6,00 % 2,00 % 8,00 % 

Kronans Apotek 8,00 % 12,00 % 20,00 % 

Lloyds Apotek 4,00 % 6,00 % 10,00 % 

Totalsumma 48,00 % 52,00 % 100,00 % 
 
Handledarna som undersöktes var det 71 % handledare som hade fler än tio års 
apotekserfarenhet, av dem var det ca 6 % som handleder för första gång och 13 % som har 
handlett mer än tio studenter.  Handledare med mindre än ett års apotekserfarenhet 
motsvarar 2 % av handledarna som undersöktes medan 15 % av handledarna har handlett 
för första gången (tabell 5). 
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Tabell 5. Handledarnas apotekserfarenhet motsvarande handledningserfarenhet per 
student. 

Apotekserfarenhet 
10+ 
studenter 

5-9 
studenter 

2-4 
studenter 

Detta är min 
första student Totalsumma 

<1 år 0,00 % 0,00 % 1,92 % 0,00 % 1,92 % 
1-5 år 0,00 % 0,00 % 7,69 % 7,69 % 15,38 % 
6-10 år 0,00 % 3,85 % 5,77 % 1,92 % 11,54 % 
10+ år 13,46 % 25,00 % 26,92 % 5,77 % 71,15 % 

Totalsumma 13,46 % 28,85 % 42,31 % 15,38 % 100,00 % 
 
Handledare känner till PILS-testet i större utsträckning än studenterna (figur 3). Chi2-
test testades för att beräkna signifikansen med P-värde < 0.05 (tabell 6). Handledare 
känner till PILS-testet statistiskt signifikant mer än studenter med P-värde på 9,44E-5.  
 

Figur 3. Handledare respektive studentens kännedom till PILS-testet.  
 
Tabell 6. En exempelberäkning på PILS-testets kännedom mellan handledare och 
studenter. 
Vet du vad 
PILS-test är? Handledare Student Totalsumma 

JA 47 44 91 

NEJ 5 24 29 

Totalsumma 52 68 120 

Chi 2 test Signifikant  9,43658E-05 
 
Av 91 som svarade ”ja” på PILS-testet kännedom var det 81 % av handledarna som 
genomförde PILS-testet medan 82 % av studenterna som genomförde PILS-testet (figur 
4). Resultatet visade inget signifikant samband mellan handledarna och studenterna på 
PILS-test genomförande.   
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Figur 4. PILS-test genomförande mellan handledare och student. 
 
Distributionen av lärstilarna bland respondenterna var ojämn. Majoriteten av de som 
svarade var producent och regissör medan få kategoriserades som entreprenör och 
kreatör. Distributionen av lärstilarna var även ojämn mellan handledarna och 
studenterna. Majoriteten av handledarna kategoriserades som regissör medan 
majoriteten av studenterna kategoriserades som producent (figur 5).  
 

Figur 5. Lärstilar bland handledare och studenter enligt PILS. 
 

Variabler 
I detta avsnitt presenteras olika bakgrundsfaktorer som har ett sammanhang med PILS-
testets genomförande. Det undersöktes även om övergripande lärstil skilde sig mellan 
handledare/student, och om PILS-testet och diskussionen hade en skillnad mellan 
handledaren och studenten.  
 
PILS-testet ger individen två lärstilar, en övergripande och en sekundär. Respondenterna 
instämmer om hur väl lärstilen stämmer på dem. Respondenternas genomsnittsvärde på 
övergripande lärstil är 2,71, vilket visar att respondenterna håller med om hur lärstilen 
stämmer på individen. Den sekundära lärstilen hade genomsnittsvärde på 3,14 om hur väl 
lärstilen stämmer på individen (figur 6). Majoriteten av handledarna instämmer att 
övergripande lärstilen stämmer på dem, medan majoriteten för studenterna instämmer 
att övergripande lärstilen stämmer ganska bra (figur 7). T-test användes för att beräkna 
signifikansen, dock visade resultatet att det inte fanns signifikant samband mellan 
handledare och studenten övergripande lärstil. 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

P
ro

ce
n

t

Lärstilar

Handledare

Student

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

ja nej

P
ro

ce
n

t

Genomfört PILS-test

Handledare

Student



 

 

11 

Figur 6. Respondenternas omdöme om hur väl lärstilen instämmer.   
 

