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Sammanfattning Den kliniska utbildningen är en del i 

sjuksköterskeutbildningen vilken utförs genom 

övningar och examinationer på lärosätena samt 

som verksamhetsförlagd utbildning (Vfu). För 

att kunna tillgodogöra sig de kunskaper som 

krävs vad det gäller teori och praktik behövs 

reflekterande handledning. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva studenternas 

erfarenheter av reflektion under sin Vfu. 

Studien består av tolv kvalitativa artiklar som 

analyserades, tre olika teman identifierades 

utifrån syftet med litteraturstudien. Dessa 

teman är; reflektion sammanlänkar teoretisk 

kunskap med praktisk kunskap, reflektion 

främjar personlig utveckling och reflektion har 

betydelse för socialiseringen till 

sjuksköterskerollen. Resultatet visar att 

reflektionsgrupper och reflekterande 

anteckningar ger studenterna större förståelse 

för patientens perspektiv, ökar deras personliga 

utveckling samt deras förmåga till kritiskt 

tänkande. Slutsatsen är att reflektion ger 

studenterna djupare kunskaper och ökad 

personlig utveckling samt underlättar 

socialiseringen till yrkesrollen. Det ses då som 

viktigt att handledarna får tid och kunskap att 

genomföra reflektion tillsammans med 

studenten.   
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Abstract The clinical training is part of the nursing 

curriculum conducted through exercises and 

examinations at universities and in clinical 

education (VFU). For students to be able to 

acquire the skills required in terms of theory 

and practice they need reflective supervision. 

The purpose of this study was to describe 

students' experiences of reflection during their 

placements. The study consisting of twelve 

qualitative items was analyzed; and three 

themes identified as a basis for this literature.  

These themes are: that reflection links 

theoretical with practical knowledge, that 

reflection promotes personal development and 

that reflection is important for socialization in 

the nursing role. It shows that reflection groups 

and reflective notes give students a greater 

understanding of the patient's perspective, 

enhance their personal development, their 

capacity for critical thinking and socialization 

in the nursing role. The conclusion is that 

reflection provides students with deeper 

knowledge and greater personal growth. It is 

seen as important that the supervisors have the 

time and knowledge to implement it together 

with the student. 
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Inledning 

Sjuksköterskeutbildning innebär att studenter ska tillägna sig teoretisk och praktisk 

kunskap samt göra den kunskapen till sin egen för att sedan kunna utföra sitt arbete 

självständigt (Pilhammar, 2011). Den praktiska träningen i utbildningen utförs dels 

genom övningar och examinationer på lärosätena och dels ute på olika vårdinrättningar 

som verksamhetsförlagd utbildning (Vfu).  

Mogensen, Thorell Ekstrand och Löfmark (2010) beskriver imitation som en viktig 

faktor i den tidigare kliniska utbildningen. Handledarens roll är att underlätta 

studenternas utveckling, att finnas tillhands, stödja och hjälpa dem i nya samt kritiska 

situationer samt med prioriteringar i det kliniska arbetet (Bourbonnais & Kerr, 2006). 

Numera måste studenter förtydliga orsak och verkan av sitt handlande samt fundera 

över alternativa arbetssätt. Detta överensstämmer med Högskolelagen (1992:1434) 

vilken påtalar att studenter ska utveckla självständighet i genomförandet av kritiska 

bedömningar och utveckla förmåga att urskilja och lösa problem. Flertalet pedagogiska 

metoder som används idag innehåller på olika sätt krav på reflektion och kritiska 

synpunkter för att nå fram till ett vetenskapligt förhållningssätt (Mogensen et al., 2010). 

Även i Svensk sjuksköterskeförenings strategier för utbildningsfrågor [SSF] (2010), 

påtalas att ett huvudmål för handledning inom omvårdnad är att genom reflektion öka 

medvetenheten om det egna förhållningssättet samt sina attityder, värderingar och 

känslor.  

Sjuksköterskestuderande behöver reflektera över situationer som förekommer under 

Vfu. Situationer där patienter och anhöriga drabbas av svåra besked och kriser, är något 

som många inte har erfarenhet av att möta och hantera sedan tidigare. Ges möjlighet till 

kontinuerlig reflektion under Vfu kan studenterna utveckla sin medvetenhet och skapa 

resurser för kommande situationer i yrkeslivet. 

Bakgrund         

Sjuksköterskestudent 

Tidigare var sjuksköterskeutbildningen en tvåårig utbildning. En förändring 

genomfördes 1993 (SFS, 1993:100) då det i utbildningsreformen infördes ett treårigt 

sjuksköterskeprogram vilket fick akademisk status. Nationella riktlinjer för 

sjuksköterskeprogrammets kursplan finns inte, det åligger varje universitet och 

högskola att utforma dessa vilket gör att innehållet varierar i det teoretiska och det 

kliniska innehållet (Vårdförbundet, 2010).  Studenterna behöver övning och tillfälle att 

reflektera över sina observationer, sitt handlande och sitt omdöme. Enligt 

sjuksköterskeprogrammets utbildningsplan ska studenten själv vara medveten om sin 

kunskap och kompetens för att kunna fördjupa och utveckla denna (Halmstad, [HH], 

2011a). 
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Enligt Pilhammar (2011) är erfarenhetsbaserad kunskap det som erhålls när studenter 

och handledare tillsammans diskuterar och reflekterar över praktiska situationer i 

patientvården. Händelser och intryck som reflekteras över och bearbetas blir till 

erfarenheter. Den erfarenhetsbaserade kunskapen är en kombination av teori och klinisk 

verksamhet, där den kliniska verksamheten måste kopplas till teori för att bli 

meningsfull (Pilhammar, 2011). Pilhammar (2011), menar även att erfarenhetsbaserad 

kunskap är en process där studenten utvecklas från att helt lita på handledarens kunskap 

till att självständigt kunna ta ställning. I denna process krävs reflektion över både 

medgångar och motgångar för att studenterna ska veta hur de ska tänka och handla i 

liknande situationer (Pilhammar, 2011). Sjuksköterskestudenterna måste snabbt etablera 

en god kontakt med både patienter och personal (Baglin & Rugg, 2010). Genom att 

handledaren och studenten reflekterar över och klargör upplevelserna blir det möjligt att 

sammanfläta teoretiska kunskaper med praktiska kunskaper (Carlsson, 2010).                                 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Mellan Region Halland och Halmstad högskola finns ett avtal som reglerar den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det innehåller riktlinjer och åtaganden för hur Vfu 

ska bedrivas i den kliniska verksamheten (Region Halland, 2011), där står det angivet 

att handledaren ska ha viss tid per vecka avsatt för specifik handledning och reflektion 

tillsammans med sin student. 

 

I en studie av Bengtsson, Kvarnhäll och Svedberg (2011) framkommer att det är viktigt 

att sjuksköterskor som handleder har ett fungerande samarbete med och bra relation till 

studenten för att handledningen ska bli stimulerande och lärorik. 

