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Sammanfattning 
Farmaciutbildningar i Sverige baseras i stort på memorering av fakta och kunskaper. 
Farmaceutyrket är en bransch som har varit och är i ständig förändring och behovet av 
nya pedagogiska metoder för att hjälpa studenter att själva kunna utvecklas, både under 
utbildningstiden samt för att uppmuntra kontinuerligt lärande under det aktiva yrkeslivet 
är en viktig utmaning för utbildningsväsendet inom farmaciprorammen. En sådan metod 
som identifierats är att införa mer reflektiva moment och eventuellt även reflektiva 
portföljer som med rätt förutsättningar tros kunna leda studenter till att själva kritiskt 
granska sina kunskaper och vad de själva behöver bli bättre på. 
 
Arbetet ämnade att undersöka graden av reflektiv förmåga hos 49 studenter som går på 
apotekare- och receptarieprogrammet vid Umeå universitet. En innehållsanalys utfördes 
separat för  apotekar- och receptariestudenterna för att identifiera motiv till att de valt att 
söka till programmet samt undersöka och utreda hur studenterna tänkt lägga upp 
studierna rent studietekniskt. 
 
I arbetet graderades graden av reflektiv förmåga hos 49 studenter som skrivit en reflektiv 
uppgift på introduktionskursen vilken omfattade 150–300 ord. Utav de 49 studenterna 
var 20 apotekarstudenter och 29 var receptaristudenter. I detta arbete graderades 
reflektioner med sex-stegs skalan som utvecklats av Wallman et al. och en innehållsanalys 
genomfördes. 
 
Inga signifikanta skillnader hittades som pekar på att det finns någon påtaglig skillnad i 
reflektiv förmåga mellan könen, programtillhörighet (apotekar- och 
receptariestudenterna ) eller för ålder. Interbedömarreliabiliteten beräknades med 
Cohens kappa till k=0,3749 vilket anses vara ”ok”. 
 
Innehållsanalysen påvisade att motiv till att söka till programmet hos båda grupperna var 
intresse för läkemedel, tidigare intresse för naturvetenskapliga ämnen, synen på att 
farmaceutyrket är ett tryggt yrke med goda anställningsmöjligheter samt att 
farmaceutyrket erbjuder många olika yrkesmöjligheter inom olika områden.  
Skillnader som noterades var att receptariestudenterna överlag hade en mer altruistisk 
inställning till att vilja hjälpa människor på apoteken med deras medicineringar, medan 
apotekarstudenterna uppvisade en blandning av altruistiska motiv tillsammans med 
företagande motiv där en önskan att arbeta inom andra områden än på apotek angavs, 
och då främst inom läkemedelsindustrin. Studietekniken hos båda grupperna var överlag 
identisk med liknande förhållningssätt till studier, där vikten av att vara strukturerad och 
ha god självdisciplin uppgavs som väsentliga faktorer för att nå goda resultat. Även 
liknande farhågor angavs där rädslan för att tappa strukturen och skjuta upp studier 
angavs som farhågor hos båda grupperna. 
 
Inga signifikanta skillnader i reflektiv förmåga kunde detekteras i undersökta faktorer 
vilket är i linje med tidigare resultat. Även motiv till att söka programmen visade sig 
stämma överens med vad tidigare studier pekat på.  Gemensamma motiv till att söka 
programmen var oftast tidigare naturvetenskapliga intressen, läkemedelsintresse samt 
synen på arbetsmarknaden och framtida yrkesmöjligheter. Receptariestudenterna 
uppvisade en mer altruistisk människoinriktad syn och uttryckte starkare intresse av att 
hjälpa människor, medan apotekarstudenterna var mer intresserade av 
läkemedelsindustrin. Gällande studieteknik observerades liknande syn på studieteknik 
samt farhågor kring studierna. Innehållsanalyserna pekade på att eventuella stöd och 
hjälpinsatser skulle kunna behövas hos individer i båda grupperna. Andra förslag på 
åtgärder kan b.la vara att universitetets institutionella policy ändras så att mer fokus hos 
lärarna ligger på undervisning istället för forskning. Under första tre åren bör det riktas 
mer fokus på att stärka apotekarstudenternas professionsidentitet. Även andra åtgärder 
för att stärka professionsidentiteten kan utredas.  
Nyckelord: Reflektioner, reflektiv gradering, innehållsanalys, studiemotiv, studieteknik 
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1. Introduktion 
En av de mest avgörande faktorerna i yrkesinriktade utbildningar är studenternas 
förmåga att koppla och applicera det de lärt under utbildningens gång till det framtida 
yrket. Medan det har observerats att en rad faktorer kopplat till kritiskt tänkande såsom 
förmågan att analysera, syntetisera och utvärdera utvecklas under farmaciutbildningens 
gång så har det dock visat sig att motivationen hos farmacistudenter att tänka kritiskt inte 
utvecklats i samma utsträckning (1,2). 
 
Farmaceutens yrkesroll är under ständig förändring då nya vetenskapliga upptäckter 
tillkommer samt att det finns ett ständigt utrymme att utvecklas inom yrket inom 
områden såsom kommunikation, kundbemötande och rådgivningsförmåga vilket gör att 
ett behov av ett kontinuerligt lärande finns inom yrket då yrkesverksamma farmaceuter 
kan stagnera i sina förmågor utan att konstant reflektera och omvärdera sina kunskaper 
och förmågor (3). Yrkesverksamma farmaceuter kan i regel mer än de har möjlighet att 
uttrycka då mycket av den kunskap som de besitter är underförstådd och ofta inte 
kommer till uttryck utan att de själva kan reflektera kring dessa kunskaper (4). Den 
ständigt förändrande rollen som farmaceuter har kan göra att många har svårt att 
uppskatta vilken funktion de ska uppfylla då olika intressen kan kollidera. Exempelvis 
kan det vara svårt att hantera konflikten som kan uppstå när företagaraspekten i 
apoteksyrket krockar med farmaceutens roll inom sjukvårdskedjan (5). 
 
Att ständigt reflektera både under utbildningen och under tiden som yrkesverksam ger 
möjligheter att ständigt koppla teoretisk kunskap till yrkesverksamma färdigheter samt 
ger en möjlighet att utveckla nya perspektiv kring rollen som farmaceuter har inom 
sjukvårdskedjan och på så sätt kunna kommunicera och samarbeta med andra 
yrkesgrupper inom sjukvården (6). 
 
Reflektivt tänkande är en komplex process där chansen ges att centrera sitt omdöme för 
att kunna ställa ytterligare förfrågningar och att man genom att utveckla färdigheter inom 
reflektivt tänkande kan lära sig att bli bättre på att dra slutsatser (7). Genom att utveckla 
reflektiva förmågor hos farmaceuter skulle de kunna få bättre slutledningsförmågor i 
kritiskt beslutstagande (1). Många av de tankar och idéer kring vikten av kontinuerlig 
reflektion för att utveckla och applicera bättre slutledningsförmågor och förbättra 
professionsmässiga aspekter genom att reflektera kring händelser och förändring för att 
fortlöpande utvärdera och utveckla ens kompetens har postulerats av Donald Schön (8). 
 
Vikten av att reflektera under utbildningens gång är alltså att uppmuntra studenterna till 
att ständigt ifrågasätta och utvärdera sina kunskaper samt sätta dem i kontext. Denna typ 
av pedagogiskt lärande skulle kunna vara av stor nytta för att främja en mer kontinuerlig 
typ av lärande där studenterna tränas redan under utbildningens gång att inse behovet av 
att ständigt anpassa sig till det ständigt förändrande yrkeslivet genom att konstant 
reflektera och utvärdera kring yrkeserfarenheter och nya kunskaper (6). Reflektiva 
övningar är även ett sätt för bedömare/lärare att på ett mer detaljerat sätt kunna 
identifiera hur studenterna tar till sig teoretiskt innehåll och på detta sätt även kunna 
identifiera olika aspekter som är viktiga att ta till sig för att kunna förbättra och modifiera 
sättet att lära ut på och innehållet i kurser. Om reflektiva övningar görs och lärs ut på rätt 
sätt så ger det en god förutsättning för studenter att kunna ifrågasätta vad som fungerar 
gentemot vad som inte fungerar istället för att gå in i en cykel av att ständigt utföra 
handlingar utan att utvärdera vilken effekt de har. Reflektiva övningar är alltså av stor 
nytta då reflektivt lärande ger rum för kontinuerlig utveckling i ett samhälle som ständigt 
utvecklas och förändras i oförutsägbara riktningar (9). 
 
I ett dokument som publicerades av World Health Organization 1997 anges det att 
farmaceuter idealiskt bör uppfylla sju kriterier (”The seven-star pharmacist”) där 
farmaceuten ska fungera som vård-givare, beslutsfattare, kommunikator, ledare, direktör 
(manager), utöva livslångt lärande (lifelong learner) och att fungera som en lärare (10). 
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För att studenter inom farmaciprogrammen ska kunna uppfylla alla de roller som angetts 
behövs nya sätt att lära och utbilda studenter utformas och implementeras då den 
konventionella studieutformningen inte formar studenter in i alla dessa roller på ett 
optimalt sätt (10). 
 
1.1 Reflektivt lärande 
Under farmaciprogrammets gång lär sig studenter mycket fakta som ska memoreras och 
präntas in. Frågan om huruvida denna typ av lärande ensamt är optimal hos 
yrkesgrupper såsom farmaceuter är en fråga som har ställts. Reflektivt lärande genom 
reflektiva skrivningsövningar har lockat intresse från universitet som söker förbättra 
lärande genom erfarenhet och för att bilda sig en mer heltäckande uppfattning av 
studenterna (11,12). 
 
Akademiska portföljer är ett av otaliga sätt att mäta akademiska prestationer och har i 
USA gått från att höra mer till konstvetenskaper och samhällsstudier till att grena ut till 
ett sätt att mäta akademiska framsteg hos studenter inom sjukvården. En stor anledning 
till att akademiska portföljer har implementerats i stor utsträckning i USA är för att de 
uppfyller ett behov av att förbättra studenters lärande samt ge bevis på att studenterna 
faktiskt har tagit till sig och lärt sig de delar de ska kunna (13). 
 
Reflektiva portföljer används för att demonstrera studenters utveckling på både ett 
personligt och yrkesmässigt plan genom att själva välja ut ”artefakter” 
(åstadkommanden) för att visa hur deras skicklighet inom olika områden har växt med 
tiden. Reflektiva portföljer anses vara ett mer konstruktivistiskt tillvägagångssätt för att 
utvärdera lärande på grund av att studenterna själva behöver välja ut och bedöma 
beviset/belägget för deras inlärning. Användning av reflektiva portföljer som ett 
läromedel har visat sig vara mest effektiv som en formativ bedömning därför att 
studenter i detta fall känner sig mer bekväma att inkludera mer personliga och mer 
precisa reflektioner kring sitt lärande utan att känna ett behov att inkludera sådant som 
studenten tror att bedömaren vill se i reflektionen (13). 
 
Den andra typ av portfölj som finns, ”showcase” portföljer är mer en sammanvägd 
samling där studenterna själva väljer ut sina bästa framsteg och arbeten. Denna typ av 
portföljer har en tendens att begränsa lärandeprocessen därför att studenterna tenderar 
att begränsa sina val utefter vad de antar att en bedömare vill se i portföljen (13). 
 
I USA har användningen av reflektiva portföljer som ett sätt att belysa studenters 
prestationer inom professionens utveckling varit utbredd då ”The Accreditation Council 
for Pharmacy Education” anser att reflektiva portföljer är användbara för att mäta 
lärande då både studenterna själva får utvärdera sina kunskaper och bedrifter samtidigt 
som lärarkåren och andra bedömares bedömning av studenters prestationer vägs in. 
Utbildare inom hälsovårdsdisciplinerna har använt sig av reflektiva aktiviteter såsom 
reflektivt skrivande för att främja reflektiva övningsförmågor. De medier som använts för 
att främja reflektion är bl.a. skrivande av journaler, dagböcker, bloggar, portföljer, e-
portföljer, reflektiva uppsatser och andra medier som är effektiva i att främja och förhöja 
reflektion hos studenterna (13). 
 
