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Förkortningar och statistiska begrepp: 
 
T-test= Statistisk hypotesprövning för att undersöka huruvida medelvärdet skiljer 
sig mellan två grupper. Ger T-värde som under givna frihetsgrader ger p-värde.  
 
AN(C)OVA= Statistisk hypotesprövning för att undersöka huruvida medelvärdet 
skiljer sig mellan fler än två grupper, om önskat justerat för kovariat. Ger F-värde 
som under givna frihetsgrader ger p-värde.  
 
Post-hoc-prövning= Parvisa T-test som görs efter att AN(C)OVA visat att det finns 
en generell skillnad mellan fler än två grupper. 
 
p-värde= p-värde är sannolikheten att få resultaten i fråga förutsatt att 
nollhypotesen är sann. Enligt praxis är gränsen för statistisk signifikans p<0.05. 
 
pBonf= Justering av p-värdet för att kompensera för multipla jämförelse, vanligtvis 
vid post-hoc-prövning. Bonferroni-metoden innebär att ordinarie p-värde divideras 
med antal hypotesprövningar och att det nya, mindre p-värdet gäller för post-hoc-
prövningarna. 
 
Konfidensintervall: Det intervall för medelvärdet i fråga som vi med (oftast) 95% 
sannolikhet tror att det sanna populationsmedelvärdet ligger inom.  
 
Pearsons r= Mått på linjär korrelation: r=-1 anger perfekt, negativ korrelation, r=0 
anger ingen korrelation, och r=1 anger perfekt positiv korrelation.  
 
SD= Standardavvikelse. Motsvarar (förenklat) genomsnittlig avvikelse från 
medelvärdet i en grupp. 
 
χ2= Testar om proportioner skiljer sig mellan grupper. 
 



 

 

 

Sammanfattning 
Farmaceutens yrkesroll har förändrats de senaste åren. För att bibehålla sin 
professionalitet bör farmaceuten utvecklas genom reflektivt tänkande. Syftet är att 
undersöka om det är en skillnad i reflektiv förmåga hos studenterna på termin 6 och 
termin 10, om reflektiv förmåga påverkas av andra bakgrundsvariabler samt om det är 
någon skillnad i reflektiv förmåga för olika årskullar. 
 
Tidigare studier av Wallman et al har använt sig att ett skattningsschema för att 
bedöma reflektiv förmåga i skrift hos apotekarstudenter. Denna studie har använt 
samma verktyg för att skatta reflektiv förmåga i skrift hos receptarie- och 
apotekarstudenter vid Umeå Universitet. En skriftlig obligatorisk uppgift gavs till 
farmacistudenterna under deras apotekspraktik på termin 6 och på termin 10. Dessa 
uppgifter blindades och skattades med avseende på reflektiv förmåga. Skillnader i 
reflektiv förmåga mellan grupperna jämfördes med AN(C)OVA-modeller och skillnader 
i kategoriska variabler (ex. kön) jämfördes med Chi-square. 
 
Resultaten visade att det inte var någon signifikant skillnad i reflektiv förmåga mellan 
termin 6 och termin 10 studenter. Reflektiv förmåga påverkades heller inte av några 
bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, om praktikorten var storstad eller liten stad, eller 
om studentens handledare var kvinna eller man. Jämförelse av reflektiv förmåga hos 
receptariestudenterna mellan olika års praktikkullar visade en statistiskt signifikant 
skillnad, sådant att 2011 års kull visade bättre reflektiv förmåga än motsvarande kull år 
2015. Med antagandet att årskullarna kan ses som en linjär variabel kunde en 
signifikant, negativ korrelation mellan år och skattad reflektiv förmåga upptäckas, som 
visade att för varje år så minskade den genomsnittliga reflektiva förmågan med 0.168 
från 2011 till 2015. 
 
En möjlig anledning till den högre skattade reflektiva förmågan år 2011 tros vara att 
praktikhandledarna fick en särskild utbildning i reflektion det året. Åren efter detta har 
endast nya handledarna fått denna utbildning. Dessa resultat visar hur viktigt det är 
med fortbildning av handledarna. Antalet termin 10 studenter kommer att öka de 
närmaste åren vilket kan ge upphov till kommande studier där en jämförelse mellan 
studenternas reflektiva förmåga kan följas från termin 6 till termin 10. 
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1. Introduktion 

1.1. Farmaceutens förändrade yrkesroll 
Traditionellt har farmaceuten varit en försäljare och en som administrerar läkemedel, 
där fokus legat på den farmaceutiska produkten (1–3). De senaste åren har denna roll 
övergått till att vara en del av sjukvårdskedjan med ett ökat patientfokus. Farmaceuten 
är numera en beslutsfattare och en vårdgivare (2,4). Andra förklarar att farmaceuten 
ska vara ett emotionellt stöd för patienten och hjälpa den att kritiskt förhålla sig till 
handling, kunskap och känslor (1). International Pharmacists Federation (FIP) och 
World Health Organization (WHO) har upprättat en standard för bra farmaceutisk 
arbete där de meddelar att en farmaceut ska ”planera och uppfylla pågående 
professionella utvecklingsstrategier för att förbättra nuvarande och framtida 
prestationer" (5). Farmaceuten behöver arbeta för att uppnå en professionell nivå. 
Professionalitet kan beskrivas som föreningen av teoretisk kunskap, kliniska 
erfarenheter och moraliskt omdöme (6). Som en fortsättning till detta ska farmaceuten 
jobba med att identifiera områden för personlig utveckling genom att ständigt 
omvärdera sin professionella kunskap och beteende (7). De snabba framstegen inom 
biomedicin och farmaci gör det nödvändigt för farmaceuter att upprätthålla sin 
kompetens genom hela sin karriär. Farmaceuter behöver gå från att vara ”beroende till 
att bli självständiga livslånga elever” (8), samt genom att utbildas i reflektivt lärande, 
problembaserat lärande, och samarbete i vårdgrupper (3). Samtidigt finns tendenser 
som visar att farmaceuter i Sverige inte hinner att ge medicinska råd i mötet med 
kunder, utan att dialogen mest består av diskussioner kring regelverk och 
prissättningar. Många patienter saknar erfarenhet och kunskap om farmaceutisk 
rådgivning och hur den kan hjälpa dem. Farmaceuternas expertis verkar vara 
underutnyttjad av kunder och dem själva (9). 

