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Sammanfattning   

Genom studenters utvärderingar av deras verksamhetsförlagda utbildning har det 

framkommit att de ibland saknat tydlig feedback. Som handledande sjuksköterska är det 

ibland svårt att ge konstruktiv feedback till studenter. Det upplevs ofta lättare att ge 

positiv feedback än att tydliggöra vad som måste förbättras. Därför känns det av vikt att 

beskriva vilken betydelse feedbacken har för studenternas inlärning i klinisk praktik. 

Syftet med den här studien är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelser av 

betydelsen av feedback i klinisk praktik. Metoden är en litteraturstudie där analys, enligt 

Evans (2003), av aktuella vetenskapliga artiklar genomförts. 

Resultatet presenteras utifrån två teman och 13 subteman som framträtt vid 

analysarbetet. Materialet delas upp i två domäner som utgör en grov struktur. Dessa är 

”konstruktiv feedback, en förutsättning för sjuksköterskestudenten i sin utveckling till 

sjuksköterska” och ”negativ eller utebliven feedback är ett hinder i 

sjuksköterskestudentens utveckling till sjuksköterska”. Temana belyser 

sjuksköterskestudenters uppfattning av att få feedback och att inte få feedback. Studien 

visar att när man lyckas få studenter att känna sig stöttade samt att minska deras känsla 

av otrygghet, genom att införskaffa sig kunskaper om feedbackens betydelse, kan 

handledare bidra till att underlätta sjuksköterskestudenters utveckling till 

sjuksköterskor. 

 

I resultatdiskussionen diskuteras olika subteman som framträtt. Ett av de starkaste 

känslorna som framkom är känslan av att bli kränkt. Är kränkhet ett ord som används 

som ett försvar av studenter som känner sig förolämpade eller ett mäktigt vapen? Vidare 

diskuteras även att när studenten känner sig sedd och bekräftad samt får konstruktiv 

feedback från sin handledare bidrar det till både personlig växt och ökade kunskaper.  

 

Sökord: feedback, clinical education, nurse students och experience.  
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INLEDNING 

I socialstyrelsens beskrivning (Socialstyrelsen, 2005) av sjuksköterskans kompetens 

ingår området om forskning, utveckling och utbildning. I avsnittet om utbildning 

tydliggörs att den legitimerade sjuksköterskan ska inneha förmågan att handleda, 

undervisa och bedöma studenter. 

Jag arbetar som sjuksköterska på en utbildningsavdelning (UVA) på Södra Älvsborgs 

Sjukhus, (SÄS), vilket innebär att många studenter från Institutionen för vårdvetenskap 

i Borås, (VHB), passerar vår avdelning under sin verksamhetsförlagda utbildning. 

 

Under sin praktik ges studenten möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper och 

träna olika praktiska färdigheter. Den kliniska praktiken för sjuksköterskestuderande har 

under det senaste decenniet utvecklats, vilket har medfört att högre krav ställs på den 

handledande sjuksköterskan att kunna formulera sina tankar och intentioner så att de blir 

tydliga för studenten. Jerreling och Svenningsson Agardh (2003) hävdar att det måste 

finnas en klar yrkesidentitet hos sjuksköterskan för att hon ska kunna underkänna 

respektive godkänna den studerande. Att underkänna en student är bekymmersamt att 

genomföra och upplevs som ett misslyckande såväl för den som bedömer, som för den 

studerande. När man ska arbeta som bashandledare på en vårdavdelning krävs idag en 

handledarutbildning på 7.5 högskolepoäng. Utbildningen ger en viss formell kompetens 

att bedöma studenters prestationer i klinisk praktik men att medverka i olika 

handledningssituationer och bedömningssamtal ger en praktisk erfarenhet som är viktig 

för den handledande sjuksköterskan. Min upplevelse är att det är en konst att kunna 

formulera sig på ett konstruktivt sätt och att många handledare känner en osäkerhet i att 

uttala kritik. Syftet med den här studien är därför att beskriva sjuksköterskestudenters 

upplevelser av betydelsen av feedback i klinisk praktik. Kunskap om vad som är viktigt 

för sjuksköterskestudenten gällande feedback kan ge ökad trygghet hos handledarna i att 

förmedla konstruktiv och tydlig feedback. 