Figur 7. Övergripande lärstils omdöme mellan handledare och student.  
 
Respondenternas omdöme för påståenden ”PILS-testet var en hjälp i diskussionen för att 
hitta former för handledning under praktik”, ”PILS-testet hjälpte dig att förstå ditt eget 
sätt att lära/lära ut” och ”PILS-testet hjälpte dig att förstå din student/handledarens 
synsätt på handledning” hade ett genomsnitt på 3,49, 3,27 respektive 3,33. Resultatet 
visar att respondenternas omdöme instämmer delvis och ganska väl (figur 8). Det var en 
tydlig skillnad mellan handledare och studenter om att PILS-testet har varit en hjälp för 
att hitta former för handledningen under praktiken. Handledare tycker att diskussionen 
har hjälpt de med handledningen i större utsträckning än studenterna (figur 9). 
Handledarna tycker även att PILS-testet har hjälpt de att förstå sitt eget sätt att lära ut i 
större utsträckning än vad studenter tycker att PILS-testet har hjälpt de att förstå sitt eget 
sätt att lära (figur 10). Samma resultat visar sig i figur 11, där handledarna tycker att 
PILS-testet har hjälpt de att förstå studentens synsätt på handledning, till skillnad från 
studenterna som tycker att PILS-testet inte har hjälpt de tillräckligt mycket att förstå 
handledarens synsätt på handledning (figur 11). Resultatet visar att handledarna har mer 
nytta av PILS-testet än studenterna enligt figurerna 9-11. T-test användes och det visade 
ingen signifikans samband mellan handledare och student på alla tre påståenden.  
 

 Figur 8. Respondenternas omdöme till påståenden enligt PILS-test 
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Figur 9. Respondenternas omdöme till PILS-testet har hjälpt att hitta former för 
handledning under praktiken i fördelning mellan handledare och student. 
 

Figur 10. Respondenternas omdöme till PILS-testet har hjälpt att förstå sitt eget sätt att 
lära/lära ut i fördelning mellan handledare och student.  
 

Figur 11. Respondenternas omdöme till PILS-testet har hjälpt att förstå 
studentens/handledarens synsätt på handledning i fördelning av handledare och 
student. 
 

Faktorer 
De faktorer som undersöktes var om studenter ifrån olika universitet genomför PILS-
testet mer än andra studenter ifrån andra universitet. En annan faktor var att jämföra 
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vilket apotekskedja som genomför PILS-testet mest. Det har även undersökt skillnaden 
mellan apotekare och receptarie av PILS-test genomförande.  
 
Det undersöktes även skillnaden mellan könen samt skillnaden mellan handledare som 
handleder för första gången och handledare som har handlett minst två studenter. 
Populationen var ojämn, då 90 % bestod av kvinnor och endast 15 % av handledarna som 
har handlett för första gången. På grund av den ojämna populationen kunde inte ett 
statistiskt resultat uppvisas.  
 
Ett chi2-test testades för att jämföra användningen av PILS-testet mellan Umeå studenter 
och studenter ifrån andra universitet. Ett P-värde med 0,0027 anses vara statistisk 
signifikant eftersom P<0,05 betraktas som signifikant (figur 12). 
 

Figur 12. PILS-test genomförande mellan studenter från Umeå universitet och andra 
universitet. 
 
Handledarna på Apotek Hjärtat använder PILS-testet statistiskt signifikant, med P-värde 
på 0,0015, mer än handledare från andra apotekskedjor (figur 13).  
 

Figur 13. PILS-test genomförande mellan handledarna från Apotek Hjärtat och andra 
apotekskedjor. 
 
Enligt enkätens resultat visade det sig att handledare med receptarieexamen genomför 
PILS-testet i större utsträckning än apotekarexaminerade handledare. Resultatet visade 
även ingen statistiskt signifikant skillnad mellan apotekar- och receptarieexaminerade 
handledare angående PILS-test genomförande (figur 14). 
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Figur 14. PILS-test genomförande mellan handledare med apotekarexamen och 
receptarieexamen.  

