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Sammanfattning 

Sjuksköterskeutbildningen består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU). Tendensen finns att det upplevs som två världar och att det finns ett glapp i 

kunskapsflödet. På senare år har olika utbildningsenheter växt fram för att förbättra 

samarbetet mellan högskola/universitet och den kliniska vårdverksamheten. Syftet 

med studien var att utforska sjuksköterskestudenters upplevelser av lärandet på en 

utbildningsenhet i klinisk vårdverksamhet. Studien genomfördes som en kvalitativ 

intervjustudie med semistrukturerade intervjuer och nio sjuksköterskestudenter deltog 

i studien utifrån ett ändamålsenligt urval. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. I resultatet framkom ett tema: Utbildningsenheten (KUB) upplevdes 

ha ett tillåtande klimat. Att få träna helheten genom ett interprofessionellt och 

patientcentrerat lärande genererade viktiga erfarenheter för lärandet och 

patientansvar utvecklade studenternas förmåga till självständighet. Fyra kategorier, 

samtliga med subkategorier framkom; varierande förutsättningar för lärandet, 

bekräftelse på lärandet, studiemiljöns förutsättningar för lärandet, möjligheter till att 

utvecklas mot kommande profession. Studenterna uppmuntrades till att hitta sitt sätt 

att arbeta som blivande sjuksköterska. Studenterna beskrev att patientcentrerat lärande 

stimulerade till självständighet. Närvaron av andra studenter kunde till viss del skapa 

konkurrens om lärtillfällen upplevde studenterna. Sammantaget framkom att den 

välkomnande miljön och handledarnas engagemang var viktigt för studenternas 

lärandeprocess. Fler studier är av vikt, framförallt om hur evidens synliggörs i KUB.
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Abstract 

Education in nursing consists of both theoretical and clinical studies. Previous 

research in this field identified there is a gap in the flow of knowledge. In recent 

years, various dedicated education units emerge to improve cooperation between the 

university and health care providers. The purpose of this study was to explore nursing 

students´ experiences of learning in a dedicated education unit in clinical setting. The 

study was conducted as qualitative interview study with semi-structured interviews.  

A purposive sample of nursing students´ participated in the study. Nine nursing 

students´ took part in the study. Data was analyzed with content analysis. The study 

revealed a theme: The dedicated education unit (DEU) was perceived to have an 

allowing atmosphere. To practice the whole perspective through an interprofessional 

and patient-centered learning provide important experiences for learning and patient 

responsibility developed students’ ability to independence. Four categories, each with 

subcategories emerged. The results highlight varying conditions for learning, 

confirming of learning, the study environmental conditions for learning and 

opportunities to develop future profession.  The students´ were encouraged to find 

their own way to perform nursing as a becoming nurse. The students´ described that 

patient-centered learning stimulated to independence. The experiences of other 

present students at the unit, in some cases, created a competition of learning activities. 

Overall, the students´ experiences of welcoming environment, and the preceptors’ 

commitment was important for the learning process. Further research is needed, 

especially how evidence become visible in the DEU.
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Inledning 

 

Sjuksköterskeutbildningen är en treårig högskoleutbildning. Den omfattar 180 

högskolepoäng och ger en kandidatexamen samt möjlighet till att ansöka om 

yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen (Bentling, 2013). Sjuksköterskeutbildningen 

består av både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (Öhlen, Furåker, 

Jakobssson, Berg & Hermansson, 2010). Studenterna erhåller under 

verksamhetsförlagd utbildning handledning av sjuksköterskor som själva är 

yrkesverksamma vid aktuell vårdenhet (Pilhammar, 2011). Sjuksköterskeutbildningen 

har kritiserats för att den skulle vara allt för teoretiskt inriktad och att studenterna är 

klinisk inkompetenta (Andrews, Brodie, Andrews, Hillan, Thomas, Wong & Rixon, 

2006). Tidigare forskning beskriver brister med traditionella verksamhetsförlagda 

utbildningsmodeller såsom dålig kommunikation mellan högskola och den kliniska 

verksamheten, studenterna upplever ett gap mellan dessa världar (Ekebergh, 2011; 

Jerlock, Falk & Severinsson, 2003). Studenterna känner sig inte välkomna till 

vårdenheterna, handledarna är inte tillräckligt förberedda och insatta i studenternas 

utbildning (Andrews et al., 2006; Nishioka, Coe, Hanita & Moscato, 2014; Wotton, 

Gonda & Mason, 1999). I en finsk studie av Papp, Markkanen och von Bonsdorff 

(2003) beskrivs handledarnas trötthet på att handleda sjuksköterskestudenter. 

Tröttheten förblir outtalad och studenterna känner då skuld till problem de skapar 

(ibid). Arbetsmiljön och organisationen har en avgörande betydelse för kvaliteten på 

handledningen (Andrews et al.,2006). Stressade och utarbetade sjuksköterskor har 

mindre ork och tid för sjuksköterskestudenter och de ser dem då istället som ett 

problem och en börda (ibid.). Enligt högskolelagen (SFS, 1992:1432) skall de 

studerande stimuleras till självständig och kritisk bedömning, utveckla förmåga mot 

att självständigt lösa problem samt följa kunskapsutvecklingen. För att ett sådant 

lärande skall äga rum krävs att handledning sker i en miljö som präglas av acceptans, 

respekt, engagemang och en vilja förståelse (Halvarsson & Johansson, 2000). Att bli 

sedd och värderad för den man är upplever studenter som en viktig faktor vid 

handledning (ibid.).  

Det finns dock initiativ för att försöka överbrygga klyftan mellan högskola och klinisk 

vårdverksamhet (Eskilsson, 2016). På flera sjukhus, vårdcentraler, inom kommunal 

vård i Sverige och i andra länder finns utbildningsenheter som har ett nära samarbete 

med högskolor och universitet (ibid.). På de här utbildningsenheterna läggs fokus på 

lärandet (Ekebergh & Määttä, 2005). Studenter samarbetar sinsemellan och arbetar så 

långt som möjligt självständigt kring patienterna med kompetenta handledare i 

bakgrunden (ibid.). På flera utbildningsenheter tränas lagarbete och flera professioner 

möts (Eskilsson, 2016). Ett bättre samarbete kan gagna studenter och handledare och 

minska klyftan mellan högskolan och den kliniska verksamheten (Ekebergh & 

Määttä, 2005), men aktuell forskning visar att det fortfarande saknas viss samsyn 

gällande utbildningsuppdrag, vårdande och lärande mellan klinik och 

högskola/universitet (Eskilsson, 2016). 
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Bakgrund 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige 

 

Sjuksköterskeutbildningen genomgick en reform 1977 där regeringen fastslog att det 

skulle vara en mer jämlik fördelning mellan teori och praktik och mer forskning 

skulle implementeras i utbildning (Öhlen et al., 2010). Vidare förändrades 

utbildningen ytterligare 1993 på regeringens uppdrag och utbildningen skulle 

konverteras till en mer högskolemässig sjuksköterskeutbildning. I och med 

Bolognaprocessen 2007 stärktes utbildningen ytterligare genom kvalitetssäkring och 

kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i omvårdnad. Inom ämnet omvårdnad 

utgörs hälften av poängen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på de flesta 

högskolor och universitet som bedriver sjuksköterskeutbildning (ibid.). VFU syftar till 

att studenterna ska få möjlighet till att delta i vårdarbetet och utföra uppgifter med 

innehåll utifrån utbildningsbehov och utbildningsnivå (Mogensen, Thorell Ekstrand & 

Löfmark, 2010). Kursplanen styr studenternas lärande med nivåanpassning och 

stegrade krav. Tidigare ansågs VFU mer som en tillämpning av teoretiska kunskaper, 

vilket medförde att en utförlig kursplan ansågs mindre viktig. Med tiden har 

betydelsen av VFU lyfts, vilket inneburit ett ökat krav på kursplan och kvalitet 

motsvarande teoretiska kurser innehållsmässigt (ibid.).  

 

Sjuksköterskans kärnkompetensområden 

  

 

Framtidens sjuksköterskor kommer att möta en alltmer specialiserad och kvalificerad 

hälso- och sjukvård. God vård av hög kvalitet kräver kompetens och specifik kunskap 

av yrkesutövarna (Socialstyrelsen, 2009). God och säker vård i mötet med patienten 

är lika viktigt för sjuksköterskan som för sjuksköterskestudenten (Eskilsson, Carlsson, 

Ekeberg & Hörberg, 2015).   

De sex kärnkompetensområdena utgör grunden för att möta kraven på god vård, 

områdena är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. 

Det anses nödvändigt att kärnkompetenserna är väl integrerade i 

sjuksköterskeutbildningen för att skapa attraktiva och kompetenta sjuksköterskor som 

arbetar för att öka vårdens kvalitet och säkerhet. Det övergripande perspektivet för 

sjuksköterskan utifrån alla kärkompetenser är ett starkt engagemang till att möta 

patienternas behov (Furåker & Nilsson, 2013; Mogensen et al., 2010). 
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Handledning 

 

Handledning i sjuksköterskeutbildning syftar till att integrera teori och praktik, att 

studenterna utvecklas och lär sig att utföra god omvårdnad (Ekebergh & Määttä, 

2005). Den studerande behöver handledning för att kunna reflektera över sina 

erfarenheter från kliniska studier och koppla det till sina teoretiska kunskaper (SFS, 

1992:1432). Lärandet kan ses som ett sökande, på väg mot kunskap (Mogensen et al., 

2010). Begreppen in-och utlärning ersätts numera med ordet lärande och det ses som 

en process (Wenger,1998). Genom att sammankoppla teori och praktik kan 

studenterna fördjupa sin förståelse för patienters behov av omvårdnad. Stödet för att 

underlätta denna lärandeprocess är handledning (Ekebergh & Määttä, 2005).  Det 

finns ingen entydig definition på handledning utan begreppet beskrivs utifrån det 

sammanhang i vilket handledningen äger rum (Tveiten, 2000). Mogensen et al. (2010) 

beskriver processen handledning utifrån tre grundläggande begrepp såsom 

förberedelse, genomförande och uppföljning. Förberedelse handlar om att studenterna 

ska få en meningsfull start, vissa moment kräver förberedelse såsom genomgång av 

en konkret situation och observationer. Genomförandet betyder själva handledningen 

där handledaren stödjer studenten i moment och kontrollerar utförandet. Uppföljning 

av handledningen sker i enskilda situationer, men det sker också avslutningsvis en 

uppföljning av hela perioden. Det sker genom bedömning av studenternas utveckling 

samt utvärdering där studenterna lämnar sin uppfattning om handledning och klinisk 

vårdenhet. Handledarnas pedagogiska förhållningssätt har betydelse i 

lärandeprocessen tillsammans med studenterna (Mogensen et al., 2010).  

Handledning syftar till att skapa en lärande miljö där studenterna blir intresserade och 

vill lära mer för att fördjupa sin kunskap (Ekebergh, 2011).  

 

 

Handledningsmodeller 

 

Forskningen har visat att ett gott samarbete mellan högskola och klinik skapar en 

bättre lärandemiljö för alla parter (Ekebergh, 2009). Kollegial relation mellan den 

studerande och handledarna, stöd, atmosfären på vårdenheten, humor och glädje är 

viktiga element under VFU (Papp et al., 2003; Rhodes et al., 2012, ). I syfte att stödja 

samarbetet har handledningsmodeller och speciella utbildningsenheter utvecklats 

(Ekebergh, 2011; Pilhammar, 2011) 

Från och med den 1 januari 2002 övertog staten ansvaret över vårdutbildningarna, 

vilket regionen styrt över tidigare. Detta innebar att staten fick utbetala medel till 

regionen för att studenterna skulle få utföra sin kliniska utbildning där. För att kunna 

motsvara utbildningens krav på handledningen utformades handledningsmodeller 

mellan högskolan och regionen på många håll (Flemme, 2002; Johansson Stark, 

Larsson, 2006). Handledningsmodellerna som finns nationellt, består huvudsakligen 
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av huvudhandledare, handledare, klinisk adjunkt/lektor, sjuksköterska med 

kombinationstjänst, vårdverksamhetens samordnare och högskolans samordnare. 

