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Abstrakt 
 
Återkoppling är ett verktyg som kan användas för att ge studenter bekräftelse på deras 
prestationer, hjälpa dem att öka förståelsen för resultatet av en prestation och för att 
uppmärksamma studenterna på ifall det krävs förändring inför kommande 
prestationer. Andra studier och rapporter gällande verksamhetsförlagda praktiker i 
utbildningar har visat att studenter upplever att återkoppling har god påverkan på 
inlärningen och att positiva effekter såsom stärkt självförtroende upplevs. 
Fartygsförlagd utbildning utgör en stor del av utbildningen på den fyraåriga 
sjökaptensutbildningen i Kalmar, av fyra år skall ett år vara ombord på fartyg. Mot 
bakgrund till detta var syftet i denna studie att ta reda på hur studenter på det fyraåriga 
sjökaptensprogrammet i Kalmar upplever att de får återkoppling efter avslutad 
sjöpraktik och hur de önskar att sådan återkoppling ska ske. Djupintervjuer med totalt 
sex studenter genomfördes, tre från årskurs ett och tre från årskurs tre. Intervjuerna 
var riktat öppna med låg grad av standardisering. Resultatet visade att samtliga 
respondenter önskade få återkoppling av skolan, trots att samtliga ansåg sig ha fått 
god återkoppling ombord på fartygen. Återkopplingen önskar studenterna sker genom 
faddersystem under praktiken, gruppsamtal efter sjöpraktiken eller kortare enskilda 
möten mellan representant från skolan och student efter avslutad sjöpraktikperiod. 
Studien visar att studenter på fyraåriga sjökaptensprogrammet upplever att 
återkoppling är viktigt för att kunna ta lärdom av sjöpraktikperioden och för att veta 
hur de ska förbereda inför nästa sjöpraktik. Ur studien framkom även att studenterna 
vid det fyraåriga sjökaptensprogrammet önskar att få veta mer konkret vad de 
förväntas lära sig under sjöpraktikperioden och ifall de uppnåt förväntade resultat 
efter avslutad sjöpraktikperiod.  
 

 

 

 

Nyckelord: Återkoppling, feedback, praktik, sjöpraktik, fartygsförlagd utbildning 
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Abstract 
 
Feedback is a tool that can be used to give students the confirmation of their 
accomplishments , helping them to increase understanding of the results of a 
performance and to alert students if change is required for future performance. Other 
studies and reports regarding clinical practice in education has shown that students 
feel that feedback has good impact on learning and positive effects such as enhanced 
self-confidence. Onboard training forms a major part of the education at the four-year 
nautical science education in Kalmar, in four years, one year is spent on board ships. 
Therefore, the purpose of this study was to find out how students at the four-year 
nautical science program in Kalmar felt that they receive feedback after completing 
on board training and how they wish that such feedback would be given. Six students 
were interviewed, three from grade one and three from grade three. The interviews 
were directed to an open form with a low degree of standardization. The results 
showed that all respondents felt they would prefer feedback from the school, even 
though all of them felt they had received good feedback on board the ships. The 
students would like to be given feedback by mentoring from other students during 
training, group discussions after on board training or short individual meetings 
between representative from the school and the student after completing on board 
training. All of the respondents felt that feedback is important to be able to learn from 
on board training and to know how to prepare for the next on board training. The 
study also revealed that students at the four-year nautical science program would like 
to gain more confirmation of what they are supposed to perform and if good results 
are obtained after completing on board training.  
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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Ingegerd Snöberg som under hela 

arbetets gång gett konstruktiv feedback och varit ett stort stöd.  

Ett stort tack vill vi även rikta till de respondenter som genom att ställa upp på 

intervjuer gjort vårt arbete möjligt.  
 

Kalmar maj 2014  
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1.	  Bakgrund	  

Sjöpraktiken är en kurs som utgör sammanlagt ett år av utbildningen på det fyråriga 

sjökaptensprogrammet i Kalmar. Det är under praktiktiden teorikunskaperna kommer 

till användning och tillfället då studenten får lära sig de praktiska delarna i yrket som 

efter examen ska utövas. En utvärdering av praktikperioden görs ombord av fartygets 

handledare genom betygsättning av studenten. I vissa fall ges även en muntlig 

utvärdering och ibland finns det en kontinuerlig dialog mellan handledare och student. 

Återkopplingen mellan student och skola sker endast genom registrering av godkänd 

praktikperiod vid inlämnandet av betygsboken till Sjöfartshögskolans kursansvarige. 

Återkoppling är en viktig del i lärandeprocessen och det finns en risk att studenten går 

miste om kunskap från egna erfarenheter om återkoppling inte ges. Det är därför 

viktigt och intressant att undersöka hur elever på det fyraåriga sjökaptensprogrammet 

upplever och ser på återkoppling relaterat till sjöpraktiken.  

2.	  Syfte	  	  

Syftet med denna studie är att undersöka hur sjöbefälsstudenter i Kalmar upplever 

återkoppling av sjöpraktiken och ifall det finns intresse för någon form av 

återkoppling efter avslutad praktikperiod, samt hur denna i så fall skulle utformars  

 

Detta kan brytas ner till följande frågeställningar: 

• Vilka teorier och metoder för återkoppling finns som är applicerbara för 

sjöpraktik? 

• Hur kan man praktiskt genomföra återkoppling av sjöpraktik? 

• Vilken återkoppling ges idag till sjökaptensstudenterna? 

• Hur önskar sjökaptensstudenterna att återkoppling ska ske? 
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3.	  Tidigare	  forskning	  

På en högre nivå av utbildning framhävs vikten av handledning och återkoppling. 

Ohlin (2008) betonar vikten av att återkopplingsprocessen bör utformas så att 

utbildningsmålen är synliggjorda.   

Nord (2012) nämner i sin studie av verksamhetsförlagd utbildning för 

anestesisjuksköterskor att en modell som inkluderar handledning och lärande spelar 

en avgörande roll för meningsfull och ökande självständig träning och ett fördjupande 

lärande. Studien visar att reflekterande samtal, såväl enskilt som i grupp, ger 

stimulans till ökat lärande och förmågan att utföra yrkesuppgifterna utvecklas.  