Handledningsprocessen upplevs som lärorik genom att studenterna bidrar med ny 

kunskap, detta ger möjlighet till eftertanke och reflektion över omvårdnadsinsatser 

(Bengtsson et al., 2011). Det visas i en studie i primärvården att studenterna ger låga 

betyg till handledare när det gäller hur de frågar efter studentens åsikt i 

omvårdnadssituationer, om tid avsätts för reflektion samt om den kliniska praktiken 

planeras tillsammans med studenten (Löfmark, Hansebo, Nilsson & Törnkvist, 2008). 

Pilhammar (2011) menar att reflektion ska planeras in tillsammans med övrigt som 

studenterna ska lära sig under sin Vfu. Det bör finnas utrymme och former för en 

lärande dialog där man inser vikten av att reflektera över upplevelser och erfarenheter 

(Morgensen et al., 2010). Duffy (2009), menar att handledarna har sin egen attityd till 

reflektion men att de tycker att reflektion är ett nödvändigt medel i handledningen av 

sjuksköterskestudenter.  

Reflektion 

Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder ordet reflektion återspegling, eftertanke 

(SAOL, 2006). 

Schön (1983) menar att människor vet mer än de kan säga, hans begrepp ”reflection in 

action” betyder att individen i sitt utövande utvecklar sitt kunnande genom att föra ett 

slags dialog med den specifika situationen i vilken hon befinner sig i. Detta skiljer han 
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från ”reflection on action” som mer utgör det vanliga reflekterandet över utfallet i 

handlingen. Egidius (2009) menar att reflektion sker i ett samspel både med sig själv 

och med andra.  Reflektion handlar inte om logiskt tänkande, utan om att argumentera 

med sig själv och med andra och därigenom utveckla sin livsvärld och förståelse 

(Egidius, 2009). 

 

Reflektion som pedagogiskt begrepp beskrivs utifrån olika metoder och modeller, 

Ekebergh (2001) menar att modeller kan underlätta men även styra reflektionsprocessen 

hos studenten. Gibbs reflektionscykel är styrd enligt en modell som börjar med att den 

studerande beskriver en händelse, därefter belyses känslor, sedan värderas erfarenheten 

och analyseras för att förstås. Nästa del som benämns slutsats, beskriver hur något 

ytterligare kan göras och slutligen i sista steget reflekteras över en handlingsplan för 

kommande händelser (Gibbs, 1988). Reflekterad kunskap underlättar enligt Ekebergh 

(2001) för studenten att utveckla sitt handlande. Detta då tidigare erfarenheter kan 

bearbetas tillsammans med nya utifrån vad det framkallar för tankar, känslor och 

förväntningar hos studenten (Ekebergh, 2001). Ekeberg (2001) tydliggör emellertid 

också att reflektionen utefter en styrd modell kan vara en nackdel. Om reflektionen 

bedrivs med följsamhet och öppenhet, utvecklar studenten i större utsträckning 

möjligheter till egen kunskapsutveckling. Självreflektion lyfts som ett viktigt medel för 

att kunna relatera till patienters känslor och upplevelser och därigenom kan studenten ge 

patienten stöd i olika vårdsituationer (Ekebergh, 2001). Vid en reflektion krävs det 

enligt Morgensen et al. (2010) att någon lyssnar, ställer frågor och för samtalet framåt 

för att studenten ska kunna koppla det till det egna handlandet och ett kritiskt 

förhållningssätt (Morgensen et al., 2010). 

 

Problembaserat lärande (PBL) är en pedagogisk modell där reflektion ingår som en 

metod i lärandet. Egidius (1999) menar att PBL är en speciell metod där fokus är på 

studenterna. Det är deras inlärning och mognad som är viktig. Betydelsefullt i PBL är 

att en situation behandlas efter ett visst mönster, situationen ska väcka intresse hos 

deltagarna samt skap en vilja till en förklaring (Egidius, 1999).  

Patientarbetet kan delas in i två delar, handling och reflektion där reflektion är det som 

sker inom sjuksköterskan före, under och efter handlingen. Vad man gör och det sätt 

man gör det på är handlingen (Hermansen, Vråle & Carlsen, 1992). Sjuksköterskorna 

har liten träning i att beskriva det egna praktiska arbetet och sina egna reflektioner. 

Detta menar Hermansen et al. (1992) kan utvecklas genom omvårdnadshandledning. 

 

Processorienterad handledning är ytterligare en väg till reflektion. Sjuksköterskor som 

får processorienterad handledning under sin utbildning reflekterar över aktiviteter, 

händelser, tankar och känslor vilket ökar lärandet. En av sjuksköterskorna som ett år 

efter sin examen deltog i en studie berättar att hon numera som yrkesverksam 

sjuksköterska ställer frågan; ”Kan jag göra på ett annat sätt i omvårdnadssituationen?” 

En annan sjuksköterska menar att hon lärt sig att lyssna på ett bättre sätt och kan se 

situationer i ett djupare perspektiv med hjälp av processorienterad handledning 

(Arvidsson, Skärsäter och Öijervall, 2008).  

 

 



 

 

4 

 

Då det i dagens hälso- och sjukvård kan vara svårt att få tid till reflektion i samband 

med studenthandledning är det av intresse att undersöka vikten av och nyttan för 

sjuksköterskestudenter att reflektera över erhållen teoretisk och praktisk kunskap samt 

upplevelser och känslor under sin Vfu. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av 

reflektion under sin verksamhetsförlagda utbildning. 

Metod 

Detta examensarbete i omvårdnad är utfört som en litteraturstudie enligt Halmstad 

högskolas riktlinjer för skriftliga uppgifter och examensarbete i omvårdnad (2011b) 

samt enligt Fribergs (2006) modell för att göra en artikelöversikt. 

Datainsamling 

Det gjordes ett flertal pilotsökningar i början av studien i databaserna Cinahl, Academic 

Search Elite och PubMed. Pilotsökningarna gjordes för att få en uppfattning om vad 

som fanns publicerat i ämnet samt för att få bättre kunskaper om databasernas 

möjligheter. Sökorden som används är ifrån databasernas Thesaurus, det vill säga deras 

ämnesordlista. Sökorden i respektive databas är redovisade i tabell 1 nedan. 

Pilotsökningar gjordes med alla sökord som Cinahl Headings, Subject terms eller 

MeSH-Term, det visade sig dock att det blev för få träffar.  Förutom sökorden nurs* och 

student*, användes därför fritextsökning för de övriga sökorden i den slutliga 

sökningen. I den slutliga sökningen trunkerades de flesta sökorden då det visade sig 

vidga sökningarna med något fler träffar. Det sista sökordet; clinical practice är inte 

Thesaurus i någon av databaserna, detta beror på att det inte gick att finna något annat 

sökord för verksamhetsförlagd utbildning. Education användes också som sökord i en 

sökning för att eventuellt hitta fler artiklar. Bland dessa artiklar återkom flera från 

tidigare sökningar, dock hittades några nya artiklar där abstrakten lästes, detta 

resulterade i ytterligare sju artiklar vilka lästes i sin helhet i urval 1. När återstående 

artiklar i sökningarna endast var 6 till 30 stycken lästes alla abstrakten. För att vara 

försäkrade om att inte några intressanta artiklar missats i de sökningar som innehöll 47 

till 76 artiklar lästes även titlarna i dessa sökningar. Flertalet av abstrakten som lästes 

visade att artikeln visade sig sakna intresse för studien i förhållandet till syftet. Dessa 

artiklar exkluderades därför inför urval 1. I PubMed var några av de funna artiklarna 

reviewartiklar, de exkluderades. Flera av artiklarna förekom i mer än en av databaserna 

vid sökningarna, men de är endast redovisade i en av databaserna i sökhistoriken. 