Modellerna beskriver kvalifikationer, resurser, ansvar och uppgifter för alla 

involverade. Handledningsmodellerna syftar till att öka kvaliteten i VFU och att göra 

den högskolemässig (Flemme, 2002). 

 

 Utbildningsenheter 

 

 

I Sverige och i många andra länder har en vidareutveckling av verksamhetsförlagd 

utbildning skett i form av utbildningsvårdavdelningar eller utbildningsenheter 

(Eskilsson, 2016). Konceptet med utbildningsenheter växte fram i Australien på 1990-

talet (Moscato, Miller, Logsdon, Weinberg & Chorpenning, 2007). Internationellt 

benämns utbildningsenheter som dedicated education units (DEU) och bedrivs som 

en vårdenhet med en strävan mot optimal undervisning och lärandemiljö genom att 

involvera sjuksköterskor, sjukhusledning och högskola/universitet (ibid.). Syftet med 

en sådan enhet är att ge studenterna en positiv lärandemiljö som ger de bästa 

förutsättningarna för lärandet utifrån beprövade undervisning/pedagogiska strategier 

och att dra nytta av expertisen både bland kliniskt verksamma och 

högskolans/universitetets representanter (Moscato et al., 2007). Vidare har den 

övergripande intentionen med konceptet varit att överbrygga klyftan mellan teori och 

praktik samt att förbereda sjuksköterskestudenterna mer tydligt på sin kommande 

yrkesroll (Ekebergh & Määttä, 2005; Nishioka et.al., 2014). På några 

utbildningsenheter läggs grunden utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv så kallat 

interprofessionellt lärande (Mogensen et al., 2010), där studenter från olika 

vårdutbildningar samarbetar kring patienten och lär av varandra med stöd från 

handledare (Ekeberg & Määttä, 2005; Mogensen et al., 2010). 

En modell för utbildningsenhet beskrivs av Ekebergh och Määtää (2005). Till 

utbildningsenheten knyts klinisk lärare i större utsträckning. Studenternas individuella 

målsättning och kursens mål står i fokus under hela den kliniska utbildningen på 

enheten (Ekebergh & Määtää, 2005). I modellen finns huvudhandledare och flera 

handledare. Studenten följer flera av handledarna och studenterna får en gemensam 

bedömning av de handledare som har träffat studenten. Undervisningen sker 

patientcentrerat och reflektion i grupp sker dagligen (Ekebergh & Määttä, 2005). 

Patientcentrerat lärande betyder att studenterna har kontinuitet i patientrelationen 

(Ekebergh, 2009). Det innebär att studenterna fokuserar på en till flera patienter och 

får handledning av de handledare som ansvarar för omvårdnaden av dessa patienter. 

För studenterna blir skillnaden att de inte har en personlig handledare utan att 

handledaren kan variera beroende på vem som är i tjänst utav handledarna. 

Huvudhandledaren står för kontinuiteten i handledning och blir studentens fasta 

punkt. Studenternas ansvar för patienter relateras till hur långt studenterna kommit i 
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utbildningen och den individuella utvecklingen. Studenterna föreslår och utför 

omvårdnaden kring patienterna med stöd från handledarna. Patienturvalet ska 

tillgodose ett pedagogiskt värde för studenterna (Ekebergh, 2009).  Enligt Ekebergh 

och Määttä (2005) syftar reflektion till att medvetandegöra kunskap och det kan ske i 

grupp eller enskilt. Reflekterande grupphandledning sker efter dagens slut och handlar 

om att upplevelser och erfarenheter från vården formuleras i ord och struktureras. 

Studenterna tränas i kommunikation och integreringen av teori och praktik möjliggörs 

(Ekebergh & Määttä, 2005).  

En avgörande komponent gällande utbildningsenheter är handledarnas vilja och 

kompetens att handleda samt kontinuiteten i handledningen (Moscato et al., 2007) En 

del internationella studier om utbildningsenheter framhäver vikten av kontinuitet i 

handledningen (Clays, Deplacecie, Vanderplancke, Debaere, Mynu, Beeckman & 

Verhaeghe, 2015; Nishioka et al., 2014; Rhodes et al., 2012). Att följa flera 

handledare medför att lärandet för studenten varierar från dag till dag beroende på 

handledarens förmåga till undervisning, samt om handledare och student trivs 

tillsammans (Nishioka et al., 2014). 

Att ta till vara kunskapen från högskolan och stötta handledarna är av vikt. 

Samarbetet mellan alla inblandade parter i utbildningsenheten är avgörande för att ge 

den bästa kliniska utbildningen (Moscato et al., 2007). Utbildningsenheten ska vara 

en lärande miljö för studenter som präglas av yrkesmässig utveckling, samarbete med 

andra studenter, eftertanke, reflektion (Ekebergh & Määttä, 2005). Den sociala 

gemenskapen i gruppen (Wenger, 1998) på utbildningsenheten är av vikt för lärandet. 

 

Teoretisk referensram 

 

David. A Kolb (2015) beskriver lärande som en process där kunskap uppstår genom 

omvandling av erfarenheter. Influerad av John Dewey, Kurt Lewin och Jean Piaget 

utvecklade Kolb ”Experiential Learning”, erfarenhetsbaserat lärande. En grundtanke i 

teorin är att alla individer lär på olika sätt. Lärandet pågår hela livet och sker överallt 

(Kolb, 2015). 

  

Kolb definierar lärande som ”the process whereby knowledge is created through the 

transformation of experience” (Kolb, 2015, s 49). Enligt hans teori har själva den 

konkreta upplevelsen/erfarenheten en central betydelse i lärandeprocessen och teorin 

anknyter också till känslan av det upplevda. Att koppla teori med praktik och praktik 

med teori är något som Kolb därför lägger tonvikt vid. 

Teorin beskrivs utifrån en lärcykel The Experiential Learning Cykle med fyra steg, se 

figur 1, som alla berörs samt tillhörande kunskapsformer och lärstilar. 

 

Lärcykelns första steg handlar om den konkreta upplevelsen/erfarenheten (concrete 

experience) (känna), som i nästa steg är grunden för reflektion och observation 

(reflective observation) (se, lyssna). Därefter sker abstraktion (abstract 
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conceptualization) (tänka, analysera) i form av skapandet av begrepp och teorier i 

tredje steget. Fjärde steget handlar om att pröva, experimentera och handla aktivt 

(active experimentation) (göra, tillämpa) vilket genererar nya erfarenheter och cykeln 

påbörjas igen. Lärande kan börja var som helst i cykeln. (Kolb, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. Kolbs lärcykel med de två motpolerna av lärande, samt kunskapsformer. 

”Structural dimensions underlaying the process of experiential learning and the 

resulting basic knowledge forms” (Kolb, 2015, s 68). 

I lärcykeln beskrivs också två dimensioner, motpoler av lärande, ett spänningsfält där 

gränsdragningen inte är tydlig.  Det handlar om begripande (grasping) och 

ombildning (transforming). 

Begripandet via omedelbart uppfattande samt begripandet via uppnådd förståelse 

beskriver den lodräta axeln och står för hur verklighetens upplevs. Den vågräta axeln 

beskriver sätt att ombilda erfarenheter och ena polen står för klargörande av mening 

och den andra utvidgande tillämpning. Enligt Kolb (2015) uppstår kunskap från dessa 

kombinationer och bildar fyra olika kunskapsformer och lärstilar. 

 

De fyra kunskapsformerna benämns ackommodativ, assimilerande, divergent och 

konvergent kunskap. 
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Ackommodativ kunskap står för rekonstruktion och bildandet av det nya och lärstilen 

kan översättas till prövaren. 

Lärstilen karakteriseras av att via experiment och försök skapa nya erfarenheter. 

Problemlösning sker på ett mer intuitivt sätt och individen arbetar gärna praktiskt. 

Individen har mer tilltro till sin egen och andras erfarenheter än till teori (Kolb, 2015). 

 

Assimilerande kunskap handlar om införliva nytt material i befintliga strukturer 

utifrån reflektivt observerande och abstrakt begreppsbildning. Lärstilen kan översättas 

till förklararen och karakteriseras av att klargöra begrepp, jämföra alternativ och 

utveckla teorier.  Den teoretiska precisionen värderas högre än praktiskt användbarhet 

(Kolb, 2015). 

Divergent kunskap står för konkret upplevande och reflekterande observation och 

kännetecknas av mångfald när det gäller att lösa en uppgift, även perspektivtrikt och 

originellt. Lärstilen översätts till idégivaren och karakteriseras av att den konkreta 

situationen kan ses ur många olika perspektiv och olika förhållanden kan gestaltas.  

Även oväntade lösningar kan frambringas och individen är ofta emotionellt lagd 

(Kolb, 2015). 

 

Konvergent kunskap uppstår genom kombination av abstrakt begreppsbildning och 

aktivt experimenterande med fokus på att finna korrekta lösningar på problem, att det 

finns ett givet svar. Lärstilen översätts till sammanställaren och individen 

karakteriseras av att utifrån ett deduktivt resonerande praktiskt tillämpar kunskapen i 

situationer, helst där det endast finns en giltig lösning (Kolb, 2015). 

 

Kolb menar att individen blandar de olika lärstilarna beroende på lärsituationen, men 

att det oftast finns en favoritlärstil (Kolb, 2015). 

 

Problemformulering 

 

Det saknas kunskap om hur god lärandemiljö i den kliniska vårdverksamheten 

påverkar såväl studenter som handledare samt vad som bidrar i utbildningen av 

kompetenta och självständiga sjuksköterskor. Därför är det angeläget att utforska 

studentens upplevelser av lärandet på en utbildningsenhet i klinisk vårdverksamhet 

för att få förståelse för hur utbildningsenheten svarar mot lärandemålen. 
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Syfte 

 

Syftet var att utforska sjuksköterskestudenters upplevelser av lärandet på en 

utbildningsenhet i klinisk vårdverksamhet 

 

Metod 

 

Design 

 

Studien genomfördes med en beskrivande kvalitativ design med induktiv ansats. 

Kvalitativ forskning karakteriseras av rikt beskriven förståelse om hur något upplevs 

eller skildras hos en individ i sin kontext. Induktiv ansats har sin utgångspunkt i att 

det som observeras framträder utan någon förutbestämd teori eller hypotes. Texten 

och orden får fritt spelrum och analyseras utifrån olika steg (Polit & Beck, 2014).  

Studiens metod var en kvalitativ intervjustudie och den ansågs lämplig eftersom syftet 

var att utforska sjuksköterskestudenters upplevelser av lärandet på en 

utbildningsenhet i klinisk vårdverksamhet. Den kvalitativa intervjun syftar till att 

erhålla beskrivningar av olika fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom 

intervjuer kan en djupare förståelse erhållas utifrån deltagarnas livsvärld och 

innebörden i beskrivningarna kan tolkas (ibid.).  

 

Urval och kontext 

 

Utifrån syftet identifierades två och de enda existerande kliniska utbildningsenheterna 

(KUB) på ett mellanstort sjukhus i västra Sverige att ingå i studien.  