 

Nord (2012) nämner i sin bakgrund ”lärande av jämlike” (Peer-Learning) som en 

modell för inlärning vid praktiska och teoretiska utbildningar. Denna modell följs 

genom att en kurskamrat, eller någon annan jämbördig, ger feedback och reflektion 

och på så vis sätter studentens egna lärande i fokus. Boud, Cohen och Sampson 

(1999) som Nord hänvisar till understryker att genom att följa Peer-learning metoden 

ges stundenterna möjlighet till utveckling av kunskaper och egenskaper som krävs i 

det yrkesliv som väntar. I sitt resultat skriver Nord att anestisjuksköterskorna ”ansåg 

att det var lärande att kunna jämföra sin egen uppfattning med verkligheten dagen 

efter. De erfor att de kände sig mer förberedda genom att de kunnat diskutera 

tillsammans med en kurskamrat” (2012:20). Anestesisjuksköterskorna ansåg också att 

fick ett ”/.../värdefullt lärandetillfälle” (2012:25), genom att tillsammans reflektera 

och diskutera kring erfarenheter och kunskaper från såväl tidigare som nuvarande 

praktikplacering. Nord (2012) skriver även att studenterna beskrev att genom att 

undervisa varandra gavs ett ökat självförtroende och fördjupade kunskaper och 

förståelse hos den undervisande studenten. Detta ledde till ett ökat engagemang och 

en känsla av ”att ha något att tillföra klasskamraten”(2012:25). Nord (2012) nämner 

vidare i sitt resultat att en det finns ett behov av att få samtal både med handledare och 

studentkamrat. Fördelarna med att samtala med en studentkamrat är att studenten 

slipper känna sig i ett underläge gällande kunskap och att det inte heller finns någon 

form av beroendeställning mellan studenterna. Fördelen med att samtala med en 

studentkamrat var även att det uppstod resonerande diskussioner istället för att givna 

svar gavs från en handledare. Nord (2012) poängterar att det som var viktigast för 

studentens lärande var återkoppling och reflektion. Nord (2012) belyser även att 
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återkoppling och reflektion gav studenten en känsla av bekräftelse och att studenten 

även kände ökat självförtroende och utveckling.  

Nord (2012) hänvisar till Chekol (2003) och nämner att ett problem är att studenterna 

hamnar i en beroendeställning till sin handledare under praktiken och därför är 

känsliga för påverkan av sin handledare gällande deras sociala utveckling. Nord 

(2012) understryker vikten av att handledaren ska vara yrkesprofessionell och hela 

tiden följa upp och reflektera kring genomförda moment för att på så vis kunna 

återkoppla och uppnå eftertanke hos studenten, detta är delar som främjar studentens 

utveckling. Även Persson (2010) belyser vikten av att handledaren ger feedback och 

möjlighet till hjälp i praktiska moment. 

Orsmond, Maw, Park, Gomez och Crook (2013) menar att det är viktigt återkoppling 

sker som en dialog mellan handledare och student, och inte bara som en monolog. De 

nämner att dialogen inte nödvändigtvis behöver ske mellan just handledare och 

student, utan även kan vara i form av gruppsamtal mellan studenter. I gruppsamtal 

mellan studenter ges enligt Osmond med flera en social inlärningsprocess och 

studenterna kan hjälpas åt att förstå och tolka nyförvärvad kunskap. Vidare hänvisar 

de i sin rapport till forskning som visar att utvärdering och feedback är viktiga inslag 

för studenters lärande. Återkoppling hjälper studenter att genom tydlig vägledning 

förbättra och effektivisera sitt lärande, få förståelse för sitt ämnesområde och utveckla 

sina perspektiv. De påpekar även att genom att använda återkoppling lär sig studenten 

att känna igen egna styrkor och svagheter i det egna arbetet och kan då lättare 

identifiera områden som kan utvecklas eller förbättras. Vidare understryker de vikten 

av att klargöra för studenter vilka mål som ska uppnås och vilka resultat som 

förväntas uppfyllas för att underlätta för studentens självbedömningsförmåga. De 

beskriver, återkoppling som ett avslutande mål i inlärningsprocessen enligt en modell 

de kallar ”GOALS” där första steget är att Greppa mål eller syfte för lärande, sedan 

följer Orientering där studenten reflekterar över nuvarande prestation och funderar 

över vad som skall göras i nästa skede. I nästa skede vägleds de studenter som inte 

följer vägen mot målet genom Åtgärder. I näst sista delmomentet, Utvärderande, får 

studenten återkoppling på vad han eller hon presterat och lärt sig. Slutligen utarbetas 

Strategier för fortsatt arbete genom att studenten reflekterar kring sitt lärande och 

utvecklar strategier för kommande arbete. (Osmond m.fl, 2013) 
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4.	  Teori	  

4.1	  Vad	  är	  återkoppling	  	  

Återkoppling, eller feedback, kan ses både som ett fenomen och en process. I en 

organisation som delar observationer av erfarenheter inom gruppen (eller mellan 

personer) förbättras såväl gruppen som individen avseende utvecklande och lärande, 

detta kan då ses som en process. Fenomenet feedback syftar på om en utgående signal 

som passerat ett system för att sedan gå in i systemet igen (Gunnarsson, 2009). En 

annan aspekt av feedback är kommunikationsrelaterad. Återkopplingen ses då som ett 

verktyg som förstärker eller försvagar ett beteende i en process som kallas 

beteendestyrning. Vilka konsekvenser i beteendet som fås av dessa förstärkare eller 

försvagare beror på hur dessa förstärkare eller försvagare kommuniceras, denna 

kommunikation är feedback (Andersson/Klintrot,2009).  
 

4.2	  Varför	  ges	  återkoppling	  

Återkoppling ges främst med två syften; det första är för att öka en annan persons 

medvetenhet, det andra för att sätta en gräns eller be om förbättring (Gunnarsson, 

2009). König (2007) menar att feedback i en organisation är ledningens ansvar och ett 

hjälpmedel att främja inlärning och uppmuntra en god insats. Genom att ge 

återkoppling, och påminna om mottagarens erfarenheter så skapas en större insikt om 

erfarenheten. Klintrot och E. Andersson (2009) beskriver att feedback och 

återkoppling är en konsekvens av ett tidigare skede och om det används rätt, kan 

stärka inlärning. Precis som König(2007) menar Gunnarson(2009) att feedback bidrar 

till att öka individens inlärning och utveckling, och att detta i sin tur påverkar både 

gruppens och organisationens utveckling. Skarman (2011) beskriver och diskuterar 

handledning ur läkaryrkets perspektiv. Han understryker att det är skillnad i det 

teoretiska och det praktiska utövandet. Författaren tar upp frågan om bearbetning och 

beskriver att de flesta arbetsrelaterade situationer går oss obemärkta förbi men att det 

ibland uppstår situationer som vi upplever som svåra. I en undersökning han gjorde 

fick studenter ange vad de upplevt som svåra situationer och de tio vanligaste var det 

svar som visade på emotionella reaktioner och hur personen ifråga själv såg sig som 

kompetent. Vidare beskriver Skarman (2011) att om studenten själv får tolka de svåra 

händelserna kan detta leda till minskat självförtroende och självkänsla och att de i sin 
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tur kan leda till att studenten drar slutsatsen att de inte passar för yrket. Ges 

återkoppling kan studenten bearbeta sina upplevelser.  