Diskussion 
Syftet med studien var att genom enkätundersökningen, undersöka användningen av 
PILS samt om PILS-testet är ett hjälpmedel i praktiken. Studiens intention var även att 
undersöka och jämföra könen och handledningserfarenhet, dock på grund av ojämna 
populationen kunde studien inte få fram ett konkret resultat. Studiens resultat visar en 
tydlig skillnad mellan Umeå universitet studenter och andra universitets studenter. 
Umeåstudenter genomför PILS-testet i högre grad än studenter från andra universitet. 
Resultatet visar även en skillnad mellan olika apotekskedjor, där Apotek Hjärtat 
genomför PILS-testet i högre grad än andra apotekskedjor. Majoriteten av lärstilarna 
enligt PILS var producent och regissör varav fler handledare kategoriserades som regissör 
och fler studenter kategoriserades som producenter. PILS-testet var även en hjälp att 
hitta former för handledning, förstå sitt eget sätt att lära/lära ut samt hjälper PILS-testet 
även att förstå studentens/ handledarens synsätt på handledning. 
  

Metoddiskussion 
Metoden som användes fick bra resultat och bra svarsfrekvens med 29 % enligt Bell (28), 
fastän jag skulle vilja ha fler som svarar. Enkäten fylldes av handledare på 
öppenvårdsapotek och studenter som var på praktik VT 18, vilket skall representera 
handledare och farmacistudenter i hela Sverige. Frågorna var väl planerade och med hjälp 
av pilottestningen fick enkäten bättre stöd. På några frågor hade det behövts flera 
svarsalternativ då nästan alla frågor var låsta till ett svarsalternativ, vilket gjorde att en 
del av respondenterna slutade svara på enkäten. Det hade även behövts och lägga in ett 
”vet ej” alternativ på några frågor. Jag kan tänka mig att respondenterna som fyller i 
enkäten är mer positiva eller känner till PILS i större utsträckning och därmed väljer att 
fylla i enkäten. Enkäten strävar efter respondenter som känner till PILS dock kan 
positiviteten hos respondenterna påverka resultatet då kanske respondenter som känner 
till PILS inte fylla i enkäten medan andra som inte känner till PILS fyller i enkäten och 
risken är att resultat blir annorlunda.  
 
Enkäten hade ett bortfall på cirka 64 % vilket var högt. Den största delen av bortfallet kan 
vara många felaktiga e-mailadresser som gjorde att respondenterna aldrig fick fram 
enkäten. En annan anledning kan vara att enkäten var ute i kort tid, (knappt två veckor), 
och det hade behövts mer tid att besvara den. Enkäten hade även behövt en öppen fråga 
om något var oklart men nackdelen med enkätundersökningar är att det inte går att 
korrigera missförståndet, på grund av detta är det extra viktigt med pilottestning.   
 
Hemsidan webbenkäter hjälpte till med enkätdesignen och var en stor hjälp med att 
sammanställa resultatet. Hemsidan kunde även räkna medelvärdet på respondenternas 
svar.   
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Studiens syfte var att undersöka användningen av PILS, för det har olika variabler 
undersökts för att identifiera skillnaden mellan olika faktorer. I början var studiens 
intention att jämföra universiteten, apotekskedjor, kön och handledningserfarenhet men 
med studiens gång kom det upp flera variabler som var intressanta att undersöka.  
 

Resultatdiskussion 
Resultat besvarar studiens frågeställningar och syfte. Farmaciutbildningen och 
farmaciyrket är dominerad av det kvinnliga könet, studiens population var inte heller 
någon överraskning där 90 % var kvinnor. Det var även förväntat att majoriteten av 
studenterna skulle hamna mellan 20-29 årsåldern (tabell 2). Det var även förväntad att 
studenter från Umeå, Uppsala och Göteborgs universitet skulle vara de dominerande som 
skulle svara på enkäten (tabell 3), detsamma gällde apotekskedjorna Apotek Hjärtat, 
Apoteket AB samt Kronans Apotek (tabell 4). Det hade önskats fler handledare som 
handleder för första gången att svara på enkäten, vilket skulle ge bättre resultat för att 
kunna jämföra skillnaden mellan handledningserfarenheten (tabell 5). 
 