 

 

BAKGRUND 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen ges studenten möjlighet att tillämpa sina 

teoretiska kunskaper och träna olika praktiska färdigheter. Studenten ska även utveckla 

en yrkesroll och yrkesidentitet (Kennedy-Olsson, 1995). För att detta ska bli möjligt 

krävs bekräftelse i den handledande miljön. När studenten känner sig bekräftad är det 

lättare att tillgodogöra sig kunskap vilket bidrar till att utvecklas i sin kommande 

yrkesroll. Studentens tidigare kunskaper och erfarenheter har formats till en världsbild 

och en jagbild som leder till en vidare utveckling. När den studerande börjar sin 

vårdutbildning sammanfaller hennes privata person med hennes kommande 

yrkesperson. Yrkesidentiteten har sin grund i den personliga identiteten. Den personliga 

identitetens utveckling grundläggs i barndomen (Högström & Tolonen, 1990).  
 

Livsvärlden är världen så som vi erfar den och har sin utgångspunkt i människors 

vardagsvärld. Människor delar sina livsvärldar med varandra och det är där ett möte 

sker (Dahlberg,1997). Vidare beskriver Dahlberg (1998) att ett handledande 

livsvärldsperspektiv kännetecknas av att det har sin utgångspunkt i studenternas eller 

vårdarens livsvärld. Det kännetecknas av öppenhet, följsamhet och reflexion. 
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Kännetecken i relationen till studenten är detsamma som i vårdrelationen, vilket innebär 

att handledaren blir modell för studenten inför den kommande vårdarrollen. Studenten 

och patienten har några gemensamma särdrag, bl.a. beroende på expertis och 

kompetens. Studenten för sitt lärande och patienten för sin hälsa. Den otrygghet som det 

ibland kan innebära att vara student påverkar sannolikt hur studenterna i framtiden 

förstår patienternas situation (Ekeberg, 2001). Att som student handledas och bli sedd 

och mottagen som man är borgar för en förmåga att göra detsamma för patienten 

(Pettersson & Vahlne, 1997). När studenter under sin sjuksköterskeutbildning ska få en 

förståelse för vårdandet är den vårdvetenskapliga människosynen särskilt viktig. Enligt 

Ekebergh, (2001), ses människobilden som en odelbar enhet av kropp, själ och ande. 

Den vårdvetenskapliga människobilden kännetecknas av antagandet att varje individ är 

unik. Varje enskild människa har möjlighet att utvecklas med hjälp av sina egna inre 

resurser. Dessa grundläggande aspekter i synen på människan formar utgångspunkter 

för lärandet vilket är av betydelse i mötet mellan handledare och student samt 

studentens lärandeprocess.  

 

Utbildningsvårdsavdelning-UVA 

UVA skapades som ett pedagogiskt samarbete mellan SÄS och VHB. Syftet med UVA 

är att skapa förutsättningar där teori och praktik kunde mötas i en lärande miljö och som 

befrämjar reflektion och utveckling för både studenter och personal. Fokus på UVA är 

ett didaktiskt och lärande perspektiv men som även innefattar ett patientperspektiv. Här 

kan patientvården problematiseras och analyseras i projekt och ge goda möjligheter till 

forsknings- och utvecklingsarbeten. Handledning är ett av UVA:s kärnområden 

(Ekebergh & Määttä, 2005).  

 

Skillnaden mellan en UVA och en vanlig vårdavdelning är att det finns 

huvudhandledare, klinisk adjunkt och klinisk lektor knutna till UVA:n. Den kliniska 

adjunkten har 50 % av sin tjänst förlagd på UVA. UVA tar dessutom emot fler studenter 

samtidigt än vanliga vårdavdelningar. Det finns en målsättning att all personal ska gå 

handledarutbildning och personalen på UVA har fått möjlighet att åka på studiebesök 

till andra utbildningsvårdsavdelningar. Studiebesöken har resulterat i en utveckling av 

olika dokument som idag används i handledningen. Några av dokumenten är 

handledningsplan, bedömningsformulär och reflektionsblad. Reflektionsbladet är ett 

dokument som studenten fyller i dagligen med dagens mål och sedan en skriftlig 

reflektion om hur dagens mål har uppfyllts. Till sist skriver handledaren feedback till 

studenten på samma papper. Att ge feedback till studenten ingår i handledarens dagliga 

göromål. Feedbacken ges både muntligt och skriftligt (Lindahl, Dagborn & Nilsson, 

2009). 

 

Kommunikation 

Kommunikation är grundläggande i mänskligt liv och förekommer ständigt i möten med 

människor. Hur vi människor uppfattar och talar beror bland annat på från vilken 

kulturell bakgrund och livsmiljö vi kommer ifrån (Jerreling & Sveningsson Agardh, 

2003).  

