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Bakgrund

I Högskoleförordningen anges att
den grundläggande högskoleut-
bildningen skall ge studenterna
kunskaper och färdigheter, samt
utveckla förmågan att öka och
värdera kunskap på vetenskaplig
nivå. Sambandet mellan grundut-
bildning och forskarutbildning
ska främjas för kontinuerlig
utveckling av innehållet i utbild-
ningen. Vidare skall undervis-
ningen och sjuksköterskans pati-
entarbete genomsyras av aktivt
kunskapssökande (1). Forsk-
ningsanknytning av den grund-
läggande högskoleutbildningen
främjar såväl studentens möjlig-
heter att utveckla problemlös-
ningsförmåga som vårdens inne-
håll och arbetsformer (2, 3).

För kandidatexamen inom sjuk-
sköterskeprogrammet ingår ett
självständigt vetenskapligt arbete i
huvudämnet omfattande 10 poäng
(15 ECTS). Målet är att studenten
skall tillägna sig ett analyserande
kritisk förhållningssätt till kunskap
(1). Handledningen utgör en central
del vid genomförande av arbetet,
där skilda synsätt om målet med
handledningen bör beaktas (4).

Franke (2002) betonar bety-
delsen av en medvetenhet om lär-
processen avseende såväl mål
som process i handledning av stu-
denten (5). Krav på kvalitet i kun-
skapsbildningen innefattar reflek-
tion, argumentation, kritisk ana-
lys och förmåga att tillämpa och
värdera kunskap (6,7).

Studenternas vetenskapliga
arbete utgörs i detta fall av en litte-
raturstudie. Det innebär ett syste-
matiskt arbetssätt och kritisk
granskning av litteraturen samt
presentation av resultatet (8).
Datamaterialet i uppsatsarbetet är
originalkällor av vetenskapliga
artiklar eller rapporter (9). Vid
bedömning av uppsatser kan dis-
krepans förekomma mellan tenta-
torer. En modell för att kvalitetssä-
kra bedömningen är att varje upp-
sats diskuteras ingående mellan
tentatorer (peer-review) utifrån
överenskommen godkänd nivå.

Enligt SOSFS 1996: 24 (10) är
grunden för kvalitetsförbättrande
arbete en målbeskrivning för och
en systematisk analys av det egna
arbetet. Kvalitetssäkring är en pro-
cess där man beskriver, värderar
och vid behov förbättrar kvalite-
ten. Problemet fokuseras och mål-
gruppen beskrivs och därefter for-
muleras målet och relevanta krite-
rier för detta mål.

Syftet med denna artikel var att
beskriva uppsatsarbete på kandi-
datnivå inom omvårdnad där
peer-review användes som kvali-
tetssäkring.

Metod

Metoden utgörs av en fallstudie
(11) av uppsatsarbete där samver-
kan mellan ett universitet och en
högskola genomfördes. Den
omfattade två studentgrupper, en
kurs i sjuksköterskeprogrammet
(n= 45) och en fristående kurs i
omvårdnad (n=7). Analys av fall-
studien grundar sig på tentatorers
yrkesmässiga reflektion, kritisk
analys, värdering och argumenta-
tion över uppsatsarbetets process
och innehåll utifrån erfarenheter
som ansvariga tentatorer och som
handledare. Yrkesmässig reflek-
tion är en kognitiv och affektiv pro-
cess som innebär att självupplevda
arbetsrelaterade situationer analy-
seras med stöd av olika perspektiv
och teoretiska aspekter (12).

En systematisk struktur över
vad som karaktäriserat uppsatsar-
betet ligger till grund för beskriv-
ningen, nämligen milstolpar som
utgörs av Ramar och förutsätt-
ningar, Uppsatsskrivandet, samt
Seminarium och kritisk gransk-
ning. Inom respektive del
beskrivs författarnas erfarenheter
av studenters, handledares och
tentatorers uppdrag, möjligheter
och svårigheter.