Sökhistoriken är redovisad i bilaga A1 och A2. Inklusionskriterierna som bestämdes var 

att artiklarna skulle vara skrivna mellan år 2006 – 2012, på engelska samt vara artiklar 

ur vetenskapliga tidsskrifter. De artiklar som exkluderades från urval 1 till urval 2 

valdes bort eftersom de visade sig inte passa studiens syfte då de lästes i sin helhet. 
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Exempelvis redovisade flera av de exkluderade artiklarna genomförda studier utifrån 

handledarnas perspektiv. Vidare visade det sig att 3 av artiklarna som lästes i urval 1 

inte beskrev studier utan utförda projekt och de exkluderades av den anledningen. Detta 

utmynnade i att antalet artiklar till urval 2 endast blev 7 stycken. Det gjordes därför en 

utökad sökning i alla databaserna där även artiklar publicerade från och med år 2002 

inkluderades, detta resulterade i att ytterligare 5 studier relevanta för syftet hittades. De 

12 artiklar som slutligen ingick i resultatet är markerade med en asterisk i referenslistan. 

Kvalitetsgranskningen av resultatartiklarna gjordes på det sätt som är beskrivet i bilaga 

H i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl  

Thesaurus 

Academic Search 

Elite  

Thesaurus   

PubMed 

Thesaurus 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* 
Student Student* Student* Student* 
Reflektion Reflection*(fritext) Reflection*(fritext) Reflection*(fritext) 
Upplevelse Experience*(fritext) Experience*(fritext) Experience*(fritext) 
Verksamhetsförlagd 

utbildning 
Clinical practice 

(fritext)   
Clinical 

practice(fritext) 
Clinical practice 

(fritext) 
Utbildning Education (fritext) Education (fritext) Education (fritext) 

 

Databearbetning 

Valda artiklar lästes noggrant igenom ett flertal gånger och granskades kritiskt med 

utgångspunkt från litteraturstudiens syfte. För att få en överblick över materialet gjordes 

en artikelöversikt, se bilaga B1-B3. Här tydliggjordes artiklarnas syfte, metod och 

slutsats. Därefter genomlästes artiklarnas resultat, det bearbetades och analyserades 

utifrån det som svarade mot syftet med föreliggande litteraturstudie. Likheter och 

skillnader i resultatartiklarnas metodval, analysgång och resultatinnehåll urskildes. När 

artiklarnas resultat analyserats kunde tre teman identifieras utifrån syftet med 

litteraturstudien. Dessa teman var; att reflektion sammanlänkar teoretisk kunskap med 

praktisk kunskap, att reflektion främjar personlig utveckling och att reflektion har 

betydelse för socialiseringen till sjuksköterskerollen. Rubrikerna i både resultatet och 

resultatdiskussionen skapades utefter dessa teman.  
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Resultat 

Reflektion sammanlänkar teoretisk kunskap med praktisk 

kunskap 

I åtta studier sågs reflektion som en ändamålsenlig metod för studenter att bättre förstå 

de teoretiska kunskaper de förvärvat och omsätta dem i sina handlingar (Condon & 

Sharts-Hopko, 2010; Cooper, Taft & Thelen, 2005; Ekebergh, 2011; Haugan, Sörensen 

& Hanssen, 2011; Honey, Waterworth, Baker & Lenzie-Smith, 2006; Kyrkjebo & 

Hage, 2004; Smith & Jack, 2005; Solvoll & Heggen, 2009).  

Ekebergh (2011) visade att reflektionsgrupper utgjorde en god grund för att studenterna 

skulle kunna kombinera teori och praktik. I dessa grupper var det viktigt att 

diskussionerna kännetecknades av respekt för varandras åsikter, sekretess samt en vilja 

till förändring. I en studie av Haugan et al. (2011), reflekterade studenterna i mindre 

grupper över ett autentiskt patientfall vilket uppgavs ge dem en fördjupad förståelse och 

kunskap för olika omvårdnadssituationer. De ansåg att ett forum där studenterna kunde 

reflektera över erfarenheter gav dem bättre insikt, förståelse och kompetens (Haugan et 

al., 2011). Reflektionsgrupper med bestämda ämnesområden som diskuterades visade 

sig förbättra kunskaperna hos studenterna. Områden som reflekterades över var 

förståelse för patientens perspektiv, förståelse för vårdprocessen, resultatet av specifika 

händelser, tvärprofessionellt samarbete samt förmågan att använda sin erfarenhet för att 

utveckla ny kunskap under Vfu (Kyrkjebo & Hage, 2004).   I en studie av Solvoll och 

Heggen (2009) belyses dock en fara i att fokuseringen på de teoretiska och praktiska 

kunskaperna kan medföra att studenternas upplevelser i olika omvårdnadssituationer 

riskerade att få för lite utrymme. Fyra studier med reflektionsgrupper visade på behovet 

av att utveckla ett lärande som uppmuntrar till reflektion och öppenhet samt granskning 

av kunskap. Studierna visade även på vikten av att den kliniska läraren uppmuntrade 

deltagarna i reflektionsgruppen att aktivt delta vid reflektionstillfällena (Ekebergh, 

2011; Haugan et al., 2011; Kyrkjebo & Hage, 2004; Solvoll & Heggen, 2009). Det 

framkom i en undersökning att studenterna såg att det fanns en skillnad mellan vad de 

lärde i skolan och vad de observerade i klinisk verksamhet (Kyrkjebo & Hage, 2004). 

En student berättade att hon vid en omvårdnadssituation fått höra från personalen att; du 

kanske har fått lära dig på ett sätt i skolan men det är inte så vi gör här (Kyrkjebo & 

Hage, 2004 sid.172). Även i studierna av Cooper et al. (2005), Condon och Sharts-

Hopko (2010) samt Solvoll och Heggen (2009), framkom det att studenterna upplevde 

att det de lärde sig på lärosätena inte alltid följdes i den kliniska verksamheten. 