1.2. Reflektivt lärande 
Farmaceuter är en del i sjukvårdskedjan, som möter en ström av olika patienter med 
olika behov. För att upprätthålla sin professionalism även i nya situationer så krävs en 
förmåga att anpassa sig. Reflektivt lärande är ett sätt att upprätthålla, utvärdera och 
vidareutveckla sin yrkesmässiga kompetens (10,11). Att lära ut reflektivt lärande under 
verksamhetsförlagd utbildning har blivit allt vanligare inom högre utbildning inklusive 
medicinska utbildningar. Det reflektiva lärandet ska överbrygga gapet mellan teori och 
praktik genom att uppmuntrar studenten att kombinera de två. Det finns olika verktyg 
för att kunna utveckla den reflektiva förmågan, tex e-bloggar, portföljer och reflektivt 
skrivande. Inom många utbildningar används uppgifter inom reflektivt skrivande för 
att främja reflektivt tänkande (12). Reflektivt skrivande kan vara i stort sett en dagbok 
över personliga utvecklingen (13). 
 
Olika forskare har bidragit till att utveckla konceptet reflektion. De viktigaste 
beståndsdelarna involverar: reflektiv tanke, den outtalade dimensionen, teknisk 
rationalitet, den experimentella lärocykeln och de sju reflektiva process- och 
inlärningsfaktorerna (12). En av dem är den ”outtalade dimensionen” beskriven av 
Polanyi, där även intuition beskrivs som en viktig förmåga. På en undermedveten nivå 
tar man fram tidigare kunskap i nya situationer för att komma till nya slutsatser. 
Polanyi föreslår att ”vi vet mer än vi kan säga” (14). Schöns teori om teknisk rationalitet 
där professionell yrkesutövning involverar kritiskt tänkande och problemlösning. 
Schön menar att yrkesverksam sjukvårdspersonal ”vet mer än de kan säga och att en 
del av den informationen är outtalad”. Schön beskriver reflection-in-action, en 
reflektion av vad som görs under yrkesutövandet och reflection-on-action, en 
retrospektiv process kring vad som gjordes under yrkesutövandet efter det har skett. 
Under den senare tittar yrkesutövaren tillbaka på processen, analyserar och kritiskt 
utvärderar vad som ledde till deras beteende. Den experimentella lärocykeln tittar på 
händelsen, en reflektion av händelsen med nya insikter och idéer (10). Mezirow menar 
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att en erfarenhet är meningslös utan innebörd, när innebörden finns så kan inlärning 
uppnås (15). Mezirovs skala av reflektivt tänkande består av fyra nivåer av 
medvetenhet, och tre nivåer med kritisk medvetenhet (16). 
 
Några mål med reflektivt tänkande är att bli medveten om ens egen medvetenhet, 
kritisera den och utmana ens underliggande föreställningar, vilket resulterar i ett 
förändrat perspektiv samt en identifiering av kunskapsluckor och mål, samt god 
självkännedom (1). Att frångå det invanda mönstret för hur yrkesverksamma utför sitt 
arbete, vilket öppnar upp för en ny förståelse för nya unika situationer samt att inte låta 
sin förmåga att fatta beslut bli lamslagen när bevis saknas (3). 

1.3. Reflektivt lärande som pedagogisk metod 
Reflektivt lärande lärs ut redan på grundutbildningen på många lärosäten. Men många 
studenter har svårt att sammanföra teori med praktik (11,12). Reflektivt lärande kan 
förbättra effektiv kommunicering och samarbetsförmåga mellan yrkesgrupper. Ett 
ramverk för hur reflektivt lärande och aktiviteter lämpar sig för farmaciutbildning 
saknas i nuläget. Reflektivt lärande är en djup, intern process. Kritisk reflektion är en 
mer intensiv nivå av reflektion. Farmaciutbildningar har traditionellt sätt fokuserat på 
skriven kunskap: på att memorera stora mängder fakta (3). Men medicin är mer än att 
tillägna sig stora mängder faktakunskap. Fokus på patientomvårdnad saknas ofta på 
farmaciutbildningar. När studenter interagerar med patienter så sker en inlärning 
genom en aktivering av tidigare kunskaper för att underlätta i en nuvarande situation 
(3).  

1.3.1. Olika reflektiva verktyg (skrivande, portföljer, bloggar) 
Svårigheter med att frångå den traditionella farmaceutrollen beskrivs i en studie (1), 
där farmaceuter utbildades i patientrådgivning. Det finns fyra steg av rådgivning där 
det första är monolog, där farmaceuten berättar för patienten om läkemedlet. Detta 
följs av dialog, vidare konversation och avslutningsvis diskussion. För att vara duktig på 
att ge råd ska man utvärdera patientens informationsbehov, informationen som ges ska 
vara anpassad efter det utvärderade informationsbehovet samt man ska säkerställa att 
patienten förstår. Farmaceuten ska kunna anpassa samtalet efter varje steg med hjälp 
av kommunikationstekniker (1).  
 
Kommunikationsträning inom farmaciutbildning kan delas upp i två stora kategorier, 
muntlig och skriftlig kommunikation. Den muntliga träningen består av interpersonliga 
samtal och presentationer. Den skriftliga delen kan delas upp i akademiskt skrivande 
som uppsatser, forskningsartiklar, kliniskt skrivande tex patienters medicinhistoria, 
samt reflektivt skrivande tex journaler och självreflektiva uppgifter (17). Universitet och 
högskolor använder sig av olika reflektiva aktiviteter såsom skrivande av journaler, 
dagböcker, loggböcker, bloggar, professionsportföljer, e-portföljer  och reflektiva 
uppsatser. Journalskrivande uppmuntrar till att titta tillbaka på händelser och 
analysera dem. Reflektiva bloggar är ett användbart sätt att dokumentera och dela med 
sig elektroniskt, det är även tidseffektivt och kan vara engagerande då den tillåter de 
andra studenterna att kommentera. Fördelar med professionsportföljer är att de 
innehåller både studentens reflektioner av personliga erfarenheter och kursinnehåll. De 
kan även användas för att granskas av andra studenter (12).  
 
Enligt vissa studier så finns dessa nackdelar med reflektivt skrivande  att det endast är 
en effektiv inlärningsmetod om studenterna är självständiga, motiverade att lära sig, är 
nyfikna inför mer kunskap samt tycker att deras tidigare erfarenheter är en källa för 
kunskap (12). Men väldigt få studier har studerat hur reflektion och personlighet 
hänger ihop. Det är viktigt att utvärdera och återkoppla till studenterna, annars 
försummas chansen till att de lär sig något (18). Andra svårigheter kan vara tidsbrist, 
att inte hinna skriva ned händelser som är viktiga. En stor svårighet med att införa 
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reflektionslärande i utbildningar är svårigheten att utvärdera mätverktygen för 
reflektion (12,17).  