De kliniska utbildningsenheterna hade olika inriktningar, ortopedi respektive 

neurologi.  På båda enheterna utgjorde KUB en av vårdgrupperna med sex till åtta 

patienter. Som bas i KUB fanns fem sjuksköterskor och fem undersköterskor som vid 

tjänstgöring alltid var placerade i KUB och de hade själv valt att vara handledare. Vid 

frånvaro fick övrig personal från vårdavdelning eller resursen vikariera och handleda 

studenter. Vårdmiljön bestod av en expedition och närliggande salar. På expeditionen 

fanns en tavla som åskådliggjorde en översikt över patientsalarna och vilka studenter 

som var knutna till patienterna. 

Huvudhandledaren hade till viss del en administrativ roll med planering av 

studenternas VFU (verksamhetsförlagd utbildning) med bedömningssamtal, reflektion 

och introduktion. I termin två har sjuksköterskestudenterna fem veckors VFU och i 
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termin fyra tio veckors VFU. I termin sex har studenterna fem veckors valbar VFU. 

Sjuksköterskestudenter från termin två, fyra, sex och som hade genomfört sin VFU på 

någon av de kliniska utbildningsenheterna höstterminen 2008 och vårterminen 2009 

tillfrågades. Alla studenter kontaktades, vilket var cirka 20 stycken. Studenterna 

kontaktades om förfrågan om att ingå i studien vid ett tillfälle och kontakt togs via 

student e-post med bifogat informationsbrev. Uppgifter om student e-post och 

studenternas VFU-placeringar erhölls från kombinationstjänst lärare. Totalt nio 

studenter tackade ja till att ingå i studien. Fem av dessa hade genomfört VFU i termin 

fyra och fyra studenter i termin två. Ingen av de tillfrågade studenterna i termin sex 

ville delta i studien. Kontakt togs efter avslutad VFU.  Studenterna som deltog i 

studien var i åldersgruppen 23-36 år och det var åtta kvinnor och en man.   

 

Datainsamling 

 

Intervjuerna ägde rum i januari 2009 (sex stycken) och i juni 2009 (tre stycken). 

Studenterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Samtliga intervjuer ägde 

rum på Högskolan i Halmstad i ett enskilt grupprum. 

Intervjuerna varade i ungefär 45 minuter och ljudinspelades. Initialt hälsade författare 

och student på varandra och information gavs om studiens syfte, bandspelarens 

funktion och det fanns tillfälle för studenten ställa frågor. Intervjun genomfördes 

utifrån målsättningen att skapa god kontakt genom att lyssna, visa förståelse och 

respekt(Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuerna inleddes med inledningsfrågan:  

Kan du beskriva dina upplevelser av lärandet på utbildningsenheten (KUB)?  

Därefter ställdes frågor utifrån områdena; handledarnas sätt att handleda, närvaron av 

andra studenter från vårdutbildningar på utbildningsenheten, hur utbildningsenheten 

svarar upp mot målen, utveckling mot kommande yrkesroll. Varje intervju avslutades 

med att förhöra sig om det var något studenten ville tillägga. 

 

Databearbetning  

Materialet transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys kan både beskriva det 

manifesta och latenta innehållet i texten.  Det manifesta innehållet är det synliga och 

det mest framträdande i materialet, medan det latenta står för den underliggande 

meningen i texten (ibid.).  

Av insamlat material transkriberades fyra av intervjuerna ordagrant, fem avlyssnades 

och anteckningar fördes. Materialet lästes igenom i sin helhet vid flera tillfällen. 

Meningsbärande enheter identifierades såsom ord, meningar och stycken i texten som 
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svarade mot syftet i studien. Samtliga meningsbärande enheter överfördes i en tabell. 

Nästa i steg i bearbetningen innebar att kondensera texten i de meningsbärande 

enheterna, utan att det centrala innehållet föll bort. Det innebar att texten blev kortare 

och mer lätthanterlig.  Tredje steget i bearbetningen av materialet handlade om 

kodning och abstraktion, att sätta en etikett på vad texten stod för.  Koder med 

liknande innehåll sammanfördes till kategorier. En kategori svarar på frågan ”vad” 

och innefattar också underkategorier. En viktig del i analysen enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är att all text relevant mot syftet inte får exkluderas, inte heller vid 

avsaknad av kategori. Text får enligt Graneheim och Lundman (2004) inte heller 

tillhöra flera kategorier. Slutligen formulerades ett tema utifrån det latenta innehållet i 

materialet. Ett tema ska svara på frågan ”hur” och gestalta en tråd av det 

underliggande innehållet. Delar av analysprocessen gestaltas i följande tabell (tabell 

1). 
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Tabell 1. Exempel från analysprocess 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det var jättebra att 

gå helg, man gick 

fyra dagar med 

samma handledare 

och vi hade samma 

patienter. Jag lärde 

mig jättemycket 

då. 

 

Jättebra att gå 

helg, gick fyra 

dagar med samma 

handledare och vi 

hade samma 

patienter. Lärde 

mig jättemycket. 

Att följa samma 

handledare och 

vårda samma 

patienter viktigt 

för lärande. 

Betydelsen av 

kontinuitet 

Varierande 

förutsättningar 

för lärandet 

 Det var ett 

välkomnande 

klimat i KUB, jag 

upplevde det 

positivt att fler som 

var engagerad i en. 

Alla ville veta vem 

man var. Alla var 

måna om att säga 

till när något skulle 

hända och såg till 

att man fick se, alla 

tänkte i banorna 

kring lärtillfällen. 

Välkomnande 

klimat i KUB, fler 

var engagerad i 

en. Alla tänkte i 

banorna kring 

lärtillfällen. 

Välkomnande 

klimat i KUB, 

lärandet i fokus 

Atmosfären i 

KUB 

Studiemiljöns 

förutsättningar 

för lärandet 

Sjuksköterskorna 

och 

undersköterskorna 

sade båda att – jag 

gör på det här 

sättet, men sen får 

du ju göra hur du 

vill, men jag gör på 

det här sättet. 

Sjuksköterskor 

och 

undersköterskor 

-jag gör på det här 

sättet, sen får du 

får göra hur du 

vill. 

Handledarna 

uppmuntrade 

studenterna att 

hitta sitt eget sätt. 

Att hitta sitt sätt Möjligheter 

till att 

utvecklas mot 

kommande 

profession 
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Forskningsetiska överväganden 

 

För att genomföra studien krävs tillstånd från gällande forskningskommitté (World 

Medical Association, 2013). Lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid 

sektionen för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad gav det (diarienummer 90-

2008-791) våren 2008. 

Verksamhetscheferna och avdelningscheferna för respektive utbildningsenhet samt 

studierektorn för sjuksköterskeprogrammet gav också sitt tillstånd till att studien 

genomfördes. 

Inför varje vetenskaplig undersökning har forskaren ett ansvar att göra en bedömning 

av värdet av kunskapen från forskningsresultatet mot eventuella risker mot negativa 

konsekvenser för deltagarna och möjligen tredje person. Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver fyra huvudkrav på forskningen som syftar till skydd av den enskilde 

individen. Dessa krav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Informationskravet har tillgodosetts genom att studenterna kontaktades via e-post med 

bifogat informationsbrev som beskrev studiens bakgrund, syfte samt tillvägagångssätt 

och villkor för deltagarna. Även i samband med intervjun informerades studenterna 

muntligt om informationsbrevets innehåll. Samtyckeskravet betyder att deltagarna har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Skriftligt informerat samtycke 

undertecknades av studenterna före intervjun ägde rum.  Deltagarna informerades om 

att deltagandet var frivilligt och att ett avbrytande av studien kunde ske när som helst 

utan att förklara orsak, trots påskrivet samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att 

forskaren måste hantera uppgifter som framkommer i undersökningen utifrån största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifter måste förvaras skyddat från 

obehöriga. Intervjuerna avidentifierades efter att de hade genomförts. Det inspelade 

materialet förvarades i inlåst skåp, i syfte att skydda materialet för att obehöriga. 

Transkriberat material överfördes till lösenordskyddad dator. Endast författare och 

handledare har haft tillgång till materialet. Nyttjandekravet avser att insamlat material 

endast får användas för forskning. Efter godkännande av föreliggande studie kommer 

all insamlad data destrueras (Vetenskapsrådet, 2002).  

Studiens nytta för studenterna och genomförandet måste överväga riskerna (World 

Medical Association, 2013). Handledningen i kliniska utbildningsenheter har ett annat 

upplägg än traditionell handledning och studiemiljön ser annorlunda ut, därför är det 

av värde att undersöka dem.  Att i förlängningen skapa så goda förutsättningar för 

lärandet som möjligt under VFU är av vikt för den kommande yrkesrollen som 

sjuksköterska. Ett gott lärande under VFU hos den blivande sjuksköterskan kan bidra 

till att mer synliggöra och driva omvårdnaden utifrån patientens behov. 
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Resultat 

 

Studiens syfte var att utforska sjuksköterskestudenters upplevelser av lärandet på en 

utbildningsenhet i klinisk vårdverksamhet. Utifrån syftet framkom följande tema: 

Utbildningsenheten (KUB) upplevdes ha ett tillåtande klimat. Att få träna helheten 

genom ett interprofessionellt och patientcentrerat lärande genererade viktiga 

erfarenheter för lärandet och patientansvar utvecklade studenternas förmåga till 

självständighet, se figur 2. Under analysen framkom fyra skilda kategorier, samtliga 

med subkategorier (figur 2). Varierande förutsättningar för lärandet, bekräftelse på 

lärandet, studiemiljöns förutsättningar för lärandet, möjligheter till att utvecklas mot 

kommande profession. 

 

Figur 2. Tema med kategorier och subkategorier  

 

Varierande förutsättningar för lärandet  

 

Flera handledare 

 

Studenterna beskrev hur det var att följa flera handledare, det kunde bli fyra till sex 

stycken olika sjuksköterskor.  Det kunde upplevas ostrukturerat att följa flera 

handledare, att ingen tog ansvar jämfört med att följa en handledare. Vidare beskrevs 

TEMA 

Utbildningsenheten (KUB) upplevdes ha ett tillåtande klimat. Att  få träna helheten genom 
ett interprofessionellt och patientcentrerat lärande genererade viktiga erfarenheter för 

lärandet och  patientansvar utvecklade studenternas förmåga till självständighet. 

Varierande 
förutsättningar för 

lärandet 

•Flera handledare 
•Betydelsen av 

kontinuitet 
•Handledarnas 

olikheter 
•Handledarnas 

erfarenhet 

Bekräftelse på 
lärandet 

•Lärande dialog 
•Feedback 
•Reflektion 

Studiemiljöns 
förutsättningar  för 

lärandet 

•Atmosfären i KUB 
•Interprofessionellt 

lärande 
•Närvaron av andra  

studenter 

Möjligheter till att 
utvecklas mot 

kommande profession 

•Patientcentrerat 
lärande 

•Att hitta sitt sätt 
•Att ha ögonen på sig 
•Ansvar för eget 

lärande 
•Att tro på sin förmåga 
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att det hade varit mer lämpligt med färre handledare för att få agera mer på egen hand.  

Det framkom att byte av handledare innebar hinder såsom att tid fick läggas på att 

hitta samarbetsformer och lära känna varandra. 

Det var väldigt jobbigt varje gång man gick med en ny handledare 

första gången, då kände inte vi varann och den visste inte vad jag 

kunde. Då gick nästan en hel dag till att hitta samarbetsformer och reda 

ut missförstånd. 