Smith och Jack (2005) visade att studenterna hade lättare att reflektera över det som de 

upplevde sig ha dålig kunskap i än det som de var bra på. Samma studie visade att en 

del studenter fann sin inlärningsstil bekräftad i reflektion och att de på så vis lättare 

kunde sammanlänka teoretisk och praktisk kunskap. Studenternas dagboksanteckningar 

var inledningsvis beskrivande för att sedan utvecklas till att bli mer analytiska. Detta 

menar forskarna gjorde att reflektion kunde leda till en förändring och fördjupade 

kunskaper. Studenterna upplevde att de först tyckte det var svårt och tog för lång tid att 

skriva dagbok. När de hade övat att skriva reflekterande dagbok såg de mer positivt på 
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sättet att reflektera över sina erfarenheter och sin kunskapsutveckling (Smith & Jack, 

2005). Det framkom även i flera studier att reflektion stimulerade studenterna till att 

fokusera på erhållen kunskap och förmåga i stället för brist på den samma i situationer 

där de upplevde en känsla av otillräcklighet (Haugan et al., 2011; Honey et al., 2006; 

Smith & Jack, 2005). I en studie där tolv studenter skrev reflekterande berättelser över 

sin inlärning, integrerade studenterna teorin i den praktiska lärandeprocessen (Honey et 

al., 2006). I ytterligare en studie med reflekterade dagböcker ifrågasatte studenterna 

följsamheten till riktlinjer och rutiner i den kliniska verksamheten (Cooper et al., 2005). 

I denna studie, där studenterna lämnade in sin skriftliga reflektion en gång i veckan 

vilken beskrev en klinisk situation samt deras reflektioner och känslor runt den, kunde 

forskarna se sju olika teman som reflektionerna handlade om. Fyra av dem var att; 

studenterna upplevde sig ha begränsningar i inflytandet på patientens 

behandlingsresultat, frågeställningar kring etiska frågor och dilemman, kulturella 

skillnader samt patienter och anhörigas utsatta situation (Cooper et al., 2005). Studierna 

med reflekterande dagboksanteckningar visade sig synliggöra studenternas utveckling 

och ansågs öka deras kliniska kompetens samt förmågan att använda sina kunskaper, 

dessutom ökade deras förmåga till kritisk granskning i olika kliniska situationer (Cooper 

et al., 2005; Haugan et al., 2011; Honey et al., 2006; Smith & Jack, 2005). I Honey et 

al.:s (2006) studie kunde studenterna se att reflektion var ett hjälpmedel för ett livslångt 

lärande. 

Reflektion främjar personlig utveckling 

Sju av studierna visade att studenterna upplevde att deltagande i reflektionsgrupper eller 

att skriva reflekterande dagböcker utvecklade och stärkte dem personligen genom ökad 

självkännedom, samt att det ökade deras aspekter på olika omvårdnadssituationer samt 

att de utvecklade sina egna perspektiv på olika situationer (Cooper et al. 2005; 

Ehrenberg & Häggblom, 2006; Ekebergh, 2011; Honey et al., 2006; Lindgren, Brulin, 

Holmlund & Athlin, 2005; Manning, Cronin, Monaghan & Rawlings-Anderson, 2008; 

Stockhausen, 2004).  

I en studie av Manning et al. (2008) där åsikter från första och tredje års studenter som 

deltagit i reflektionsgrupper undersöktes, visade det sig att studenternas största 

behållning av reflektionsgrupper var att de fick hjälp att klara av de stora krav de 

upplevde i den kliniska vården, studenterna beskrev reflektionsgruppen som en hjälp i 

att öka sin självkänsla då de upplevde att de inte var ensamma i sin situation. Samma 

studie visade att sjuksköterskestudenter behövde öva sig i att beskriva sina känslor och 

erfarenheter. Liksom i Ekeberghs (2011) studie poängterade även Manning et al. (2008) 

vikten av sekretess samt en öppen attityd till varandras erfarenheter. Värdet av 

reflektion upplevdes olika beroende på i vilket stadium studenterna befann sig, de yngre 

studenterna ansåg att reflektion tillsammans med andra hjälpte dem att hitta sin roll som 

student snabbare samt att de fick höra att andra hade liknande erfarenheter vilket stärkte 

dem. De äldre studenterna upplevde att utbytet av erfarenheter gjorde att de lärde sig av 

varandra samt att de utvecklade sin förmåga att diskutera känsliga frågor (Manning et 

al., 2008).  
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Reflektionsgrupper skapade utrymme för studenternas personliga utveckling (Ekebergh, 

2011). Även Manning et al. (2008) fann att studenterna upplevde att 

reflektionsgrupperna hjälpte dem att utveckla sin sociala förmåga och öka sin 

självkännedom. Nytta av att reflektera i grupp påtalades även i studierna av Ehrenberg 

och Häggblom (2006) samt Stockhausen (2004). Stöd från handledaren genom djupare 

diskussioner och reflektion var viktigt för studenternas personliga utveckling, att de 

blev respekterade och litade på, ökade deras självkänsla (Ehrenberg & Häggblom, 

2006). Kliniska lärares roll var även den viktig för att styra gruppdynamiken så att alla 

deltog samt stödja att det var en reflekterande diskussion som hölls (Ekebergh, 2011; 

Lindgren et al., 2005; Manning et al., 2008; Stockhausen, 2004). Att utbyta erfarenheter 

för att öka sin egen och andras förståelse stärker den personliga utvecklingen (Lindgren 

et al., 2005). Deras studie med både enkätfrågor och reflektionsgrupper visade även den 

på vikten av att handledarna hade förmågan att vägleda studenterna på ett känsligt och 

lyhört sätt.  

Det framkom dock att vissa studenter upplevde reflektionstillfällena som slöseri med tid 

då de tyckte att det orsakade stress att gå ifrån sin vårdavdelning samt att de inte 

upplevde sig bli förstådda eller respekterade av övriga studenter i reflektionsgruppen då 

de upplevde att deras känslor inte togs på allvar (Lindgren et al., 2004). Studenterna i 

studien av Manning et al. (2008) tog upp frågan om svårigheterna att reflektera på sin 

kliniska avdelning då de upplevde tidsbrist eller i vissa fall en ovilja från personalen att 

diskutera frågor som studenterna upplevde viktiga för sin utveckling. 

Den skriftliga reflektion studenterna i Honey et al:s (2006) studie gjorde över sitt eget 

lärande och utveckling visade att deras självkännedom ökade i specifika situationer. 

Resultatet i denna studie visade vidare att studenterna kände rädsla inför nya situationer 

där de tyckte sig vara dåligt förberedda. De upplevde även att handledarnas strategi var 

att de förväntades följa efter och göra på samma sätt som handledarna (Honey et al., 

2006). I studien av Cooper et al. (2005) där sju teman framkom var ett av dessa teman 

att studenterna framförallt reflekterade med fokus på sitt eget handlande och känsla av 

att vara otillräcklig eller oorganiserad och hur de önskade utveckla sin självkänsla. 

(Cooper et al., 2005). 