1.2 Mäta och gradera reflektivt skrivande 
Som tidigare konstaterat har reflektivt lärande och reflektiva övningar en stor potential 
att förbättra olika aspekter av lärandet (1). Genom att börja med reflektiva övningar 
redan under utbildningens gång uppmuntrar det studenterna till att utveckla sin kritiska 
beslutsfattningsförmåga under utbildningens gång samt att identifiera och sätta upp mål 
att lära och förbättra sig på. 
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Poängen med att mäta reflektion är att fastställa att ett djupare lärande har tagit plats, 
och att studenterna helt enkelt inte bara beskriver något utan att de tagit det kritiska 
steget att faktiskt reflektera kring ämnet (14). 
 
I ett tidigare examensarbete påvisades vikten som handledarens utbildning inom 
reflektivt lärande har under apotekspraktiken där handledare under 2011 hade fått en 
särskild utbildning i reflektion vilket resulterade i högre genomsnittlig reflektiv förmåga 
hos de studenter som gjorde praktiken (15). De kommande åren sjönk den skattade 
genomsnittliga reflektiva förmågan hos studenterna, vilket tros bero på att endast de nya 
handledarna fick utbildningen (15). Det är alltså viktigt att handledare och lärare är 
bekanta och tränade i att bedöma reflektivt skrivande för att studenterna ska kunna få 
tillfredställande återkoppling och användning av de reflektiva läromomenten då 
outbildade lärare och handledare inte kan bidra lika mycket till den dynamiska processen 
kring reflektivt lärande. 
  
1.3 Reflektiva portföljer 
Processen kring lärande är väldigt komplex och innehåller både medvetna och omedvetna 
aspekter. Lärande kan ske trots att det inte märks hos studenten, det är därför viktigt att 
reflektera för att ta till sig av denna typ av lärande. Det är därför viktigt för studenter att 
kunna anamma erfarenheter som innehåller omedveten kunskap. Detta görs främst 
genom reflektion (1).  
 
I dagens farmaceutiska utbildningar kan det te sig som att vissa delar är överflödiga eller 
att vissa delar skulle behöva gås igenom mer. Det är här som reflektiva portföljer skulle 
kunna fungera som ett läroverktyg för att utveckla mer medvetna och professionella 
farmaceuter. Ett annat syfte med reflektiva portföljer är att skapa en starkare koppling för 
studenterna till farmaceutyrket under den relativt långa utbildningstid som farmaceuter 
har. För en del studenter kan det vara svårt att koppla relevansen av vissa kurser till 
farmaceutyrket, och det är därför också av potentiell nytta att använda sig av reflektiva 
portföljer och reflektivt lärande för att reflektera kring varför man läser de kurser man 
gör och lär sig det man gör i sitt framtida yrke och hur dessa kunskaper kan appliceras i 
yrket (16). 
 
1.4 Sätt att mäta reflektion 
De huvudsakliga underliggande teorier som används för att mäta och gradera reflektivt 
tänkande och skrivande är främst baserade på teorier utvecklade av Jack Mezirow (17). 
Det finns olika varianter för att gradera reflektion beroende på inom vilket/vilka områden 
som reflektionerna är avsedda för. I detta arbete har en 6-stegs skala utformad av Andy 
Wallman utvecklats för att appliceras på just farmacistudenters reflektiva tänkande (6). 
 
För de reflektiva tankesätten finns det olika undernivåer där innehållsreflektion är den 
lägsta följt av processreflektion och högsta graden av reflektion är 
förutsättningsreflektion (6). 
 
Det finns många varianter där ytterligare underkategorier för de olika tankesätten läggs 
till, såsom underkategorier där tempus/tidsaspekter av olika reflektiva tankegångar vägs 
in i bedömningen, dvs ifall reflektionen äger rum under, efter eller inför en framtida 
händelse (14). 
 
Eftersom bedömning och utvärdering av reflektivt skrivande bedöms indirekt, där syftet 
med att bedöma reflektionerna helst ska innefatta att kunna identifiera olika sätt att 
utveckla olika mål för lärande kan metoden vara svårbegriplig för lärare/bedömare som 
inte är bekanta med metoden (18). 
 
Ett annat sätt att identifiera graden av reflektion är att identifiera s.k ”rubriker” som 
indikerar reflektion. I Australien har datormjukvara utvecklats för att på ett mer 
automatiserat sätt utvärdera reflektiva skrifter. Denna mjukvara detekterar språkmönster 
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och kan ge återkoppling till studenter på ett sätt som skulle kunna vara svårt för lärare 
som saknar erfarenhet och tid att göra. Ett av de stora hindren för att införa reflektiva 
övningar är just lärares brist på erfarenhet att bedöma inom området samt brist på tid 
och fokus (11). 
 
På receptarie- och apotekarprogrammet på Umeå universitet har behovet av att stärka 
kopplingen till det framtida yrket angetts i studentutvärderingar (16). Ett initiativ som 
tagits gällande detta är att införa reflektioner inom kurser som ska fungera som en slags 
pilot för att testa och utvärdera konceptet av reflektiva övningar och eventuellt även 
reflektiva portföljer (16). Poängen med reflektiva portföljer skulle vara att studenterna 
själva får reflektera kring vad de lärt sig och vad de skulle behöva lära sig mer om genom 
att själva få reflektera kring olika moment, samtidigt som de får återkoppling från lärare 
och yrkesverksamma för att på ett mer informellt pedagogiskt sätt kunna ta reda på vad 
de kan och vad de skulle behöva veta mer om (16). 
 
1.5 Drivkrafter för studenter att söka till farmaciutbildningar 
Studier som granskat varför farmacistudenter sökt till farmaceututbildningar pekar på att 
större delen av studenter har ett stort engagemang för ämnen som relaterar till farmaci 
(5,19). De främsta anledningar som angetts för valet att söka till farmaciutbildningar har 
varit att jobba inom ett hälso-relaterat yrkesområde, att ha en utbildning med breda 
framtida jobbmöjligheter, påverkan från familjemedlemmar samt att utbilda sig inom en 
väl respekterad yrkesgren (5). 
 
Dock pekar vissa studier på att nöjdheten över valet av att studera till farmaceut minskar 
under utbildningens gång. Detta beror troligen på att de studenter som inte var nöjda inte 
hade klart för sig vad farmaceutyrkets roll innefattar när de sökte, samt att de inte visste 
vilka utmaningar som kan uppstå och ovisshet kring framtida karriärmöjligheter inom 
farmaciyrket (5,19). 
 
Andra studier har pekat på att en stor del av farmacistudenter har uppgett att de ångrat 
sitt val av utbildning med en trolig grund i okunskap kring vad farmaceutyrket innefattar 
och går ut på (5,19). Denna studie ämnar alltså undersöka vilka motiv som finns till att 
studenter valt att söka till farmaciutbildningarna och samtidigt undersöka vilka samband 
och skillnader som finns mellan receptarie- och apotekarstudenter. 
 
Det ter sig som att det finns en större okunskap hos allmänheten att förstå vad 
farmaceuter gör och vilka kunskaper och befogenheter de har i jämförelse med t.ex läkare 
och sjuksköterskor. För apotekare och receptarier som jobbar på apotek kan 
kommersiella företagaraspekter ibland kollidera med det faktum att studenten ska agera 
som en professionell del inom en akademisk hälso-relaterad profession. 
 
På grund av den höga andel som angett att de ångrat sitt val att studera till farmaceut har 
det föreslagits att det kan erbjudas en en-dags farmaciorienteringsprogram till 
gymnasieelever för att klargöra vad yrket innebär (5). 
 
Det faktum som anges där en stor del av de som sökt till farmaciutbildningar anger att de 
inte är nöjda med sitt val av utbildning kan som tidigare nämnt i regel bero på okunskap 
kring vad farmaceuter gör och vad utbildningen och yrket innefattar (5). Det är således av 
intresse att i denna studie utreda hur studenter uppfattar utbildningen och yrket samt 
vilka faktorer som ges till att de sökt utbildningen för att på Umeå universitet försöka 
kartlägga vilka faktorer som är viktiga när de sökt utbildningen. 
 
I en studie utförd på receptarie- och apotekarstudenter som läst på distans via Umeå 
universitet höll 88% utav studenterna helt eller delvis med att de kunskaper de fått under 
utbildningen var användbara i deras nuvarande arbeten. I studien nämns att det har varit 
en brist på utbildade farmaceuter i norra Sverige, varför en distansutbildning via Umeå 
universitet etablerades (20). I samma studie var nöjdheten över val av utbildning också 
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hög, då 82% utav de tillfrågade skulle välja att gå samma program igen om de skulle stå 
inför samma val idag (20). 
 
Eftersom distansstudier skiljer sig i många aspekter från campusutbildning så är det 
också av intresse att i den kvalitativa innehållsanalysen undersöka aspekter som har med 
just distansstudier att göra och hur studenterna ser på det lärosätet. 
 
 

2. Syfte 
Syftet med studien var att granska och analysera reflektioner från introduktionskursen 
inom farmaciprogrammen i Umeå och undersöka nivån på reflektiv förmåga hos 
studenter, samt jämföra eventuella skillnader i reflektiv förmåga mellan apotekar- och 
receptariestudenter. Ett andra syfte var att kvalitativt analysera teman över vad studenter 
reflekterade över i introduktionskursen. 
 
2.1 Delmål  
Att kvalitativt granska och gradera reflektionerna och kategorisera dem i olika grader av 
reflektiv förmåga. 
Att statistiskt sammanställa och säkerställa tillförlitligheten av kategoriseringen. 
Att kvantitativt sammanställa resultat från grad av reflektion och analysera det med 
avseende på program, ålder och kön. 
Den kvalitativa innehållsanalysen ämnade undersöka två delmål:  

1. Varför studenter valt att söka till farmaciprogrammen i Umeå. Innehållsanalysen 
utfördes oberoende mellan receptarie- och apotekarstudenter för att hitta 
potentiella orsaker till varför de sökt programmet.  

2. Hur de planerade att lägga upp sina studier och agera som student under 
utbildningen och hur de tror detta kommer påverka deras möjligheter att nå goda 
resultat under studierna. Innehållsanalysen utfördes oberoende mellan 
receptarie- och apotekarstudenter för att hitta potentiella likheter och skillnader i 
studieteknik 
 

3. Metod 
Arbetet inkluderade flera olika metoder för att vid graderingen av reflektioner bestämma 
interbedömarreliabiliteten mellan bedömarna. Den statistiska analysen utfördes för att 
stärka tillförlitligheten av bedömningarna samt identifiera eventuella mönster. I den 
kvalitativa innehållsanalysen kartlades och jämfördes skillnader och/eller likheter mellan 
apotekar- och receptarierstudenter i hur de besvarade tema 1 och 2 (bilaga 2). 
 
3.1 Skattning av reflektiv förmåga 
Vid skattning och gradering av reflektivt skrivande/tänkande användes 
kategoriseringsschemat utformat av Wallman (6) som baseras på Mezirows metoder där 
olika nivåer av reflektivt tänkande och icke-reflektivt tänkande kategoriseras och sorteras 
in i ett slags taxonomi för att gradera reflektivt innehåll i olika nivåer (6,17). 
Taxonomin graderar reflektion i sex olika nivåer, se figur 1 och bilaga 1. 
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Analys av reflektiv förmåga utfördes i tre 
steg. 

1.) Identifiera meningsbärande stycken 
i texten 

2.) Identifiera styckena enskilt och 
tilldela dem till en kategori i 
skattningsskalan 

3.) Slutligen läses hela texten igenom 
för att stämma av ifall bedömningen 
av reflektivt skrivande återspeglas 
korrekt och avgöra en slutnivå för 
reflektivt tänkande.  