1.3.2. Olika sätt att mäta reflektion 
Det finns ett flertal olika modeller för att värdera reflektiv förmåga inom 
farmaciutbildningar. Dessa modeller är ofta hämtade från teorier från bl.a. Schön och 
Mezirow (19). Farmacistudenter som engagerade sig i en kurs i reflektivt skrivande 
presterade betydligt bättre på ett multiple choice prov än de som inte gått en 
kommunikationskurs i reflektivt skrivande. Reflektivt skrivande kan förbättra 
bevarandet och förmågan att plocka fram information som presenterades på kursen. 
Den fysiska aktiviteten att skriva påverkar ett flertal kognitiva processer (13). En 
reviewstudie som tittat på de aktuella reflektionsmodeller som publicerats de senaste 
tjugo åren föreslog att istället för att använda en modell för att mäta reflektion i början 
av farmaciprogrammen och en annan under och en tredje efter praktik, så bör arbetet 
med reflekterande inkorporeras tidigt i programmet och pågå under hela utbildningen 
(19). 
 
Inom andra vårdutbildningar, exempelvis sjuksköterskeutbildningen visade det sig att 
sjuksköterskeelevers förmåga till självständigt lärande varierade för skolor och 
program (8), vilket visar att det går att lära upp reflektiv förmåga med rätta 
pedagogiska metoder. 
 
Enligt Wallman et al 2009, (20) så kopplades hög reflektiv förmåga samman med 
sociala komponenter snarare än med individuella skillnader hos studenterna. Hög 
reflektiv förmåga berodde mycket på sociala faktorer som interaktionen med 
handledaren, samt om praktiken skedde på ett ett litet apotek och att man uppfattade 
handledaren som just en handledare. Farmaceuterna med högst reflektiv förmåga i 
Kansanahos studie (1) tyckte att ett livslångt lärande är nödvändigt för att utveckla sin 
professionella kompetens. Enligt farmaceuten med högst reflektiv förmåga så är god 
patientrådgivning baserat på: lyssnande, ställa frågor, diskutera, konkretisera och 
repetera. För att upprätthålla sin förmåga så behövs fortsatt utbildning och bra stöd 
från cheferna (1). 

1.4. Farmaciutbildningar i Sverige 
I Sverige finns två olika farmaciutbildningar: tre års studier som resulterar i en 
receptarieexamen och fem års studier som resulterar i en apotekarexamen. Båda 
yrkeskategorier går under namnet farmaceut. Dessa utbildningar ges vid ett flertal 
universitet i Sverige men det är i nuläget endast vid Umeå Universitet som det är 
möjligt att läsa 3+2, vilket innebär att receptarier som har en treårig 
universitetsexamen kan läsa ytterligare två år på ett Masterprogram för att bli 
apotekare. Farmaciutbildningar har funnits på Umeå Universitet sedan hösten 2003. 
Reflektionsuppgiften har dock endast varit med sedan HT 2010. Masterprogrammet i 
farmaci, som kan leda till en apotekarexamen startades hösten 2010, de första färdiga 
apotekarna gick ut på praktik våren 2012.  

1.4.1. Praktik inom farmaciutbildningar 
Farmacistudenterna vid Umeå Universitet genomför en apotekspraktik under termin 6 
och i slutet av sin utbildning på termin 10. Studenten tilldelas en handledare på 
apoteket som hjälper studenten att uppnå kursmålen (21). Under praktiken får de en 
professionell erfarenhet i trygg miljö med handledare; en chans att tänka till innan de 
börjar jobba professionellt (17). Praktiken är inte till för att kontrollera kunskapsnivå 
på farmacistudenterna, utan för att farmacistudenterna ska få prova på arbetet och lära 
sig sätt att hantera sitt kommande arbetsliv. Studenterna förutsätts ha den teoretiska 
kunskapen före praktiken, vilket bland annat återspeglas i krav på avklarade kurser 
innan praktiken kan påbörjas. Under praktiken får de öva på att prata med kunder och 
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inse svårigheterna att inte säga för mycket eller för lite, veta när de behöver förklara 
mer och när de ska avvakta för att inte skrämma kunden. De får en chans att diskutera 
med sin handledare vad de är bra på och vad de bör förbättra inför kommande yrkesliv. 
Liksom på andra sjukvårdsutbildningar är det viktigt med praktisk erfarenhet, 
reflektion, eftertanke och fortbildning för att klara nya utmaningar. 

1.4.2. Handledarutbildningen 
Farmaceuternas handledare ska före praktikstart genomgå en två dagars 
grundutbildning som ges av universiteten. Detta är ett krav för att få vara handledare. 
Utbildningen består av olika moment såsom föreläsningar, övningar, 
gruppdiskussioner, genomgång av kursmål och rollbeskrivning för handledare. Två 
timmar av dessa dagar viks åt samtal om reflektiv praktik. Fortbildning ges för de 
handledare som har gått grundutbildningen. Fortbildningen är en endagskurs som är 
temainriktad och där utvärderingar från föregående år gås igenom (21). 

1.4.3. Skriftlig reflektiv uppgift 
En av uppgifterna från Universitet är att reflektera kring sin roll som 
kundkommunikatör. Uppgiften var utformad så att studenten svarar på ”Hur du är, 
eller skulle vilja vara, som kundkommunikatör?” (se bilaga 1). Instruktionerna för 
uppgiften har varit desamma under alla år och får genomgående relativt bra betyg i 
kursutvärderingar. Under praktiken på termin 10 så är denna skriftliga uppgift endast 
en av många de gör under praktiken. Studenterna har även i uppgift att producera en 
portfolio. De studenter som gått receptarieprogrammet vid Umeå Universitet och sedan 
påbörjar Masterprogrammet i farmaci får göra uppgiften båda åren. 
 
Wallman et al:s studie testade en skattningsskala som utvärderar farmacistudenters 
reflektiva förmåga. Baserat på skattningsbetygen så ökade studenternas reflektiva 
förmåga under farmacipraktikkursen (22). Denna studie ämnar fortsätta på Wallman et 
al 2009, 2010 (14,15) där de undersökte apotekarstudenter på termin 10. I den studien 
var den skriftliga uppgiften densamma som i denna studie, men uppgiften var frivillig 
och skrevs vid två tillfällen under praktikkursen. Det visades att studenterna fick en 
högre skattad reflektiv förmåga andra gången de skrev uppgiften, det tros bero på en 
inlärningseffekt. Det visades även att reflektiv förmåga berodde på några olika faktorer. 
Andra faktorer som kan ha en effekt på reflektiv förmåga har inte undersökts. Det har 
heller inte gjorts någon jämförande studie i reflektiv förmåga mellan termin 6 och 
termin 10 studenter, eller någon utvärdering om huruvida den reflektiva förmågan har 
fortsatt öka för varje årskull. 
 