Det är uppenbarligen att handledare känner till PILS mer än vad studenter gör, då 
handledarna får information om det i deras handledarutbildning, dock var det ungefär 10 
% av handledarna som inte kände till PILS. Min tolkning av resultatet är att det finns 
outbildade handledare eller handledare som har handlett innan PILS uppfanns (figur 3). 
Resultatet visade även att handledare och studenter genomför PILS-testet i samma 
utsträckning, vilket kan tolkas som att handledarna och studenterna genomför PILS-
testet samtidigt, dock visade det ingen statistiskt samband mellan handledaren och 
studenten angående PILS-test genomförande (figur 4). 
 
Figur 5 visar fördelningen på den övergripande lärstilen enligt PILS, ett liknande resultat 
finns i andra studier. Fördelningen ger denna studie en validitet eftersom samma 
fördelning finns i Wallman et al. studie (14), och regissörer brukar oftast vara chefer eller 
ledare, vilket i detta fall stämmer med att fler handledare kategoriserades som regissörer 
medan fler studenter kategoriserades som producenter (figur 5). Med ett medelvärde på 
2,71 på övergripande lärstil (figur 6), ger resultatet en validitet för PILS vilket tolkas som 
att PILS är ett fungerande redskap. Figur 7 visar även att varken studenter eller 
handledare tycker att lärstilen enligt PILS inte stämde med dem, vilket ger en hög 
validitet för PILS.  
 
PILS-testet och diskussionen hjälper båda handledarna och studenterna med att hitta 
former för handledning, att förstå sitt eget sätt att lära/lära ut samt att förstå 
handledarens/studentens synsätt på handledningen. Medelvärdet på 3.49, 3.27 och 3.33 
kan tolkas som att PILS-testet hjälper handledarna och studenterna med handledningen i 
praktiken (figur 8). Handledarna har mer nytta av PILS-testet än studenterna. Enligt min 
uppfattning skall handledaren ha mer nytta av PILS-testet för att kunna ge studenten en 
bra handledning på praktiken. Figur 9,10 och 11 visar fördelningen på handledarnas och 
studenternas svar, dock visar resultaten ingen statistisk skillnad angående att 
handledaren har mer nytta av PILS-testet än studenten.    
 
Resultatet visade även att Umeås studenter genomför PILS-testet statistiskt signifikant i 
större utsträckning än andra universitet, vilket är väldigt intressant. Detta kan bero på 
kursinnehållet och kursansvarig. Umeås kursansvariga uppmanar Umeås studenter att 
genomföra PILS-testet, vilket kan förklara resultatet i figur 12, att samtliga Umeå 
studenter genomför PILS-testet. Apotek Hjärtat använder PILS-testet statistiskt 
signifikant i större utsträckning än andra apotekskedjor. Detta kan bero på att 
apotekskedjan uppmanar sina handledare att använda PILS-testet. En annan tolkning 
kan bero på att fler Umeå studenter praktiserar på Apotek Hjärtat i högre grad i 
materialet. 47,62% av Apotek Hjärtats studenter var från Umeå Universitet vilket var en 
betydligt större andel än på andra kedjor.  
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Figur 14 visar att receptarieexaminerade handledare genomför PILS-testet i större 
utsträckning än vad apotekarexaminerade handledare, dock visade det ingen signifikant 
skillnad mellan receptarie- och apotekarexaminerade handledare.  
 
Studien och resultatet hade även variabler som var intressanta att undersöka. Könen och 
handledningserfarenheten var väldigt intressanta variabler att undersöka, dock var det 
svårt att få ett konkret resultat på grund av populationens ojämna storlek.  
 
På enkätens sista fråga, (Är det något mer ni vill tillägga om PILS-testet och 
diskussionen?), som är en öppen fråga fick enkäten blandade svar. Vissa handledare med 
mer än tio års erfarenhet tycker att PILS-testet inte hjälper mycket medan andra tycker 
att det är väldigt bra verktyg för praktiken speciellt i början av kursen. Studenterna tycker 
att både handledaren och studenten skall genomföra PILS-testet, diskutera och jämföra 
resultaten. Studenterna tycker också att handledaren inte har gått ut med informationen 
medan en del handledare påstår att de inte har haft tiden till diskussionen angående 
PILS-testet. Några handledare tycker även att studenten bör lära sig grunderna först 
oavsett lärstil.  
 