Malmström, Györki, och Sjögren (2002), definierar ”kommunikation” i Bonniers 

ordbok med ”att överföra information”. 
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Kommunikation kommer från latinets communica´tio som betyder ömsesidigt utbyte, 

commu´nico som betyder göra gemensamt, låta få del i, få del av eller meddela samt av 

commu´nis där man avser gemensam, allmän och offentlig. Det innefattar överföring av 

information mellan människor och kräver ett språk eller kod vari informationen uttrycks 

(Nationalencyklopedin, 2000). Nilsson, Norén-Wisell och Djärv (1999) ser 

kommunikation som signaler som överförs från en sändare till en mottagare. Författarna 

definierar en fungerande kommunikation som att mottagaren uppfattar signalen och 

sänder en bekräftande signal tillbaka till sändaren. Faulkner (1995) menar att om ett 

budskap ska uppfattas som trovärdigt, måste ett verbalt svar kopplas till ett empatiskt 

uppträdande. Författaren beskriver kroppsspråkets, ögonkontakt, beröringens och 

gesters innebörd och betydelse i professionella samtal. Om det verbala och det icke-

verbala budskapet inte stämmer överens kommer det icke-verbala budskapet att tolkas 

som mest trovärdigt. 

 

Bengtsson (1999) refererar till Merleau-Ponty som påstår att kommunikation mellan 

människor sker i livsvärlden, den värld som vi lever i tillsammans med andra 

människor. Det är genom det kommunikativa och interaktiva mötet som vi får tillgång 

till andra människor. 

Ekebergh och Määttä (2005) påvisar i sin forskningsrapport, att den ideala 

handledningen på UVA kännetecknades av att handledaren var öppen för studentens 

mognad och förståelse men också trygg i den egna erfarenhetsbaserade kunskapen 

vilket tydliggjordes i dialogen mellan handledare och student. 

För att människor ska kunna mötas och samspela med varandra är det viktigt att känna 

sig själv och sina egna värderingar. Eriksson (2000) beskriver ansandet, lekandet och 

lärandet som ett fenomen som äger rum mellan sig själv och andra. Detta fenomen är 

viktigt för människans hälsoprocess. Hälsa är att vara hel eller integrerad, ett tillstånd 

inom människan själv men som samtidigt är beroende av andra. Detta fenomen är 

viktigt för att människan ska uppleva god hälsa, där hon upplever sig fullständig till 

kropp, själ och ande, och upplever ett välbefinnande. Eriksson framhåller att ”endast en 

hel människa kan helt möta en annan människa” (Eriksson, 2000, s.52) och att en god 

naturlig vård kan ske i en gynnsam miljö där människan upplever frihet och därmed kan 

förverkliga sitt innersta syfte. 

 

Bekräftelse 

Begreppet bekräftelse är en juridisk term som avser erkännande av något som tidigare 

avtalats, t.ex. ett avtal som slutits vid muntliga förhandlingar eller att man antagit ett 

anbud på vissa villkor. Begreppets ordled är be-kräft-els-en och fastlår riktigheten av 

visst antagande direkt eller indirekt. Begreppet kan även innebära att det ger giltighet åt 

något på mer eller mindre formellt sätt (Nationalencyklopedin, 2000). 

 

En av handledningens centrala kvalitativa begrepp är bekräftelse. Om man bekräftar 

människan för den hon i grunden är, innebär det att visa henne respekt. Detta leder till 

växt och utveckling hos människan (Petterson & Vahlne, 1997). Människan är i behov 

av bärande relationer. Pettersson och Vahlne (1997) refererar till Buber som menar att 

allt verkligt liv är möte. I mötet kan bekräftelsen ske, syftet är att ses och bli sedd i den 

aktuella situationen. Enligt Buber (1963) blir individen ett verkligt Jag, en person först i 
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dialogförhållandet. I en äkta dialog vänder sig partnerna till varandra i avsikt att levande 

ömsesidighet ska uppstå. Det är endast i relationer som människan kan bli hel människa 

och i det äkta mötet ingår begreppet bekräftelse. Buber (1963, s94) menar att: 

 

”När människan inte bekräftar relationens a priori i förhållande till 

världen, inte låter det medfödda Duet komma till uttryck och förverkligas i 

förhållandet till det som möter henne, då vänder sig detta inåt. Det 

utvecklar sig i förhållandet till ett onaturligt och omöjligt objekt, det egna 

Jaget: det betyder att det utvecklar sig, där det inte har någon plats att 

utveckla sig på. Så uppstår ett möte i människan själv, som inte kan vara 

utan relation, närvaro, flödande växelverkan, utan självmotsägelse”.  