En stor del av professionellt lärande sker under arbetet på arbetsplatsen (23). Ett flertal 
av studenterna som läser termin 10 tros ha jobbat i ett eller flera år som legitimerad 
farmaceut mellan receptarie- och masterutbildningen. Professionalitet och reflektiv 
förmåga hör ihop (1,5–7). Termin 10 studenterna har en längre och högre utbildning än 
termin 6 studenterna. Utbildningen och åren på arbetsmarknaden tros vara faktorer 
som kan ha påverka det förväntade resultatet, studier på detta saknas.  
 
Denna studie vill undersöka om termin 10 studenterna har en högre reflektiv förmåga 
jämfört med termin 6 studenterna. En annan fråga som önskas undersökas är om det 
har skett en ökning i reflektiv förmåga under de olika årskullarna allteftersom 
farmaciprogrammet har ändrats och fler har gått det. Studien ska även undersöka 
variabler som finns tillgängligt, vilket är studenternas kön, ålder och storlek på 
praktiksorten och handledarnas kön och undersöka om dessa kan kopplas till högre 
reflektiv förmåga. Tidigare studier har visat att framförallt sociala faktorer framför 
individfaktorer påverkar reflektiv förmåga (20). 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka reflektiv förmåga hos Umeå Universitets 
studenter vid farmaciutbildningen termin 6 och termin 10. 
  
Frågeställningar: 

1. Har termin 10 studenterna en bättre reflektiv förmåga än termin 6 studenterna?  
2. Är reflektiv förmåga associerad med andra variabler som kan tänkas skilja sig 

mellan årskurserna, såsom kön, ålder, handledarens kön, eller om praktiken 
genomfördes i en stor eller liten stad? 

3. Kvarstår en eventuell skillnad mellan årskurserna när det statistiskt justeras för 
eventuella skillnader i bakgrundsvariabler mellan årskurserna? 

4. Skiljer sig reflektiv förmåga mellan årskullarna?  
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3. Metod 

3.1. Deltagare och material 
Deltagare bestod av farmacistudenter vid Umeå Universitet som har genomgått 
praktikkursen och skrivit en reflektiv uppsats. Uppsatsen var en obligatorisk uppgift på 
praktikkursen; dock hade studenterna en möjlighet att tacka nej till att medverka i 
framtida studier. Norsktalande studenter exkluderades eftersom det saknades 
nödvändig bakgrundsinformation om studenterna, samt för att minska fel på grund av 
språkliga kunskaper för att göra valida bedömningar av reflektiv förmåga. Studenternas 
reflektiva förmåga bedömdes enligt Wallman et al skattningsskala för reflektiv förmåga 
(22). Praktikkursen genomförs termin 6, respektive termin 10 på utbildningen. 
Deltagarna i denna studie genomförde sin praktik vårtermin 2011- 2015. Antalet 
studenter som ville och kunde delta blev sammanlagt n=172, varav termin 6 VT 2011-
2015 n= 149 och termin 10 VT 2013- 2015 n=23 (tabell 1). Endast fyra termin 10 
studenter har även gjort receptarieprogrammet vid Umeå Universitet, vilket är en för 
liten grupp för att göra jämförelser inom den. Av ursprungliga 224 studenter så 
inkluderades 172, vilket innebär 77.7% av studenterna. Gruppvis så deltog 81% av 
termin 6 studenterna, respektive 57.5% av termin 10 studenterna. Studien utgick ifrån 
de variabler som fanns tillgängliga för mätning nämligen studenternas kön, ålder, 
storlek på praktikorten samt handledarnas kön. I likhet med tidigare nämnda studier 
(20) så jämförs inte studenterna på individnivå, utan främst på gruppnivå. 
 
Tabell 1. Studenter som genomgått TAF vid Umeå universitet sen start. 

Årskurs och år för 
praktiken 

Antal studenter Antal exkluderade Antal inkluderade 

Årskurs 3 2011 10 0 10 
Årskurs 3 2012 34 6 28 
Årskurs 3 2013 33 5 28 
Årskurs 3 2014 61 22 39 

Årskurs 3 2015 47 3 44 
Årskurs 5 2012 3 3 0 
Årskurs 5 2013 10 6 4 
Årskurs 5 2014 10 3 7 

Årskurs 5 2015 16 4 12 

Summa 224 52 172 
 

3.2. Databearbetning, anonymisering och kodning av uppsatser 
Avidentifieringen av uppsatserna skedde genom ett samarbete med handledaren. De 
172 uppsatserna låg i varsin namngiven mapp. Författaren öppnade dokumentet och 
skummade snabbt over huvud och fotraden på varje sida i dokumenten. I studenternas 
uppsatser togs namn, datum och kurskod bort. Dokumenten sparades därefter och 
stängdes. Författaren fick en fil med information angående praktikplaceringar, 
information som ansågs överflödig togs bort. Detta sparades; en annan variant där 
kolumnen med namn på studenterna tagits bort skickades till författaren. Dokumenten 
med de kodade studentuppsatserna skickades också till författaren. Författaren 
skattade uppsatserna, skrev in resultatet bredvid koden. Under hela skattningen hölls 
konsensusmöten där osäkra skattningar diskuterades. Då alla uppsatser var skattade 
skickade handledaren den avkodade informationen till författaren.  

3.2.1. Skattning av reflektiv förmåga 
Författaren fick fyra studentuppsatser att läsa och provskatta reflektiv förmåga med 
hjälp av det vägledande dokumentet (Bilaga 2). Handledaren gick sedan igenom hur 
dessa uppsatser hade skattats tidigare. Nya uppsatser skickades ut och skattades och 
jämfördes tills handledaren bedömt att författaren var lika bra på att skatta som 
handledaren. Några avstämningsmöten skedde då författaren och handledaren 
tillsammans skattade några uppsatser.  
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Skattningsskalan består av två huvudnivåer; icke-reflektion och reflektion. Nivå 1-3 är 
icke reflektiva och består av kategorierna; vanehandling, tänkande handling, 
själviakttagelse. Nivåerna 4-6 består av; innehållsreflektion, processreflektion och 
förutsättningsreflektion. Analysen av studentuppsatserna ska göras i tre steg.  
1) Identifiera stycken i texten som är meningsbärande.  
2) Kategorisera styckena var för sig till en specifik reflektionsnivå enligt 
skattningsskalan (bilaga 2). 
3) Läs igenom hela uppsatsen för att besluta om en slutnivå som avser den totalt 
uppnådda nivån i uppsatsen (22). 
 