 
Innan graderandet och skattningen av reflektiv förmåga i reflektionerna utfördes övades 
bedömning av reflektiva nivåer med handledare genom att öva på ett antal reflektioner 
för att säkerställa att bedömningarna som utfördes är eniga med hur handledaren skulle 
bedöma för att öka tillförlitligheten. 
 
Det var reflektionerna som skrevs under introduktionskursen som skulle graderas, totalt 
bestod antalet av 50 reflektioner där en reflektion valde att inte delta så det slutliga 
antalet reflektioner att gradera blev 49. Utav dessa 49 användes fem stycken för att öva 
graderingen gentemot hur handledaren graderat. Efter att de fem ”övningsreflektionerna” 
graderats oberoende gick författaren och handledaren gemensamt igenom dem och fann 
att samstämmigheten av graderingarna var god.  
 
Skalan som användes har i tidigare studier visat på en god interbedömarreliabilitet då 
Cohens Kappa k=0.63 indikerar på att samstämmigheten mellan olika bedömare vid 
tidigare bedömningar är tillräckligt tillförlitlig för att utföra flera oberoende bedömningar 
(6). 
 
Bedömningen av reflektionerna utfördes oberoende av tre personer, nämligen författaren 
samt av två personer ur projektgruppen per uppgift. I PUNKTUM-projektgruppen ingick 
fem lärare som utförde bedömningar utöver författaren. Författaren bedömde alla 
uppgifter och de övriga lärarna bedömde uppgifterna fördelat så att varje uppgift 
bedömdes av två lärare i olika grupperingar vilket innebär att det inte alltid är samma 
lärarpar som gjorde bedömningarna tillsammans (16). 
 
För att utföra fortsatta beräkningar gjordes en koncensusbedömning av den reflektiva 
nivån för varje inlämnad reflektion och den fastställda konsensusbedömningen användes 
sedan för fortsatta beräkningar i analyser 
 
3.1.1 Databearbetning och anonymisering av uppsatser 
Vid utdelning av reflektioner hade handledaren tagit bort namn i dokument och istället 
angett en numerär kod för varje reflektion. Den sifferkod som angavs för varje dokument 
var den kod som användes för att hänvisa till respektive reflektion utan att äventyra 
anonymiteten. Uppsatserna kodades innan bedömningen av reflektionerna utfördes så 
det inte var känt för bedömare om de var apotear- eller receptariestudenter. 
 
3.1.2 Statistisk sammanställning 
Vid den kvantitativa statistiska sammanställningen efter den kvalitativa analysen 
sammanställdes reflektionerna där de klassificerades enligt grad av reflektion och 
analyserades sedan för tillförlitligheten av klassificering genom beräkning av statistisk 
hypotesprövning genom utförande av Chi-tvåtest, t-test, korrelation och signifikans. 
 
Analyser genomfördes för att se om det finns skillnader mellan apotekarstudenter och 
receptariestudenter samt om ålder och kön hade betydelse för den reflektiva förmågan. 
Omfånget av den statistiska analysen begränsas på grund av att det inte fanns tillräckligt 

6. Förutsättningsreflektion Reflektion 

5. Processreflektion 

4. Innehållsreflektion 

3. Själviakttagelse Icke-
reflektion 

2. Tänkande handling 

1. Vanehandling 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1.) Kategoriseringsschema för bestämmande av nivå 
av reflektiv förmåga baserat utifrån skriftliga uppsatser (6). 
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mycket information för att kunna göra multivariata analyser utan den statistiska 
sammanställningen består av deskriptiva beskrivningar av data samt bivariata analyser. 
De statistiska analyser som kunde utföras var Chi-tvåtest, t-test, korrelation och 
signifikans. 
 
Chi-tvåtest användes för att undersöka skillnader i bestämda (kategoriska) variabler, 
Pearsons r (Pearsons korrelationskoefficient) användes för att hitta korrelationer mellan 
två intervallvariabler. Gränsvärdet för statistisk signifikans sattes enligt praxis till p<0,05 
med ett konfidensintervall CI=0,95 
 
Interbedömarreliabiliteten räknades ut genom att räkna med Cohens kappa (6). 
 
3.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Vid den kvalitativa innehållsanalysen användes introduktionskursens reflektioner för att 
jämföra mellan receptarie- och apotekarstudenters reflektioner. Den kvalitativa 
innehållsanalysen utfördes efter att graderingarna av reflektionerna genomförts för att 
inte störa graderingen på reflektiv nivå, genom att känna till om de är receptariestudenter 
eller apotekarstudenter redan vid gradering av reflektiv förmåga. Inför den kvalitativa 
innehållsanalysen avkodades uppsatserna med avseende på program som studenterna 
läser och apotekarstudenter respektive receptariestudenter analyserades parallellt i var 
sin grupp där mättnad erhölls i vardera gruppen individuellt. Initialt inkluderades 15 
uppgifter i vardera gruppen för analys och sedan ytterligare om behov för att uppnå 
mättnad. Till slut användes 20 reflektioner från apotekarstudenterna och 20 från 
receptariestudenterna då mättnad uppstod. 
 
Vid den kvalitativa innehållsanalysen användes en konventionell innehållsanalys (21). 
Samtliga texter lästes igenom i sin helhet upprepade gånger för att få en känsla för 
helheten. Sedermera lästes data/texter ord för ord för att kunna härleda olika koder 
genom att färgmarkera meningsbärande stycken som fångar begrepp som innehåller 
centrala tankar eller koncept i relation till det som söks (21). De olika meningsbärande 
enheterna används för att skapa kategorier. De olika koderna som uppkommer i det 
initiala skedet av analysen utgör det grundläggande kodningsschemat för att sedermera 
sorteras i olika kategorier baserat på hur olika koder är relaterade eller länkade till 
varandra. Efter att koder har identifierats samt hur de olika koderna förhåller sig till 
varandra har fastställts kan subkategorier och underkategorier utformas i en hierarkisk 
struktur. 
 
I en konventionell kvalitativ innehållsanalys undviks att skapa förutfattade kategorier för 
att istället låta kategorierna och koderna mynna ut ifrån den litteraturen som undersöks 
(21). 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen ämnade undersöka två delmål:  

1. Varför studenter valt att söka till farmaciprogrammen. Innehållsanalysen utfördes 
oberoende mellan receptarie- och apotekarstudenter för att hitta potentiella 
orsaker till varför de sökt programmet.  

2. Hur de planerar att lägga upp sina studier och agera som student under 
utbildningen och hur de tror detta kommer påverka deras möjligheter att nå goda 
resultat under studierna. Skillnader och likheter i studieteknik utfördes oberoende 
mellan apotekar- och receptariestudenter. 

 
Utformningen av kodningsschemat kretsade kring att identifiera meningsbärande stycken 
som relaterar till 

    

Tema 1: Varför valde du att gå detta program? Vad ser du som målet med dina studier? 
 
Tema 2: Hur vill du lägga upp dina studier och agera som student under utbildningen? På 
vilket sätt och varför? Hur tror du det påverkar dina möjligheter att nå goda resultat 
under studierna? 
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Det träddiagram som är tänkt att utformas kommer alltså att utformas utifrån nyckelord 
och centrala teman som anges och utifrån detta kommer underkategorier och/eller 
subkategorier utformas för att skapa en hierarkisk struktur. 
 
Den kvalitativa innehållsanalysen utfördes separat mellan apotekare- och 
receptariestudenter för att jämföra och undersöka skillnader i hur de beskrev tema 1 och 
2 (bilaga 2). 
 
Med utgång i de frågor som ställs (bilaga 2) kommer kodningsschemat utformas för att 
identifiera och kategorisera faktorer som påverkar/påverkat till att studenter sökt 
utbildningen och på detta sätt identifiera mönster, samband och olikheter för att belysa 
dessa faktorer.  
 

4. Resultat 
Medelåldern för apotekarstudenter var 24,1 år och för receptariestudenter 29,4 år. 
Könsfördelning i populationen var att 41 studenter var kvinnor (84%) och 8 var män 
(16%). Könsfördelning hos apotekarstudenterna utgjordes av 19 kvinnor och en man. Hos 
receptariestudenterna var könsfördelningen 22 kvinnor och 7 män. 
 
4.1 Studenters reflektiva nivå 
Den reflektiva nivån hos hela populationen (n=49) var att 78% var icke-reflektiva och 
22% var reflektiva. Studenternas reflektioner tilldelades poäng från 2 till 5, 15 studenter 
fick 2 på skalan, 23 fick 3 på skalan, 10 fick 4 på skalan och endast en fick en 5a på skalan. 
Medelvärdet för reflektiv förmåga låg på 3,08 på skalans poäng vilket överlag indikerar 
att studenterna var icke- reflektiva. De statistiska analyser som utfördes identifierade 
ingen statistiskt signifikant skillnad varken gällande skillnad i reflektiv förmåga mellan 
programtillhörighet, kön eller ålder.  
 
4.1.1 Interbedömarreliabilitet 
Interbedömarreliabiliteten räknades ut genom att räkna med Cohens kappa där 
poängsättningen som författaren angav för respektive reflektion jämfördes i relation till 
de konsensusbedömningar som lärargruppen satt. 
 
Procentuellt var poängsättningen för 51% av reflektionerna överensstämmande. Cohens 
kappa k beräknades till k=0,3749. 
 
4.1.2 Program och reflektiv förmåga 
Av de 49 deltagande reflektionerna var 20 apotekarstudenter och 29 receptariestudenter. 
Tvåsidigt t-test samt Chi-två test indikerade ingen statistisk signifikant skillnad i reflektiv 
förmåga mellan apotekarstudenter och receptariestudenter. Från Chi-två test erhölls 
P=0,722 och av apotekarstudenterna var 25% reflektiva medan 20,7% av 
receptariestudenterna var reflektiva vilket alltså inte visar på någon statistiskt signifikant 
skillnad i reflektiv förmåga mellan apotekar- och receptariestudenter. 
 
4.1.3 Kön och reflektiv förmåga 
Könsfördelning var att 41 studenter var kvinnor och 8 män. Ett Chi två test utfördes och 
fann att P=0,85005, av männen var 25% reflektiva medan av kvinnorna var 22% 
reflektiva vilket inte indikerar någon statistisk signifikans gällande huruvida det finns 
någon skillnad i reflektiv förmåga mellan könen. 
 
4.1.4 Ålder och reflektiv förmåga 
Gällande sambandet mellan ålder och reflektiv förmåga återfanns genom ett t-test ett p-
värde som låg nära 0,05 då p=0,063. Ett tvåsidigt t-test bekräftade dock att det inte fanns 
något statistiskt signifikant samband mellan ålder och reflektiv förmåga då -t-kritisk 
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tvåsidig<t-kvot< t-kritisk tvåsidig. Åldersfördelning och medelålder för reflektiva 
respektiva icke reflektiva studenter kan ses i figur 2. 
 

 
Figur 2.) Åldersspann och medelålder för reflektiva studenter (blå) och icke reflektiva studenter (orange) 
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4.2 Kvalitativ innehållsanalys  
I denna del av arbetet utfördes en kvalitativ innehållsanalys för att utreda de motiv som 
angavs till att studenterna sökt till apotekar- och receptarieprogrammen samt hur de 
tänkte lägga upp studierna för att nå goda resultat (figur 3).                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.1 Beskrivning av kategorier – Apotekarstudenter och receptariestudenter 
1.) Motiv 
1.1) Läkemedelsintresse 
Båda studentgrupperna angav att de varit intresserade av de naturvetenskapliga ämnena 
och att de därför velat studera på en utbildning med naturvetenskapliga ämnen. 
Apotekarstudenterna kopplade tydligare sitt intresse för naturvetenskapliga ämnen till att 
de vill kunna förstå hur läkemedel fungerar och hur de i framtiden skulle kunna förbättra 
framställning och/eller utveckling av nya läkemedel medan receptariestudenterna mer 
ospecifikt uttryckte ett intresse för läkemedel.  
 