Skarman (2011) nämner vidare att arbetet hjälper mottagaren att få tydligare jag-

uppfattning, främst genom att man får reflektera över sig själv. Arbetet kan liknas vid en 

spegel som får mottagaren att se sig själv från flera perspektiv än sitt eget. Att vi i möten 

med andra människor tidigt baserar identifieringen av varandra utifrån vilket yrke vi 

utövar har ett sammanhang med vilka förväntningar som riktas mot oss.   

Enligt Skarman (2011) sker kompetensutveckling genom att förstå hur resultat uppnås 

och genom att se resultat av sina handlingar ges individen självbelöning och 

självförstärkande. Skarman (2011) understryker att allt lärande kräver utvärdering och 

menar att man måste utvärdera ett resultat av en resultatinriktad insats eller uppgift.  

4.3	  Effekter	  av	  återkoppling	  

Gunnarsson (2009) skriver att syftet med återkoppling både innefattar att få en 

uppfattning om sin egen insats, hur man har interagerat med andra samt vad man kan 

förbättra. Gunnarsson (2009) nämner att psykoterapeut Emmy Van Deurzen (1998) sagt 

att ett visst mått av insikt kan ha en avgörande betydelse för yrkesmänniskor oavsett om 

man är medarbetare eller ledare.  

Gunnarsson (2009) nämner också att det är viktigt att ge sig själv feedback, att reflektera 

för att kunna lära sig och göra ett avslut för att kunna fokusera på nästa uppgift. Detta 

beskrivs även som en del i Gunnarsons (2009) modell om utvecklingsfaser där tredje 

steget är ”mobilisering av energi, nyfikenhet, vilja och utmaning”, 4. Träning i det nya, 5. 

Träning klar, 6. Reflektion- utvärdering, 7. Lärande, och slutligen, 8. Avslut.  

Mathiasson (1994) skriver om ledarskap och vikten av återkoppling/feedback i det 

vardagliga livet. Hon skriver att det är viktigt att återkoppling sker inom en nära tidsram 

efter en händelse eller uppgift slutförts som man ska återkoppla till, så kallad ”direkt 

feedback”. Mathiasson (1994) understryker också att ”personlig feedback” är viktigt för 

att ge utrymme för mottagarens egna känslor och uttryck. Det kan förstärka budskapet 

eller lärandet. 

4.4	  Hur	  kan	  återkoppling	  ges	  

Bergman och Thörnvall(1999) beskriver hur en efterbehandling (återkoppling) kan 

utföras efter en utförd läroperiod och lärodel. Författarna menar att det finns tre 
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huvudsakliga inriktningar: återgivande, reflekterande/analyserande samt okritiskt 

accepterande. 

Den återgivande uppföljningen följer ett kronologiskt mönster där handledaren och 

mottagaren gemensamt går igenom positiva och negativa mönster och ageranden 

under läromomentet från början till slut. Genom att punkt för punkt gå igenom vad 

som varit bra och vad som kan förbättras kan lärdomen av momentet ökas. Vidare har 

mottagaren större möjlighet att förbättra sina insatser vid nästa tillfälle (Bergman och 

Thornvall 1999). 

Den reflekterande och analyserande inriktningen är en mer professionell inriktning än 

den återgivande inriktningen. Här tillåts mottagaren av återkopplingen själv reflektera 

över skillnaden mellan en optimal prestation och mottagarens egna verkliga 

prestation. 

Den okritiskt accepterande inriktningen baseras på att handledaren frånsäger sig sitt 

handledaransvar och därigenom inte ifrågasätter en prestation där man riskerar att 

sänka mottagarens självförtroende. 

Återkoppling kan enligt Gunnarsson (2009) ges inom olika områden såsom prestation, 

hur personen ifråga bidrar till att nå gruppens eller organisationens gemensamma mål, 

hur personen ifråga lever efter företagets värdegrund samt samspelet med andra 

människor. När återkoppling ges på prestation läggs fokus på vad som görs istället för 

som i de andra tre fallen som fokuserar på hur något görs. Vad som är viktigt när man 

ger återkoppling på presentation är att man ger tydlig återkoppling, genom att nämna 

varför prestationen var bra. Detta eftersom utrymme då lämnas för mottagaren att 

själv tolka och fundera. 

Vidare nämner Gunnarsson (2009) som en viktig punkt att åter ska ges i enrum på en 

ostörd och trygg plats samt att feedbacken ska relateras till nära händelser i tiden. 

Viktigt är även att den som ger återkopplingen inte dömer eller värderar den som får 

återkopplingen, inte heller får den som ger återkoppling försöka tala om för den andre 

vad han/hon tycker, känner, har för åsikter och får inte heller föra den andres talan. 

Som tips ger han att den som ger återkoppling kan berätta om egna erfarenheter. 
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Gunnarson (2009) poängterar också att det finns en gräns på hur mycket återkoppling 

som kan tas emot vid ett och samma tillfälle. Det är bra att sprida ut återkopplingen 

vid flera tillfällen, dessa kan vara både inplanerade och spontana.  

Exempel på frågor som kan ställas är enligt Gunnarsson (2009): hur känns det, hur var 

det, när insåg du det, vad var bra, kan du utveckla det mer. En fråga som däremot ska 

undvikas enligt Gunnarson (2009) är ”Varför reagerade du så?”, detta eftersom det 

kan få den som får feedback att känna sig ifrågasatt. Aktivt lyssnande är en form av 

bekräftande och stödjande feedback, den som behöver feedbacken får prata ut, sätta 

ord på känslor och därigenom bearbeta det personen varit med om. Detta sker genom 

att lyssnaren enbart lyssnar utan att döma, värdera eller tolka det som sägs. Lyssnaren 

ska heller inte ge några råd eller berätta om egna erfarenheter. Följs detta får 

berättaren en känsla av att vara förstådd och känner att sina känslor och tankar kring 

upplevelsen är rätt och accepterade. 

Skarman (2011) skriver att återkoppling för att bearbeta en upplevelse sker genom att 

man berättar om den. Första delen av det första steget är en så kallad 

spontanbeskrivning. Här beskriver studenten upplevelsen som omedvetet grundats på 

studentens känslomässiga upplevelse. I andra delen av första steget som Skarman 

(2011) kallar den associativa processer berättar personen som lyssnar om liknande 

händelser den själv varit med om. I nästa tvådelade steg, konkretisering och 

omtolkning, bearbetas upplevelsen. Vid konkretisering frågar den som ger 

handledning om närmre beskrivning av upplevelsen. Skarman (2011) understryker att 

handledaren inte får ge emotionell återkoppling på vad som sägs. I sista delen av 

slutsteget, omtolkning, ger den som återkopplar exempel på egna upplevelser som 

liknar den studenten beskrivit. Detta ger studenten ett perspektiv på händelsen 

eftersom personen ifråga slipper se händelsen kopplad till sig själv. Den som ger 

återkoppling kan även i detta slutskede dra slutsatser och ge tolkningar till studenten. 