Den använda skattningsmetoden är validerad i tidigare forskning (Wallman et al 2008) 
och anses ha god inter-rater-reliabilitet, mätt med Cohen’s kappa K = 0.63 vilket anses 
indikera god samstämmighet. Tiden som användes för kodning av uppsatserna ansågs 
rimlig. Sensitivitet, att de olika nivåerna av reflektion kan uppfattas med denna metod, 
har också säkerställts (22). 

3.3. Statistiska analyser 
Detta är en kvantitativ tvärsnittsstudie. I likhet med tidigare studier (11) ansågs 
reflektiv förmåga utgöra intervallnivå-data, vilket möjliggjorde parametriska statistiska 
analyser baserade på medelvärden och normalfördelningar. Skillnader mellan grupper 
jämfördes med AN(C)OVA-modeller, primärt med reflektivt lärande som beroende 
variabel. Vid signifikant resultat beräknades parvisa T-test om möjligt. Tröskeln för 
statistisk signifikans sattes enligt hävd till p<0.05 och motsvarande 95%-iga 
konfidensintervall beräknades. Vid parvisa post-hoc-test korrigerades p-värdet enligt 
Bonferronimetoden. Korrelationer mellan två intervallvariabler undersöktes med 
Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Skillnader i kategoriska variabler (ex. 
kön) jämfördes med Chi-square. Analyser genomfördes med statistikprogrammet 
JASP. 
 
I ett första steg undersöktes huruvida reflektiv förmåga skilde mellan årskurser. I steg 
två undersöktes huruvida reflektiv förmåga skilde mellan bakgrundsvariablerna (i 
separata modeller). I steg tre undersöktes huruvida sambandet mellan reflektiv 
förmåga och årskurstillhörighet påverkades av att justera för bakgrundsvariablerna. 
Bakgrundsvariabler som undersöktes var: ålder, kön, stadsstorlek, samt handledares 
kön. I steg fyra undersöktes huruvida reflektiv förmåga skilde sig mellan årskullarna. 
 

4. Resultat 

4.1. Skillnader i reflektiv förmåga mellan år 3 och år 5 studenter 
Medelvärdet av skattad reflektiv förmåga hos termin 6 studenterna (n=149) beräknades 
till 3,58 (95% konfidensintervall: 3.44—3.72; SD=0.79,) och bland termin 10 studenter 
(n=23) 3.52 (95% konfidensintervall: 3.16—3.88; SD=0.79). Spridningen var större för 
termin 10 studenterna då de var färre och kan därför inte ge ett lika precist värde som 
för termin 6 studenterna. Fördelningen av skattningarna var likformig mellan 
grupperna. Se Figur 1 nedan. 
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Figur 1. Frekvensfördelning av skattad reflektiv förmåga mellan receptarier (till vänster) samt apotekare 
(till höger).  
 
Skillnaden mellan grupperna var ej statistiskt signifikant (F[1/170]=0.081, p=0.776). 
Se Figur 2 nedan. Inte heller vid dikotomisering av skattad reflektiv förmåga i reflektiv 
(>3) och icke-reflektiv (<4) grupp upptäcktes det någon signifikant skillnad mellan 
grupperna (χ2=0.1, p=0.751).  
 
 

 
Figur 2. Skillnader i skattad reflektiv förmåga mellan år 3 och 5 studenter (med konfidensintervall).  

  
4.2. Skillnader i reflektiv förmåga med de oberoende variablerna 
Män och kvinnor skilde sig ej åt i skattad reflektiv förmåga (F[1/170]=0.013, p=0.910). 
Ålder var ej signifikant korrelerad med skattad reflektiv förmåga (r=0.004, p=0.954). 
Skattad reflektiv förmåga skilde sig ej åt mellan dem som gjort praktik i storstad eller ej 
(F[1/170]=0.159, p=0.690); ej heller mellan dem som haft manlig och kvinnlig 
handledare (F[1/62]=2.532, p=0.114).  
 

4.3. Skillnader i reflektiv förmåga mellan årskurser efter justering  
Inte heller när storstad, ålder, kön, samt handledarens kön inkluderades tillsammans 
med årskurs i samma regressionsmodell var termin en signifikant prediktor av skattad 
reflektiv förmåga (p=0.43). 
 

4.4. Skillnader i reflektiv förmåga mellan årskullarna 
Vid jämförelse av skattad reflektiv förmåga mellan praktikperioderna upptäcktes en 
statisk signifikant skillnad (F[4/167]=3.60, p=0.008). Bonferroni-korrigerade, parvisa 
post-hoc T-test avslöjade att denna övergripande skillnad bestod i en skillnad mellan 
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2011 och 2015 års elever (t=3.453, p=0.007), med lägre skattad reflektiv förmåga år 
2015 än 2011. Se Figur 3 nedan. 
 
 

 
Figur 3. Skattad reflektiv förmåga för samtliga studenter 2011-2015. 

 
Emellertid gick inga apotekare på praktik år 2011 och 2012, samt enbart fyra stycken 
2013. Ytterligare uppdelning utifrån praktikperiod för gruppen apotekare ansågs inte 
statistiskt meningsfullt på grund av för låga antal. Inom gruppen receptarier kvarstod 
den övergripande skillnaderna i skattning mellan praktikperioderna (F[4/144]=3.124, 
p=0.017), driven av en skillnad enbart mellan år 2011 och 2015 (t=3.354, pBonf=0.010), 
med lägre skattad reflektiv förmåga år 2015 än 2011.  
 
Deskriptiv statistik över bakgrundsvariablerna presenteras gruppvis nedan: 
 
Tabell 2. Gruppkaraktäristika. 
Variabel Termin 6 Termin 10 Statistik 
Ålder 32.9 (7.9) 32 (6.5) F[1/170]=0.25,p=0.621 
% Kvinnor 94% 95.7% χ2=0.104, p=0.75 
% Kvinnliga 
handledare 
 

93.7 %  68.2 % 
 

χ2=14.05, p=<0.001 

% Storstad 15.4 %  
 

39.1% χ2=7.387, p=0.007 
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Figur 4. Skattad reflektiv förmåga 2011-2015 uppdelat på studentgrupp (med 95% konfidensintervall). 

 
 

5. Diskussion 

Resultaten visade följande på de fyra frågeställningarna. Frågeställning 1, nej 
studenterna på termin 10 har inte bättre reflektiv förmåga än studenterna på termin 6. 
Fråga 2, resultaten visar att reflektiv förmåga inte är associerad med olika 
bakgrundsvariabler som kön, storlek på stad som praktikapoteket låg i eller 
handledarens kön. Fråga 3, nej det kvarstod inga skillnader i bakgrundsvariabler 
mellan årskurserna. Fråga 4, ja resultaten visar att eleverna skrev mindre reflektiva 
uppsatser 2015 än 2011.  
 