Reflektion har betydelse för socialisering till 

sjuksköterskerollen 

I sju studier framkom att kliniska lärare och handledare underlättade för studenterna att 

växa in i sin blivande roll som sjuksköterska genom att de uppmuntrade studenterna till 

reflektion över sina handlingar och upplevelser (Condon & Sharts-Hopko, 2010; Cooper 

et al., 2005; Ekebergh, 2011; Haugan, Sörensen & Hanssen, 2011; Lindgren et al., 

2004; Manning et al., 2008; Solvoll & Heggen, 2009).  

Condon och Sharts-Hopko (2010) visade att när studenterna reflekterade i både positiva 

och negativa situationer hjälpte det dem att få en djupare förståelse för sin blivande roll. 

De påtalade även vikten av att studenterna lärde sig reflektera över sin egen person och 

bakgrund för att kunna hantera de olika patientgrupper de kommer att möta i sitt 

framtida yrke (Condon & Sharts-Hopko, 2010), detta även med tanke på befolkningens 



 

 

9 

 

ökade in- och utvandring i världens olika länder. Även Ekeberghs (2011), resultat 

tydliggör att studenterna hade behov av att reflektera över samspelet med patientens och 

den egna livsvärlden för att kunna möta patienten med trygghet och säkerhet i sin roll 

som sjuksköterska. I en studie av Solvoll och Heggen (2009) beskrevs 

omvårdnadssituationer som visade på studenternas känsla för patientens integritet. 

Studenternas reflektioner kring hur de hjälpte patienter i olika moment beskrevs här 

tydligt, även handledarnas betydelse för att stötta studenterna i deras nya roll belystes 

(Solvoll & Heggen, 2009).  

Det visade sig i en undersökning att studenterna tänkte både med rädsla och med 

spänning på sin egen blivande roll som sjuksköterska (Cooper et al., 2005). Studenterna 

visade sig även reflektera över sin egen kommande roll som handledare för 

sjuksköterskestudenter och hoppades att de skulle minnas sin egen nervositet för att 

själva ta sig extra tid att förklara och uppmuntra sina egna studenter (Cooper et al., 

2005).  Haugan et al.(2011) beskrev att reflektionsgrupper med en öppen dialog kring 

patientfall som studenterna hade med sig och diskuterade tillsammans med erfarna 

sjuksköterskor bidrog till att studenterna lärde sig att tänka och svara som 

sjuksköterskor. I några andra studier framkom att dessa grupper bör bestå av fem till sex 

studenter, detta för att kunna ha en dialog där alla är aktiva samt vågar erkänna 

eventuella brister på kunskap eller erfarenhet (Ekebergh, 2011; Haugan et al., 2011; 

Lindgren et al., 2004; Stockhausen, 2004). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie genomfördes för att undersöka sjuksköterskestudenters erfarenheter 

av reflektion under Vfu. Studiens 12 resultatartiklar har alla en kvalitativ ansats vilket 

kan ses som en styrka eftersom det är en grupps erfarenheter och upplevelser som skulle 

undersökas. Vid de första sökningarna till de artiklar som utgör resultatet inkluderades 

artiklar mellan 2006-2012 för att finna aktuell forskning. Då det visade sig att dessa 

blev för få utökades sökningen till publicerade artiklar från 2002-2012. Det kan ses som 

en svaghet att resultatet inte enbart baseras på den senaste forskningen. Men för att få 

tillräckligt antal artiklar att bearbeta för resultatet ansågs det som nödvändigt att utöka 

tidsintervallet. En svaghet i bearbetningen kan vara att endast 12 artiklar passade 

studien, vilket ger ett mindre material och därigenom ett mindre omfattande resultat i 

litteraturstudien. 

Studiens artiklar är funna i databaserna Cinahl, Pub-Med och Academic Search Elite. 

Dessa databaser känns relevanta för studien eftersom de till största del innehåller 

artiklar från omvårdnadsområdet. Samma sökord har använts i de tre databaserna och 

vid sökning i databasernas Thesaurus fanns inga mer lämpliga sökord än de valda. 

Trunkeringen av flertalet av sökorden kan ses som en styrka på grund av att det utökar 

sökordens ändelser. 
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Det kan ses som en styrka att sökhistoriken och databearbetningen är utförligt beskriven 

och förtydligad både i tabell och text. En svårighet i databearbetningen kan vara att 

kvalitetsbedömningen speglas av vår förförståelse. Vilket innebär att vissa punkter i 

bedömningen kan övervärderas eller undervärderas, detta kan ses som en svaghet 

(Willman et al., 2011).  

Hälften av resultatartiklarna beskrev studier från Norden, vilket kan ses som en styrka 

för överförbarheten till svenska förhållanden. Även de övriga artiklarna från andra delar 

av världen anses visa på likheter med svenska förhållanden. Artiklarnas resultat 

granskades och bearbetades för att urskilja teman och utifrån dessa hitta gemensamma 

nämnare. Tre teman framkom, vilket skapade en god struktur på resultatredovisningen. 

Artiklarnas resultat bearbetades och analyserades utifrån dessa teman, det kan ses som 

en styrka att flera av artiklarna har resultat som kom att ingå i mer än ett av dessa 

teman.  

Resultatdiskussion  

De tolv studier som granskades i resultatet, kvalitetsgranskades utefter protokollet för 

kvalitetsbedömning bilaga H i Willman et al.,(2011). Artikelöversikten finns redovisad i 

bilaga B1-B3. Sammanfattande bedömning av artiklarna graderades på samma sätt som 

i mallen och utav resultatartiklar erhöll tre stycken (Haugan et al., 2011; Honey et al., 

2006; Smith & Jack, 2005) kvalitetsgrad medel och nio stycken (Condon & Sharts-

Hopko, 2010; Cooper et al., 2005; Ehrenberg & Häggblom, 2006; Ekebergh, 2011; 

Kyrkjebo & Hage, 2004; Lindgren et al., 2005; Manning et al., 2008; Smith & Jack, 

2005; Solvoll & Heggen, 2009; Stockhausen, 2004) kvalitetsgrad hög. En styrka i 

studien kan anses vara att ingen av artiklarna fick kvalitetsbedömningen låg. I många av 

studierna var informanterna rekryterade på frivillig bas vilket gör att bortfall inte har 

redovisas (Cooper et al., 2005; Ehrenberg & Häggblom, 2006; Ekebergh, 2011; Haugan 

et al., 2011; Honey et al., 2006; Manning et al., 2008; Solvoll & Heggen, 2009). Etiska 

överväganden är belyst i nio av de tolv studierna (Cooper et al., 2005; Ehrenberg & 

Häggblom, 2006; Ekebergh, 2011; Haugan et al., 2011; Honey et al., 2006; Kyrkjebo & 

Hage, 2004; Lindgren et al., 2005; Manning et al., 2008; Solvoll & Heggen, 2009). 

Endast i tre av resultatartiklarna beskrivs det hur många män och kvinnor som ingår i 

studien (Condon & Sharts-Hopko, 2010; Ehrenberg & Häggblom, 2006; Solvoll & 

Heggen, 2009). 