Genom dessa steg har, enligt Skarman (2011), studenten fått bearbetning av 

upplevelsen och minskat den känslomässiga inverkan på upplevelsen. Skarman 

(2011) beskriver att bearbetningen handlar om att lära sig av sina erfarenheter och 

upplevelser samt dra slutsatser som kan komma till nytta för studenten i framtiden. 

En annan metod är feedback genom samtal. Detta används när en person behöver få 

insikt i något som inte fungerat bra. En lämplig fråga vid denna metod är att fråga 
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studenten, hur tycker du att det går? Därefter är det lämpligt att ställa mer ingående 

frågor om specifika situationer eller delar i utbildningen som utövats under praktiken. 

Detta för att studenten själv ska ges möjlighet att komma fram till brister i sin 

kompetens. 

Skarman (2011) nämner att innan praktikperioden ska tydliga mål sättas upp och det 

ska även bestämmas hur kontroll av dessa ska ske. Vidare nämns vikten av att 

poängtera för studenten att han/hon hela tiden är uppmärksam på sina egna resultat 

och prestationer under praktiken och efter avslutad praktikperiod kan en utvärdering 

ske. Han poängterar att det alltid är fördelaktigt att ge återkoppling i anknytning till 

upplevelsen eftersom att minnesbilder hos mottagaren är lättare att återkalla. 

Gunnarsson (2009) nämner precis som Skarman (2011) att återkoppling bör ske i 

avskilt sammanhang. Han nämner vidare att det ska finnas tid för den som tar emot 

återkopplingen att reflektera och reagera (Gunnarsson, 2009). 

König (2007) beskriver att man ska tänka på hur man lägger upp återkopplingen. Hon 

menar att ungefär en fjärdedel av tiden ska läggas på framtiden, på vad som kan 

förbättras och vad som komma skall. Resten av tiden ska läggas på själva 

återkopplingen av det som varit. Dit räknas då mottagarens erfarenheter och vad 

mottagaren har upplevt. 
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5.	  Metod	  

För att få svar på frågeställningarna genomfördes djupintervjuer med studenter på det 

fyraåriga sjökaptensprogrammet i Kalmar.  

5.1Urval	  

Avgränsningen gjordes att enbart intervjua studenter från sjökaptensklasserna och de 

intervjuade bestod av tre personer ur årskurs ett samt tre personer ur årskurs tre, detta 

för att få en bred spridning av erfarenhet eftersom de befinner sig i olika stadier av 

utbildningen. För att uppnå en professionell och objektiv relation mellan intervjuare 

och intervjuperson, valdes att inte intervjua någon ur avgångsklassen då författarna 

studerade i avgångsklassen under den tid som den här rapporten skrevs. 

5.2	  Kvalitativ	  metod	  

Metodvalet var en riktat öppen intervju med låg grad av struktur. Detta genomfördes 

för att senare kunna göra en kvalitativ analys. Intervjun baserades på faktafrågor, 

känslofrågor samt åsiktsfrågor. Intervjuerna var semistandardiserade för att få en 

sammanhängande intervju och samtidigt ge utrymme för följdfrågor och möjlighet för 

den intervjuade att ta upp frågor som denne ansåg vara viktiga (Patel och Davidsson, 

2003). 

5.3	  Intervjumetodik	  	  

Intervjumetodiken grundades på råd från Lantz (2013) samt Liljeqvist (1977). För att 

få god giltighet på intervjuerna och undvika att berätta om våra egna upplevelser från 

sjöpraktiken och åsikter om ämnet, detta eftersom det skulle kunna påverka 

respondentens svar på våra frågor (Lantz, 2013). Detta undveks genom att genomföra 

intervjuerna tillsammans och på så sätt kontrollera/hindra varandra från att gå in på 

personbundna saker. 

 

I studiens intervjuer strävades det efter djup och nyans av respondenternas 

upplevelser och åsikter, därför lades vikt vid att respondenten drev samtalet. Öppnade 

men riktade frågor som gav möjlighet till långa svar ställdes till respondenten. 

Ledande frågor är olämpliga eftersom det inte ger en nyanserad version av sanningen, 

därför ställdes dessa endast om den ledande frågan grundades på den intervjuades 

tidigare svar (Liljeqvist, 1977).  
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5.4	  Dokumentation	  

Gällande dokumentation av intervjun spelades intevjuerna in. Detta eftersom 

anteckningar tar tid från intervjun och att anteckna kan även upplevas av den 

intervjuade som att intervjuaren inte är uppmärksam och närvarande i samtalet, 

dessutom kan kvalitén på såväl intervjun som anteckningarna sjunka (Liljeqvist, 

1977). Anteckningar angående faktafrågor, som till exempel ålder och namn gjordes 

dock. De delar av intervjun som användes i rapporten transkriberades.  

5.5	  Analys	  av	  intervjun	  

Tillförlitligheten ökar ju närmre i tiden upplevelsen ägde rum och därför togs 

anteckningar om när praktiken ägde rum (Liljeqvist, 1997).  

Citat från respondenterna har återgivits med korrektion för talspråk och utfyllnadsord 

som saknar betydelse för tolkningen. Exempel: 

 

B. Man får inte speciellt mycket återkoppling på det, det är mer som ett kvitto på att 

man varit på praktik.  

 

B. Man får inte speciellt mycket återkoppling, det är mer som ett kvitto på att man 

varit på praktik.  

 

5.6	  Etik	  

De fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer (2013) följdes. 

Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Respondenterna blev informerade om att de kunde välja bort att svara på frågor samt 

avbryta intervjun om de ville. Syfte med intervjun, hur den skulle genomföras och hur 

den skulle dokumenteras delgavs till respondenterna. Respondenterna fick godkänna 

att deras ålder, klass och kön redovisades i rapporten samt att intervjun spelades in.  

Respondenterna delgavs även hur länge ljudfilerna från intervjun fanns tillgängliga 

innan de raderades samt vem som hade tillgång till dem under denna tid. 
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Respondenterna informerades även om att deras information inte kommer delges till 

en tredje part, utan enbart användas i vår rapport.  

 

I enlighet med rekommendation från Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer 

fick även respondenterna ta del av resultatet av intervjun innan uppsatsen 

publicerades (Vetenskapsrådet, 2013, codex, ISBN: 91-7307-008-4).  

6.	  Resultat	  	  

På Sjöfartshögskolan i Kalmar är sjökaptensutbildningen tre års studier och ytterligare 

12 månader praktik ombord på fartyg om man inte har seglat 36 månader innan 

utbildningen påbörjas. Dessa 12 månader är förlagda i perioder över fyra år. 