Huynh et al (8) visade att reflektiv förmåga bland sjuksköterskor var olika mellan olika 
lärosäten, i likhet med denna studie vars resultat som inte helt överensstämde med 
studien om Uppsalastudenter. Wallman et al 2009 (20) visade att högre skattad 
förmåga korrelerade med vissa faktorer som att ha en utbildad handledare på 
praktiken, att vara på ett litet apotek samt ha diskussioner om kritiskt tänkande med 
sin handledare. Samma skillnader syns inte i denna studie. Studiedesignen mellan 
denna och Wallman et al, 2009 skiljer sig åt, Wallman et al mätte reflektiv förmåga i 
start av praktik samt i slut av praktik på årskurs 5. Kritiken där var att det var en 
ganska stor övningseffekt . I den studien var trenden att uppsatserna blev bättre varje 
termin. Detta uppfattades bero på att det fanns en träningseffekt hos handledaren. 
(11,20). I denna undersökning medverkade till största del receptariestudenter som 
skrev sina uppsatser på termin 6 till skillnad mot Wallman et al där det var 
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apotekarstudenter på termin 10. Storlek på apoteken som studenterna praktiserade på 
saknades i denna undersöknings insamlade data. 

Resultatet var oväntat i bemärkelsen att varken högre utbildning eller farmaceutisk 
arbetserfarenhet spelade någon roll för reflektiv förmåga. Det var oväntat då det går åt 
oväntat håll,  då införande av nya metoder brukar innebära inlärningsperioder och 
därmed en tid för att implementeras. Studenternas instruktioner inför uppgiften var 
samma inför varje praktikperiod. Några år har det varit instruktionsdagar runt 
reflektion, men det har varit flera månader före uppgiften och det anses därför inte 
troligt att det påverkar resultaten på denna uppgift. Det var samma lärare som ledde 
kursen, det som skiljer åren åt var hur länge sen handledarna fick en fortbildning i 
reflektion. År 2010 var det extra fokus på reflektion inför utbildningen av handledarna. 
Nästkommande år var det endast nyinkomna handledare som fick denna utbildning. 
Det är stor rotation på handledare: situationen på den svenska apoteksmarknaden har 
lett till att farmaceuterna byter arbetsplats oftare och färre farmaceuter arbetar på 
apotek och utför fler arbetsuppgifter. Apoteksmarknaden borde vara mer stabil 2015 än 
2011 i och med avregleringen av apoteksmonopolet 2009 är längre bort, men 
upplevelsen är att det är tvärtom. Det är en stor rotation bland personalen, samt färre 
anställda på varje apotek (24,25). Reflektionsutbildning av handledarna har inte blivit 
prioriterad vid fortbildningsmötena, vilket kan ha lett till att handledarna inte 
prioriterat samtal kring kritiskt tänkande då de har många andra uppgifter på apoteken 
(9) och det är personalbrist. Handledarens inställning till reflektion kan spela stor roll 
för hur viktig studenten kommer tycka att uppgiften är. Studierna vid Umeå Universitet 
är förlagda som distansstudier, men endast ett fåtal möten vid universitet varje år. Att 
träffa sina kurslärare sker knappt därför är den dagliga interaktionen med en 
handledare på praktikapoteket av större betydelse. Det är den person studenterna 
träffar mest och har tätast kontakt med. Det är olika studenter som gör uppgiften olika 
år, men det finns inget som tyder på att 2011 års studenter skulle vara ett gäng med 
exceptionella individer och nästkommande år inte det. 

5.1. Framtiden för reflektionsuppgifter vid Umeå Universitet  
Målet med reflektionsuppgiften är att stimulera kritiskt tänkande och personlig 
utveckling hos studenterna. För att få ett bättre resultat föreslås åtgärder såsom börja 
med reflektionsarbete tidigare, tydligare instruktioner, fortbildning av handledare, 
arbete med reflektiva professionsportföljer, att få med hela lärarkåren och låta det sätta 
sin prägel på hela utbildningen. 
 
Åtgärder som föreslås av andra innefattar att påbörja reflektionsarbetet tidigt på 
utbildningen och låta det fortgå hela programmet (19). Det är viktigt att utbilda lärare, 
och i det här fallet handledare samt låta dem reflektera över sig själva. Det är ju förstås 
även en resurs och tidsfråga, det skulle krävas många timmars extra arbete av läraren. 
Vissa har löst det genom att de låter studenterna skatta varandras uppsatser, och 
diskutera i grupp (19). Reflektion är i första hand här studerad som en pedagogisk 
process och inte en psykologisk. Tidigare studier visar också att reflektiv förmåga som 
ett utfall av en pedagogisk insats är mer socialt beroende än individuellt (11) 
Studenterna lägger ner mer tid och ansträngning på en uppgift de vet att de blir 
betygsatta på än de uppgifter de inte blir det (18). Studenterna vid Umeå Universitet 
kunde tidigare stifta bekantskap med reflektion genom föreläsningar och få feedback på 
tidigare uppsatser. Om studenterna hade mer kunskap om bedömningskriterierna så 
skulle uppgiften tas på större allvar och kunna resultera i en erfarenhet som de tar med 
sig. Instruktionerna till uppgiften kunde förtydligas så att studenterna vet vad som 
förväntas av dem. Arbete med reflektionsportföljer kunde starta tidigare i 
farmaciutbildningen och sträcka sig till sista årskursen så när studenterna kommer till 
praktiken är de redan vana vid detta tankesätt.  
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Handledarna ute på apoteken arbetar med största säkerhet inte med reflektivt 
tänkande och egna portfolier, att starta med att lära dem detta skulle göra en stor 
skillnad. Det kan vara en diskrepans mellan vad praktiklärarna vill förmedla till 
studenterna och vad handledarna vill förmedla av det dagliga arbetet. Om handledarna 
inte själva använder sig av reflektion i sitt arbete, p.g.a. tidsbrist eller ovana, så är det 
stor chans att den tid de har med studenterna används till diskussioner av annat. 
Fortbildningen för handledarna kunde fortsätta ta upp reflektion varje år för att 
säkerställa att handledarna tänker på det. Det behövs mer forskning kring arbetet på 
apoteken för att säkerställa att det är farmaceuternas arbetssituation som gör att de 
inte hinner stanna upp och reflektera och att det i sin tur leder till att de inte har tid att 
uppmuntra studenternas reflektioner.  
 
Termin 10 studenterna var i denna studie inte bättre än termin 6, utvecklingen av den 
reflektiva förmågan sker inte automatiskt, den måste tränas upp. Fynden i denna studie 
kan användas för utvärdering av framtida programutveckling av farmaciutbildningarna 
vid Umeå Universitet, samt av handledarutbildningen inför praktiken. Det finns många 
sätt att införa kommunikationsträning och de behöver inte alla innefatta en stor 
förändring. Det finns många typer av reflektionsuppgifter som inte har testats av Umeå 
Universitet än (12,17), det finns mycket potential för förändring inom 
farmaciprogrammen.  
 