Apo 9: ” Jag valde apotekarprogrammet för att jag alltid har tyckt om allt som har med 
biologi, människokroppen och medicin att göra”. 

 
Rec 21: ” Medicin är något som alltid intresserat mig. Man kan göra så mycket med kroppen 
och må så mycket bättre om man får medicinsk hjälp”. 

 
Apotekarstudenterna uttryckte ett intresse av att veta hur läkemedel verkar i 
människokroppen och vilka effekter läkemedel har på sjukdomar och hälsotillstånd. 

Apotekarstudenter och receptariestudenter 

1.) Motiv 
1.1) Läkemedelsintresse 
1.2) Hjälpa människor 
1.3) Arbetsmarknad 

1.3.1) Tryggt yrke 
1.3.2) Många olika yrkesmöjligheter 
1.3.3) Tidigare arbetserfarenhet ¤ 

1.4) Karriärbyte – läst/studerat till annat 
tidigare 
1.5) Programmets utformning 
1.6) Kontakter 

 
2.) Förutsättningar 

2.1) Situation 
2.1.1) Familj 
2.1.2) Personlighet 
2.1.3) Ekonomi/geografi 
2.1.4) Arbete ¤ 

 
3.) Studieteknik 

3.1) Struktur 
3.1.1) Självdisciplin 
3.1.2) Vikten av att göra studieplaner och 
scheman 

3.2) Balans – privatliv/studier 
3.2.1) Vikten av egentid/ ledig tid 

3.3) Samarbeten/interaktion 
3.3.1) Lärarkontakt 
3.3.2) Samarbete med studiekamrater 

Figur 3.)  Innehållsanalysträd för apotekar- och receptariestudenter. 
Kategorier där endast receptariestudenter lyft kategorin är markerade 
med ¤ 
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Apotekarstudenter uppgav ofta att de tidigt visste att de ville arbeta med läkemedel. Den 
mest vanligaste huvudanledningen som gavs var intressen gällande läkemedel och 
människokroppen. 

 
Apo 19: ”Jag valde att gå apotekarprogrammet för att jag vill lära mig om läkemedel och 
hur de fungerar i kroppen, och det kan bero på att jag har haft många mediciner genom 
mitt liv och vill veta mer om vad det är för något som jag får utav läkaren”. 

 
Apo 14: ” Jag valde att läsa på apotekarprogrammet då jag är intresserad av medicin och 
av människokroppen”. 

 
Det observerades att receptariestudenter valde programmet utifrån vilka kurser som 
ingick i programmet. 
 

Rec 16: ” När jag sökte till programmet och såg alla kurserna som ingick i utbildningen blev 
jag övertygad över att detta var vad jag ville studera. Alla kurserna såg väldigt intressanta 
ut”. 
 

1.2 Hjälpa människor 
Båda studentgrupperna uttryckte att Hjälpa människor var ett skäl till att välja 
utbldningen.  
 

Apo 9: ” Jag tycker om att hjälpa människor och det kommer man ju att göra efter att man 
är klar med studierna”. 
 
Rec 29: ” Jag vill kunna med stolthet hjälpa andra människor till att hitta lösningar på sina 
problem.” 
 

Apotekarstudenterna uttryckte något tydligare ett fokus på möjligheten att kunna hjälpa 
människor via kunskaper om sjukdomar, läkemedel och människokroppen. Även samma 
tankar fanns hos receptariestudenterna men då med mer fokus på sociala faktorer, 
serviceinriktning och människor - målet med studierna är att kunna hjälpa och vägleda 
människor med deras medicinering. 
 

Apo 8: ” För mig är det betydelsefullt att få använda mina framtida kunskaper till att göra 
skillnad, att hjälpa och värna om människors hälsotillstånd och i längden även vår 
sjukhussituation och samhälle”. 
 
Rec 29: ” Jag vill kunna med stolthet hjälpa andra människor till att hitta lösningar på sina 
problem.” 
 
Rec 21: ” Mitt mål är att en dag sitta på ett apotek och informera och hjälpa kunder med 
deras läkemedel”. 

 
1.3 Arbetsmarknad 
1.3.1) Tryggt yrke 
Båda grupperna uttrycker att ett skäl till att välja respektive utbildning är att det är lätt att 
få jobb efter och att respektive yrke har en säker framtid.  
 

Apo 24: ”För några år sedan kom jag på att jag nog skulle vilja jobba inom vården, dels för 
att hjälpa patienter men även för att det alltid kommer att finnas jobb, det känns som en 
stor trygghet” 

 
Apo 11: ” Efterfrågan av apotekare är dessutom väldigt hög och det är relativt enkelt att få 
jobb även där jag bor.” 
 
Rec 7: ” Dessutom har detta yrke en framtid som är fylld med många möjligheter” 
 
Rec 31: ” Bättre villkor, lön och tider en mitt gamla jobb klagar jag inte heller på”. 
 

1.3.2) Många olika yrkesmöjligheter 
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En aspekt som gavs till valet av att läsa till apotekare var möjligheten av att kunna jobba 
inom olika led av läkemedelsrelaterade yrken. Receptariestudenterna angav också 
möjligheten av att kunna jobba inom flera olika områden i framtiden som ett motiv till att 
de sökt till programmet. Apotekarstudenterna lade mer tyngd på det faktum att många 
olika yrkesmöjligheter var ett stort motiv än receptariestudenterna. 

 
Apo 2: ” Varför jag valde Apotekarprogrammet framför t.ex. Läkarprogrammet var för att 
jag inte vill binda mig till att endast jobba i ”slutet” av patientkedjan utan även vill kunna 
jobba med idé, framställande, kvalitetssäkring m.m”. 

 
Apotekarstudenterna uttalade en önskan av att kunna jobba inom olika led inom 
läkemedelsutveckling och då främst inom läkemedelsindustrin. De angav aspirationer av 
att arbeta inom områden som läkemedelsindustrin. 
 

Apo 2: ” Målet med mina studier är förstås att kunna jobba inom branschen, framförallt i 
industrin”. 

 
Apo 10: ” Det som gjorde mig intresserad var att veta att jag även eventuellt efter avslutat 
utbildning har så många olika jobbmöjligheter och kan utvecklas med tiden inom olika 
områden” 
 
Apo 10: ” Ny forskning, nya sjukdomar, patienter som behöver skräddarsydda läkemedel 
och mer komplexa läkemedelsterapier ledde även till att jag drogs till utbildningen.” 
 
 

1.3.3) Tidigare arbetserfarenhet 
Vissa av receptariestudenterna angav att de tidigare praktiserat och/eller jobbat/jobbar 
som apotekstekniker eller säljare på apoteket. I de fall som student(erna) 
arbetat/praktiserat på apotek tidigare verkade detta vara en faktor till att de sökt till 
receptarieprogrammet. 
 

Rec 15: ”Jag sökte praktik på alla apotekskedjor som finns i staden, till slut så fick jag 
praktisera tre månader på apoteket AB och de märkte hur ambitiös jag var och detta betyder 
så mycket för mig, då 2016 var jag timanställd som butiksäljare i apoteket AB. 2017 blev jag 
fastanställd på apoteket AB som Apotekstekniker med receptbehörighet samt 
egenvårdansvarig och det är jag stolt över”. 
 

1.4) Karriärbyte – läst/studerat till annat tidigare 
Ett motiv hos apotekarstudenterna som framkom var att studenterna hade läst på andra 
utbildningar tidigare men antingen under utbildningens gång eller efter de fått examen 
insett att de vill studera till/jobba som apotekare istället. Anledningarna till varför skiljde 
sig lite åt. I enstaka fall angavs att de sökt till apotekare p.ga dålig arbetsmarknad inom 
det de läst tidigare.  
 

Apo 18: ”Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i fysik, men det är ingenting jag har 
jobbat med. Efter en längre sjukskrivning fortsatte jag inte på masterprogrammet eftersom 
jag kände att arbetsmarknaden som fysiker var alltför osäker och jag ville istället läsa en 
utbildning som garanterat leder till ett jobb” 
 
Apo 1: ” Jag valde först att gå läkarprogrammet men efter ett år och halv så kände jag att 
detta inte passar mig, dock ville jag fortfarande läsa något som förhåller sig till medicin 
därför valde jag apotekarprogrammet” 

 
Vissa av receptariestudenterna hade studerat till annat tidigare eller jobbade inom andra 
yrken och det som observerades hos dem som valt att söka till receptarieprogrammet och 
som studerat eller jobbat/jobbar inom annat yrke var att intresset för läkemedel fått dem 
att söka till programmet. I några särskilda fall observerades att de bytt p.g.a. deras 
nuvarande arbetssituation tvingat dem att byta karriär. 
 

Rec 30: ” Jag är utbildad undersköterska och under utbildningen fastnade jag väldigt 
mycket för medicinkurserna vilka jag tyckte var väldigt intressanta. Även om kurserna till 
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mesta dels handlade om kroppens uppbyggnad och olika sjukdomar hade de även avsnitt 
om just läkemedel och hur de verkar”. 
 
Rec 20: ” Ännu ett sabbatsår senare kunde jag tillslut inse att personkontakt och medicin är 
den delen av läkarstudierna som jag ville behålla, och fick därmed upp ögonen för 
receptarie-/apotekaryrket”. 
 
Rec 31: ” Den största anledningen till att jag vill läsa receptarieprogrammet är att jag är 
tvungen, branschen jag befinner mig i är på väg att försvinna”. 
 
Rec 32: ” Så valet stod antingen mellan att plugga civilingenjör eller studera något inom 
medicin, jag valde civilingenjör. Efter många upp-och nedgående år på Teknisk Högskola 
och därtill 2 år på Sony Ericsson så blev jag trött på allt som hade med teknik att göra. Jag 
har alltid haft ett hjärta för människor speciellt fattiga och sjuka. så jag tänkte varför inte 
satsa på medicin”. 
 

1.5) Programmets utformning 
Både apotekarstudenter och receptariestudenter uppgav att programmets utformning, 
nämligen att det hålls på distans som motiv till att de sökt till programmet. 
Anledningarna till varför de föredrog distansstudier skiljde sig åt i vissa aspekter 
Möjligheten att jobba som receptarie efter tre år angavs av vissa apotekarstudenter som 
en anledning till att de sökt till Umeå universitet.  
 

Apo 1: ” En sak till som lockade mig till programmet var att man redan kan jobba efter 3 år 
som receptarie samtidigt som man läser vidare till apotekare”. 

  
Receptariestudenterna nämnde möjligheten att läsa vidare från receptarie på 
masterprogrammet i farmaci och bli apotekare som en anledning till att de sökt till 
programmet. Det förekom hos studenterna att de sökt till receptarieprogrammet bl.a. för 
att det ger en grund för att kunna läsa vidare till apotekare efter tre år. Vissa av 
receptariestudenterna uppgav att de tidigare läst på receptarieprogrammet på annan 
institution men tvingats avbryta p.g.a. främst familjesituation.  
 

Rec 16: ” Anledningen till att jag valde receptarieprogrammet vid Umeå universitet är att 
den bygger en grund till apotekarprogrammet och det finns möjlighet att ta en 
apotekarexamen om man vill fortsätta sina studier”. 
 
Rec 17: ” Jag vill verkligen ta examen och mitt mål är att nå tillslut med att klara av först 3 
år för ta ut exam för sedan studera vidare och samtidigt jobba”. 
32: ” Målet med mina studier är att först bli färdigutbildad receptarie men sedan studera 
vidare till apotekare”. 
 
Rec 15: ” Jag sökte tidigare till receptarieprogrammet vid Uppsala universitet vår 2015, jag 
var så glad att jag började med något som jag verkligen bränner för, men tyvärr lyckades 
jag inte bra med detta, jag blev gravid, mammaledig och satt hemma”. 
 