Funkar man inte med en person så läggs så mycket energi på att det ska 

fungera, så det tappas fokus på det som jag är där för att lära mig på 

praktiken. Då kommer det i andra hand, det som jag ska utföra för att 

jag vill så gärna att kemin ska fungera. Man vill ju säkert både som 

handledare och student, ge ett gott intryck och alla människor vill ju 

vara omtyckta så är det.  

Studenterna beskrev också vinster med att följa flera handledare genom att observera 

olika arbetssätt och på så sätt få ett bredare perspektiv. Genom att se olika handledare 

agera vid till exempel patientmöten och i läkemedelsrummet beskrev studenterna som 

viktiga pusselbitar för att skapa sin egen identitet som blivande sjuksköterska.  

 

Betydelsen av kontinuitet 

 

Studenterna beskrev kontinuitet med handledaren som betydelsefullt för lärandet. På 

helgen följde studenterna samma handledare och det gav mycket kvalitet.  

Studenterna menade att handledaren visste var de befann sig i sin lärandeprocess.  Det 

framkom att det var färre studenter på helgen, handledaren och studenten följdes åt 

vilket upplevdes betydelsefullt för lärandet.  En del studenter belyste å andra sidan att 

de ofta hade samma handledare i två-tre pass på vardagar och att det upplevdes som 

tillräcklig kontinuitet för lärandet. Det framkom att vid flera tillfällen inleddes 

handledningen av studenten på ett kvällspass för att sedan fortsätta morgonen därpå 

med samma handledare. 

Det var jättebra att gå helg, man gick fyra dagar med samma 

handledare och vi hade samma patienter. Jag lärde mig jättemycket då. 

Jag hade kunnat tänka mig att gå en helg till just för att man får den 

tiden då och är man själv med så blir det ju att all energi läggs på mig 

då, det låter väldigt egoistiskt men för att man ska lära sig också tycker 

jag. 
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Handledarnas olikheter 

 

Det framkom olikheter mellan handledarna. De hade sina egna metoder, stilar utifrån 

erfarenheter. Studenterna beskrev att till grunden, att följa PM och riktlinjer var 

gemensamt för handledarna, men detaljer såsom till exempel hur en injektion skulle 

iordningställas eller hur läkemedel delades i läkemedelsvagnen var olikt.  Studenterna 

upplevde nervositet när de inte visste handledarnas krav. Det blev också förvirrande 

med olika budskap. 

Handledarna var olika…en sådan där enkel sak som de där små 

medicinkopparna, de har färger. En del kör stenhårt med att de är 

färgkoder, ex. rött till natten och gult till morgonen, så kommer en 

annan handledare som säger strunt i det, ta av dem som det finns flest 

av. 

Några handledare var mer rutinerade, man behövde inte visa vilken 

förpackning man tog tabletter ifrån för de kände igen tabletterna. Men 

med någon annan handledare sa då att ”så får du inte göra, jag måste 

se var du tar tabletter ifrån. Så man visste inte alltid hur man skulle 

göra med den handledaren man gick med och det gjorde mig nervös.  

 

Handledarnas erfarenhet 

 

Studenterna beskrev samspelet som kollegialt med en mer oerfaren sjuksköterska, 

med en mer erfaren sjuksköterska blev samspelet mentor-student. 

Det framkom att handledarna som arbetade på KUB hade olika lång erfarenhet som 

sjuksköterska, från cirka ett år till 20 års erfarenhet. Studenterna upplevde att en 

handledare med lång yrkeserfarenhet ingav mer trygghet, var lugnare och hade mer 

rutin. Samtidigt beskrev studenterna att det var positivt med en handledare som var 

mer oerfaren i sin sjuksköterskeroll, de kunde mötas på en mer jämlik nivå. 

En fördel var…man visste ju att hon hade varit färdig ett år. Då 

kanske jag klarar det här när jag är färdig då, man kan koppla det till 

sin egen situation lite grann. 

Studenterna uttryckte att handledarnas ålder hade betydelse i samspelet mellan 

student och handledare. De yngre handledarna upplevde studenterna som att de ville 

visa vad kunde och de var mycket målmedvetna och de var mer allvarliga i sin 

framtoning. Samtidigt upplevdes det roligt och inspirerande att följa en yngre 

handledare.  
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Jag gick med en handledare som var yngre än mig och det blir precis 

som om man ska bemästra, det blir någon sorts konkurrens. Hon skulle 

bevisa för mig vad hon kunde och då blev det fel. 

Det framkom att KUB skulle vinna på att ha fler erfarna handledare som inte stod på 

sin vakt hela tiden. Studenterna beskrev att handledare som kunde släppa och backa 

lite grann hade betydelse, situationen blev mer avslappnad.  Det framkom att en del 

handledare tillät studenten att agera mer på egen hand medan andra hade mer kontroll.  

Vissa handledare var ju mer…vad ska man säga..de tillät att man 

gjorde mer medan andra ville ha mer kontroll….i början tyckte jag att 

det var ganska jobbigt för då fick jag inte göra speciellt mycket utan 

då fick jag gå bredvid.  

 

Bekräftelse på lärandet 

 

Lärande dialog 

 

Studenterna uttryckte att handledarna hade olika strategier för att stimulera till 

lärande.  Frågor och upprepningar från handledarna upplevdes lärande och hjälpte 

studenterna till att komma in på rätt spår. Det framkom att handledarna uppmuntrade 

studenterna att ställa frågor och inga frågor var dumma.    

Det var en handledare som handledde på ett bra sätt. För varje sak man 

skulle göra så frågade hon såhär- Vad ska du göra nu och då förklarade 

man och sedan frågade hon varför..det var ju inte alltid man kunde 

svara på det, men det fick en att tänka till och man lärde sig mycket. 

Hon gjorde detta på ett lite lättsamt sätt, men allvarligt också, men det 

kändes inte som förhör. Syftet var att jag skulle lära mig. 

 

Feedback 

 

Det framkom att feedback från handledarna ofta gavs direkt efter en lärandesituation. 

Det var vid tillfällen när handledaren och studenten var tillsammans på expeditionen 

som återkoppling gavs. Studenterna beskrev positiv feedback med beröm kunde 

handla om moment där studenten lyckats eller patientmöten som varit betydelsefulla. 

Det framkom också att handledarna var tydliga med att inte bara fokusera på det 

positiva. En del studenter upplevde att det fokuserades mest på det negativa. 
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De var duktiga på att säga till, men samtidigt tyckte jag nästan att de 

var bättre på att fokusera på det negativa, än på det positiva. Så fort 

man gjorde fel, då var de väldigt noga med att berätta. Men om man 

gjorde något bra, så tog de ganska lätt på det. Men själv så kände man 

att ”shiit” det var världens grej för mig. 

Jag satt inne på en rond en gång och läkaren frågade efter en grej som 

inte fanns med i journalen, men jag hade pratat med patienten innan när 

jag tog proverna och då visste jag svaren och kunde svara när han kom 

med frågor. Det fick jag beröm för sedan när jag kom ut, att jag var 

påläst. Det var kul att höra så på direkten. 

 

Reflektion 

 

Studenterna beskrev reflektion som en del av lärandet, det framkom att studenterna 

till stor del reflekterade med varandra om olika situationer. En av anledningarna var 

att stämningen var mer kamratlig och de förstod varandra på ett annat plan. 

Jag upplevde att det var ganska skönt att ha en student som man kunde 

reflektera med, vi är ju ändå på samma nivå 

Jag hade ett tillfälle där det var en anhörig som väntade, satt vak åt sin 

man i livets slutskede, hon hade precis pratat med läkaren om 0 HLR. 

Då hade hon ju en massa grejer som hon ville diskutera runt det där och 

jag kan ju inte svara på det som är läkarens grejer, men å andra sidan 

kan jag lyssna på henne. Det slutade med att vi pratade om allt annat, 

t.ex. katter som vi ägt. Sedan fick jag reda på 2 dagar senare, att hon 

var väldigt tacksam över samtalet vi haft om katter. Jag hade aldrig 

varit i en sådan situation innan, det var ganska känslomässigt. Det var 

en klasskompis som var där när den anhöriga hade varit där och tackat, 

det var hon som berättade det för mig och vi pratade om det. Det var 

rätt skönt. 

Studenterna beskrev att målet från verksamheten var reflektion med handledaren efter 

varje arbetspass, men ibland var det svårt att hinna med. Studenterna beskrev att det 

kunde bli några snabba frågor på expeditionen om hur dagen hade varit. 

Studenterna hade dagböcker som användes flitigt som verktyg för reflektion, vilket 

upplevdes positivt. Det framkom att dagböckerna lästes av handledare och 

huvudhandledaren som kunde ge respons. 



 

 18 

Målet var att vi skulle ha reflektion efter varje arbetspass, men så blev 

det inte alltid. Speciellt om det var kväll och man var trött, man ville då 

bara hem och sova…..om man haft en jobbig dag liksom och oftast 

kunde jag känna liksom att man kanske inte ville…i och med att dom var 

så stressade…när man satt vid datorerna så frågade de lite snabbt- hur 

tyckte du det var idag då? 

Jag hade önskat mer avstämningar, samtal, typ som reflektion, att det 

finns tid avsatt för det. Vi hade ju dagboken, men det är nog bättre att 

både individuellt och i grupp att kunna få sitta ner och ha reflektion. 

Studenterna belyste en annan aspekt med att byta handledare, att det genererar 

tillfällen för reflektion. När student och handledare inte hade träffats på ett tag blev 

det samtal kring vad som hänt sedan sist de träffades och de fick återkoppling. 

Det är något som jag tänkt på, det har blivit mycket reflektion, just det 

här att vad har jag fått göra sedan sist vi träffades, då har man pratat 

om det och då handledaren flikat in med grejer, här kan man tänka på 

att göra sådana här saker, det ges mycket möjligheter till reflektioner.  

 

Studiemiljöns förutsättningar för lärandet  

 

Atmosfären i KUB  

 

Det framkom att det var totalt cirka sex-sju patienter i KUB och det kändes tryggt och 

lagom många att greppa för studenterna. Vidare beskrev studenterna att de kände sig 

välkomna och att handledarna var engagerade och intresserade av dem. Det framkom 

att handledarna var tillfrågade om att handleda studenter och att det hade ett intresse 

för undervisning.  Studenterna ansåg att en av de viktigaste faktorerna i handledning 

var viljan att lära till någon annan.  De framkom att på vårdavdelningen var det KUB 

och de andra, personalen höll ihop och studenterna kände att det var en särskild grupp 

som brydde sig extra mycket om dem. Det ansågs att KUB kunde med fördel fungera 

som en bra första VFU-plats. 

Det var ett välkomnande klimat i kuben, jag upplevde det positivt att fler 

som var engagerad i en. Alla ville veta vem man var. Alla var måna om 

att säga till när något skulle hända och såg till att man fick se, alla 

tänkte i banorna kring lärtillfällen. 
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 Jag tycker att det var ganska bra att vara i KUB, speciellt första 

praktiken och inte har någon erfarenhet. Då blir man lite lugnare, man 

lär verkligen känna de patienterna som är i KUB, man blir trygg. 

 Man blir trygg i KUB miljö, det var fyra rum, två enkelsalar, ett 

dubbelrum och en tresal. Man blir ganska trygg i det och hade ganska 

bra koll till slut. 