Förstaårsstudenterna har gjort ca 70 dagars praktik på en båt och tredjeårstudenterna 

har gjort ca 200-250 dagar på 2-4 båtar över två praktikperioder. 

6.1	  Presentation	  av	  respondenter	  

Respondent A Respondent B  Respondent C 

Årskurs 1   Årskurs 1   Årskurs 1 

Ålder: 40 år  Ålder: 26  Ålder: 27 

 

Respondent D  Respondent E  Respondent F 

Årskurs 3   Årskurs 3   Årskurs 3 

Ålder: 23   Ålder: 25   Ålder: 22 

 

6.2	  Resultatsammanställning	  

Resultatframställningen är sammanfattad under rubriker som tagits från frågorna i 

intervjumallen (se bilaga 1). Följdfrågor som uppstod är redovisade under den rubrik 

den följde och det svar som valts ut är de författarna ansåg vara mest representativa.  

 

Erfarenheter från praktiken 

Samtliga respondenter ansåg sig ha haft det bra under praktikperioden samtidigt som 

hälften av respondenterna även inflikar att det varit sämre ibland med tanke på 

hemlängtan, negativ inställning till studenter och dålig stämning bland besättningen. 
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Blandat, himmel och helvete (Respondent A). 
 

Relation till handledaren 

Endast en av de tre förstaårsstudenternauppgav överstyrman som handledare 

samtidigt som han poängterade att handledningen till största del genomfördes av 

matroserna. De andra två upplevde att båsar och matroser axlat rollen som handledare 

trots att överstyrman officiellt ska vara handledare. Av tredjeårsstudenterna upplevde 

samtliga att överstyrman varit handledare men att det varit svårt att ha en bra relation 

av olika anledningar. En respondent uppgav att hon haft tre olika handledare under sin 

senaste praktik och att hon upplevde att de senare inte engagerat sig lika mycket som 

den första. Hon uppgav även att flera studenter innan henne åkt hem på grund av en 

tuff relation med handledaren. Respondent D upplevde att det var en tuff relation med 

handledaren på grund av att det var svårt att ha en diskussion dem emellan.   

 

Officiellt var det Överstyrman men man hamnade ju med matroser 

eftersom de har anknytning till det vi gör på våra första praktiker. 

Överstyrman gav uppgifter, jag kände att han var min handledare 

(Respondent B). 

 

Det var mest båsen som guidade mig, jag pratade inte så jättemycket 

med överstyrman (Respondent C). 

 

Återkoppling från handledaren 

Återkopplingen som gavs till studenterna varierade, två av respondenterna fick 

informell feedback dagligen innan ankomst/ avgång samt under moment som utfördes 

medan respondent D upplevde att ingen återkoppling gavs. Respondent C hade tre 

möten med överstyrman, ett i början där de fick igenom hur arbetet skulle läggas upp 

och vilket schema som skulle följas, ett i mitten där de stämde av praktiken så långt 

och ett avslutande möte vid avmönstring. En respondent påpekade att utlåtande om 

vad som gjorts bra respektive dåligt var bra eftersom att han då fick kontroll på 

situationen. 

 
Absolut ingen, han skrev våra omdömen sedan mönstrade han av utan 

att säga hejdå (Respondent D). 
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Genomgång av praktikboken 

Endast en respondent upplevde att praktikboken gicks igenom löpande och att det var 

en bra dialog kring den under hela praktikperioden. En respondent fick genomgång av 

praktikboken efter halva praktikperioden medan en annan av respondenterna upplevde 

att praktikboken var ett stressmoment som endast fick utrymme sista veckan på 

praktiken.  

Vi hade en bra dialog kring boken under hela praktikperioden 

(Respondent F). 

 

Feedback ombord av någon annan än handledaren 

Flertalet av respondenterna upplevde att de fick feedback från övrig besättning. 

Feedbacken var då informell och gavs spontant vid genomförandet av olika moment. 

Endast två respondenter upplevde att de inte fick feedback från någon annan i 

besättningen och respondent D påpekar att om feedback gavs var den inte konstruktiv. 
 

Lite fortlöpande feedback gavs vid olika moment, så att man visste om 

man gjorde rätt eller om det var något man behövde jobba på och göra 

annorlunda. Det är viktigt (Respondent D). 

 

Hur återkoppling gavs vid avmönstring 

Endast en av respondenterna upplevde att han inte fick någon återkoppling. Två av 

förstaårsstudenterna fick återkoppling baserat på vad båsar och andrestyrmän ansett 

om prestationen under praktiken eftersom största delen av första praktiken tillbringas 

på däck alternativt tillsammans med andrestyrmännen. Respondent C fick även goda 

råd inför framtiden vilket hon poängterar kändes bra. Respondent B angav att han 

pratat med alla innan de gått av sina skift och på så vis fått återkoppling av samtliga. 

Respondenten som haft praktik på Ro-Pax med täta ankomster och avgångar 

påpekade att tidsnöd gjorde att det inte fanns utrymme för ett längre möte, men att 

överstyrman gick igenom boken, signerade och skrev betyg. En av 

tredjeårsstudenterna upplevde att hon haft en kontinuerlig kontakt med sin handledare 

och att återkoppling vid avmönstring inte var nödvändig medan en annan av 

tredjeårsstudenterna berättade att hon fick fylla i sitt betyg själv och att detta inte gav 

så mycket.  
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Jag fick ingen återkoppling (Respondent D). 

 

Hur respondenterna önskat få återkoppling ombord 

Flertalet respondenter påpekar att de vill få återkoppling, konstruktiv kritik och 

specifikt få veta vad de kan utveckla. Respondent B berättar att personen tycker det är 

bra med kvartssamtal och ger exempel på en handledare som löpande hade möte med 

studenterna för att antingen bekräfta att de gjorde ett bra jobb och skulle fortsätta på 

samma vis, eller berättade vad de kunde göra bättre samt gav förslag på hur de då 

skulle göra. 
 

Jag hade velat få konstruktiv kritik och utlåtande under tiden för att veta 

vad jag behövt jobba på (Respondent C). 

 

Återkopplingen av skolan 

Samtliga respondenter svarade att ingen återkoppling gavs. Två av respondenterna 

anger att de endast lämnade in boken och ”sedan var det inget mer” resp. ”det var det 

enda”. Flera av respondenterna trodde att de skulle få någon form av återkoppling av 

skolan när de kom tillbaka efter avslutad sjöpraktik, men att inlämningen av 

praktikboken endast var som ”ett kvitto på att man varit på praktik”. Respondent A 

beskriver att han trodde att han skulle bli uppkallad på ett kvartssamtal eller liknande, 

för att få kommentarer på sin praktikbok, för att veta om han ”låg i fas” och få tips på 

vad han kan tänka på till nästa praktik. En respondent nämner att personen trodde att 

någon skulle titta i praktikboken för att sedan ha en form av kvartsamtal eller liknande 

och poängterar att mötet inte behövt vara mer än fem till tio minuter. En 

tredjeårsstudent nämner att han fick fylla i en kursutvärdering men att han anser att 

den inte gav något eftersom det endast är skolan som tar del av den.  
 