Uppsatsarbetets milstolpar

1. Ramar och förutsättningar
Enligt kursplanen var syftet med
delkursen att studenten skulle

skaffa sig fördjupade kunskaper
om ett vetenskapligt arbetssätt
och vetenskaplig metod samt den
betydelse omvårdnadsforsk-
ningen kan ha för det kliniska
omvårdnadsarbetets utveckling.
Delkursen bedömdes med något
av betygen godkänd eller under-
känd (13). En utarbetad studie-
handledning beskrev arbetets
genomförande och tidsplanering
samt angav kriterier för godkänt
arbete. I studiehandledningen
framkom också utformning av
projektplanen, disposition av lit-
teraturstudien, respondent – och
opponentskap, uppsatsens omfatt-
ning och lay out (14).

Studentens uppdrag
Uppsatsarbetet skulle genomföras
i form av en litteraturstudie och
vara inriktat mot allmänsjukskö-
terskans kompetensområde med
fokus på institutionens forsk-
ningsprogram «Klinisk effekti-
vitet i omvårdnad». Av pedago-
giska såväl som resursmässiga
skäl arbetade två studenter till-
sammans. De hade nio veckors
självständigt arbete till förfogande
samt ytterligare en vecka för för-
beredelse och genomförande av
opponent- och respondentskap vid
uppsatsseminarierna.

Studenternas möjligheter och
svårigheter
Att bli vald, bortvald eller bli
uppmanad att välja en arbetspart-
ner kan innebära såväl en utma-
ning som en personlig frustration.
För de flesta studenter föll valet
naturligt. De valde en kamrat som
de visste att de kunde och ville
samarbeta med. För några studen-
ter innebar det att bli hänvisad till
att samarbeta med en person de
inte själva valt och kanske inte
heller önskade samarbeta med.
Svårigheter som beskrevs kunde
relateras till att det problemom-
råde studenten själv ville under-
söka inte kunde tillgodoses.

Handledarens uppdrag
Den tid som fanns tillgänglig för
handledning för varje uppsatsar-
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bete var 10 timmar samt 30 tim-
mar för inläsning och förbere-
delse. Handledningen omfattade
hela processen från utarbetande
av forskningsplan (PM) fram till
godkänd uppsats. Handledaren
hade enskild handledning för ett
till tre uppsatsarbeten. Uppdragen
fördelades i handledargruppen
tillsammans med tentatorerna.
Kompetenskrav för handledare
var magisternivå.

Handledarens möjligheter och
svårigheter
Handledaren hade i bästa fall
möjlighet att välja uppsatser inom
ämnesområden hon hade speci-
ella kunskaper medan motsatsen
kunde upplevas som en svårighet.
Det kunde vara svårt att hinna
med handledningen inom avsatt
tid.

Tentatorns uppdrag
Kvalitetsarbetet genom peer-
review omfattade samverkan i
alla tentators uppdrag, d.v.s.
bedömning av projektplanen,
uppsatsens seminarieversion,
respondent- och opponentskap
samt slutbedömning av reviderad
uppsats. Dessutom ingick två
träffar med handledare för fördel-
ning och vägledning i uppsats-
handledningen. Tentator hade tio
timmar till förfogande för varje
uppsatsarbete och ansvar för åtta
till tio uppsatser. Kompetenskrav
för tentator var doktorsexamen.

Tentatorns möjligheter och 
svårigheter
Även för tentator fanns möjlighet
att välja uppsatser inom ämnes-
områden som hon hade speciella
kunskaper om. Peer-review gav
ökad medvetenhet och säkerhet i
bedömningsarbetet. Det var ofta
svårt att få tiden att räcka till inte
minst för peer-review diskussio-
nerna.