Rec 36: ” Mitt mål är nämligen att läsa vidare till apotekare och jobba i en verksamhet där 
man arbetar med läkemedel bredning”. 
 

Både Apotekarstudenter och receptariestudenter angav att de sökt distansutbildning och 
angav det som motiv därför att det passar deras personlighet bättre. 
Receptariestudenterna angav att de föredrog att studera på distans. Anledningar som 
gavs var att det passade deras personlighet bättre, samt att de i vissa fall var tvungna att 
läsa på distans p.ga hemsituationen. 
 

Apo 19: ” Det som fick mig att gå distansutbildning är att jag planerar bra och kan 
koncentrera mig bättre hemma än i ett klassrum med människor som pratar”. 
 
Apo 9: ” Sedan ville jag även gå utbildning på distans för att det passar mig bättre som 
person”. 
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Rec 34: ” Att utbildningen är på distans kräver förstås en god planering och disciplin, men 
skapar också friheten som passar mig perfekt”. 
 

1.6) Kontakter 
Kontakt med andra som gått eller går apotekarprogrammet och receptarieprogrammet 
angavs som en orsak och motiv till att studenterna sökt programmet. 
Receptariestudenterna angav att de sökt till programmet delvis på grund av att de känner 
personer som gått på programmet. 
 

Apo  9:” Jag känner även några som går programmet just nu och några som är klara och 
efter att ha tittat på det de har läst och pratat med de så har det känts helt rätt”. 

 
 

2.) Förutsättningar 
2.1) Situation  
2.1.1) Familj 
Möjligheten att kunna bo kvar med familj och bibehålla kontaktnätverk angavs av 
apotekarstudenterna som en anledning till att de sökt programmet.  
 

Apo 19: ”Jag ville inte heller lämna min pojkvän och min familj”. 
 

Vissa av receptariestudenterna angav att de hade barn och familj att ta hand om, och att 
detta bidragit till att de sökt att studera på distans. De kan ha studerat på 
receptarieprogram tidigare vid annat universitet men efter att ha fått barn eller annan 
familjesituation uppstått har de velat börja läsa igen, och tyckte att distans passade bra 
för deras situation. 
 

Rec 30: ” Som student kommer jag behöva vara strukturerad, välplanerad och utnyttja min 
tid väl. Detta eftersom jag har 3 barn i åldersspannet 2 månader- 3 år. För mig kommer det 
inte fungera att göra ”senare” eftersom jag även har barnens behov att tillgodose”. 
 
Rec 25: ” Jag funderade över tiden jag pluggade apotekare och insåg att även om det var 
tufft och jobbigt så var det något jag tyckte om och var väldigt intressant, och möjligheten 
att plugga distans fanns via ert universitet (jag har min yngsta son hemma och min äldsta 
son deltid hos dagmamma tre gånger i veckan)”. 
 

2.1.2) Personlighet 
Apotekarstudenterna uppgav att de till stor del valt programmet på grund av att det ges 
på distans vilket passar deras personlighet och studieteknik. Möjligheten att kunna lägga 
upp hur de vill kunna läsa lockade. Det fanns receptariestudenter som angav att 
distansstudier passar deras personlighet. Anledningar som gavs till att det lämpar sig för 
deras personlighet är att distansstudier ger mer frihet att lägga upp studierna enligt ett 
sätt som lämpar sig för studenten. 

 
Apo 19: ” Det som fick mig att gå distansutbildning är att jag planerar bra och kan 
koncentrera mig bättre hemma än i ett klassrum med människor som pratar”. 
 
Apo 9: ” Sedan ville jag även gå utbildning på distans för att det passar mig bättre som 
person”. 
 

 
Rec 7: ” Att studera distans har nu för tiden blivit jättepopulärt och det som är bra med 
distans är att man kan plugga vart och när som helst”. 

 
2.1.3) Ekonomi/geografi  
Apotekarstudenterna uppgav att de sökt distansutbildningen då de inte vill flytta och få 
ökade kostnader med boende och studielån.  

 
Apo 1: ” Att programmet hålls på distans passar mig även riktig för jag ville inte flytta 
hemifrån.” 
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Apo 19: ” och ta onödiga lån för att kunna bo på plats”. 
 
Även receptariestudenterna uppgav att de inte ville flytta, dels p.ga hemsituation och 
dels även för att de har arbete på orten de bor på. 
 
Rec 39: ” Eftersom jag har familj, bor relativt långt från de stora utbildningsorterna och 
flytt inte är aktuellt, så valde jag studier på distans”. 
 

2.1.4) Arbete 
Vissa receptariestudenter uppgav att de arbetade samtidigt som de studerar. De studenter 
som angav att de arbetat på apotek tidigare angav inte att de arbetar samtidigt som de 
studerar nu. 

 
Rec 40: ” Under min studiegång så har jag jobbat och studerat samtidigt, och det är därför 
som mina studier har tagit längre tid än vad den är ämnad till”. 
 

3.) Studieteknik 
3.1) Struktur 
3.1.1) Självdisciplin 
Apotekarstudenterna påpekade betydelsen av att ha god självdisciplin för att uppnå goda 
studieresultat då undervisningen sker på distans. I detta ingick förmågan att inte skjuta 
upp/prokrastinera vilket studenterna uttryckte skulle kunna vara en fallgrop. Förmågan 
att studera regelbundet antal timmar på dagarna uppgavs som en viktig aspekt för att nå 
goda resultat. Intentionen hos apotekarstudenterna var att ha en hög studiemoral och god 
planering. 

 
Apo 3: ”Det är viktigt för mig att jag har disciplin när jag studerar och att jag inte 
tar sovmorgon varje dag bara för att jag går en distansutbildning”. 
 

Receptariestudenterna hade en tydlig inställning till hur viktigt det är med självdisciplin 
vid distansstudier. Receptarierstudenterna ansåg att det är viktigt att planera framåt och 
göra scheman, studieplaner och mål/delmål. Receptariestudenterna påpekade behovet av 
att studera regelbundna timmar för att få en slags struktur i distansstudierna. 
 

Rec 12: ”Min plan ångande mina studier är att läsa åtta timmer på vardagar, och läsa lite 
även under helgen om det behövs. Det blir inte alltid som man har tänkt sig special när man 
har barn hemma men jag ska göra mitt bästa för att hinna med alla studier”. 
 
Rec 5: ” Jag måste planera, utföra och repetera för att bli den bästa receptarien jag kan bli”. 
 

3.1.2) Vikten av att göra studieplaner och scheman 
En aspekt som båda studentgrupperna uttryckte var vikten av att göra egna scheman 
samt sätta upp mål och delmål för att hänga med i studierna samt hitta en egen rytm att 
kunna studera på då de uttryckte att det kan vara lätt att tappa strukturen under 
distansutbildningen. 
Den troligen vanligaste aspekten som uttrycktes för att nå goda studieresultat var 
förmågan att skapa en struktur i studerandet. Receptariestudenterna påpekade behovet 
av att göra egna tidsplaner, scheman och sätta upp mål för att kunna hänga med i 
studierna. Receptariestudenterna uppgav ofta att planering var viktigt då de var rädda för 
att hamna efter i studierna, främst p.g.a. det är distansstudier. 
 

Apo 4:  ”Sammanfattningsvis anser jag att det krävs en realistisk studieplanering som man 
lägger upp i god tid”. 

  
Rec 21: ” För att nå mina mål och få bra resultat kommer jag att lägga upp en strikt 
planering”. 
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Rec 39: ” Så att organisera sina dagar och inte prokrastinera är det absolut viktigaste jag 
bör göra för att klara mina studier och införskaffa mig de kunskaper och färdigheter som 
krävs.” 

 
3.2) Balans – privatliv/studier 
3.2.1) Vikten av egentid/ ledig tid 
Angående balans mellan privatliv och studier fås intrycket av att studenterna i båda 
grupperna kommer satsa väldigt hårt på studierna. De gav uttryck av att det vid 
distansstudier är viktigt att kunna disponera tiden så det finns rum för ledig tid, då det 
kan vara mer utmanande att hitta en balans vid distansstudier. Båda grupperna hade 
inställningen till att balans mellan studier och ledig tid är viktig för att må bra. De angav 
att det var viktigt att studera regelbundet på vardagarna för att få ledig tid under 
helgerna. 
 

Apo 8: ” Jag kommer också ha som mål att ha en hälsosam balans mellan studier och 
privatliv för att inte känna en stress över att inte hinna med intressen och socialt, viktiga 
delar för att jag ska må bra”. 

 
Apo 9:” Jag skulle vilja plugga minst fyra timmar om dagen, gärna mer och helst göra 
alla uppgifter på vardagarna så att man kan vara ledig på helgerna”. 

 
Rec 20: ” Jag behöver ett tydligt, långsiktigt samt omfattande schema, som inkluderar alla 
arbeten/ansträngningar, heldagsplaneringar där även fritid och nöjen ska planeras in”. 

 
3.3) Samarbeten/interaktion 
3.3.1) Lärarkontakt 
Studenter i båda grupperna angav att de behöver våga fråga lärarna när de inte förstår. 
Utifrån båda studentgruppernas reflektioner gavs intrycket av att de tidigare inte vågat 
eller velat fråga lärarna p.ga olika anledningar. 
 

Apo 6: ” Dessutom vill jag våga vara mer frågvis, ställa frågor när jag inte förstår eller 
hänger med i svängarna.” 

 
Rec 32: ” Om där är något jag inte förstår så ska jag heller inte tveka att fråga lärarna tills 
jag begriper det”. 
 

3.3.2) Samarbete med studiekamrater 
Apotekarstudenterna uppgav att de ser samarbetet med studiekamrater och grupparbeten 
som en viktig del i att kunna lära sig. 
 

Apo 4: ” Förmodligen lära känna nya kurskamrater som man kan samarbeta med under 
studiens gång”. 
 

Receptariestudenterna angav att det sociala i studiesituationen var viktig och att 
studiekamrater och studiegrupper var viktiga för att trivas med studerandet. De påpekade 
också vikten av att delta i seminarier och frågestunder. 
 

Rec 35: ” Jag vill även vara så delaktig som möjligt i diskussion då jag tycker att jag lär mig 
mer genom att vara delaktig”. 
 
Rec 16: ” Jag har också bra kontakt med några av mina klasskamrater som jag hunnit lära 
känna på introduktionsdagarna i Umeå”. 
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5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
5.1.1 Mäta reflektion 
Att mäta reflektion på detta sätt är inte helt okomplicerat då det finns många aspekter 
som kan påverka graden av reflektiv förmåga hos studenterna. Eftersom 
reflektionsuppgiften skulle genomföras, men inte betygsättas finns det möjligtvis en 
tendens att många enbart skriver det antal ord som anges utan att reflektera. Ett problem 
med metoden är att avgöra ifall reflektiv förmåga mäts eller studenternas förmåga att 
uttrycka olika tankegångar som utvärderades. Eftersom ingen validering kan utföras kan 
inte resultaten anses helt ackurata för att mäta och bedöma reflektiv förmåga hos 
studenter, då de kan vara reflektiva tänkare i det dagliga livet, men ha svårt att precisera 
reflektiva tankar i en relativt kort uppgift som den som gavs (6). Ett möjligt sätt att 
potentiellt validera resultaten gällande reflektiv förmåga skulle vara att utföra 
longitudinella studier med flera metoder för att mäta reflektion. Detta skulle exempelvis 
kunna inkludera, förutom skriftliga uppgifter, observationer i verksamhetsförlagd 
utbildning, djupintervjuer och/eller skaltester för att mäta graden av reflektion med 
andra medel.   
 
Skalan som användes vid gradering av reflektioner fångar upp de olika typerna av 
reflektivt tänkande på ett väsentligen bra sätt. Vid graderingarna låg alla förutom en 
reflektion på nivåerna 2,3 och 4 med en 5. Fenomenet att inga 1-or eller 6-or angavs är i 
enighet med tidigare studier (15). Eftersom reflektionsuppgiften var relativt kort och grad 
av reflektion mättes utifrån helheten av reflektivt skrivande skulle skalan i vissa fall 
kunna utvecklas för att mer fånga upp de som skriver delvis reflektivt men inte når upp 
helt till de reflektiva stegen. 
 