 

Reflektion sammanlänkar teoretisk kunskap med praktisk kunskap 

Alla studierna som ingår i resultatet belyser sjuksköterskestudenters upplevelser av 

reflektion tillsammans med kliniska lärare i grupp eller med skriftliga dagböcker. I tre 

av studierna är även handledare med i reflektionsgrupperna (Ehrenberg & Häggblom, 

2006; Ekebergh, 2011; Haugan et al., 2011). Det kan ses som en kunskapslucka att 

studier på sjuksköterskestudenters möjligheter till reflektion under Vfu inte är belyst 

utifrån att reflektera över det dagliga arbetet tillsammans med sin handledare. Det ses 

endast i studien av Ehrenberg och Häggblom (2006), där man beskriver reflektion 

utifrån problembaserat lärande tillsammans med handledare. Handledarna upplever att 
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de kan påverka studenternas kunskaper och inlärning genom problembaserat lärande. 

Studenterna upplever att de utvecklar sin förmåga att vara aktiva och att de använder 

kunskaperna i sina möten med patienterna och deras anhöriga (Ehrenberg & Häggblom, 

2006). I en del av studierna deltar handledarna i gruppreflektionerna (Ekebergh, 2011; 

Haugan et al., 2011) i dessa grupper förs reflekterande diskussioner utifrån autentiska 

patientfall. Även i studier där studenterna skriver reflekterande berättelser om patientfall 

och sina upplevelser under Vfu (Cooper et al., 2005; Honey et al., 2006; Solvoll & 

Heggen, 2009) ses det att det hjälper studenterna att utveckla och omvandla sina 

teoretiska kunskaper till yrkeskunskaper. Detta kan ses som en indikation på vikten av 

reflektion i den dagliga kliniska verksamheten, då student och handledare tillsammans 

kan belysa olika synvinklar på de situationer som reflekteras över. På många studieorter 

förekommer praktiska övningar i en miljö som är autentisk detta för att studenterna ska 

få möjlighet att träna sig i olika moment och färdigheter (Morgan, 2005). Detta 

uppfattar vi som en viktig förberedelse för studenterna inför sin Vfu med tanke på 

tempot i dagens sjukvård med korta vårdtider och ökad belastning. Reflektion över 

praktiska moment ger bättre inlärning och förståelse (Haugan et al., 2011; Honey et al., 

2006; Kyrkjebo & Hage, 2004) för studenterna. Pilhammar (2011), menar att den 

erfarenhetsbaserade kunskapen inte enbart handlar om att ha lång erfarenhet utan om 

hur man hanterar kunskap. Erfarenheten begränsas genom tidsbristen i vården, 

reflektion och respons över eget handlande och kunskapsutveckling får inte utrymme i 

det dagliga arbetet (Pilhammar, 2011). I flera studier framkommer att reflektion 

utvecklar förmågan till hur man använder sin kunskap (Haugan et al., 2011; Kyrkjebo & 

Hage, 2004; Manning et al., 2008). För att kunna göra kunskapen till sin egen måste 

studenten enligt Pilhammar (2011), ha möjlighet till reflektion över sina teoretiska och 

praktiska kunskaper. I en av studierna menar forskarna att fokusering på de teoretiska 

kunskaperna kan göra att studenternas upplevelser av olika situationer inte ges 

tillräckligt stort utrymme (Solvoll & Heggen, 2009). I en studie av Löfmark, 

Thorkilsen, Råholm & Natvig (2011) diskuterar forskarna kring hur studenternas Vfu 

får det den bästa kvalitén. Det visar sig att handledare och kliniska lärare inställning till 

handledning spelar stor roll. I denna studie har forskarna intervjuat 380 studenter 

angående deras tillfredsställelse med handledares och kliniska lärares förmåga att lära 

ut. Det visade att studenterna tyckte att kliniska lärare hade den bästa förmåga att lära ut 

(Löfmark et al., 2011). En möjlig förklaring till detta är tidsaspekten, sjuksköterskor kan 

ha svårigheter att skapa utrymme för studenthandledning. 

Studenternas reflektioner över att den kliniska verksamheten inte alltid gör på samma 

sätt som de lärt sig på lärosätena (Cooper et al., 2005; Condon & Sharts-Hopko, 2010; 

Kyrkjebo & Hage, 2004; Solvoll & Heggen, 2009) väcker tankar på behovet av en 

ständig kommunikation mellan lärosäte och verksamheter. Ett sätt att utveckla detta är 

att handledare träffas i grupper och utbyter erfarenheter tillsammans med klinisk lärare. 

De kliniska lärarna kan då hjälpa handledarna till fördjupade kunskaper i handledning 

men även föra en diskussion om hur de studerande får lära sig olika moment under den 

teoretiska utbildningen. En sådan diskussion kan vara en stimulans för handledarna och 

tydliggöra handledning som en arbetsuppgift i sjuksköterskeprofessionen.  
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Reflektion främjar personlig utveckling  

Grupphandledning ses till stor del vara ett tillfälle där det ges tid och möjlighet för 

reflektion. Gruppdynamiken kan underlätta fokus på ämnet och samtidigt får man olika 

perspektiv på samma ämne (Ekebergh, 2011; Haugan et al., 2011; Kyrkjebo & Hage, 

2004; Solvoll & Heggen, 2009). Det visar även på att studenterna erhöll självinsikt och 

stärkte sin förmåga att sätta gränser för sig själv och andra (Holmlund, Lindgren & 

Athlin, 2010). I Manning et al:s (2008) studie beskrivs studenternas behov av att öva sig 

i att beskriva sina känslor och erfarenheter. Dock visade det sig i några studier 

(Holmlund et al., 2010; Lindgren et al., 2005) att en del studenter finner 

grupphandledning som en negativ upplevelse då de inte känner sig bekväma i 

situationen samt tycker att det tar tid från det kliniska arbetet. Det kan vara så att 

gruppreflektioner inte passar alla och det är därför en del studenter inte upplever det 

som positivt. Det kan innebära att de studenterna har större behov av att reflektera 

enskilt tillsammans med sin handledare. Reflektion tillsammans med sin handledare 

krävs för att kunna utveckla en ökad självkännedom om sina känslor i olika situationer 

samt kunskap i hur olika etiska frågeställningar kan hanteras (Pilhammar, 2011).  

En studie visade att studenterna har lättare att reflektera över det som de upplever sig 

vara dåliga på än det som de var bra på (Smith & Jack, 2005). De reflekterande 

dagboksanteckningar som studenterna skrev i denna studie visade att reflektionerna 

hjälpte dem att utveckla ett kritiskt tänkande samt att det gynnade deras personliga 

utveckling. Att reflektion utvecklar studentens förmåga att tänka kritiskt visas även i 

studier av Cooper et al. (2005), Haugan et al. (2011) och Honey et al. (2006). Den 

personliga utvecklingen gynnas av de reflekterande anteckningarna då det stärker 

studenternas förmåga att se patientens behov av information, att uppfatta patientens 

känslor samt att se patientens behov av självbestämmande (Cooper et al., 2005).  