2. Uppsatsskrivandet
Studentens uppdrag
Projektplanen skulle godkännas
av tentator enligt vissa kriterier
innan den egentliga litteraturstu-

dien påbörjades (14). Studenterna
hade tillgång till en bibliotekarie
som kunde bistå vid litteratursök-
ningen. Ett seminarium genom-
fördes efter cirka sex veckor där
analysarbetet i fem-sex uppsatser
diskuterades. Handledarna
avgjorde när uppsatsen kunde
lämnas vidare till tentator som
bedömde om den höll måttet att
tas upp på uppsatsseminariet.

Studenternas möjligheter och
svårigheter.
Studenternas möjlighet att själva
disponera tiden upplevdes som en
stor frihet men gav också upphov
till stress och oro för att inte
hinna fullfölja arbetet inom givna
tidsramar. Vissa ämnesval gjorde
det svårt att hitta relevant littera-
tur vilket kunde medföra byte av
ämne och ökad tidspress. Att till-
godogöra sig vetenskaplig littera-
tur i den omfattning som krävdes
för att göra ett kritiskt urval av
cirka 15–20 vetenskapliga arti-
klar, kunde uppfattas mödosamt.
Litteraturen hade ett vetenska-
pligt språk och en metodologisk
ansats som kunde vara svår att
förstå. Ytterligare en utmaning
var att formulera sig korrekt, hitta
en adekvat nivå, struktur och
balans i arbetet. För studenter
som inte hade svenska som
modersmål var detta förenat med
ytterligare utmaningar. Eftersom
studenterna arbetade i par tydlig-
gjordes sociala, intellektuella och
personliga förutsättningar vilket
kunde såväl gynna som hindra
arbetet.

Handledarens uppdrag
Att vara handledare innebar att
både vara steget före studenterna
och samtidigt följa arbetets gång.
Det gällde att vara väl förberedd
inför handledningstillfället, att
stimulera studenternas egna initi-
ativ och balansera krav. Handle-
daren skulle vara pedagogisk,
strukturerad och analyserande
och samtidigt ge stöd, omtanke
och uppmuntran till studenterna,
vilket ibland kunde uppfattas som
en svår balansgång.

Handledarens möjligheter och
svårigheter
Handledarna hade möjlighet att
följa studenternas och uppsatsens
utveckling, en process som inte i
förväg kunde förutses. Det inne-
bar också att få möjlighet att följa
forskningsfronten inom ett visst
ämnesområde. Handledaren
måste ständigt överväga om och
när hon skulle ingripa i uppsat-
sens innehåll och i balansen mel-
lan studenternas arbetsinsatser.
Problem i samarbetet kunde
handla om att studenten inte
följde studiehandledningen, hand-
ledarens råd eller när konstruktiv
kritik uppfattades av studenterna
som personligt misslyckande. Om
tentator och handledare bedömde
uppsatsen olika inför seminarie-
behandling kunde det upplevas
som ytterligare en svårighet.

Tentatorns uppdrag
Bedömningen av projektplanen
samt beslut om uppsatsen kunde
seminariebehandlas gjordes
genom peer-review. Ställningsta-
gandena dokumenterades och pre-
senterades för studenter och hand-
ledare. Tentator fanns tillgänglig
för att ge handledare individuellt
stöd i handledningsarbetet.

Tentators möjligheter och 
svårigheter
Genom studenternas arbeten hade
tentator möjlighet att följa forsk-
ningsfronten inom omvårdnad.
Tentatorerna upplevde en frustra-
tion om handledarna inte var för-
trogna med aktuell studiehandled-
ning och inte deltog i handledar-
träffarna och därför gick miste
om gemensamma diskussioner
och aktuell information. Det
fanns förväntningar från handle-
darna att tentatorerna skulle
besvara frågeställningar på ett
enhetligt sätt vilket inte alltid var
möjligt eftersom svaren måste
anpassas efter varje uppsats spe-
cifika syfte och utformning. Om
det ej var möjligt att ge klartec-
ken för seminariebehandling av
en uppsats upplevdes det som en
styrka att flera tentatorer gjort

samma bedömning genom peer-
review.