5.1.2 Uppgiftens utformning/datakvalitet 
Gällande den relativt låga interbedömarreliabilitet som räknades ut beror det mest troligt 
på att författaren var ovan att gradera reflektioner enligt den använda skalan och skulle 
ha behövt mer övning för att kunna bedöma mer tillförlitligt. En markant skillnad i 
skattning av reflektiv kontra icke reflektiva graderingar observerades mellan författaren 
och konsensusgruppen, där författaren tenderade att ge högre graderingar än 
konsensusgruppen. 
 
Eftersom innehållsanalysen gjordes på den allra första kursen på programmen är det 
omöjligt att dra någon slutsats över hur nöjda studenterna är totalt sett, men det mesta 
från innehållsanalysen pekar på att studenterna är nöjda med sina val av både program 
och val av universitet. Nöjdheten över val av program kan på många sätt speglas i studien 
utförd av Gustafsson et al där en överväldigande andel av studenterna var nöjda med 
valet av utbildning och universitet efter avslutade studier (20). 
 
Styrkor i studien är att den mäter reflektiva förmågan enligt beprövad skala samt att den 
är utförd av en opartisk part. Totalundersökning på en antagningsperiod vid Umeå 
universitet. Forskning på material som studenter skriver inom ramen för kursen och inte 
enbart insamlat för forskningen ger bra deltagande och upppgifter som är skrivna med ett 
syfte utöver deltagande i studien vilket borde borga för en bättre datakvalitet.  
 
Svagheter i studien är bland annat att den är utförd på uppsatser som är begränsade både 
i innehåll och längd. Studiepopulationen var tämligen homogen med en övervikt utav 
kvinnor. Brist på ytterligare information och data kring studenterna gör att både 
bedömning av reflektiv förmåga begränsas då multivariata analyser inte kunde utföras 
med tillgänglig data samt att innehållsanalysen saknar djup och bredd och enbart 
fungerar som en rudimentär översikt utav de svar som getts på de två frågorna i 
uppsatsen.  
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Begränsningar i tolkning av innehållsanalysen består bl.a. i att frågeställningen som gavs 
gör att svaren kan påverkas då vissa studenter angav mer personliga fakta som kan 
illustrera skillnader i innehållsanalysen medans andra studenter inte skriver lika 
detaljerat vilket gör att kvantiteten och kvaliteten i informationen som erhölls från 
reflektionerna kan variera. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
5.2.1 Reflektiv nivå 
Av de 49 inkluderade reflektionerna var 20 apotekarstudenter och 29 
receptariestudenter. Ingen skillnad i reflektiv förmåga mellan apotekarstudenter och 
receptariestudenter, kön, eller ålder uppvisades. Överlag så var 22% av studenterna 
reflektiva i sitt skrivande medans 78% var icke- reflektiva i sitt skrivande. Medelvärdet på 
skattningsskalan för alla reflektionerna var 3,08. I en tidigare studie utförd av Wallman et 
al så låg medelsvärdet för graden av reflektion i början av apotekspraktik på termin 10 på 
3,1 på skattningsskalan, och i slutet av praktiken hade medelvärdet ökat till 3,8 (6). I 
denna studie observerades dock en signifikant träningseffekt som medför svårigheter i att 
tolka betydelsen av den observerade ökningen i reflektiv förmåga mellan starten av 
praktiken och slutet av praktiken.  I en annan studie som mätt reflektiv förmåga på 
samma sätt på termin 6 och termin 10 (Umeåstudenter) så låg medelvärde på termin 6 på 
3.58 och på termin 10 låg medelvärdet på 3,52 (15) Möjliga korrelationer som observerats 
ha en positiv effekt på förbättrat reflektivt skrivande/tänkande är att ha utbildade lärare 
och handledare samt att ha diskussioner om kritiskt tänkande med lärare eller 
handledare (6,15). Eftersom studenterna troligen inte tidigare skrivit reflektiva uppgifter 
kan en ovana i att skriva reflektivt vara en möjlig förklaring till att studenterna överlag 
var icke- reflektiva. Avsaknaden av statistisk signifikans mellan faktorer som kön, ålder 
och programtillhörighet i relation till reflektiv förmåga är i enlighet med de resultat som 
fanns i arbetet av Lindner (15). Reflektiv förmåga mellan könen är svårt att beräkna då få 
män läser programmen och därmed blir också skillnader svåra att observera. 
 
Cohens kappa k beräknades till k=0,3749 där intervallet 0,2–0,4 indikerar hygglig 
interbedömarreliabilitet. Detta är något lägre än i tidigare studier (6). Ett skäl till detta 
kan vara att det är kortare skrivna texter som analyserats i detta arbete än i det tidigare 
och att det gör bedömningen något svårare. En längre träningsperiod med diskussioner 
mellan bedömare kunde kanske ha ökat samstämmigheten.  

 
5.2.2 Motiv till studierna - läkemedel vs människa 
Skillnader som sågs var att apotekarstudenter var mer intresserade av läkemedel i ”olika 
led” än receptariestudenterna som i regel tenderade att skriva mer om apoteksrelaterade 
aspekter. I apotekarstudenternas reflektioner lades mer tyngd på intresset av att veta mer 
om och att utveckla läkemedel, medan receptariestudenterna lade mer tyngd på att de vill 
hjälpa människor och informera människor om läkemedel på apoteken (mer sociala 
aspekter).  
 
Det sågs även att det var mer förekommande att de som läste till receptarier antingen 
praktiserat på apotek eller arbetat som apotekstekniker/säljare än hos 
apotekarstudenterna som inte uppgav detta lika ofta. Lite mer övervikt på hemsituation 
hos receptariestudenterna har gjort att de valt att studera på distans. 
 
De huvudsakliga anledningar som gavs som motiv var tidigare naturvetenskapliga 
intressen, att arbeta inom en naturvetenskaplig disciplin, att hjälpa människor samt att 
arbeta inom ett hälsorelaterat yrke. Detta återspeglas i flertalet andra studier som utförts. 
Möjligheter att arbeta inom olika områden har också angetts som ett motiv i andra 
studier (22,23). 
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Fenomenet att receptariestudenterna i högre utsträckning uppger att de vill arbeta på 
apotek och inte inom industrin kan ha sin rot i olika anledningar. Anledningar såsom 
livssituation, tidsaspekter och andra faktorer kan påverka dem i valet att inte läsa till 
apotekare och ta ut en master i farmaci. Utifrån innehållsanalysen framkom att 
receptariestudenterna uppgav en tydligare inriktning av att jobba på apotek som motiv 
vilket också kan vara en stor förklaring till att de valt att läsa till receptarier. 
 
Förklaringar till varför en del studenter sökt till receptarieprogrammet och inte vill/kan 
läsa till apotekare (master) kan inte dras från den data som finns tillgänglig då det 
möjligen kan grunda sig i komplexa socioekonomiska faktorer. Andra studier har visat att 
kvinnliga farmaceuter i högre omfattning har angett att de vill hjälpa människor som en 
stor motivation att söka till farmaceut (23).  
 
Det kan alltså vara så att de som sökt receptarie anser att de kan uppfylla sin motivation 
att hjälpa människor genom att läsa till receptarie och anser inte att det är nödvändigt att 
söka till apotekare för att uppfylla sina mål. 
 
5.2.3 Motiv till studierna 2 – Säkerhetskänsla i trygg bransch 
Innehållsanalysen pekar på många likheter med andra studier som undersökt motiv till 
varför studenter sökt till farmaciprogrammen(5,23). Möjligheten att jobba inom ett 
medicinskt och hälsorelaterat yrke angavs frekvent och är i enlighet med studien utförd 
av Haddad et al. (5). Det observerades också ofta att studenterna valt att studera till 
apotekare p.ga det är näraliggande medicinyrket. 
 
Även faktorer som breda arbetsmöjligheter, relativ enkelhet att få arbete samt att 
farmaceut är ett relativt ”säkert” yrke angavs som aspekter och var lik resultaten i studien 
av Al Haddad (5). 
 
5.2.4 Studieupplägget med distansstudier och 3+2  
Både apotekarstudenter och receptariestudenter i undersökningen har av olika 
anledningar dragits till att studera på just distans. 
 
En del av receptariestudenterna angav att möjligheten att läsa vidare från 
receptarieprogrammet till masterprogrammet var en viktig aspekt medan 
apotekarstudenterna i vissa fall ansåg det faktum att de kunde arbeta som receptarier 
efter 3 år som ett värdefullt faktum. 
 
En stor likhet mellan apotekarstudenter och receptariestudenter var att båda ofta uppgav 
att de vid tidigare studier tenderat att skjuta upp studier, men att de nu var mer 
motiverade då de läste ämnen som intresserade dem. 
 
I innehållsanalysen som utfördes kom det fram att många som valt att läsa till receptarie 
eller apotekare på distans via Umeå universitet hade många olika motiv och 
förutsättningar. För de studenter som av olika skäl skulle haft svårt eller inte 
överhuvudtaget kunna läsa på plats p.ga faktorer såsom geografisk situation, 
familjesituation eller en ovilja/oförmåga att läsa på plats med grund i personliga aspekter 
sågs en väldigt positiv inställning till att kunna läsa distansutbildning på nätet via Umeå 
universitet. Dessa personer skulle i okänd utsträckning möjligtvis inte ha möjlighet att 
utbilda sig till farmaceuter om utbildningen inte fanns på plats. 
 
5.2.5 Attityder till framtida yrkesliv 
Båda grupperna hade en optimistisk utblick och såg ljust på framtiden. Både 
apotekarstudenterna och receptariestudenterna angav de många olika arbetsmöjligheter 
som finns inom farmaceutyrket som en faktor till att de valt programmen. Hos 
receptariestudenterna angavs att det yrkesområde som de kan tänka sig arbeta inom 
utöver apotek är som klinisk farmaceut. 
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Tidigare studier har identifierat att farmaceuters karriärmål direkt efter examen 
huvudsakligen var att arbeta inom detaljhandeln och fem år efter examen sågs det att 
studenternas karriärmål fördelades mellan att arbeta inom detaljhandel på apotek och att 
arbeta inom klinisk miljö (24).  
 
Hos båda grupperna observerades att den sociala kontakten med kunder/patienter var en 
viktig faktor för val av program, ett fenomen som också observerats i andra studier (5,25). 
 
I andra studier har det påvisats att de karriärmål som förstaårsstudenter satt upp i stor 
utsträckning formas och förändras under utbildningens gång. Det fenomen som 
observerats i högst utsträckning i en studie på Aston University var att studenter som i 
början av studierna angett att de vill jobba inom industrin under utbildningens gång 
ändrat sina karriärmål (25). 
 
5.2.6 Influenser från omgivningen 
En faktor som har påvisats i andra studier som undersökt studenters motiv till att söka till 
farmaciprogrammen är påverkan av familj, påverkan från kompisar samt att många som 
söker till farmaciprogrammen känner någon som är farmaceut (26). I studien av 
Andersson et al angavs att påverkan från familjen är ett vanligt förekommande motiv, och 
anger då att föräldrar som har haft en/flera positiva upplevelser i samband med 
professionen var dominerande (26). 
 
Vissa av studenterna angav att de haft positiva upplevelser som kunder på apotek 
alternativt hyste respekt för de som arbetar på apotek och det arbete som utförs på 
apotek, något som angavs som en faktor studien av Anderson et al (26). 
Farmaceutprofessionens påverkan på studenter är okänd, men det kan påstås att 
yrkesverksamma farmaceuters professionalitet och bemötande av kunder och anhöriga 
till kunder kan påverka potentiella farmacistudenter att söka till programmen (26). 
 