Man får inte speciellt mycket återkoppling, det är mer som ett kvitto på 

att man varit på praktik (Respondent B). 

 

Hur respondenterna önskat att återkopplingen från skolan skulle vara 

Respondent A nämner att han vill veta om personen låg i fas och poängterar att det 

inte framgår från skolan vad som är i fas. Den enda jämförelsen han uppnådde efter 

praktiken var genom att prata med andra studenter i klassen. Han ville veta vad han 
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borde hunnit med och vad han ska tänka på till nästa praktik och påpekar angående 

boken att det inte borde ta så lång tid för en erfaren att titta igenom boken för att 

senare ha ett kortare möte. Även respondent D och F hade velat ha åsikter om 

praktikboken från kursansvarig.  

Samtliga respondenter tror att enskilda samtal hade varit en bra metod för 

återkoppling. Respondent C ger förslag på att fråga om det har gått bra, om det känts 

bra och även fråga vad som gått bra och dåligt. Både respondent A och C anger att 

problematiken i att ha gruppsamtal är att det krävs en bra samtalsledare som ser till att 

alla kommer till tal, samt att det kan vara många som hellre vill prata enskilt om de 

haft en dålig upplevelse. 

Respondent B nämner att det kan räcka med att be studenten komma förbi kontoret 

och sedan fråga hur det ligger till och att de kan vara skönt att få återkoppling av 

skolan om studenten inte får återkoppling av sin handledare. Detta poängterar han är 

speciellt viktigt om studenten fått ”ej lämplig” i sin omdömesbok, något som även 

respondent C påpekar. Respondent E och F nämner att det kanske inte finns tid att ge 

feedback en och en, men att alternativa metoder också hade varit uppskattade. 

Förstaårsstudenterna trodde att någon form av återkoppling skulle ges av skolan efter 

avslutad praktik i form av samtal medan tredjeårsstudenterna inte förväntade sig 

återkoppling eftersom detta inte getts under tidigare praktiker. 

 

Praktiken ingår ju i utbildningen, jag vet inte hur andra utbildningar har 

det men jag misstänker att lärare och sjuksköterskor har bättre feedback. 

Det hade kanske varit bra att ha någon man kanske kunde maila med på 

skolan som man kunde vända sig till. Det kanske kan ta mycket tid att 

ha feedback en och en, men det hade varit bra att kunna sitta i en grupp 

åtminstone (Respondent E). 

 

Hur respondenterna tror att praktiken skulle kunna bli mer givande för 

studenten ombord 

Samtliga respondenter gav förslag på hur praktiken skulle kunna bli mer givande för 

studenten ombord. En respondent ville att skolan skulle vara aktiva under 

praktikperioden genom kontinuerlig uppföljning via mejl eller via en interaktiv sida 

som gav feedback beroende på vad man fyllde i medan en annan respondent hade 

velat ha en utarbetad och konstruktiv praktikbok. En respondent nämnde att hon hade 
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velat ha en fadder från en övre årskurs som kunde förklara saker och ge feedback på 

vad hon skulle ställa för frågor ombord eftersom hon inte visste vad hon ville veta, 

och därför inte heller visste vad hon skulle ställa för typ av frågor. Två av 

respondenterna vill att handledarrollen ska utvecklas ombord och anser att någon 

ombord borde ha utbildning i handledarskap.  

 

Man kan ha en mer utarbetad och konstruktiv praktikbok. Sedan kan 

man utveckla handledarrollen, för jag anser att feedback från 

handledaren under praktiktiden något som kan förbättras, och är något 

som är viktigt (Respondent E). 

 

Lärandemässiga skillnader i kunskap och kvalité om feedback fås efter 

genomförd praktikperiod 

Samtliga respondenter anser att det hade varit stor skillnad lärandemässigt om de fått 

feedback eller ej. De påpekar att feedback är viktigt, att man får bekräftelse och mer 

säkerhet på sin plats och att återkoppling kan ge ett kvitto på förvärvad kunskap och 

visat engagemang.  

 

Man får mer säkerhet på sin plats och ett kvitto på sin kunskap och sitt 

engagemang. Det är bra om man får veta hur man ligger till  

(Respondent B). 

 

Den största skillnaden tror de hade varit att de hade kunnat dra lärdom av genomförd 

insats, veta vad de kan förbättra och tänka på till nästa praktik samt kunna se objektivt 

på perioden och på så vis fått ut mer av nästa praktiktillfälle. Respondent A påpekar 

att ifall feedback uteblir kan det resultera i att studenten tvivlar på om den valt rätt 

utbildning. 

 

Hade man bara gått därifrån utan att veta ”var de nöjda? Var de inte 

nöjda?” hade man kanske gått därifrån och undrat om man valt fel 

utbildning (Respondent A). 
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7.	  Diskussion	  	  

Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter på det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet upplever att de får återkoppling efter avslutas sjöpraktik samt 

hur de önskar att sådan återkoppling skulle ske men även att undersöka vilka 

tillgängliga teorier och metoder för återkoppling som kunde användas för att praktiskt 

genomföra återkoppling efter avslutad sjöpraktik.  

 

Syftet bröts ned i följande frågeställningar: 

• Vilka teorier och metoder för återkoppling finns som är applicerbara för 

sjöpraktik? 

• Hur kan man praktiskt genomföra återkoppling av sjöpraktik? 

• Vilken återkoppling ges idag till sjökaptensstudenterna? 

• Hur önskar de att återkopplingen ska ske? 

7.1Resultatdiskussion	  

Vilka teorier och metoder för återkoppling finns som är applicerbara för 

sjöpraktik? 

Ett flertal metoder som nämnts i litteraturdelen går att applicera på sjöpraktik. Skarman 

(2011) belyser att det innan praktikperioden ska sättas tydliga mål för 

kompetensutvecklingen, något som såväl Ohlin (2008) och Osmond m.fl.(2013) anser är 

viktigt. Att delge och reflektera kring sina egna och andras erfarenheter, som både Nord 

(2012) och Osmond m.fl.(2013) nämner i sina rapporter, är något vi tror kan fungera på 

sjöfartshögskolan. Genom denna metod kan studenterna tolka och förstå sina 

nyförvärvade kunskaper.  