 

Interprofessionellt lärande 

 

Studenterna beskrev olika lärsituationer som involverade andra yrkeskategorier såsom 

undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det framkom att 

undersköterskorna hade en viktig roll med studenterna i omvårdnaden av patienterna 

och delegering fick tränas. Att delegera till undersköterskorna upplevdes svårt 

framförallt i början av VFU. Att hinna med basal omvårdnad, läkemedel samt 

förberedelse till rond upplevdes omöjligt och studenterna kände sig stressade, ”..man 

har ju inte hundramiljoner armar”. En del studenter upplevde att undersköterskorna 

förväntade sig att studenterna skulle utföra hela omvårdnaden av patienterna på 

morgonen, medan andra studenter upplevde att de fick tillräckligt stöd från 

undersköterskorna. 

Det var svårt att delegera basala saker till undersköterskorna, men då 

blev det istället att man sprang och sprang och sedan hann man inte 

med sina sjuksköterskespecifika uppgifter. 

I och med att man skulle sköta allt med de här patienterna så blev det så 

att undersköterskorna gick där och inte hade något att göra, men man 

kan ju inte sköta allt, det är en omöjlighet. Där blev det mycket med 

detta med delegeringar. Det var perfekt, tack för din hjälp. 

Det var jättejobbigt att delegera speciellt i början.  Jag vet ju att det är 

en del av rollen som jag kommer att ha sedan, så jag måste ju öva på 

det och fick beröm för det i slutet. Dom tyckte att jag hade lärt mig att 

göra det. 

Det framkom att arbetsterapeuter och sjukgymnaster var väl insatta i KUB grundtanke 

och studenterna beskrev flera situationer viktiga för lärandet.  Studenterna beskrev att 

vid gemensamma interventioner med patienterna undervisade 

sjukgymnaster/arbetsterapeuter och det fanns ett ömsidigt kunskapsutbyte. 

Studenterna belyste att patientcentrerat lärande bidrog till att sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter involverade studenterna i vården med patienterna.  Det framkom att 
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på expeditionen fanns uppgifter om vilka studenter som hade ansvar för de olika 

patienterna och sjukgymnast/arbetsterapeut tog direkt kontakt med studenterna vid 

frågor om patienterna.  

Sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna hade vi ett gott samarbete 

med, de var ju helt med på noterna att det här var en KUB och kom de 

in på expeditionen, så såg de direkt på tavlan att de patienterna tillhör 

den och den studenten. Istället för att gå till sjuksköterskan som hade 

huvudansvaret så kom de till mig istället och frågade. 

Studenterna beskrev ronden som central i samspelet med läkarna. Det framkom att 

studenterna successivt blev mer självständiga och fick ronda själva. Studenterna 

uttryckte att det fanns en viss respekt för läkarna och att det var svårt att ha en lättsam 

stämning. Studenterna upplevde att de flesta läkarna gav studenterna lite extra tid och 

lät dem träna på att ronda självständigt. 

Det framkom att läkarna undervisade och förklarade för studenterna och det hade stor 

betydelse för lärandet.   

Vi fick ronda. Det var verkligen bra, det här är min patient och jag ska 

ha koll liksom. Det gick faktiskt bra, det gick bättre i slutet. I början 

visste man inte vad man skulle säga, i början stakade man sig-

peeeetrochantäääär…man visste knappt vad man sade. 

De flesta läkare var snälla, förstod att man var ny och så här, att det 

tog lite längre tid. En läkare låtsades som om han inte visste något om 

patienten för att jag skulle få prova på det på riktigt. Det var lärorikt, 

men oj så mycket det är som man ska ha koll på som man inte känt 

innan. 

 

Närvaron av andra studenter 

 

Studenterna belyste flera situationer om interaktionen studenter sinsemellan och hur 

det påverkade lärandet.  Det framkom att närvaron av andra studenter var det så gott 

som dagligen och ibland kunde det upplevas för trångt i KUB, att lärsituationerna var 

för få och att det blev konkurrens om vem som fick vara med. 

Ibland blev det att några studenter sa- det tar jag – det gör jag och var 

man då inte så framåt så stod man tillbaka. 

Vi hade ett fall då en patient gick bort och jag ville vara med och göra 

iordning patienten och jag hade frågat den undersköterskan och gav 
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tillåtelse till detta. Men då hade jag en annan konkurrent som var lite 

vassare och då vek jag mig. Då förlorade jag den chansen. 

Vi är tre stycken studenter på samma avdelning men man vill ju 

jättegärna göra saker och samtidigt vill man ju inte vara den som gick 

och tog alla. En femoralisblockad, det är ju ändå en grej man vill 

gärna vara med och assistera och se liksom, men vi var ju tre stycken.  

Det blir ju lite tävling. 

Det framkom att på helgen var studenterna ensamma med handledaren och tempot var 

lugnare. Det var skönt att vara ensam som student utan någon konkurrens från någon 

annan. 

När jag jobbade helg så var det helt klart mycket bättre, för då var jag 

ensam och jag kunde fråga, det var mycket lugnare, vi gjorde hur 

mycket som helst, men det var i ett lugnare tempo. 

När studenter från andra terminer på sjuksköterskeprogrammet hade sin VFU 

samtidigt på KUB upplevde studenterna att de kunde hamna i bakgrunden. 

Framförallt när en student från termin sex hade sin VFU samtidigt, upplevde 

studenterna i termin två och fyra att det fokuserades mer från handledarnas sida på 

studenten som gick sista terminen. 

Nu när vi var termin två och termin sex på kuben samtidigt så blir det 

ett väldigt stort glapp. Termin sex studenten är nästan jämsides med 

dom som jobbar på avdelning och vi i termin två har nästan aldrig 

varit ute på praktik. Om man inte är väldigt pushig av sig själv så blir 

det att man hamnar lite vid sidan av. Det blir mer fokus på termin sex 

för dom är snart färdiga. 

Att studenter från olika terminer började VFU vid olika veckor upplevdes positivt av 

studenterna. Det framkom att vissa veckor var det färre studenter och moment med 

patienterna kunde tränas utan konkurrens. 

Det var bra att vi var färre studenter de första veckorna, så vi kunde 

öva basal omvårdnad och tekniska moment. Sedan när termin två 

studenterna kom så kunde vi mer träna på samordning. 

Studenterna beskrev också situationer när handledaren hade två studenter att handleda 

samtidigt, det upplevdes negativt för lärandet och studenterna kände också stress över 

hur handledaren skulle hinna med dem båda. 
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Nackdelen var att vi var för många studenter, så kunde man vara två 

sjuksköterskestudenter med en sjuksköterska och då var det svårt för 

den sjuksköterskan att prioritera och hålla båda underhållna och då 

gick man lite som en svans och då lär man sig ingenting känner jag. 

Studenterna belyste också vinsterna med närvaron av andra studenter. Det framkom 

att de kunde ge varandra stöd i olika situationer och ställa frågor.   

Det positiva var att ha någon annan student som man visste kunde lika 

mycket, och prata med om man var osäker. Om man tyckte att man 

ställde så här dumma frågor, då kunde man ju alltid gå till sin kompis 

och fråga. 

Det var bra att de andra studenterna var med på ronden, för då fick 

man se hur de gjorde. 

Det kändes tryggt att vi var fler studenter. I vissa situationer kunde vi 

bolla med varandra till exempel; Hur tänker du här? Varför gör du så? 

Studenterna beskrev stämningen i studentgruppen som för det mesta positiv, det var 

ett tillåtande klimat och de befann sig på samma nivå. 

Det blir på en annan nivå när man är bara studenter i en grupp. Det är 

lite mer avslappnat, man vågar göra fel på ett annat sätt, utan att 

känna….aj då och känna sig usel. Det kunde lika gärna hänt en annan 

student. 

Man pratade jättemycket med kompisar och det var en väldigt stor 

fördel, absolut och där fick man väldigt mycket feedback och man kunde 

ventilera. 

 

Möjligheter till att utvecklas mot kommande profession 

 

Patientcentrerat lärande 

 

Studenterna beskrev hur det var att fokusera på ett fåtal patienter och träna på att 

ansvara för egna patienter.  Det upplevdes mycket positivt att få träna helheten, att 

följa patienten från till exempel inskrivning till utskrivning.  
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KUB utvecklar helhetsbilden. Man får jobba med allt från basal 

omvårdnad till social planering. Man får ju alla delar, det är ju bra att 

man börjar med en patient, får då kan man verkligen koncentrera sig på 

den. 

På en vanlig avdelning blir det ofta så att man följer sin handledare till 

alla patienter som den har hand om och kan det bli lite för mycket. Det 

är bättre att koncentrera sig på en-två-tre patienter och följa hela 

förloppet från att de kom till att de skrevs ut. Det känns väldigt bra att 

man får alla bitar, ankomstsamtal, förberedelse för operation och så. 

Det framkom att handledarna var duktiga på att fördela patienterna så att det blev 

variation för studenterna. 

Jag tyckte att de var ganska duktiga på att bredda, så att man inte bara 

hade sådana patienter som kunde gå upp och göra allting själva. Jag 

behövde ju träna på allt. 

Studenterna beskrev patientansvar som nyttigt att träna, men ansvaret kunde också 

upplevas för stort. Studenterna uttryckte att det ställde krav på förmåga att planera 

och prioritera. Studenterna skulle börja ansvara för en patient och sedan öka 

successivt.  

När man skulle ha då en tre-fyra patienter och man skulle göra både 

undersköterskans och sjuksköterskans arbete, det blev för mycket, då 

menade de på att jag måste lära mig att delegera och planera och 

lägga upp arbetet 

 

Att hitta sitt sätt 

Att hitta sitt sätt var något som framkom vid intervjuerna med studenterna. Det 

handlade om att se handledarna, samt övriga yrkeskategorier agera i sin profession.  

Det framkom att flera handledare berättade hur det gick till väga vid moment och 

uppmuntrade studenten att hitta sitt sätt.   

Sjuksköterskorna och undersköterskorna sade båda att-jag gör på det 

här sättet, men sen får du ju göra hur du vill, men jag gör på det här 

sättet. 
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Man tar åt sig lite och varje eller man tar det som man tycker är bra 

och sen bygger på sin erfarenhet. 

Bättre att träffa olika sorters handledare och se olika arbetssätt än att 

bara gå efter ett. Risken är att lärandet blir statiskt, att man inte 

utvecklas. Du får liksom hitta ditt sätt att utföra momenten. 

 

Att ha ögonen på sig 

 

Studenterna belyste vikten av att kunna arbeta och samtidigt vara iakttagen, det 

ansågs värdefullt inför den kommande yrkesrollen. Dock framkom att det kunde 

upplevas som ett störande moment att handledaren närvarade vid patientsituationer.  

Studenterna kunde känna sig mer hämmade i sitt agerande med handledarens närvaro.  

Det framkom att studenterna var mycket medvetna om att handledarna var ytterst 

ansvariga för patienterna och att närvaron vid olika moment var nödvändig.   

Studentrollen i sig beskrevs som stressande, kraven på prestation och att vara i en 

bedömningssituation var påfrestande för studenterna. Ibland kunde det upplevas att 

handledarna nästan forcerade och pushade studenterna till att göra för många saker 

och det upplevdes pressande. 

Man måste kunna arbeta samtidigt som man har ett vakande öga på 

sig också. Dels har du om det inte är handledaren så är det kanske en 

patient som kollar exakt vad du gör för någonting. Den kanske redan 

vet vad som ska hända, för den har gjort det här många gånger. Eller 

är det anhöriga som kanske vet. Det kan vara rätt bra att ha någon 

som bevakar. 

 

Det var ett högt tempo och i och med att man ska försöka lära sig 

någonting också, man känner hela tiden att man ska prestera, man har 

ögonen på sig. Att man måste vara alert och duktig, de var på oss hela 

tiden- men kom igen nu. 