3. Seminarium och kritisk
granskning
Kriterier för bedömning av att
uppsatsen kunde seminariebe-
handlas var att:
1. problemområdet var relevant

inom ämnet omvårdnad
2. uppsatsen baserades på rele-

vant datamaterial
3. uppsatsens samtliga delar

skulle vara beskrivna
4. uppsatsen bedömdes kunna

godkännas inom utbildning-
ens tidsram efter genomförda
revideringar

Studentens uppdrag
Förutom att försvara sin egen
uppsats och opponera på kur-
skamraters uppsats skulle studen-
terna delta i ytterligare fyra upp-
satsseminarier. De skulle vara
aktiva och väl förberedda med
diskussionsinlägg även vid dessa
seminarier.

Studenternas möjligheter och
svårigheter
Studenterna fick genom uppsats-
seminariet bekräftelse på arbetets
förtjänster och brister och däref-
ter möjlighet att revidera sitt
arbete. Trots den anspänning som
studenterna ofta upplevde fram-
kom att seminariet varit utvec-
klande och positivt. Många
uttryckte att det var svårare att
kritiskt granska kamraters arbete
än att försvara sitt eget. Studen-
terna oroade sig för hur omfat-
tande revideringen av uppsatsen
skulle bli. De som måste göra
upprepade revideringar upplevde
ofta uppgivenhet och stress att
hinna klart inom föreskriven tid,
vilket inte heller alltid var 
möjligt.

Handledares uppdrag
Handledaren deltog vid semina-
riet och ansvarade för att hand-
leda studenten i revideringsarbe-
tet utifrån kommentarer som
framkommit vid seminarietillfäl-
let. I anslutning till seminariet
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gick handledare och tentator ige-
nom med uppsatsförfattarna vilka
revideringar som skulle göras för
Godkänd uppsats.

Handledarens möjligheter och
svårigheter
Handledarna uttryckte att de
ökade sin kompetens genom att
delta vid seminarierna. De fick
bekräftelse på arbetets förtjänster
och brister och kunde få stöd
från tentator i specifika frågor
rörande uppsatsen. Vid semina-
riet kunde även olika uppfatt-
ningar mellan handledare och
tentator avseende uppsatsens
kvalitet och utformning fram-
komma vilket upplevdes både
positivt och negativt. Många
handledare uttryckte uppgiven-
het när studenter inte följde
anvisningarna för slutrevide-
ringen vilken i vissa fall krävde
omfattande insatser av handleda-
ren.

Tentators uppdrag
Tentator gav muntlig bedömning
på respondenters och opponenters
insatser vid seminariet. Dessutom
lämnades skriftliga kommentarer
på vad som skulle åtgärdas inför
slutbedömningen av uppsatsen.
De skriftliga kommentarerna
grundades på granskning som
genomförts genom peer-review.
Efter revidering gjordes den slut-
giltiga bedömningen av uppsat-
sen.

Tentators möjligheter och 
svårigheter
Vid seminarietillfället hade ten-
tator möjlighet att lyfta fråges-
tällningar gällande metod och
ämne för att fördjupa och
bedöma studenternas kunskap.
Peer-review innebar att tentato-
rerna från de olika lärosätena
följde varandras arbete genom
att sätta sig in i andra tentatorers
uppsatser, delta vid seminarier,
diskutera seminariets genom-
förande samt bedömning av
respektive uppsats och studentin-
sats. Granskningen gällde till
exempel använd litteratur, hur

väl metod och sökvägar var
beskrivna, hur resultaten presen-
terades samt referenshantering,
layout och språkhantering. 
Fokus var gränsen för godkänt
arbete.