Nu när det är bekräftat att den reflektiva förmågan inte uppstår automatiskt finns all 
anledning till att fortsätta fortbilda handledarna samt ge studenterna chansen att jobba 
med reflektion tidigare. Det kan vara svårt att förbereda sig att kommunicera med 
kunder när man möter dem för första gången på praktiken (9). Tidigare möten skulle ta 
bort en del av udden. Det kan vara svårt att träna upp en yrkesverksam farmaceut som 
har hamnat på en lägre reflektiv förmåga och behöver lyftas upp (1). Det kan vara bra 
att börja före yrkeslivet börjar. Reflektivt skrivande kan även påverka lärandet i vanliga 
faktakurser, däremot tycktes inte den reflektiva skrivuppgiften påverka 
patientrådgivningen (13). Det kan ju därför vara värt att använda sig av ett flertal 
reflektiva metoder eftersom de kan påverka inlärning och reflektion på olika sätta. 
 
 5.2. Styrkor och begränsningar med studien 
Upplärning av skattningsförmåga hos författaren hade en inlärningsperiod innan det 
gick snabbare. Skattningen gick i huvudsak bra, med hjälp av de skriftliga 
instruktionerna och samtalen med handledaren. Skalan kunde kanske bestå av flera 
nivåer då det var många som hamnade på steg 3 och steg 4, ibland var det svårt att 
avgöra vilket steg som var passande. En del uppsatser var i genomgående icke-
reflektiva men innehållandes en reflektiv mening. Då inget annat tydde på en reflektiv 
förmåga så sattes oftast betyget 3, icke-reflektiv. Skalans 1or och 6or kom inte till 
användning alls, vilket är konsekvent med tidigare studier (21), när väl någon student 
får dem så betyder det mer så de borde vara kvar. Kanske skulle några nivåer till kunna 
precisera den reflektiva förmågan runt 3-4 men det skulle också då samtidigt innebära 
större svårigheter i gränsdragningen mellan de olika nivåerna. En nackdel med att 
bedöma skriftliga reflektiva uppgifter är att säkerställa vad det är som bedöms, är det 
en persons skriftliga förmåga, inlevelse, berättarteknik eller reflektiv förmåga som 
bedöms, vilket också diskuterats i andra studier (11,12,22). 
 
En tvärsnittsstudie ger en ögonblicksbild, den har inte med tidsaspekten att göra. I en 
prospektiv eller longitudinell studie mäts samma personer flera gånger. En 
begränsning tvärsnittsstudier är att de endast kan berätta vad som sker på gruppnivå. 
Det är svårt att uttala sig säkert om orsakssamband i tvärsnittsstudier då risken för 
confounders är stor. Styrka med studien är att det går snabbt att mäta då de kan 
inkludera olika personer och på så sätt nå ett större material för jämförelser. Det bästa 
vore en prospektiv studie, men för det krävs flera mätningar över tid (26) och en 
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tillräckligt stor population att följa över tid, med risk för bortfall mm. En viktig 
utvecklingen att följa är dock den som sker hos individen, för det krävs att arbetet med 
kritiskt tänkande och reflektion startar tidigare och kan följas som en linjär utveckling 
från termin 6 till termin 10. I denna studie var det inte möjligt att studera utveckling på 
individ nivå pga för få termin 10 studenter, samt för få studenter som kunnat följas från 
termin 6 till termin 10. För att förbättra denna studie kan framtida studier göras med 
fler apotekarstudenter, samt med fler studenter som har gått både termin 6 och termin 
10. Det bör göras studier på andra lärosäten i Sverige för att se hur utvecklingen av den 
reflektiva förmågan utvecklas nationellt.  
 
Det är möjligt att med mer bakgrundsinformation om studenterna, praktikmiljön, 
tidigare utbildning, samt mer detaljerad information angående arbetserfarenhet så 
hade de sanna orsakerna till högre reflektiv förmåga hittats. Dessa variabler fanns inte 
inför denna retrospektiva studie, men de som fanns är nu undersökta och den reflektiva 
förmågan berodde inte på dem. För att hitta dessa variabler så föreslås exempelvis 
enkätstudier till studenter och handledare, bakgrundsinformation angående 
apotekstorlek. Hur var apotekspraktiken upplagd för de enskilda studenterna, en del 
studenter följer handledaren länge, en del studenter får jobba rätt självständigt redan 
från början. Hur mycket tid till samtal har studenten och handledaren, och det kan vara 
av intresse att ta reda på vad som diskuteras då och om det främjar reflektion. 
 
Reflektiv förmåga, professionalism, kritiskt tänkande, kommunikation, personlig 

utveckling, intuition, lärande  det finns många ord som beskriver delar av reflektion. I 
slutändan handlar det om att utföra sitt arbete väl. Att ge yrkesutövaren stimulans och 
utveckling i arbetslivet och att patienterna får professionell hjälp och därmed säkrare 
vård. 
 

6. Slutsats 

Denna studie visade ingen skillnad på gruppnivå mellan termin 6 och termin 10 
studenterna avseende reflektiv förmåga. En trend av försämrad reflektiv förmåga åren 
2011-15 hos termin 6-studenterna upptäcktes dock. Fler studier behövs för att utforska 
vilka bakomliggande orsaker som bidrar till god reflektiv förmåga. Det är viktigt med 
reflektion för professionen. För att främja reflektionsarbetet är det viktigt med 
fortbildning för handledare, samt att reflektionsarbetet blir ett kontinuerligt aktivt 
arbete för studenterna under utbildningens gång.  
 

7. Tack 

Tack till min handledare Andy Wallman. Tack till min man Philip Lindner. Tack till 
studenterna som ville vara med i studien. 
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Bilaga 1.1 

 

2. Kundkommunikation   
Under din tid på apoteket kommer du att se många typer av kunder och en typ av samtalsstrategi 

som fungerar väl med en kund fungerar inte alls med nästa kund. I kundmötet förväntas du 

knyta ihop empati, professionalism, effektivitet och lagstiftning. Mötet påverkas också av yttre 

faktorer som många gånger är svåra att påverka. Att diskutera sina erfarenheter med andra är ett 

sätt att lära och gå vidare i sin utveckling. 

 

Instruktioner till skriftlig del av kommunikationsuppgift 

Hur du är, eller skulle du vilja vara, som kundkommunikatör?  