Något som kan förklara varför studenter inte söker mastersprogrammet kan vara att de 
inte har några intentioner att doktorera av olika anledningar. En avskräckande faktor 
som angetts till att farmacistudenter inte söker till akademisk farmaci eller att doktorera 
är det krävande arbete som krävs för att uppnå en karriär inom akademisk farmaci och 
att doktorera där det kan ses som en svårighet att lyckas inom forskning eller klinisk 
praxis (27). 
 
Utsträckningen av studenter som valt att studera på Umeå universitet just p.ga det hålls 
via distans är okänd, men det finns indikationer på att det finns en del studenter både 
apotekare- och receptariestudenter som studerar på distans p.g.a. betingande 
omständigheter såsom familjesituation eller andra faktorer som gör det svårt eller 
omöjligt för dem att studera på plats. 
 
 
I kontrast med apotekarstudenterna ser det ut som att receptariestudenterna i högre 
utsträckning arbetat/praktiserat på apotek tidigare än apotekarstudenterna. En möjlig 
förklaring till detta kan vara att det hos receptariestudenterna var fler studenter som hade 
en ålder över 30. 
 
Det som skiljde dem åt var att det var fler receptariestudenter som på grund av 
familjesituation med barn måste anpassa sin studietid utefter det. Även detta kan 
möjligtvis förklaras av att receptariestudenterna hade en högre medelålder och fler 
studenter med en ålder över 30. Det faktum att receptarieutbildningen är en kortare 
utbildning kan medföra att det känns mer överkomligt med tre års studier än 5 år och att 
det därför blir en selektion på grund av detta till programmen.  
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5.2.7 Konsten att studera - studenters syn på sin roll som distansstudenter  
Receptariestudenter och apotekarstudenter hade överlag liknande inställning till studier, 
och insåg att självdisciplin hade en nyckelroll i att klara av studierna och uppnå goda 
resultat. 
  
Både receptarie- och apotekarstudenterna uppgav att de i tidigare fall/studier haft 
problem med att studera strukturerat och att de tenderat att skjuta upp studier, något 
som de båda ofta hävdade inte skulle varit fallet vid apotekar/receptariestudier då de har 
ett stort intresse för ämnena som ingår. Båda grupperna angav att distansstudier erbjuder 
både möjligheter och utmaningar. De angav att distansstudier ger mer frihet att studera 
efter eget bevåg, samtidigt som den mängd självdisciplin som krävs vid distansstudier och 
behovet av att planera studierna sågs som en utmaning för att uppnå goda studieresultat. 
En ofta nämnd aspekt var att studenterna såg grupparbeten som positivt både för att 
utbyta kunskap med andra studenter samt lära känna kurskamrater.  
 
Generellt fås intrycket av att receptariestudenterna oftare provat att arbeta eller studera 
inom andra yrken eller discipliner. Möjliga förklaringar till detta kan vara att en större 
andel av receptariestudenterna var äldre än apotekarstudenterna. 
 
En stor aspekt som observerades kring utmaningar och faktorer för att nå goda 
studieresultat var studenternas förmåga att ha självdisciplin, och att regelbundet delta i 
och lära av de läromoment som ges i form av seminarier och frågestunder mm. 
 
5.3 Betydelse av resultat 
Utifrån tolkning av innehållsanalyser kan viktig information erhållas gällande hur 
studieupplägget kan ändras och optimeras. Utifrån analysen framkommer ofta att många 
av studenterna tidigare haft problem med att skjuta upp studier. Detta är något som 
borde tas i beaktande av lärarna och institutionen och det borde undersökas närmare 
kring hur många som ”faller” bort under studiegången p.ga svårigheter att organisera 
studierna. Lärosätet skulle kunna undersöka möjligheter att organisera riktade 
studiehjälpinsatser under de tidigare kurserna för att kunna hjälpa och bistå studenter 
med svårigheter att organisera studierna för att minska bortfall av studenter under 
utbildningens gång. Detta gäller även för studenter som har försvårande faktorer i hem 
och vardagslivet, såsom barn att ta hand om och andra faktorer som påverkar förmågan 
att studera strukturerat. 
 
Resultat från gradering av reflektiv förmåga styrker det som andra studier/arbeten 
konstaterat, nämligen att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
reflektiv förmåga och faktorer såsom ålder, kön och programtillhörighet (15). 
 
Den relativt låga uppmätta interbedömarreliabiliteten stärker det som andra studier 
påvisat, nämligen att det är viktigt att öva på att gradera reflektiva uppsatser/uppgifter i 
samförstånd med andra bedömare för att kunna nå upp till mer överensstämmande 
interbedömarreliabilitet (6,15).  
 
5.3.1 Utbildningen 
Många av receptarie- och apotekarstudenterna uppgav att de tidigare haft problem med 
att skjuta upp saker och att de skulle fokusera mer på studierna nu. Detta skulle kunna 
vara ett stort potentiellt problem då distansstudier kräver stor självdisciplin. Universitet 
skulle kunna försöka hitta fler metoder/hjälpmedel för att hjälpa studenterna att kunna 
hålla en jämn studietakt. 
 
Gällande reflektiva läromoment som planeras införas på Umeå universitet  finns det ett 
flertal studier som pekar på att reflektiva läromoment och övningar ökar förmågan att 
integrera/förena kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga med komplexiteten som 
kan föreligga i praktiken i vardagslivet (1,12,13). 
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Tidigare studier utförda på Umeå universitet har angett att studenter som genomgått 
utbildningarna har angett att de önskat mer kurser relaterade till tillämpad 
apoteksfarmaci samt fler/mer kurser kring egenvårdsrådgivning (20). Detta kan bero på 
att kursen hålls på distans och att studenterna kan ha svårt att koppla kontexten av vad 
de läser och vad det är de ska arbeta med i framtiden. Även att kurserna är direkt 
kopplade till yrkeslivet kan vara en aspekt till varför de efterfrågats. Reflektiva portföljer 
planeras att införas på Umeå universitet och är nu i pilotfasen där förutsättningar 
utvärderas och lärare instrueras i hur de ska gå tillväga för att bäst kunna använda och 
utvärdera reflektiva läromoment (16). Genom att göra reflektiva portföljer kan 
studenterna följa sin personliga utveckling och ger även möjlighet till studenterna att 
själva identifiera sina egna behov av ytterligare kunskap samt integrera teori och 
erfarenhet (16). 
 
Umeå universitet är unikt i Sverige i den aspekt att apotekare och receptarier studerar 
tillsammans de första tre åren. Tidigare kritik som riktats mot detta upplägg är att 
kursinnehållet under de första tre åren riktar sig nästan uteslutande till receptarstudenter 
och att professionsidentiteten behöver stärkas. Problematiken i detta är att om man ser 
t.ex på motiv och visioner hos apotekarstudenter respektive receptariestudenter så skiljer 
de sig åt. Risken finns att de mål och visioner som apotekarstudenterna sätter upp för sig 
förändras under de tre första åren som de går på receptarieprogrammet (28). 
Konsekvenser av detta kan vara att apotekarstudenterna inte kan uppnå sina mål i 
karriären, samt att andra områden inom yrkesgrenen utöver apoteksverksamhet inte kan 
få tillgång till personal. 
 
Utifrån information som utvanns från innehållsanalysen i detta arbete, samt framtida 
utföranden av ytterligare innehållsanalyser hos studenter på andra årskurser kan ge 
information om hur professionalismen kan förbättras och åtgärda de faktorer som 
studenter ansett behövs stärkas på universitets apotekar- och receptarieprogram. Utöver 
ett behov hos studenterna att stärka professionsidentiteten har även tydligare struktur i 
kurserna angetts som en bristfaktor. Även lättare kommunikationsvägar med lärare, 
ökade förutsättningar att känna sig som en del av en större studentgrupp samt mer 
inflytande kring examinationsformer och val av kurser har angetts som aspekter som 
behövs förbättras (28). 
 
Försök för att stärka professionsidentiteten som håller på att utföras på Umeå universitet 
är att införa reflektiva portföljer, samt att tillsätta adjungerade yrkesverksamma 
farmaceuter på deltid (16). I en longitudinell studie utförd av Smith et al. påvisades det 
att studenter inom farmaciprogrammen föredrog mer pragmatisk riktad kunskap som 
sätter fokus på tillämpningsbar kunskap (29). Detta pekar återigen på att det behövs nya 
sätt för lärarna att lära ut, och reflektiva lärosätt kan vara en pedagogisk metod som kan 
förbättra denna typ av lärande. 
 
Utifrån innehållsanalyserna kan observationer kring att vissa av de problem som angetts 
av tidigare studenter kan kollidera mellan apotekare- och receptariestudenternas mål, 
motiv och studietekniker (Figur 3). Exempelvis kunde observationer kring att ha en 
frekvent kontakt med lärare bli ett potentiellt problem då det tidigare angetts att enklare 
kontaktvägar med lärare var efterönskat av studenter som gått utbildningarna (28).  
 
Möjliga förändringar som skulle kunna genomföras i programmen är att under de tre 
första åren på receptarieprogrammet kanske anpassa undervisningen lite annorlunda till 
apotekarstudenterna, med mer fokus på aspekter som kopplar till annat än arbete på 
apotek som att t.ex. ge mer information kring arbete inom läkemedelsindustri, vilket var 
ett frekvent uppsatt mål för apotekarstudenterna.  
 
Möjliga sätt att råda bot på problemen kan bl.a. vara att införa fler valbara kurser där 
vissa av kurserna riktar in sig på ämnen relaterade till vad som angetts i 
studentreflektionerna, t.ex fler kurser kopplade till andra områden än 
apoteksverksamhet. 
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Aspekten om att ackommodera apotekarstudenternas utbildning utifrån de motiv och mål 
de satt upp medför ett dilemma då de samtidigt ska ha färdigheter att vara professionella 
läkemedelskommunikatörer. Frågan ifall utbildningen skulle anpassas under de första tre 
åren är också avhängig på resurser och andra faktorer som behövs för att det ska lyckas. 
 
5.3.2 Framtida yrkesliv 
Svårigheter att applicera reflektiva lärmetoder kan bero på att den reflektiva lärprocessen 
är relativt tidskrävande och kan/har ansetts för svår att applicera i den ofta hektiska 
apoteksverksamheten. Mycket forskning kring tillämpning av reflektiva lärometoder finns 
publicerat som pekar på dess potentiella nytta som lärometod för att öka professionalitet 
inom olika hälsodiscipliner, däribland farmaceuter. Dock är den uppfattade sanna nyttan 
av reflektiv övning hos farmacistudenter i dagens läge relativt okänt (1). 
 
Utmaningen för institutioner och lärare på farmaciprogrammen är att förbereda 
studenterna för ett arbetsliv inom en bransch som på senare tid har förändrats och är i 
ständig förändring. En metod som anses kunna öka studenternas förmåga att tänka 
kritiskt, problemlösa samt utöva livslångt lärande är just reflektiva övningar vilket i sin 
tur potentiellt skulle kunna leda till farmacistudenter som får bättre 
kommunikationsförmåga samt utrusta studenterna med samarbetsförmågor för att 
kunna hantera/vara förberedda för ett multidisciplinärt förhållningssätt till sjukvården 
(1).    
 
Gällande attityder till framtida yrkesliv noterades att receptariestudenterna i högre grad 
var inställda på att arbeta på apotek medan apotekarstudenterna aspirerade att jobba i 
andra delar av läkemedelskedjan. Utifrån vad studenterna skrivit i reflektionerna och vad 
tidigare programutvärderingar påpekat bör alltså apotekar- och receptarieprogrammet 
innehålla inslag om fler arbetsmarknader utöver apoteksverksamhet.  
 