Diskussion

I denna fallstudie har kvalitets-
säkring av uppsatsarbete genom
peer-review beskrivits vilket
utgör en form av validering. I
detta sammanhang kan validiteten
knytas till innehållsvaliditet det
vill säga hur väl uppsatsen inne-
håll överensstämmer med upp-
satta kriterier för Godkänd. En
annan aspekt av validitet är om
examinationen har avsedda effek-
ter –konsekvensvaliditet, det vill
säga den inverkan examinationen
har på studentens lärande (15).
Peer-review innebär också möj-
lighet att värdera reliabilitet av
tentators bedömning. Enligt
Kvale (16) har flera studier visat
på en relativt låg inter-bedömar-
reliabilitet i samband med betygs-
sättning av uppsatser. Hög relia-
bilitet innebär att tentatorerna
kommer fram till likartad bedöm-
ning av uppsatsen. I denna fall-
studie har beskrivits hur kvalitets-
säkring genom peer-review har
stärkt såväl validitet som reliabi-
litet i samband med uppsatsar-
bete.

Bedömning av uppsatsarbeten
kan diskuteras utifrån olika kri-
terier. Bedömningen omfattar
uppsatsens innehållsliga rele-
vans i ämnet, att nivån ligger
rätt, att metodologiska principer
har följts, samt att relevant data
insamlats och bearbetats på ett
strukturerat och meningsfullt
sätt och inte minst studenternas
förmåga att uttrycka sig i tal och
skrift. Språkets betydelse i sam-
band med lärande och utveck-
ling understryks av Säljö, som
hävdar att i ett sociokulturellt
perspektiv på lärande och
utveckling är hanterandet av
språkliga och intellektuella red-
skap ett centralt inslag (17). Den
bredd som finns när det gäller

sjuksköterskestudenternas bak-
grund, ålder och erfarenhet gör
att förutsättningarna för att tala
och skriva svenska språket har
stora variationer. Att dessutom
som student förstå nyanser och
innebörd i vetenskapliga arti-
klar, vanligtvis skrivna på engel-
ska försvårar uppsatsskrivandet
och därmed bedömningen ytter-
ligare. För att minska diskrepan-
sen vid bedömning inom och
mellan olika lärosäten behövs ett
utvecklat system av peer-
review. Konkreta exempel på
dilemman i uppsatsbedömning
går inte att lösa enbart med stöd
av skrivna kriterier eller littera-
tur utan måste diskuteras i sam-
verkan mellan tentatorer.

Möjligheter och svårigheter
har valts som struktur för att
beskriva uppsatsarbetet. Uppsat-
sarbetet pågår under en kort men
intensiv period och föregås ofta
av stora förväntningar och farhå-
gor från studenternas sida men
även från handledare och tenta-
torer. En student kan komma
igenom denna tid med stärkt
självförtroende baserat på ett
lyckat och framgångsrikt resul-
tat. Det motsatta, att studenten
upplever examensarbetet som ett
misslyckande som man bär med
sig in i framtiden är heller inte
ovanligt. Eftersom uppsatsarbe-
tet innebär en fördjupning av ett
omvårdnadsproblem genom stu-
dier av vetenskapliga publikatio-
ner är ett mål att studenten lär
sig ta tillvara forskningsbaserad
kunskap i och inför den kom-
mande yrkesfunktionen som
sjuksköterska. Om uppsatsarbe-
tet upplevs som en stimulerande
möjlighet eller som en oför-
glömlig svårighet kan därför
vara avgörande för såväl för den
blivande som den färdiga sjuk-
sköterskans inställning till
forskning och evidensbaserad
kunskap som grund för klinisk
verksamhet (18). Lundmark och
Andersson fann att majoriteten
av studenterna ansåg att uppsat-
sarbetet och dess examination
gav de mest bestående kunska-

perna. Det var den examinati-
onsform som ansågs förknippad
med de högsta kraven och som
studenterna hade lagt ned mest
arbetstid på jämfört med andra
examinationsformer (19). Andra
studenter upplevde uppsatsarbe-
tet som en mardröm utan någon
ände (20).