Du ska skriva en kort uppsats om hur du är, eller skulle vilja vara, som kundkommunikatör och 

din syn på kommunikation. Ta avstamp i apotekssituationen. Nu när du har mött kunder, kan du 

utgå från dina erfarenheter.  Några frågor som stöd på vägen får du nedan. 

• Vad anser du vara viktigt för bra kundkommunikation och hur uppnår du det?  

• Vilka problem kan uppstå och hur kan de avhjälpas?  

• Vad kan god respektive dålig kommunikation leda till? 

Det finns inget rätt eller fel utan du ska utgå från dig själv och dina egna tankar. 

 

Du ska skriva din uppsats på ca 1-2 A4 och tid för detta är beräknad till ca två timmar 

 

Denna första reflektion över dina tankar kring kundkommunikation kommer att följas upp i 

samband med återsamlingsdagen i slutet av praktiken.  

 

Ange ditt namn på rapporten och skicka in den via PingPong enligt datum ovan. Du bifogar din 

rapport som ett Word-attachment. Döp dokumentet till: kommunikationdittnamn.doc. 

 

Kommunikationsuppgiften ingår också i en forskningsstudie om praktiskt lärande. Vill du inte 

delta i studien så skriv det i uppsatsen. Deltagande eller inte påverkar inte din bedömning och 

deltagande i studien är helt anonymt. Studien kommer avidentifiera alla deltagande uppsatser 

innan de analyseras. 
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Bilaga 1.2 

Obligatorisk reflektion över din syn på kundkommunikation   

Under din tid på apoteket kommer du att se många typer av kunder och en typ av samtalsstrategi 

som fungerar väl med en kund fungerar inte alls med nästa kund. I kundmötet förväntas du 

knyta ihop empati, professionalism, effektivitet och lagstiftning. Mötet påverkas också av yttre 

faktorer som många gånger är svåra att påverka. Att diskutera sina erfarenheter med andra är ett 

sätt att lära och gå vidare i sin utveckling. 

 

Instruktioner till skriftlig del av kommunikationsuppgift 

 

Hur du är, eller skulle du vilja vara, som kundkommunikatör?  

Du ska skriva en kort uppsats om hur du är, eller skulle vilja vara, som kundkommunikatör och 

din syn på kommunikation. Ta avstamp i apotekssituationen. Nu när du har mött kunder, kan du 

utgå från dina erfarenheter.  Några frågor som stöd på vägen får du nedan. 

• Vad anser du vara viktigt för bra kundkommunikation och hur uppnår du det?  

• Vilka problem kan uppstå och hur kan de avhjälpas?  

• Vad kan god respektive dålig kommunikation leda till? 

Det finns inget rätt eller fel utan du ska utgå från dig själv och dina egna tankar. 

 

Du ska skriva din uppsats på ca 1-2 A4 och tid för detta är beräknad till ca två timmar 

 

Skickas in via PingPong senast 5 dagar innan återsamlingen i Umeå (se separat schema).  

Du bifogar din reflektion som ett Word-attachment. Döp dokumentet till: 

kommunikationdittnamn.doc. 

 

Kommunikationsuppgiften ingår också i en forskningsstudie om praktiskt lärande. Vill du inte 

delta i studien så skriv det i uppsatsen. Deltagande eller inte påverkar inte din bedömning och 

deltagande i studien är helt anonymt. Studien kommer avidentifiera alla deltagande uppsatser 

innan de analyseras. 
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Bilaga 2 

Kategorisering för analys av reflektiva uppsatser  

Bedömningen av en uppsats bör göras så i tre steg  

1. Identifiera meningsbärande stycken. 2. Kategorisera dessa stycken var och ett för 

sig. 3. Se till helheten i uppsatsen och bestämma en slutkategori för uppsatsen som 

motsvarar den totalt sett uppnådda nivån i uppsatsen.  

6. Förutsättningsreflektion  
 
Reflektion  

  

4. 
Innehållsreflektion  

5. Processreflektion  

2. Tänkande 
handling  

3. Själviakttagelse  Icke-
reflektion  

   
1. Vanehandling  

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 ex ”Först fick jag ta emot receptet, sen registrerade jag det och slutligen 
lämnade jag ut det tillsammans med information.”  

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. Exempel kan vara en 

beskrivning av kundkommunikation som helt motsvarar teoretiska kunskaper utan 
värdering av olika alternativ. ”Om en kund kommer in och är arg är det viktigt att inte 
bli irriterad själv utan arbeta på.”  

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. Exempel kan 
vara att det känns bra att lära sig något eller att studenten kände sig glad när han/hon 
hjälpte en kund. ”Det kom in en arg kund på apoteket och det var jobbigt.”  
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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. Exempel kan vara ”att när jag möter en arg kund så ler jag för att få en positiv 
reaktion tillbaka. Det brukar gå lättare då”. Detta baseras på tidigare kunskap eller 
erfarenhet och de tänker medvetet på vad de gör (ler) för att lösa ett problem (den arga 
kunden) för att kunna komma vidare i dialogen. Men reflekterar inte om varför det 
fungerar att le tillbaka 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. Exemplet kan vara som ovan en arg kund, 
De ler för att lösa problemet men de funderar också vidare om hur de tror att det kan 
fungera. De funderar också över hur detta kan fungera exempelvis att genom att 
bemötas av någon som är glad så minskar egna irritationen. Det kan också innehålla 
reflektion över hur de själva känner och agerar när de möter den arga kunden och hur 
de ser detta som ett problem och hur de handskas med sina egna känslor runt detta. Ex. 
När det kommer in en arg kund på apoteket känner jag ofta att jag har lätt att bli 
irriterad själv. Jag vet att det inte blir bättre av det utan försöker bemöta med ett leende 
för att försöka lugna kunden. Det är ju oftast inte mig han är irriterad på utan ex 
väntetider eller så kan det vara något helt annat. Att möta ett leende är ofta trevligare 
och jag vinner inget på att bli sur själv.”  

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. Ex ” När det kommer in en arg kund på 

apoteket känner jag ofta att jag har lätt att bli irriterad själv. Jag vet att det inte blir 
bättre av det utan försöker bemöta med ett leende för att försöka lugna kunden. Det är 
ju oftast inte mig han är irriterad på utan ex väntetider eller så kan det vara något helt 
annat. Att möta ett leende är ofta trevligare och jag vinner inget på att bli sur själv. Jag 
har provat båda delarna och när jag själv blir irriterad kan det vara bättre att hämta 
någon annan. Detta tar dock tid så det gäller att känna att det inte berör en själv utan 
att det är annat som påverkar osv...”  

Referensen är Mezirow J. Transformative Dimensions of Adult Learning, Jossey-Bass 
Publisher, San Fransisco, 1991 sid 104-108      
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