Tredjeårsstudenterna beskriver själva behovet av att kunna använda resultatet av en 

återkoppling till nästkommande praktikperiod. Genom att reflektera över den genomförda 

praktikperioden och analysera det positiva och det negativa i den egna prestationen menar 

respondenterna att de hade kunnat vara betydligt bättre förberedda inför nästa 

praktikperiod, något som går i linje med Osmond m.fl.(2013) modell ”GOALS”.  

Även Skarman (2011) nämner vikten av att poängtera för studenten att han/hon hela tiden 

är uppmärksam på sina egna resultat och prestationer under praktiken och efter avslutad 

praktikperiod kan en utvärdering ske. Studien visar i enighet med Skarman (2011), att det 
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är av vikt att kontinuerligt få konstruktiv kritik för att få insikt i den egna prestationen 

och vad som kan förbättras i kommande prestationer, något vi tror hade gynnat 

studenterna.  

Sammanfattningsvis kan sägas att skolan skulle kunna lägga en ny strategi på hur 

sjöpraktiken ska förberedas, genomföras och följas upp. Detta baserat på svaren från 

respondenterna i frågan ” Hur var återkopplingen av skolan?”. Det var en tydlig 

skillnad mellan förstaårsstudenterna och tredjeårsstudenterna svar. 

Förstaårsstudenterna förväntade sig att få en genomgående återkoppling efter 

praktiken, de såg det nästan som en självklarhet eftersom att så gott som alla allmänna 

yrkesutbildningar har återkoppling efter praktik, även på gymnasial nivå. Det exempel 

de nämnde på sådana utbildningar var lärarutbildningen och olika vårdutbildningar. 

Tredjeårsstudenterna förväntade sig ingen återkoppling eftersom de redan haft en 

praktikperiod och redan varit med om att inte få någon återkoppling. Gemensamt för 

alla respondenter var dock att det fanns ett tydligt önskemål att få återkoppling efter 

avslutad praktik. 

 

Återkoppling för sjöpraktiken skulle kunna ske enligt två av de tre inriktningar Bergman 

och Törnvall (1999) beskriver, den återgivande uppföljningen och den reflekterande. 

Dessa metoder skulle kunna genomföras genom samtal som även samtliga respondenter 

anser vara en bra metod. Det hade även varit önskvärt att inkludera Gunnarssons (2009) 

inslag om att ge tydlig feedback, det vill säga att handledaren eller motsvarande nämner 

varför prestationen var bra och inte enbart säger ”det var bra” respektive ”det var dåligt”, 

något som nästan alla respondenter påpekar. Gunnarsson (2009) beskriver att man genom 

att utföra återkopplingen på detta vis, ger mottagaren utrymme att själv tolka och fundera.  

Gunnarson (2009) poängterar att det finns en gräns på hur mycket återkoppling som kan 

tas emot vid ett och samma tillfälle och att det därför är bra att sprida ut återkopplingen 

vid flera tillfällen, dessa kan vara både inplanerade och spontana, något som även studien 

visar. 
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Hur kan man praktiskt genomföra återkoppling av sjöpraktik? 

Sjöfartshögskolan skulle kunna vara mer aktiva under praktiken och ge kontinuerlig 

uppföljning, detta skulle kunna ske genom en interaktiv sida i form av en digital 

praktikbok där olika ”val” ger direkt feedback med förslag på vad man ska tänka på 

eller vad man kan göra. Det kan vara bra att ha kontakt med en student från en övre 

årskurs som via mejl kan svara på frågor och ge feedback, detta kan även ske i form 

av ett faddersystem där studenter i övre årskurser fungerar som mentorer för studenter 

i lägre årskurser. Implementeras faddersystem kan studenter från yngre årskurser få 

återkoppling samtidigt som studenterna från övre årskurser får repetition av moment 

som gåtts igenom under tidigare praktikperioder. Det är viktigt att lägga en bra grund 

innan praktiken i form av att tydliga mål och att vägar för att nå målen klargörs för 

studenterna innan praktikperioden genomförs, detta är något som styrks av 

Ohlin(2008) och Osmond m.fl.(2013). Såväl Nord(2012) som Persson(2010) 

understryker att det är av stor vikt att handledaren är yrkesproffessionell och ger 

feedback och hjälp i praktiska moment. Ges återkopplingen av en annan student 

undviks även, som Nord(2012) nämner, att studenten upplever att han eller hon 

hamnar i underläge, eftersom feedbacken ges från en person i samma ställning. Att 

som Nord(2012) beskriver i sin rapport, att studenterna känner ett ökat självförtroende 

och ökat engagemang när de känner att de har något att tillföra klasskamraten (eller 

en annan student på skolan) ser vi som en stor bonus. När praktikperioden sedan är 

slut kan gruppsamtal studenter sinsemellan vara en bra metod för att reflektera kring 

erfarenheter och upplevelser för att öka lärandet och utveckla förmågan att utföra 

yrkesuppgifterna som sedan väntar. Respondenterna nämner att de vill få bekräftelse, 

vilket Nord(2012) skriver kan ge ökat självförtroende och främjar utveckling, något 

som vi ser som en bra förutsättning för att utbilda framtida sjöbefäl. Om studenten 

inte får veta om praktikinsatsen var god så finns risken att studenten funderar över om 

han eller hon valt rätt utbildning, något som även Skarman (2011) påpekar. Ifall 

studentens återkoppling uteblir från fartyget så kan skolans återkoppling ersätta den 

uteblivna återkopplingen och då ge studenten verktyg att själv reflektera kring 

praktiken och egen arbetsinsats.  
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Vilken återkoppling ges idag till sjökaptensstudenterna och hur önskar de att 

den skulle ske? 

Studien visar att återkoppling till sjökaptesstudenterna endast ges ombord på 

praktiken. Studien visar även att samtal skulle vara en bra metod, något som även 

Mathiasson (1994) menar. Han understryker att ”personlig feedback” är viktigt för att 

ge utrymme för mottagarens egna känslor och uttryck och att detta kan förstärka 

budskapet eller lärandet (Mathiasson, 1994). Respondenterna uppger alla att det är 

viktigt för de studenter som inte fått återkoppling av sin handledare, haft dåliga 

upplevelser ombord samt att de studenter som har fått ikryssat ”ej lämplig” i sin 

praktikbok får återkoppling av skolan. Detta går i enighet med metoden 

Skarman(2011) nämner, att återkoppling via samtal kan användas när studenten 

behöver få insikt i någonting som inte fungerat bra. Skarman beskriver även att om 

studenten själv får tolka svåra händelserna kan detta leda till minskat självförtroende 

och självkänsla och att det i sin tur kan leda till att studenten drar slutsatsen ”Jag 

passar inte för yrket”. Ifall återkoppling inte getts finns risken att studenten undrat om 

han/hon gjort bra ifrån sig eller ej och då eventuellt funderat på om han valt rätt 

utbildning, vilket går i enlighet med det Skarman (2011) skriver. Även Cervin 

m.fl.(2006) belyser hur återkoppling av en studieuppgift ger studenten möjlighet till 

självvärdering.  