Vid handledning av en grupp
blir också relationen inom grup-
pen en förutsättning för handled-
ningsarbetet. Studier visar att
handledaren förutom ämneskun-
skaper även bör ha fokus på rela-
tionen i handledningsprocessen
(21). Handledarens relation till
studenterna och relationen mel-
lan studenterna kan vålla pro-
blem för uppsatsarbetets utveck-
ling. Det finns anledning att
stödja och utveckla handledarrol-
len genom att två handledare
arbetar tillsammans. Tentatorn
har en viktig roll att stödja och
ge handledning till handledaren
både vad gäller innehåll och
utformning av uppsatsen. Att
som handledare samarbeta, kan-
ske under samma period, med
olika tentatorer som har olika
krav på hur uppsatsen ska utfor-
mas kan leda till en otrygg situa-
tion hos handledaren som avspe-
glas i relationen till studenten.

Modell för utvecklad 
peer-review i uppsatsarbete
Kvalitetssäkringsarbete genom
peer-review kan utvecklas utifrån
olika tankemodeller. En modell är
att två till tre handledare arbetar
tillsammans med en grupp bestå-
ende av 8–12 studenter (4–6 upp-
satser) där handledarna ingående
diskuterar och granska uppsatser-
nas kvalitet och utformning och
ger varandra feedback avseende
handledningsprocessen. Till
handledargruppen knyts en tenta-
tor för stöd och handledning till
handledarna. En extern tentator
(peer-review) anlitas för att kvali-
tetsgranska uppsatserna tillsam-
mans med ordinarie tentator.
Modellen förutsätter att handle-
dare och tentatorer samarbetar
under en tvåårsperiod. Därefter58
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bryts grupperingen och nya kon-
stellationer skapas för att kvalitets-
säkringsmodellen skall fungera
optimalt. En ytterligare kvalitetsin-
dikator vore att utveckla varje peer-
review gruppering med fokus på
specifika forskningsområden inom
omvårdnad relaterat till tentators
forskningsintresse. Denna modell
har delvis prövats och utvecklats
vidare vid ett av lärosätena.

I artikeln har fallstudie använts
som metod, vars trovärdighet kan
diskuteras. En styrka i studien var
att artikelförfattarna, som samver-
kat som tentatorer, genom konti-
nuerliga diskussioner och reflek-
tioner strukturerat yrkesmässiga
erfarenheter i kvalitetssäkrings-
syfte. Eftersom en fallstudie har
sina begränsningar skulle ett
rikare material kunna erhållas
genom att göra en replikerande
studie vid ett annat lärosäte med
motsvarande peer-review modell.
Dessutom skulle det vara värde-
fullt att få djupare förståelse för
studenters och handledares egna
erfarenheter av uppsatsarbete.
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Är du intresserad av ett 
nordisk nätverk kring 

vårdtyngdsklassificering?

Målsättningen med detta nätverk är att skapa kontakter mellan
forskare och sjuksköterskor, vårdledare, vårdpersonal mm, som
har intresse av att tillsammans utveckla vårdtyngdsklassificering
för hälso- och sjukvården.

Nätverket utgör en plattform för diskussioner och utbyte av 
erfarenheter från olika system för vårdtyngdsklassificering.

Vänligen kontakta HVD Lisbeth Fagerström, Vasa Finland 
(lisbeth.fagerstrom@syh.fi) eller doktorand Kajsa Thorsell,
Hässleholm Sverige (kajsa.thorsell@hassleholm.se).

Fagerström har under de senaste tio åren deltagit i utvecklingen
av RAFAELA-systemet för vårdtyngdsklassificering, som nu
används på ett 15-tal sjukhus i Finland.

Thorsell utvecklar ett nytt instrument för mätning av 
äldrevårdens vårdtyngd i Sverige.