Majoriteten av examinerade farmaceuter från Umeå universitet arbetar inom 
öppenvårdsapotek (20). Tidigare studenter har angett att de sällan får användning av de 
kunskaper de lärt sig under studiegången ute i arbetslivet på apoteken. Många av 
studenterna påpekade att de skulle velat ha mer ämnen kopplade till de arbetsuppgifter 
som utförs på (20). Ämnen som angetts är främst kurser kring egenvårdsrådgivning (20). 
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5.4 Visioner - Användning av resultat? 
 
 
Typstudent apotekare:  
Naturvetenskapligt intresserad sedan tidigare och vill veta mer kring hur läkemedel 
fungerar och vilken effekt de har på sjukdomar. Vill ha en utbildning med trygg 
anställning och med bred arbetsmarknad där aspirationer av att jobba inom 
läkemedelsindustrin är ofta förekommande. Tänker lägga upp studierna genom att plugga 
regelbundna timmar och inser vikten av självdisciplin och att på egen hand planera. Inser 
också betydelsen av att utbyta idéer med studiekamrater samt att ta del av tillgängliga 
lärment och att ofta fråga lärarna. Gällande studieteknik har många tidigare haft problem 
att strukturera studierna men ska läsa regelbundet framåt. Jämfört med 
receptariestudenterna angav de mer sällan att de arbetar och har arbetat inom apotek 
tidigare, samt framkom inte lika ofta att de hade familj. 
 
Typstudent receptarie:  
Utifrån de genomgångna reflektionerna finner man att receptariestudenter är sociala 
människor som vill hjälpa människor med deras medicinering och med ett brinnande 
intresse för de ämnen som ingår i utbildningen. Receptariestudenterna har oftare tidigare 
arbetserfarenhet inom både yrken inom och utanför apoteksväsendet och har oftare 
tidigare sökt till utbildningen men tvingats bryta p.ga olika anledningar som bl.a. 
familjesituation. Receptarierstudenternas mål med studierna är främst att kunna vägleda 
sina kunder på apoteken och för vissa utav dem läsa vidare till apotekare. Gällande 
studieteknik är receptariestudenterna lika apotekarstudenterna och ger ett intryck av att 
ha hög studiemoral samt att de även inser vikten av självdisciplin och planering. 
 
Figur 4.) Typstudenter för apotekare och receptarier. 
 
 
Potentiell användning av resultaten skulle kunna vara att undersöka mer djupgående hur 
distansstudier fungerar för de grupper som har olika förutsättningar och som potentiellt 
kan försvåra förmågan att nå goda studieresultat via distans (Figur 4). 
 
Det skulle vara av intresse att utföra ytterligare studier som undersöker socioekonomiska 
faktorer i förhållande till t.ex. oförmåga att uppnå studieresultat och avhopp från studier 
för att kunna kartlägga och få information om var och hur eventuella studietekniska 
hjälpmedel ska riktas. 
 
I en avhandling av Englund konstaterades att olika faktorer på Umeå universitets 
apotekar- och receptarieprogram påverkar undervisningens kvalitet och pedagogiska 
utformning. På mesonivå visade det sig att det skulle vara positivt om det fanns möjlighet 
för lärarna att tillsammans kunna utveckla och utforma sin akademiska praktik (30).  
På makronivå angavs bl.a. att förändring och utveckling av den akademiska praktiken 
hindras av institutionell politik och reglerande policydokument, som betingar prioritering 
av forskning framför undervisning som ett hinder för utveckling av utbildningskvalitén 
(30). 
 
Eftersom programmet hålls på distans och kräver teknisk färdighet hos lärarna, samt att 
studentgrupperna inte är samlade på plats kan det medföra att tids- och datateknisk 
kompetensbrist hos lärarna kan göra att undervisningens kvalitet sänks. En översikt av 
balansen mellan undervisning och forskning hos lärarna bör möjligen utföras för att 
kunna optimera undervisningskvaliteten (30).  
 
Många av studenterna angav att de ska studera heltid och uppgav i vissa fall att det var 
viktigt med ledig tid, något som kan vara svårt för distansstudenter att disponera väl. 
Någon typ av pedagogiskt hjälpmedel som ser till att studenterna läser det de ska och 
hänger med i studietakten där studenterna själva kan se att de är med i studiefaserna 
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skulle kunna vara nyttig att utveckla. Detta eftersom det kan vara svårt för 
distansstudenter att hålla reda på om de är i fas med studierna. 
 
Det skulle vara av intresse att utreda mer longitudinellt runt arbetssituationen för 
apotekarstudenter kontra receptariestudenter för att se ifall det finns någon påtaglig 
skillnad där endera gruppen arbetar i högre utsträckning samtidigt som de studerar. 
 
Ytterligare undersökningar av olika förutsättningar som studenter drabbas av i relation 
till oförmåga att uppnå studieresultat eller plötsliga avhopp från programmet skulle vara 
av intresse. 
 

6. Slutsats 
Sammanfattningsvis har denna studie undersökt reflektioner och graderat dem. Ingen 
statistisk signifikant skillnad kunde noteras gällande samband mellan ålder, kön och 
programtillhörighet i korrelation till grad av reflektiv förmåga. 
 
Innehållsanalysen påvisade skillnader i motiv till att söka programmet. Motiv som skiljde 
sig åt bestod av att receptarierstudenterna lade mer tyngd på målet att hjälpa framtida 
kunder med sina medicineringar, medan apotekarstudenterna angav aspirationer att 
arbete inom andra led inom läkemedelsutvecklingskedjan, och då främst i industrin. 
Gemensamma motiv som observerades var att farmaceutyrket uppfattades som ett tryggt 
yrke med bra arbetsmarknad, många diversa arbetsmöjligheter angavs av 
apotekarstudenterna som ett direkt motiv och hos receptarierstudenterna som ett 
potentiellt motiv om de skulle läsa vidare till apotekare. Förklaringar till dessa motiv kan 
grunda sig i komplexa bakomliggande faktorer, faktorer som observerades var 
naturvetenskapliga intressen, en önskan att hjälpa människor, livssituation och ett 
brinnande intresse för läkemedel och hur de fungerar.  
 
Det observerades överlag att studenterna var positivt inställda till utbildningen de 
påbörjat, och för en del av dessa kanske inte campusstudier skulle varit aktuellt p.g.a. 
olika bakomliggande faktorer. 
 
Gällande studietekniken som båda grupperna angav noterades stora likheter mellan 
apotekar- och receptariestudenter i hur de tänkt lägga upp studierna. Farhågor som 
noterades var att halka efter i studierna p.g.a. brist på självdisciplin och en oförmåga att 
strukturera upp studierna på ett lämpligt sätt. Således skulle individer hos båda 
grupperna ha nytta av eventuella stöd- och hjälpinsatser från universitetet och lärare om 
de inte skulle lyckas i studierna. 
 
En viktig aspekt för att lyckas med distansstudier är förutsättningar i vardagen för både 
studenter och lärare. För studenterna skulle mer djuplodande frågor behöva ställas för att 
eventuellt kunna anpassa riktade hjälpinsatser, och på lärarplanet skulle optimering av 
arbetsbörda, samt borde undervisning i högre omfång prioriteras i relation till forskning 
då distansstudenter kan kräva att lärarna oftare behöver hjälpa studenter individuellt i 
högre omfattning än vid campusstudier. 
 

7. Tack 
Författaren skulle vilja tacka handledare Andy Wallman för visat engagemang och stor 
professionalitet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Reflektionsnivåer 
 
ICKE-REFLEKTION 
1. Vanehandling  
Handlande som sker utan tanke, ickemedveten, som kan genomföras samtidigt som 
annan handling. En beskrivning av saker som görs utan tanke eller fokusering exempelvis 
att skriva. I detta kan en ren beskrivning av ett händelseförlopp kategoriseras  
2. Tänkande handling (Eftertänksam handling)  
Handling som bygger på inlärt beteende. Utgångspunkten ligger i tidigare kunskap och 
omedvetna eller inga val görs mellan olika inlärda alternativ att genomföra uppgiften. 
Varför ifrågasätts inte och ingen tolkning görs. Inge tanke skänks heller konsekvenserna 
av handlingen annat än enligt inlärt mönster. 
3. Själviakttagelse  
Tankar om sig själv, egna tankar eller känslor inför uppgiften förekommer. Däremot sker 
ingen jämförelse mellan den aktuella situationen och tidigare erfarenheter och inte heller 
någon tanke om varför dessa känslor finns eller vad de kan leda till.  
REFLEKTION 
Definitionen av reflektion som det används nedan är att ett problem uppfattas i en ny 
erfarenhet. Detta problem måste på något sätt analyseras för att uppgiften ska kunna 
utföras Tidigare kunskap används i den specifika situationen och ifrågasätts i fall där 
det behövs.  
4. Innehållsreflektion  
Reflektion på vad de uppfattar, tänker, känner eller handlar. Ska finas ett ifrågasättande 
eller en tolkning av beteendet för att klassas som reflektion annars oftast 2. Detta baseras 
på tidigare kunskap eller erfarenhet och de tänker medvetet på vad de gör för att lösa ett 
problem men reflekterar inte om varför det fungerar eller hur det egna beteendet 
uppstått. 
5. Processreflektion  
Reflektion på hur de utför uppfattandet, tanken, känslan eller beteendet och en 
bedömning av hur effektivt de utför den. Ska finas ett ifrågasättande eller en tolkning av 
beteendet för att klassas som reflektion. De funderar också över hur detta kan fungera, 
hur de själva känner och agerar och hur de handskas med sina egna känslor 
6. Förutsättningsreflektion (Teoretisk reflektion)  
Reflektion om varför de uppfattar, tänker, känner eller handlar som de gör och 
konsekvenser av tidigare utgångspunkt för situationen. Det ska inbegripa en analys av 
den totala situationen /problemet, vad och hur ska behandlas och sättas in i sitt 
sammanhang, och konsekvenser ska övervägas för att i slutändan knytas samman i en 
djupare förståelse eller omtolkning av problemet. Alternativa sätt ska övervägas och det 
leder oftast till ett ifrågasättande av ramar och förutfattade meningar. Kan leda till en 
omtolkning av situationen så att förutsättningarna nästa gång samma problem inträffar. 
Kan vara mycket svårt att fånga i skrivna uppsatser då det oftast måste kontrolleras mot 
beteendet nästa gång problemet uppstår.  
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Bilaga 2 Reflektiv uppgift 
 
Reflektiv uppgift – Introduktionskurs i farmaci HT2018 
 
Denna skriftliga reflektionsuppgift har två teman. Det ena handlar om hur du tänkte när 
du valde att läsa detta program, och det andra handlar om hur du vill agera som student. 
 
Gå gärna in på Cambro-sajten ”Reflektiva portföljer inom farmaciprogrammen” (om den 
har publicerats), där du hittar mer information om reflektivt förhållningssätt. 
 
Nedan finns frågor uppdelade på teman. Alla individuella frågor behöver inte besvaras, 
men du ska skriva något om respektive tema. Det som krävs för att bli godkänd är att du 
skrivit mellan 150-300 ord, och att du har skrivit dina egna tankar om någon/några av 
frågorna under respektive tema. 
 
Spara din reflektionsuppgift som ett Worddokument med namnet 
efternamn_fornamn_reflektion (ditt förnamn och efternamn, undvik å, ä, ö). 
 
Tema 1: Varför valde du att gå detta program? Vad ser du som målet med dina studier? 
 
Tema 2: Hur vill du lägga upp dina studier och agera som student under utbildningen? På 
vilket sätt och varför? Hur tror du det påverkar dina möjligheter att nå goda resultat 
under studierna? 
 
Du kommer att få kortfattad feedback på din inlämning. Dina synpunkter kommer inte 
att bedömas men du ska visa att du kan reflektera runt frågeställningarna. Observera att 
själva frågeställningarna inte ska upprepas i den inlämnade uppgiften. 
 
Ditt svar på denna uppgift kommer att ingå i en forskningsstudie. Data kommer att 
anonymiseras. Om du inte vill delta i forskningen ange då det i svaret på uppgiften. 
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