Samtliga respondenter nämner att de tror att det hade varit stor skillnad på vad de fått 

ut kvalitetsmässigt av praktiken om de inte fått feedback alls. Detta överensstämmer 

med Bergman och Thörnvall(1999) som menar att om positiva och negativa mönster 

och ageranden under läromomentet gås igenom från början till slut, med vad som 

varit bra och vad som kan förbättras, kan lärdomen av momentet ökas samt att 

insatsen vid nästa tillfälle har stor chans att förbättras (Bergman, Thörnvall, 1999). 

Även Mathiasson(1994) menar att återkoppling kan förstärka lärandet. Denna teori 

styrks även av Cervin m.fl. (2006) som poängterar att återkoppling av studier kan 

förstärka och effektivisera lärandet efter avslutad uppgift. De understryker att god 

återkoppling stärker motivationen att lära (Cervin m.fl. 2006) . Även Ohlin(2008) 

nämner i sin publikation att återkoppling kan ha möjligheter att hjälpa studenten att 

utveckla sitt arbete, uppfylla kraven som ställs i utbildningen, samt att förbereda 

studenten att uppnå de kunskaper och färdigheter som krävs för yrket. 
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Studien visar att studenterna ”vill få bekräftelse och veta hur man ligger till” samt att 

”man får mer säkerhet på sin plats och ett kvitto på sitt engagemang och sin kunskap” när 

återkoppling fås. Detta går i linje med Gunnarsson(2009) som skriver att återkoppling ger 

möjligheter till att bli bekräftad och att därigenom bli medveten om vem man är, hur man 

påverkar andra och vad man kan förändra eller utveckla. Att veta om studenten ligger i 

fas eller ej påverkar inlärningen, något som stödjs av det Skarman (2011) beskriver. 

Skarman (2011) menar att studenter behöver få veta om de uppnått de resultat som 

förväntades efter ett moment är genomfört.  

7.2	  Slutsats	  
Studien ger en bild av hur studenter vid det fyraåriga sjökaptensprogrammet upplever 

att de får återkoppling efter avslutad praktikperiod samt hur de önskar att återkoppling 

efter avslutad praktikperiod sker. Resultatet visade att samtliga respondenter önskade 

få någon form av återkoppling av representant från skolan, trots att merparten av 

studenterna upplevde att de fått god återkoppling av handledare eller övrig besättning 

ombord. Återkopplingen önskar studenterna sker genom faddersystem under 

praktiken, gruppsamtal efter sjöpraktiken eller kortare enskilda möten mellan 

representant från skolan och student efter avslutad sjöpraktikperiod. Samtliga 

respondenter upplever att återkoppling är viktigt för att kunna ta lärdom av 

sjöpraktikperioden och för att veta hur de ska förbereda sig inför nästa sjöpraktik. Ur 

studien framkom att studenterna vid det fyraåriga sjökaptensprogrammet önskar mer 

bekräftelse på vad de förväntas kunna och bekräftelse på ifall goda resultat fåtts efter 

sjöpraktiken. Detta kan bero på att de inte har verktyg för att själva tolka och 

reflektera över sjöpraktiken, något vi tror kan utvecklas i det fyraåriga 

sjökaptensprogrammet. Rekommendationerna är att försöka införliva ett faddersystem 

där studenter från övre årskurser kan ge återkoppling åt studenter i undre årskurser 

samt att utforma någon form av mall där förväntade resultat, uppnådda resultat och 

förberedelser inför framtida prestationer gällande sjöpraktiken tydliggörs.  

7.3 Metoddiskussion 

Metoden att använda sig utav djupintervjuer har fungerat bra. Metoden ger möjlighet 

att få en god nyanserad bild utav ämnet frågorna rör, något som är svårare att få vid 

till exempel enkäter. Flertalet av frågorna som ställts under intervjun har visat sig vara 

irrelevanta för studien. De öppet riktade frågorna var menade att ge möjlighet för 

respondenterna att själva styra samtalet, nackdelen var då att riktningen inte alltid var 
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den önskvärda. Intervjumetodiken fungerade väl och intervjuobjektet drev samtalet 

merparten av tiden. 

 

Valet att intervjua tre studenter från årskurs ett respektive årskurs tre var bra med 

tanke på spridning. Önskvärt hade varit att ha en mer omfattande studie där merparten 

av studenterna i samtliga årskurser intervjuades för att få ett tillförlitligt underlag.  

 

Valet att använda ljudupptagning som dokumentationsform fungerade utmärkt då 

intervjun kunde pågå utan att fokus vid något tillfälle togs från respondenten. Hade 

antecknande använts som metod hade det varit risk att samtalet stannat upp på grund 

av att intervjuobjektet känt sig ouppmärksammad. Det var även lättare att ta ut 

information att använda i rapporten när det fanns möjlighet att lyssna på intervjuerna 

flera gånger efter att de genomförts.  

8.	  Vidare	  forskning	  	  

Förslag till vidare forskning är att göra en omfattande studie där merparten av 

studenterna ur samtliga fyraåriga sjökaptensklasser intervjuas för att få ett komplett 

underlag. Intressant hade även varit att ge hälften av studenterna i årskurs ett 

återkoppling efter genomförd praktik för att sedan göra en enkätundersökning där 

studenternas syn på praktiken och mål inför nästa praktikperiod undersöks. En 

intressant studie hade varit att jämföra hur återkopplingen sker på olika skolor, till 

exempel en jämförelse mellan Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. 
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Bilagor	  
 

Bilaga	  1-‐	  Intervjumall	  
 

Checklista inför intervjun.  

 

-‐ bakgrund om vårt arbete 

-‐ beskriv tidsåtgång, upplägg och förutsättningar (inspelning, tystnadsplikt) 

 

 

Frågor  

 

• Ålder 

• Kön 

• Klass 

• Praktikperiod, båtar 

 

• Vad har du för erfarenheter från praktiken? 

• Hur var din relation till din handledare? 

• Vilken form av återkoppling fick du av din handledare på praktiken? Gick ni 

igenom praktikboken? 

• Fick du någon feedback av någon annan ombord än din handledare? 

• Om ja, var återkopplingen fortlöpande eller enbart vid avmönstring? 

• Hur fick du återkoppling vid avmönstring/ praktikomdöme? 

• Hur hade du önskat få återkoppling ombord? 

• Hur var återkopplingen av skolan? 

•  Hur hade du önskat att återkopplingen från skolan skulle vara? 

• Hur skulle praktiken kunna bli mer givande för studenten ombord? 
 