 

Reflektion har betydelse för socialisering till sjuksköterskerollen 

Ekebergh (2011) beskriver omvårdnadshandledning utifrån studentens perspektiv då 

studentens reflektioner gör nya antaganden som hjälper dem att se patientens behov. 

Detta kan ses som en viktig del i socialiseringen till sjuksköterska, studenterna behöver 

på olika sätt träna sig i att beskriva sin kunskapsutveckling och sina upplevelser. Det 

kan ske med hjälp av reflekterande dagboksanteckningar, omvårdnadshandledning, 

gruppreflektioner eller reflektion med handledaren.  

Handledare upplever att de har ont om tid att handleda studenterna detta gör att de 

försöker finna alternativa lösningar, ett sådant sätt är att för stunden överlämna 

handledarskapet tillfälligt till en kollega vid en speciell omvårdnadssituation (Carlsson, 

Pilhammar & Wan Hansen, 2010). I denna studie påtalar man även vikten av att 

handledarna själva reflekterar över sina egna erfarenheter som studerande för att 

ytterligare stödja sina studenter (Carlsson et al., 2010). Detta visade sig även i Cooper et 

al:s (2005) studie där sjuksköterskestudenterna reflekterade över sin vilja att själv göra 

det i sin kommande roll som handledare. Pilhammar (2011) menar också att det 

fortfarande är så att sjuksköterskor i den kliniska verksamheten har svårt att prioritera 

handledning som en arbetsuppgift, trots att det tydligt står i Kompetensbeskrivningen 

för sjuksköterskor att det är det (Socialstyrelsen, 2005). Detta visar på vikten av 
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diskussioner kring handledning så att tid för studenthandledning uppmärksammas och 

tillåts av alla i den kliniska verksamheten. En förståelse för de reflektioner som 

studenterna har inför sin kommande yrkesroll kan bidra till bättre anpassade strategier 

för att förbereda, stödja och behålla nästa generations sjuksköterskor (Cooper et al., 

2005). 

Konklusion 

Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskestuderande utvecklades genom 

reflektion. Reflektion var en metod för studenter att förstå de teoretiska kunskaper de 

förvärvat och omsätta dem i handling. Reflektionsgrupper som diskuterade patientens 

perspektiv, förståelse för vårdprocessen samt resultatet av specifika händelser 

förbättrade kunskaperna hos studenterna under Vfu. Studenterna som deltog i 

reflektionsgrupper eller skrev reflekterande dagböcker upplevde att de lättare 

utvecklade sina egna förmågor och det stärkte deras personliga utveckling. Inslag har 

funnits i resultaten av negativ inställning till reflektion då man ansåg att det var slöseri 

med tid samt att det orsakade stress att gå ifrån vårdavdelningen. För att kunna möta 

patienten med trygghet och säkerhet var det viktigt för studenten att reflektera över 

samspelet mellan patienten och sig själv. När kliniska lärare och handledare 

uppmuntrade studenterna till reflektion över sina handlingar och upplevelser upplevde 

studenterna att de växte in i sin blivande roll som sjuksköterska.   

Implikation 

Studenters känslor och upplevelser kring det dagliga omvårdnadsarbetet behöver 

reflekteras över tillsammans med handledaren. Det är viktigt att planera in tid för 

reflektion under Vfu och att reflektion förankras i handledande sjuksköterskas 

arbetsgrupp. Det ses som värdefullt att fortsätta forska kring handledares och studenters 

möjligheter och förmåga till reflektion samt att påvisa de fördelar respektive nackdelar 

reflektion ger studenter.
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2005, 
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Cooper C., 

Taft L. & 

Thelen M. 

Preparing for 

practice. Students´ 

reflections on their 

final clinical 

experience 

Syftet med studien var att undersöka 

och beskriva upplevelser som 

sjuksköterskestudenter har under sin 

sista VFU. 

En kvalitativ studie där 32 studenter 

skrev 5-6 berättelser var, som beskrev 
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2010, 

Japan 

CINHAL 

Condon E. 

& Shats-

Hopko N. 

Socialization of 

Japanese Nursing 

Students 

Syftet med studien var att undersöka 

socialiseringsprocessen för Japanska 

sjuksköterskestudenter vid en 

högskola i Tokyo. 

Kvalitativ studie med intervju av 8 

studenter och 2 lärare, alla kvinnor 

som rekryterades med hjälp av lärare 

samt via ett socialt nätverk . 

Studenterna gick sitt tredje år och alla 

var kunniga i engelska.  
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Handledare kan underlätta 

socialiseringsprocessen genom att 
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medarbetare . 

Hög 

2006 
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CINAHL 

Ehrenberg, 

A. & 

Häggblom, 

M. 

Problem-based 

learning in clinical 

nursing education: 

Integrating theory 

and practice 

Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskestudenters och deras 

handledares upplevelser av problem-

baserad inlärning samt en ny modell 

av handledning i klinisk utbildning. 

Kvalitativ studie där 45 studenter och 

30 handledare intervjuades samt 

svarade på ett frågeformulär med 

öppna frågor gällande kunskapsmål, 

attityder till PBL och reflektion.   

Bortfall ej redovisat. 

För att lyckas med införandet av PBL i 

klinisk undervisning krävs information, 

träning och stöd för studenter och 

handledare. Arbetsprocessen i PBL 

utmanar studenterna till att reflektera 

över sin kunskapsutveckling. 

Hög 

2011, 

Sverige 

PubMed 

Ekebergh, 

M. 

A learning model 

for nursing 

students during 

clinical studies 

Syftet med studien var att beskriva 

hur en reflekterande 

handledningsmodell kan hjälpa 

sjuksköterskestudenters 

inlärningsprocess vad det gäller teori 

och praktik. 

Kvalitativ, fenomenologisk studie 

med gruppintervjuer som syftade till 

att stimulera till reflektion och debatt 

för att få stort material att analysera. 

Grupperna bestod av 6 stycken 

studenter, 1 lärare och 1 handledare, 

dock ej redovisat hur många grupper 

det var. 

Bortfall ej redovisat. 

Framgångsrik handledning bör ha sin 

utgångspunkt i studentens livsvärld, 

reflektion som kärna i handledning med 

utgångspunkt i patientarbetet samt att 

lärare och handledande sjuksköterska har 

ett samarbete. 

Hög 
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Publika- 
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Författare Titel Syfte Metod  

Urval  

Bortfall 

Slutsats  Vetenskaplig  

kvalitet 

2011, 

Norge 

PubMed 

Haugan G., 

Sörensen A-H. 

& Hanssen I. 

The importance of 

dialogue in student nurses 

clinical education 

Syftet med studien var att 

påvisa vikten av att lärosäte 

och verksamhet samarbetar för 

att studenterna på bästa sätt ska 

kunna erhålla kunskap och 

diskutera kliniska erfarenheter. 

Kvalitativ studie med mindre 

grupper som forskningsobjekt med 

litteraturstudie som komplement. 