 

Ansvar för eget lärande 

 

Studenterna belyste ansvaret för eget lärande. Studenterna ställde frågor, antecknade 

och framförallt på ronden krävdes att studenterna var aktiva. De fick insikt i att de 

inte alltid behöver fråga om allt utan kan ta reda på saker själva.  Det framkom att 

KUB som grupp ställde ganska stora krav på studenterna, att det fungerar mer som en 
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arbetsplats. Studenterna beskrev att de måste motivera sina kunskaper och våga stå på 

sig och inte vara för tillbakadragna utan ta för sig.  

Allt ligger på en själv lite, det här med vad man vill göra med sin 

praktik, kände jag. Därför var jag väldigt så att jag frågade mycket och 

skrev upp läkemedel som var vanliga på vår avdelning, gick hem och 

läste i FASS och sådär. 

Jag fick insikt i att jag som student inte behöver fråga om allt utan kan 

ta reda på saker på egen hand. 

 

Det vill till att ställa frågor på ronden, hade man satt sig i ett hörn tyst, 

då hade alla struntat i mig. Jag måste ju visa att jag vill lära mig. Om 

jag inte frågar kan de heller inte veta att jag inte kan. 

 

Att tro på sin förmåga  

 

Studenterna beskrev situationer som stärkande och utvecklande mot sin kommande 

yrkesroll.  Det framkom att en del handledare fick studenterna att växa, vilket gav ett 

ökat självförtroende och de vågade agera mer.  Över tid som studenterna blev mer 

självständiga upplevdes ett ökat ansvar. Studenterna beskrev att träna patientansvar 

innebar att de fick skärpa sig och testa sina kunskaper.  Det framkom att i samspelet 

med handledarna återkom behovet av stöd och backup för att komma framåt i sin 

lärandeprocess. 

Om jag hade fått det ansvaret i början så hade jag sagt – Nej det gör 

jag inte, det vågar jag inte, men i slutet och i och med att de tror på en 

så mycket. 

I början de första gångerna som jag skulle ronda själv så var 

handledaren väldigt aktiv, fyllde i om det var något som jag hade tappat 

bort. Jag kände väldigt mycket att jag kunde vända mig till henne. Allt 

eftersom blev jag mer självständig. 

Vi fick överlämna rapport och det gick jättebra, vi fick jättemycket stöd 

av vår handledare. Om vi glömde någonting så påminde hon mig. 

Studenterna belyste situationer med andra yrkeskategorier som betydelsefulla.  Det 

handlade om att studenterna skulle känna trygghet i situationen.  Att andra 

yrkeskategorier var insatta KUB tankesätt var betydelsefullt för studentens lärande.  



 

 26 

Det framkom att faktorer som tillåtande klimat, att räknas in i gänget, att få ansvara 

för patienter, upplevdes positivt. 

På KUB hade vi en läkare dagtid, så det var ju nästan alltid han. Så då 

fick jag jättebra förtroende för honom. Han var insatt i det här med 

KUB och hjälpte en och ingen fråga man ställde var dum. Man vågade 

fråga, handledaren var med som stöd. 

Arbetsterapeut och sjukgymnasterna bad till och med att få prata med 

oss studenter, och när det ringde till avdelningen bad de att få prata 

med oss studenter direkt om patienterna. Det kändes väldigt bra för då 

kändes det som om man var med i det hela. 

Studenterna som grupp beskrev att de stöttade och pushade varandra till att tro på sig 

själv. Genom beröm och feedback blev studenterna stärkta av varandra.  

Vi studenter var ganska duktiga på att ge varandra beröm. Till 

exempel - Jag tyckte du var jätteduktig på att ronda, verkligen det 

skötte du bra- Åh tack, tänkte man då, det betydde jättemycket. 

Studenterna beskrev betydelsen av att vara synlig som student, att kunskaperna 

värderades En del studenter beskrev att det fanns utrymme att ifrågasätta och komma 

med egna kunskaper. Dock poängterade en del studenter att i början av VFU vågade 

man inte kritisera eller ifrågasätta utan anpassade sig. 

I KUB fanns stort utrymme att ifrågasätta och komma med egna 

kunskaper, man blev tagen på allvar. Om man hade någon tanke om 

vad det var med en patient, då var min tanke lika mycket värd som 

ordinarie. 

 Efter att ha varit i KUB under VFU sammantaget, framhölls att studenter har mycket 

att bidra med i vården. Studenterna beskrev att de har fått en positiv inställning till att 

själva vara handledare i framtiden. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

 

Begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet används för att bedöma 

tillförlitligheten inom kvalitativa studier (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Trovärdigheten i föreliggande studie stärks genom att valet av kvalitativ ansats 

bedömdes lämpligt utifrån syftet att utforska sjuksköterskestudenters lärande. 

Kvalitativ forskning handlar om människors upplevelser eller erfarenheter kring något 

i en kontext och syftet är att upptäcka mening utifrån den upplevda verkligheten, inte 

generalisera till en population (Polit och Beck, 2014). 

Urvalet var till viss del ändamålsenlig (purposive) genom att sjuksköterskestudenter 

som hade avslutat sin VFU i termin två, fyra eller sex på en KUB förväntades kunna 

ge den bästa information till studien (Polit & Beck, 2014) vilket stärker 

trovärdigheten. Ingen av de tillfrågade studenterna i termin sex valde att ingå i 

studien, vilket bidrog till att urvalet blev begränsat och variationen inte blev optimal 

för studien. Vidare hade det varit intressant att fånga in fler bakgrundsvariabler såsom 

tidigare vårderfarenheter hos studenterna.  Det var relativt jämnt antal studenter från 

termin två och fyra vilket kan betyda att upplevelser av lärandet vid olika tidpunkter i 

sjuksköterskeutbildningen kan täckas in. Det var god spridning på studenternas ålder 

och en manlig student deltog, vilket innebar att genus och olika ålderspann fanns 

representerat i studien, dock genus i mindre omfattning. 

 

Datainsamlingen via intervjuer motiverades av att den kvalitativa forskningsintervjun 

syftar till att få ta del av den intervjuades synvinkel på världen och på så sätt få en 

djupare förståelse (Kvale & Brinkman, 2014).  Samtliga intervjuer ägde rum på 

aktuell högskola och studenterna valde intervjuplats.  Dock hade det kanske varit mer 

lämpligt med en neutral intervjuplats utifrån att det fanns en koppling mellan 

författaren och högskolans lärare. Tillförlitligheten i föreliggande stärks genom att 

intervjun genomfördes i ett avskilt rum och inga anteckningar fördes under intervjun 

för att minska störningsmoment. Själva intervjun med studenten bestod enbart av 

konversation, inga anteckningar fördes för att situationen skulle bli så avslappnad och 

naturlig som möjligt. Att minska störningsmoment för informanten är av vikt för att 

resultaten ska bli tillförlitliga (Forsman, 1997). Tidpunkten för intervjun ansågs 

lämplig, att studenterna hunnit avsluta sin VFU och att intervjun i sig inte hade någon 

påverkan för studenterna under pågående VFU-studier. 

 

Som stöd under intervjun användes en intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2014). Då 

det var svårt att få deltagare till studien genomfördes ingen särskild provintervju som 

testade av frågorna och det kan ses som en svaghet i studien. Intervjuguiden kunde 

också ha kompletterats med frågor kring samarbetet mellan KUB och högskola i 
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relation till lärandet, då många av de internationella studierna framhöll den aspekten i 

sitt resultat. 

 Intervjuerna varade i cirka 45 minuter, tiden disponerades genom att beröra ämnen i 

intervjuguiden vid flera tillfällen. Författaren kunde förvissa sig om att resonemanget 

var uppfattat korrekt genom återupprepningar. Studenterna uppmanades att tala fritt 

kring ämnet (Polit & Beck, 2014). Alla människor har en sårbarhet (Kvale & 

Brinkmann, 2014) och studenter upplever ofta krav på prestation och stress under sin 

utbildning (Kleiveland, 2015) vilket beaktades under intervjuerna genom ett öppet 

och ödmjukt förhållningssätt (Kvale & Brinkman, 2014). Om frågor och funderingar 

skulle uppstå efter intervjun ombads studenterna att ta kontakt med författaren. 

Det fanns ingen direkt beroendeställning till studenterna som ingick i studien, varken 

på ett personligt eller professionellt plan. Författaren tjänstgjorde vid annan ort och 

kände inte till det aktuella sjukhuset, huvudhandledare eller handledarna. Författaren 

kände dock till lärarna på högskolan eftersom författaren tjänstgjorde som 

kombinationstjänst sjuksköterska, men på annan ort. Intervjuerna transkriberades kort 

efter intervjutillfällena av intervjuaren själv, vilket kan ses som en styrka genom 

igenkännande och analysen påbörjas redan utifrån de sagda orden (Kvale & Brinkman 

2014). 

Antalet intervjuer rekommenderas till 10-15 för att resultatet ska vara överförbart, 

dock framhålls att det inte är antalet intervjuer som avgör hur trovärdigt resultatet är, 

utan kvaliteten i intervjuerna har desto större betydelse (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det var svårt att få deltagare till den här studien och materialet från de nio 

intervjuerna ansågs tillräckligt mot bakgrund av syftet. 

 

Trovärdigheten i föreliggande studie stärks genom att handledaren var delaktig vid 

samtliga steg i analysen, från transkriberat råmaterial till meningsbärande enheter, 

koder, kategorier och teman. Råmaterialet var rikt innehållsmässigt och den stora 

mängden data innebar till viss del svårigheter att hantera, då försiktighet med att 

utesluta text ska iakttas (Graneheim & Lundman, 2004). Under analysen framkom 

skillnader och likheter mellan kategorierna och resultatet stärktes av textnära citat i 

resultatet. 

Det fanns en förförståelse inom ämnet hos författaren som har implementerat KUB på 

sin arbetsplats och haft uppdrag som huvudhandledare samt handlett studenter i 

vardagen.  Kvalitativ innehållsanalys har sin ståndpunkt utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning att text kan ha flera betydelser och att det alltid 

existerar en viss grad av tolkning i förhållandet till texten. Författaren var medveten 

om sin förförståelse inom ämnet och försökte studien igenom vara så objektiv som 

möjligt, men resultatet har sannolikt präglats av författarens förförståelse.  Författaren 

hade positiva erfarenheter från KUB ur handledarens perspektiv, men strävade efter 

att också vara öppen för eventuella brister vilket ökar pålitligheten i föreliggande 

studie. 

Intervjutekniken hos författaren kan möjligtvis påverkat pålitligheten i resultatet och 
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bristande erfarenhet kan ses som en svaghet. Under analysen noterades att fler 

följdfrågor kunde ställts och ibland fanns det inget svar på frågan i sammanhanget. 

Analysen hade ett långsamt förlopp vilket innebar att författaren satte sig åter in i 

studien vid flera tillfällen. Detta medförde risken att detaljer glömts, samtidigt kan 

viss reflektion och mognad hos författaren över tid bidragit till en djupare analys än 

den annars skulle fått, vilket kan ha ökat pålitligheten i föreliggande studie. 

 

Fyra intervjuer transkriberades ordagrant och fem intervjuer lyssnades igenom under 

förande av anteckningar. Detta motiverades av att intervjuerna hade ett liknande 

innehåll och täckte väl in mot syftet. Att inte samtliga intervjuer transkriberades 

ordagrant antas därför inte ha påverkat resultatet. 