Min egen reflektion till sista frågan är att, handledarna inte alltid finner tiden till 
diskussionen då många apotek brukar vara underbemannade och därför hoppar 
handledarna över PILS-testet.  
 
Sammanfattningsvis är PILS-testet ett verktyg i praktiken som hjälper till med 
inlärningen. Handledare med fler handledningserfarenhet kan förstå studentens 
inlärningsmetod utan och genomföra testet. Studenterna bör genomföra PILS-testet 
innan eller i samband med utbildningen för att förstå sitt eget sätt att lära, och genom att 
meddela det till handledaren, blir handledningen och inlärningen mycket smidigare. 
PILS-testet skall i princip användas i början av kursen för att få en så kallad bas på 
inlärningen. Skulle populationen ta hjälp av PILS i mitten eller i slutet av kursen, kan det 
hända att PILS-testet inte hjälper som den ska. 
 
Syftet med PILS är att få en diskussion mellan handledaren och studenten för att få 
smidigare handledning. Ett apotek som oftast är underbemannad kan ha svårigheter att 
handleda en student, därför är det lika viktigt med ett bra bemannat apotek likt en 
diplomerad handledare. Skulle PILS-testet användningen vara obligatorisk i praktiken 
skulle resultatet för handledningen se annorlunda ut.  
 
PILS-testet visar att det är ett lärorikt verktyg i praktiken, därför är det viktigt med 
utveckling av PILS-testet. Apoteksvärlden utvecklas dag för dag, detsamma bör 
hjälpmedlen för att kunna behålla hög utbildningsnivå. En intervjustudie skulle 
komplettera och ge belägg till denna studiens tolkning. 
  

Slutsats 
Slutsatsen som dras i denna studie är att PILS-testet användes i större utsträckning av 
Umeå studenterna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan handledare med 
receptarie- och apotekarexamen angående genomförande av PILS.   
 
PILS-testet visade även att det är ett bra verktyg att utgå ifrån i praktiken, speciellt i 
början av praktikkursen, då den hjälper till med förståelse och bidrar till att hitta former 
för handledning i praktiken. Apoteken bör även bemanna sina apotek för att ge studenten 
tidsförutsättningar för en bra handledning och inlärning i praktiken, eftersom praktik är 
en viktig kurs för studenterna. Människorna är komplexa och lärstilar kan inte helt 
kategorisera en person, däremot kan lärstilar vägleda och ge förståelse om hur 
människorna tänker och vara till stor hjälp i en handledar-student relation.   
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Bilaga 1. 
Följebrevet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmö 05-02-18 

 

Hej! 

Jag heter Basam Mohtassem och läser till receptarie vid Umeå universitet. Jag skriver nu 

mitt examensarbete och jag har för avsikt att undersöka om lärstilstestet The Pharmacists´ 

Inventory of Learning Styles, (PILS), och hur det används i praktikkurserna. 

 

Medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och användbara 

resultat som underlag för åtgärder som kan förbättra apotekspraktikens lärande.  

 

Denna undersökning genomförs oberoende av apotekskedja eller studenternas 

utbildningsort. Uppgifterna du lämnar hanteras konfidentiellt. Resultaten redovisas så 

ingen enskild persons svar kan utläsas. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara. 

 

Det färdiga examensarbetet som blir resultatet av denna studie kommer att finnas 

tillgänglig under våren 2018 på Umeå universitets hemsida www.umu.se 

Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 

Andy Wallman. 

 

Jag hoppas att du vill vara med och bidra med dina synpunkter. 