Grupper om 5-6 studenter, 1 lärare 

och 1 handledare, dock ej redovisat 

hur många grupper det var 

Bortfall ej redovisat. 

Kliniska reflektionsgrupper med 

inriktning på studenternas upplevelser 

av autentiska patientfall, kan vara ett 

viktigt steg mot att studenterna blir 

kunniga, lyhörda, effektiva och 

reflekterande sjuksköterskor. 

Medel 

2006,  

Nya 

Zeeland 

PubMed 

Honey, M., 

Waterworth, 

S., Baker, H.,& 

Lenzie-Smith, 

K. 

Reflection in the 

Disability Education of 

Undergraduate Nurses: An 

effective learning tool?  

Syftet med studien var att 

utvärdera nyttan av 

strukturerad, formell reflektion 

under grundutbildningen till 

sjuksköterska vid en klinisk 

placering där de arbetade med 

funktionshindrade. 

Kvalitativ studie där tolv stycken 

reflekterande texter skrivna av 

sjuksköterskestudenter analyserades 

med en induktiv metod av 2 forskare 

som sedan jämförde sina analyser.  

Bortfall ej redovisat.  

Studenterna i studien bekräftade att 

reflektion gynnade deras lärande dock 

ansåg forskarna att det i denna studie 

inte kunde bevisas att kopplingarna 

mellan teori och praktik förbättrades. 

Medel 

2004, 

Norge 

CINHAL 

Kyrkjebo, J.M. 

& Hage, I. 

What we know and what 

they do: nursing 

students´experiences of 

improvement knowledge 

in clinical practice 

Syftet med studien var att 

undersöka studenters erfarenhet 

av sina ökade kunskaper i 

klinisk praktik relaterat till 

patientperspektiv, 

processkunskap, samarbete 

samt utveckling av ny kunskap. 

Kvalitativ studie med grupp-

diskussioner, 27 frivilliga studenter 

under sitt andra studieår indelade i 6 

grupper. Diskussionsämnen 

planerades i förväg och följde en 

bestämd mall. Forskarna antecknade 

och spelade in diskussionerna. 

 Bortfall 0. 

Studenternas erfarenheter visar på ett 

behov av stöd och reflektion över 

erhållen kunskap samt en mer öppen 

och ifrågasättande inlärningsstrategi 

under den kliniska praktiken för att de 

ska uppleva att gapet mellan teori och 

praktik minskar. 

Hög 

2004, 

Sverige, 

Academic 

Search 

Elite 

Lindgren,B., 

Brulin C., 

Holmlund K. & 

Athlin E. 

Nursing students´ 

perception of group 

supervision during clinical 

training 

Syftet med studien var att 

undersöka studenternas 

uppfattning och erfarenhet av 

en handledningsmodell med 

regelbundna 

gruppdiskussioner. 

Kvalitativ intervjustudie med 

strukturerade gruppdiskussioner 

samt enkäter med öppna frågor som 

studenterna besvarade under sin 4:e 

respektive 6:e termin . 51 studenter 

var med i studien, grupperna hade 6-

8 deltagare per grupp. 

Bortfall; 2 st 

Studenterna upplevde att reflektionen i 

gruppdiskussionerna stärkte dem i 

deras utveckling till sjuksköterska. 

Forskarna menar att framgången med 

diskussionsgrupperna ligger i 

handledningsmodellens struktur samt 

hänsyn och öppenhet bland 

gruppmedlemmarna.   

Hög 

 

 



 

 

 

Tabell 3. Artikelöversikt, kvalitativa studier     Bilaga B:3 

Publika- 

tionsår  

Land  

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval  

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig  

kvalitet 

2008, 

Irland 

PubMed 

Manning, 

A., Cronin, 

P., 

Monaghan, 

A. & 

Rawlings-

Anderson 

K. 

Supporting 

students in 

practice: An 

exploration of 

reflective 

groups as a 

means of 

support 

Syftet med studien var att 

undersöka nyttan av reflekterande 

gruppdiskussioner under den 

kliniska utbildningen för att 

kunna utveckla strategier för 

detsamma.  

Kvalitativ studie med gruppintervjuer.  

4 grupper följdes under 3 mån. Dock ej 

redovisat hur många studenter 

grupperna innehöll. Intervjuerna 

spelades in för att sedan bearbetas.  

Deltagandet var frivilligt. 

Bortfall ej redovisat. 

Studien visade att sjuksköterskestudenterna 

satte stort värde på gruppträffarna med 

reflektion över händelser och sin 

kunskapsutveckling under den kliniska 

utbildningen. 

Hög 

2005 

England 

PubMed 

Smith A. & 

Jack K. 

Reflective 

practice: a 

meaningful task 

for students 

Syftet med studien var att 

undersöka om studenterna tyckte 

att reflektion var ett värdefullt 

hjälpmedel i olika situationer. 

Kvalitativ studie där 50 frivilliga 

studenter skrev reflekterande dagböcker. 

8 av dem deltog i en gruppintervju med 

fokus på deras åsikter om det var att 

skriva reflekterande dagböckerna.  

Bortfall 0. 

Det visade sig att studenterna först uppvisade 

en tveksam inställning till reflektion men 

sedan såg de en positiv effekt av detta då de 

kunde se att deras sätt att lära utvecklades med 

hjälp av reflektion.  

Medel 

2009, 

Norge 

CINHAL 

Solvoll,B-

A. & 

Heggen, K. 

Teaching and 

learning care – 

Exploring 

nursing 

students´clinical 

practice 

Syftet med studien var att 

beskriva vilka möjligheter och 

begränsningar studenterna möts 

av under sin utbildning. 

Kvalitativ design med fenomenologisk 

ansats. Observation, intervju och 

nedskrivna reflektioner av 6 studenters 

upplevelser. Materialet analyserades av 

2 personer oberoende av varandra. 

Bortfall ej redovisat. 

Studenternas handledare fokuserar på praktisk 

problemlösning och procedurer.  För att 

studenten ska bli bättre rustad i sin blivande 

roll som sjuksköterska krävs mer reflektion 

kring studentens upplevelser av vårdandet. 

Hög 

2005, 

Australien  

CINHAL 

Stockhausen 

L. 

Learning to 

become a nurse: 

students' 

reflections on 

their clinical 

experiences 

Syftet med studien var att visa på 

skillnader I upplevelser och 

känslor som studenterna har inför 

sin blivande roll som 

sjuksköterska. 

Kvalitativ studie där 40 frivilliga 

studenter, i grupper med 5 studenter i 

varje grupp träffades och hade öppna 

diskussioner som spelades in. 

Studenterna förde även loggbok under 

sin sista Vfu. Materialet analyserades 

sedan av forskaren. 

Bortfall 0. 

Studenternas kliniska inlärning och tolkning 

av olika situationer är beroende av samspelet 

mellan handledande sjuksköterska, patienten 

och studenten. Studenternas självbild påverkas 

av den erfarenhetsbank med värdefull kunskap 

och klinisk träning som de får under sin VFU. 

Hög 

 