En kvalitativ forskningstudie syftar till överförbarhet och inte till generalisering, 

därför kan resultatet bara till viss del appliceras i liknande utbildning och 

sammanhang (Polit & Beck, 2014). Läsaren får avgöra om resultatet är överförbart till 

en annan kontext med hjälp av en väl beskriven kontext, urval datainsamling och 

dataanalys av studien (Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarheten beror också 

på om resultatet är rikt och omfattande med textnära citat. Kliniska utbildningsenheter 

för sjuksköterskestudenter ser väldigt olika ut både i Sverige och internationellt. Det 

skapar svårigheter att jämföra resultat mellan olika studier. Resultaten i denna studie 

bekräftar vad som tidigare är beskrivet i litteraturen vilket ges exempel på i 

resultatdiskussionen nedan. Intervjuerna genomfördes 2009 och i nuläget har 

studenterna VFU i termin två, fyra och sex vilket stärker överförbarheten. 

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att utforska sjuksköterskestudenters upplevelser av lärandet på en 

utbildningsenhet i klinisk vårdverksamhet.  Det framkom fyra skilda kategorier, 

samtliga med underkategorier; Varierande förutsättningar för lärandet, bekräftelse på 

lärandet, studiemiljöns förutsättningar för lärandet och möjligheter till att utvecklas 

mot kommande profession. Utifrån studenternas upplevelser framkom följande tema:  

Utbildningsenheten (KUB) upplevdes ha ett tillåtande klimat. Att få träna helheten 

genom ett interprofessionellt och patientcentrerat lärande genererade viktiga 

erfarenheter för lärandet och patientansvar utvecklade studenternas förmåga till 

självständighet. 
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Varierande förutsättningar för lärandet 

 

I resultatet belyste studenterna olika aspekter som berörde handledare. Att följa flera 

handledare upplevdes både positivt och negativt för lärandet.  Likt Ekeberg och 

Määttäs studie (2005) framhölls att svaga och osäkra studenter var i behov att upprätta 

en trygg relation och att följa flera handledare var inte gynnsamt för dem.  Det var 

högst individuellt om studenterna trivdes med att följa flera olika handledare.  

Studenterna uttryckte en press att hinna med allt under sin VFU och det kunde 

upplevas tidskrävande att hitta samarbetsformer med handledaren och att lära känna 

varandra. I föreliggande studie framkom att studenterna upplevde 

studenthandledningen i KUB ostrukturerad och att ingen tog ansvar när många 

handledare involverades. Det stärks av Mogensen et al. (2010) som menar att ett delat 

handledningsansvar medför risk att ingen tar ansvar. I många utbildningsenheter 

internationellt och bland annat i Rhodes et al. (2012) studie har studenterna fler 

handledare vid traditionell handledning, men i utbildningsenheten är studenten 

kopplad till en och samma handledare vilket upplevdes bättre av studenterna. De kom 

in i miljön fortare och praktiska färdigheter kunde utvärderas tidigare vilket 

genererade ett ökat patientansvar. I Clayes et al. (2015) studie förespråkas också en 

och samma handledare och signifikans var tydligt utifrån studenternas 

lärandeprestation. Houghton et al. (2012) belyser aspekten att student-handledare 

skapar en relation och förtroende som håller lärandeprocessen vid liv. 

 

I föreliggande studie lyfte studenterna kontinuitet mellan handledare och student som 

exempelvis skedde på helgpassen, som något positivt.  

Studenterna såg också fördelar med att följa olika handledare. I Ekebergh och Määttäs 

(2005) studie framkom att följa flera handledare gav studenterna olika förebilder, 

vilket kan stimulera lärandet.  Att följa bara en handledare har visat sig skapa för 

starka band och självständigheten kan hindras (Mogensen et al., 2010). Viss 

kontinuitet med handledare kan vara av vikt, en medelväg med att följa samma 

handledare i en till två veckor kunde möjligtvis ökat tryggheten för studenterna och 

fokus på lärandet hade varit centralt efter att student och handledare lärt känna 

varandra.  

Handledarnas erfarenhet framkom under intervjuerna med studenterna.  Lång 

yrkeserfarenhet är inte per automatik synonymt med kunskap (Pilhammar, 2011).  

Mogensen et al. (2011) beskriver tre faktorer som bör var grunden för handledare: 

erfarenhet, intresse och pedagogisk fortbildning. Det framgår att även oerfarna 

sjuksköterskor är handledare och fördelen är att de har utbildningen färskt i minnet 

och ofta är intresserade av handledning (Mogensen et al., 2011).  I föreliggande studie 

framkom att studenterna upplevde de mer erfarna sjuksköterskorna som lugna och 

rutinerade, de yngre kunde studenterna däremot möta på en mer jämlik nivå.  Viljan 

och intresset ansågs som en av de viktigaste faktorerna för handledning i denna 
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studie.  En jämn fördelning av sjuksköterskor med olika erfarenhet, samt ett intresse 

och pedagogisk utbildning inom handledning torde vara det optimala för lärandet.  

 

Utifrån Kolbs lärstilar (2015) är det högst individuellt hur studenterna lär sig utifrån 

individen själv och hur situationen gestaltas. En medvetenhet hos handledarna om 

studenternas olika lärstilar utifrån Kolbs perspektiv kan säkert minska missförstånd 

och effektivisera lärandet. Lärandet sker livet igenom och således för de handledande 

sjuksköterskorna också. Likt studenterna har handledarna också olika lärstilar. En del 

är säkert mer prövare, andra reflekterar hellre vilket kan bli tydligt genom 

handledarnas olika strategier för handledning. Det påverkar sannolikt bemötandet av 

studenter. Studenterna är olika, en reflekterande person känner sig nog pushad av en 

handledare som är en prövare. Ovanstående resonemang motiverar vikten av 

pedagogisk utbildning inom handledning. Det behövs förståelse för att 

lärandeprocessen ser olika ut hos olika människor. 

 

Bekräftelse på lärandet 

 

Studenterna beskrev strategier för lärandet i KUB. Kommunikationen mellan 

handledare och student var viktigt för lärandet. Det handlade om vilka frågor som 

ställdes och vilka svar som gavs.  Frågor som innehöll: vad, hur och varför, bidrog till 

lärandet. Liknande dialoger framkom i Nishiokas et al. (2014) och Eskilsson et al. 

(2014) studier som viktigt för lärandet. Severinsson (2013) framhåller att det är 

dialogen som grundar handledningen och att det är till handledarens ansvar att ställa 

frågor i syfte att få svar för att möjliggöra förståelse och begripande av situationen.  

Studenterna belyste situationer kring reflektion.  Det framkom att ambitionen från 

KUB var att reflektion tillsammans med handledare skulle ske efter varje arbetspass, 

men stress och tidsbrist medförde att reflektion ofta uteblev. Ibland fick dagboken 

ersätta reflektion med handledaren. Till stor del reflekterade studenterna med 

varandra, de upplevde att de befann sig på samma nivå.  Andra studier beskriver 

liknande fenomen, att studenterna är viktiga för varandra när det gäller att reflektera 

och dela erfarenheter (Eskilsson et al.,2014; Rhodes et al. 2012;  Wotton & Gonda, 

2004). 

Enligt Pilhammar (2011) och Kolb (2015) är det  av vikt att det ges möjlighet till 

reflektion över det erfarna. En del reflektioner kan innehålla svåra frågeställningar till 

exempel etiska aspekter som kräver handledarens erfarenhet för att spegla 

(Pilhammar, 2011). Vid avsaknad av reflektion med handledare finns risk att 

reflektionen inte når tillräcklig mening (ibid.). I föreliggande studie framkom att 

reflektion studenter emellan förekom till stor del. Det kan finnas en risk när reflektion 

sker utan handledarens perspektiv, att viktiga kunskapsgenererande delar faller bort. 
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Dock framkom i föreliggande studie att reflektion ägde rum när handledare och 

student möttes efter uppehåll i handledningen. Studenten berättade om olika 

lärtillfällen och handledaren gav inputs. 

 

Studiemiljöns förutsättningar för lärandet 

 

Det mest gemensamma resultatet för studier om KUB i Sverige och internationellt är 

den välkomnande miljön.  Det mest påfallande i dessa studier var att studenterna 

kände att handledarna uttryckte glädje över studenternas närvaro och vilja till att 

handleda studenter.  Det framkom att studenterna upplevde delaktighet i teamet, 

positivt bemötande och respekt för dem som individer . Andra viktiga faktorer som 

bidrog till en trivsam och välkomnande miljö var ett tillåtande klimat med möjlighet 

till att ställa frågor (Eskilsson et al.,2014; Nishioka et al., 2014; Moscato et al., 2007; 

Ranse & Grealish, 2007;Rhodes et al., 2012; Saxton, Warmblod, Mahley, Reberry & 

McNeece, 2015).  I föreliggande studie beskrev studenterna att de kände sig 

välkomna, att handledarna var engagerade och intresserade. KUB var en särskild 

vårdgrupp på avdelningen med stor omsorg om studenterna. Mogensen et al. (2010) 

beskriver tillhörigheten i arbetsgruppen som något studenter strävar efter, att känna 

trygghet, skapar grund för lärande.  I en del fall blir lärandet underordnat strävan till 

bekräftelse i arbetsgruppen (Mogensen et al., 2010).  I Eskilssons avhandling (2016) 

beskrivs vikten av en tillåtande trygg miljö, vilket genererar mod att gå vidare i sin 

lärandeprocess. I föreliggande studie beskrivs atmosfären i KUB utifrån en upplevelse 

av trygghet.  Studenterna upplevde trygghet i lokaler samt med patienterna som 

vistades på KUB.  

Interprofessionellt arbetssätt handlar om vikten av samarbete mellan hälso- och 

sjukvårdens yrkesgrupper för patientens bästa. Att redan under utbildningen göra 

studenter medvetna, låta dem pröva hur yrkesansvaret i samverkan med andra 

yrkesgrupper kommer att se ut benämns interprofessionellt lärande. Många 

vårdskador kan härledas till bristande samarbete mellan yrkeskategorier. På en del 

utbildningsenheter i Sverige möts studenter från olika hälso- och 

sjukvårdsutbildningen under VFU i syfte att lära om och av varandra (Mogensen et 

al., 2010).  I föreliggande studie fick studenterna till viss del träna interprofessionellt 

lärande genom att samspela med andra yrkesgrupper och ta ansvar, dock hade det 

varit intressant om fler studenter från hälso- och sjukvårdsutbildningar hade 

interagerat i KUB. Känslan av att det var för trångt i KUB hade sannolikt minskat om 

flertalet av de övriga studenterna varit från andra hälso och sjukvårdsutbildningar och 

fokuserade på olika interventioner med patienterna. 

Andra yrkeskategoriers delaktighet under studenternas VFU beskrev studenterna som 

en väg mot självständigheten. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter var väl insatta i 

KUB koncept och lät studenterna utöva patientansvar så långt som möjligt, vilket fick 
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studenterna att växa. Liknande resultat noterades i Nishiokas et al. (2014) studie där 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster arbetade aktivt för studenternas lärande. 

Det framkom i föreliggande studie att samspelet med undersköterskorna var desto mer 

komplext. Studenterna beskrev svårigheter med att delegera till undersköterskorna 

och det upplevdes förväntningar från undersköterskorna att studenterna skulle utföra 

samtliga vårdhandlingar kring patienterna. Det framkom att studenterna i många fall 

fick stressa och de kände sig kluvna när inte de hann med. I Ekebergh och Määttäs 

(2005) studie upplevde studenterna undersköterskorna som goda handledare och det 

fanns ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Undersköterskorna är till stor del delaktiga i 

sjusköterskestudenternas VFU. Det är av vikt att undersköterskorna utbildas 

pedagogisk och har en insikt i sjuksköterskestudenternas lärandemål under VFU. 