Länken för enkäten: 

https://www.webbenkater.com/s/4ac9118  

 

Vänliga hälsningar,    

Basam Mohtassem   Andy Wallman  

Student, receptarieprogrammet Umeå Universitet Lektor, Farm. Dr, Umeå Universitet 

 

E-post:    E-post:  

Tel:     Tel: 

 

 

Tack för medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umu.se/
https://www.webbenkater.com/s/4ac9118
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Bilaga 2. 
Enkät frågorna 
 

 
 

Pharmacists Inventory of Learning Styles (PILS-test 

Bakgrund 

Kön? * 

Man 

Kvinna 

Vill inte svara 

Ålder * 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60+ 

Är du? * 

Handledare 

Student 
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Handledarens bakgrund 
 
Vad har du för examen/legitimation * 

 
Apotekarexamen 

Receptarieexamen  

Annan 

 

Är du, förutom handledare? * 
 
Läkemedelsansvarig (LMA) 

Apotekschef 

Annan 

befattning 

Hur många år har du arbetat på apotek? * 
 
<1 år 

1-5 år 

6-10 år 

10+ år 

Vilken apotekskedja handleder du i? * 
 
Apoteket AB 

Apotek Hjärtat 

Kronans Apotek 

Lloyds Apotek 

Apoteksgruppen 

 

Annan 
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Hur stort är apoteket du handleder på? * 
 
1-3 anställda 

4-6 anställda 

7-14 anställda 

15+ anställda 

Vilken praktik handleder du i? * 
 
Apotekarpraktik termin 10 

Receptariepraktik termin 6 

Vilket universitet studerar den student du handleder nu på? * 
 
Umeå universitet 

Uppsala universitet 

Göteborgs universitet 

Linnéuniversitet 

Karlstads universitet 

  

Annat 

Hur många studenter har du handlett inklusive den du har nu? * 
 
Detta är min första student 

2-4 studenter 

5-9 studenter 

10+ studenter 
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Studentens bakgrund 
 
Vilken praktik genomför du? * 

 
Apotekarpraktik termin 10 

Receptariepraktik termin 6 

Vilket universitet studerar du på? * 
 
Umeå universitet 

Uppsala universitet 

Göteborgs universitet 

Linnéuniversitet 

Karlstads universitet 

  

Annat 

I vilken apotekskedja praktiserar du? * 
 
Apoteket AB 

Apotek Hjärtat 

Kronans Apotek 

Lloyds Apotek 

Apoteksgruppen 

  

Annan 

PILS - test 
På bilden ser ni hur PILS lärstilstestet 

ser ut. 

Vet du vad lärstilstestet – Pharmacists´ Inventory of Learning Styles (PILS-test) 
är? * 

 
Ja 

Nej 
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Sida 5 
Har du genomfört PILS-testet? * 

 
Ja, i samband med kursstarten 

Ja, tidigare 

Nej 

Sida 6 
Varför har du inte genomfört PILS-testet? * 

 

Sida 7 
Vilken lärstil/kategori fick du? * 

 
A= Entreprenör 

B= Producent/Frambringare 

C= Regissör/Ledare 

D= Kreatör 

 
Stämmer den lärstil du fick in på dig? * 
 

                             Stämmer till stor   Stämmer              Stämmer till    Stämmer inte 

                Stämmer helt          del               ganska bra        Stämmer delvis  liten del alls Vet ej 

Övergripande 
lärstil 

Sekundära 

lärstil 

Har ni detta praktiktillfälle haft en diskussion om PILS-testets resultat? * 
 
Ja 

Nej 
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Sida 8 
Varför har ni inte haft en diskussion runt resultatet? *

 
 
 

Sida 9 
 
Vilka av nedanstående påstående stämmer in angående PILS-testet? * 

 
Stämmer helt - Stämmer till - Stämmer ganska - Stämmer delvis - Stämmer till – Stämmer inte - Vet inte 

                        stor del                      väl        liten del      alls 

PILS-testet var en hjälp i diskussionen för att hitta former för handledning under praktik? 

 

PILS-testet hjälpte dig att förstå ditt eget sätt att lära/lära ut? 

 

PILS-testet hjälpte dig att förstå din student/handledares synsätt på handledning 

 
 

Diskutera 
 
Är det något mer ni vill tillägga om PILS-testet och diskussionen? 

Frivilligt 
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Bilaga 3.  
Pharmacist´s Inventory of Learning Styles lärstilstestet 
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