 

Kolbs (2015) teori beskriver lärandet som en process. Utifrån konkreta 

upplevelser/erfarenheter, som sedan reflekteras, analyseras utifrån begrepp för att sist 

aktivt experimenteras och tillämpas kan miljön i KUB vara optimal. I föreliggande 

studie uttryckte studenterna till exempel möjligheten att se olika arbetssätt från de 

olika handledarna eller möten med patienter/anhöriga som genererade erfarenheter att 

reflektera kring, analysera och aktivt tillämpa i lärandeprocessen. Dock måste KUB 

vara aktsam på antalet studenter i förhållande till antalet patienter och lärtillfällen. 

Houghton et al. (2012) beskrev att ett för stort studentantal samtidigt på enheten hade 

negativ påverkan på studenternas lärande och utövandet av praktiska färdigheter.  

I Eskilsson et al. (2015) framkom att patienterna på utbildningsenheten upplevde att 

det var olika sjuksköterskor och studenter hos dem ständigt och att brist på kontinuitet 

gav ytliga möten. Det är ytterligare en aspekt som bör beaktas när studentantalet 

fördelas på KUB. Det framkom situationer där studenterna inte fick möjlighet att 

närvara på grund av att andra studenter hann före, vilket medförde att viktiga 

erfarenheter för lärandet uteblev. I Houghtons et al.(2012) studie beskrevs ett liknande 

scenario där studenter missade lärtillfällen, det var dock till stor orsak av den hektiska 

miljön på vårdavdelningen. Ranse och Grealish (2007) belyste att när studenter från 

samma termin vårdade patienter tillsammans minskade chansen till lärtillfällen. 

Studenterna beskrev i föreliggande studie vikten av perioder med ett mindre antal 

studenter på KUB. I början VFU perioden fanns möjlighet till träning av till exempel 

basal omvårdnad och tekniska moment. Efter några veckor när studenter från andra 

terminer började sin VFU, kunde övriga studenter fokusera på till exempel 

samordning.  På så sätt kunde konkurrensen om lärtillfällen minskas. 

 

Det framkom att studenter i KUB som var i termin två kunde hamna i bakgrunden av 

studenter som var i termin sex under VFU. I Ranses studie (2007) visade resultatet 

tvärtom, studenter i början av utbildningen upplevde stöd av studenter i slutet av 

utbildningen. I föreliggande studie belystes att studenterna var oerhört viktiga för 

varandra när det gällde att få inspiration till omvårdnad och det var en avslappnad 

tillåtande stämning i studentgruppen. Även i Eskilssons et al. (2014) beskrevs 

atmosfären i studentgruppen som tillåtande, vilket gav studenterna en ökad förmåga 

till att närma sig nya situationer. Atmosfären bidrog också till att lärandet upplevdes 
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med glädje och nöjdsamhet. Ranses et al. (2007) belyste att studenterna lär av 

varandra i många situationer och att det upplevdes positivt, men det framkom även 

samarbetssvårigheter mellan studenter vid bristande självständighet, förtroende och 

kompetens hos studenterna.  

 

 

Möjligheter till att utvecklas mot kommande profession 

 

Dagens vård ställer krav på kompetens och säkerhet som nyutexaminerad 

sjuksköterska (Furåker & Nilsson, 2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser ska 

utgöra grunden för god vård.  Det är av vikt att kärnkompetenserna blir synliga i 

sjuksköterskeutbildningen (Leksell & Lepp, 2013). En av sjuksköterskans 

kärnkompetenser är personcentrerad vård som övergripande handlar om att all vård 

utgår från hela personen. Patientens unika perspektiv har samma status som det 

professionella perspektivet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad 

omvårdnad syftar till den konkreta personcentrerade vården (McCance & 

McCormack, u.å). I föreliggande studie beskrev studenterna vikten av att få 

koncentrera sig på att vårda ett fåtal patienter för att utveckla helhetsbilden. Att vårda 

patienten under hela vårdtiden ansågs värdefullt för lärandet och studenterna bidrog 

med viktiga perspektiv för att upprätthålla god vård.  Patientcentrerat lärande som 

beskrivs av Eskilsson et al. (2014), Ekeberg och Määttä (2005) och Rhodes et.al 

(2012) och i föreliggande studie verkar bidra till att personcentrerad vård/omvårdnad. 

KUB kan vara en lämplig vårdmiljö för att med kompetens, säkerhet från handledarna 

handleda studenterna med patienten i första rummet. I och med att studenterna är 

knutna till några få patienter finns till möjlighet personcentrerad omvårdnad. Givetvis 

ska samtliga kärnkompetenser vara synliga i vårdverksamheten, men utifrån den 

pedagogiska modellen med patientcentrerat lärande kan personcentrad vård samtidigt 

konkret förverkligas. 

  

I KUB beskrev studenterna möjligheten till att hitta sitt sätt, att drivas mot målet att 

bli sjuksköterska utifrån sitt egna perspektiv med kunskap och färdigheter. Genom att 

följa flera handledare kunde studenterna bredda sitt perspektiv och överväga sina 

interventioner med patienterna. I Eskilssons et al (2014) studie framhöll studenterna 

liknande situationer, att studenterna stimulerades till att hitta sin egen väg. Att hitta 

sitt sätt kopplade studenterna i föreliggande studie till eget ansvar för lärandet.  De 

beskrev att hur VFU blir beror mycket på studenterna själva och dess insats, vilket 

styrks av Eskilssons et al. (2014) studie.   

Studenterna beskrev i föreliggande studie att KUB fungerade till stor del som en 

arbetsplats, att de fick ta för sig och inte vara för tillbakadragna. I Renee, Foster & 

Oermann (2015) studie beskrevs att miljön i utbildningsenheten underlättade 
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initiativförmågan och att studenterna blev mer förberedda inför rollen som blivande 

sjuksköterska.  

Studenterna framhöll att det var flera faktorer som bidrog till tron på sin förmåga. Det 

handlade om beröm och stöd från andra studenter, handledarnas backup och andra 

yrkeskategoriers förhållningssätt.  Detta styrks av Rhodes et al. studie (2012) som 

beskriver utbildningsenhetens anda att tro på studenternas förmåga. Fler situationer 

som stärkte tron på sin förmåga handlade om aspekter som var viktiga mot den 

kommande yrkesrollen.  Strävan mot självständighet gagnades av successivt ökat 

patientansvar och studenterna fick pressa sig lite extra. Drivet att prestera upplevde 

studenterna kunde bli för mycket, de pushades för mycket och kraven blev för stora. I 

Ranses och Grealish (2007) upplevde studenterna att ansvaret för patienterna 

hamnade över deras nivå. Detta är något handledarna bör vara uppmärksamma på. 

Patientansvar med fokus på helhetsbilden skulle kunna ge studenterna en klarare bild 

av vårdverkligenheten och komplexiteten i sjuksköterskans roll. I en studie av 

Shapsnack, koppelman och Fellows (2014) beskriver studenterna just den här 

komplexiteten som en utbildningsenhet gagnar, att så långt som möjligt ansvara för 

patienter och då få färdigheter inom dokumentation, rapportering, rond vardag som 

helg. I föreliggande studie beskrev studenterna ett successivt ökat ansvar för ronden, 

vilket gjorde att studenterna växte. Liknande resultat framgår av Claeys et al. (2015) 

där studenterna i utbildningsenheten visade en större självständighet när det gällde att 

ansvara för ronden.   

 

Att bli tagen på allvar och att kunskaperna värderas framhölls som viktigt för 

studenterna. I Rhodes et al. studie (2012) beskrevs utbildningsenhetens miljö som 

uppmuntrande till kritiskt förhållningssätt och evidens. 

Det framkom inte så tydligt i den här studien hur evidens var synligt i KUB. Det är ett 

känt fenomen att det är svårt att lära och utvärdera kritiska resonemang patientnära 

(Moscato, Nishioka & Coe, 2013). 

 

Det framkom att verksamhetsförlagd utbildning i KUB motiverade studenterna till att 

i framtiden vara handledare. I internationella studier har tendens setts att handledande 

sjuksköterskor i KUB ofta får motivation till egna studier (Rhodes et al., 2012). För 

att stärka sjuksköterskans profession och svara mot dagens krav på kompetens, är det 

av vikt att utbildning sker kontinuerligt. KUB kan vara ett vinna-vinna koncept för 

både handledare och studenter för att stimulera till kunskap för att nå och bibehålla 

kompetens. Med rådande sjuksköterskebrist är det av vikt för samhället att det 

utbildas sjuksköterskor som är självständiga, ansvarstagande och har ett reflektivt 

etiskt förhållningssätt för svara upp kraven på god vård.  Upplägget i KUB skiljer sig 

från traditionella VFU-platser genom sin struktur med fokus på lärandet, reflektion, 

och möjligheter till att i större utsträckning träna interprofessionellt och 

patientcentrerat lärande med stöd från motiverade handledare. Vidare kan den kliniska 

nyttan av studien förbättra och ge nya perspektiv på VFU både för professionella 
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inom den kliniska vårdverksamheten och högskola/universitet. En strävan för hur ett 

gott lärande för sjuksköterskestudenter uppnås har stöd i ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Koden framhåller 

sjuksköterskans personliga ansvar för att utöva sin yrkesutövning, att ett kontinuerligt 

lärande sker, omdöme vid delegering, att verka för en arbetsmiljö som främjar 

patientnära omvårdnad (ibid.). Viktiga delar utifrån ICN:s etiska kod fick studenterna 

möjligheter till att utveckla under sin VFU i KUB. 

 

Konklusion  

 

Studenterna belyste samspelet med att följa flera handledare. Att följa flera 

handledare gav ett bredare perspektiv om olika arbetssätt som triggade studenterna till 

att hitta sitt sätt att utföra omvårdnad, i rollen som blivande sjuksköterska.  Ett 

tillåtande klimat med möjlighet till att ställa frågor och handledarnas förmåga till att 

leda studenterna in på rätt spår ansågs viktigt för lärandet. Studenterna beskrev att 

KUB fungerade mer likt en arbetsplats och som student krävdes framåtanda och 

förmåga till att ta för sig. Studenterna upplevde en viss konkurrens om lärtillfällen, till 

stor del beroende på att studentantalet var för många i förhållande till patientantalet 

och lärsituationer. Att få träna helheten genom patientcentrerat lärande genererade 

viktiga erfarenheter för lärandet och patientansvar utvecklade studenternas förmåga 

till självständighet. Andra studenter gav beröm och feedback och handledarna fick 

studenterna att växa. Ibland kunde pushningen från handledarna bli för mycket, att 

studenterna hade ögonen på sig skapade stress över kraven på prestation.   

Studenterna beskrev samspelet med andra yrkeskategorier som nyttigt mot den 

kommande yrkesrollen, men att träna delegering var en utmaning för studenterna och 

känslan att inte räcka till fanns. 

Den välkomnande miljön i KUB och handledarnas intresse av studenterna beskrevs 

som viktiga faktorer för verksamhetsförlagd utbildning sammantaget. 

 

Implikation 

 

Ytterligare studier som berör konceptet med KUB skulle vara av intresse, framförallt 

hur evidens och forskning tillämpas samt samarbetet mellan högskola och KUB, det 

berördes inte i denna studie. Det hade varit av intresse att även undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av att vara handledare i KUB, ur deras perspektiv . 

Pedagogisk utbildning inom handledning är av vikt för att kunna möta och stödja 

studenten i sin lärandeprocess. Personcentrerad vård är ett av sjuksköterskans 

kompetensområden och något KUB skulle kunna arbeta aktivt med att synliggöra.  
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