 

En äkta dialog behöver enligt Buber (1963) inte innebära att man älskar den andre utan 

Jag-Du förhållandet innebär alltid en helhetsinriktad bejakande attityd, medan kärlek 

visserligen innefattar detta men samtidigt ett ansvarstagande för den andre. Den äkta 

dialogen baseras inte på känslor, även om dessa också är nödvändiga. Det 

känslomässiga måste baseras på en djupare attityd, d.v.s. själva öppenheten inför den 

andre (Jag-Du) och av intellekt och handlingsberedskap (Rundqvist & Barbosa da Silva, 

2000). 

 

Högström och Tolonen (1990) refererar till Homburger-Erikssons beskrivning av 

identitetsutveckling som en förutsättning för att utveckla relationer med andra. 

Människan kan förstå andra bara så långt som man kan förstå sig själv. Identiteten 

speglar samvaro med andra och det enda sättet att penetrera detta är att medvetandegöra 

diskutera och spegla sitt eget funktionssätt. Identiteten behöver också bekräftas av 

omgivningen för att bli positiv. Att känna att man finns och duger i ett större 

sammanhang är centralt både för den personliga identiteten och den yrkesmässiga. Det 

är viktigt att bekräftas av personer man respekterar och att identiteten befästes då. 

Bekräftelsen berör vår jagupplevelse och i interaktion med andra påverkas relationen vi 

har till oss själva. Vår självbedömning och självrespekt påverkas, vilket i sin tur är 

relaterat till våra upplevelser av att kunna bestämma över, ha självkontroll över och 

bemästra vår egen livssituation (Gustavsson, 1997).  

 

I en handledande situation har handledaren en central uppgift och den innebär att ge 

svar till den handledda i den mening att hanledaren ser, lyssnar, och säger. För att känna 

sig bekräftad som person krävs delaktighet och upplevelsen av samhörighet. Om man 

inte blir sedd kan man inte heller känna sig delaktig. När man bekräftas som person och 

när man känner sig accepterad av sig själv och andra reagerar man med självförtroende 

och säkerhet. Man är någon i egna och andras ögon (Kennedy-Olsson, 1995).  Detta 

bekräftades av studenterna på UVA som kände sig bekräftade och sedda i sin 

studiesituation när handledarna bjöd in studenterna till lärande moment (Ekebergh & 

Määttä, 2005). 

 

Bekräftelsen är viktig för identitetsutvecklingen och behövs för gensvar och dialog i 

uppbyggnaden av relationer. I handledning behöver det inte alltid betyda att ge positiv 

kritik eller att en åsikt delas, utan att få ett ärligt svar är en bekräftelse i sig (Halvarsson 

& Johansson, 1999). Pilhammar Andersson (1997) menar att handledaren förmedlar ett 

förhållningssätt till studenten genom att ge bekräftelse, utebliven sådana eller 



 5 

tillrättavisningar traderas värderingar och traditioner till studenterna. Enligt Selander 

och Selander (2007) är det handledarens uppgift att ge studenten förutsättningarna för 

den känslomässiga inlärning som ger trygghet i kommande yrkesroll. När man som 

handledare känner sig trygg i situationen och med sitt handledarskap är möjligheten 

större att handskas med uppkomna svårigheter.  

 

Det centrala för känslan av trygghet för studenterna är upplevelsen av bekräftelse i 

handledningssituationen. Handledarens stöd är grundläggande för att skapa trygghet för 

studenten i vårdpraxis. Lärandet är en företeelse som tar sin utgångspunkt i människors 

livsvärld (Ekebergh, 2001). Det är den konkreta och levda tillvaron i världen, 

människans vardagsvärld (Bengtsson, 1999). När handledarna inte är lyhörda för 

studenterna och inte bekräftar dem upplever de osäkerhet och får svårigheter att förstå 

ny kunskap och erfarenhet när de försöker att införliva kunskapen med livsvärlden 

(Ekebergh, 2001). 

 

Feedback 

Begreppet feedback beskrivs inom många områden som till exempel regelteori, biologi, 

beteende- och samhällsvetenskap samt kommunikationsteori. Enligt 

Nationalencyklopedin (2000) kan ordet brytas upp i två led: feed-back där det menas att 

fenomenet att ta del av en utsänd signal går tillbaka till sändaren och reglerar den 

fortsatta aktiviteten. En annan nyans av betydelsen beskrivs som överfört positivt 

gensvar på en idé, en prestation. Feedback förekommer ofta i diskussioner om 

prestationer. Inom psykologin innebär feedback att en individ ges omedelbar eller 

fördröjd direkt information om sina handlingar eller prestationer.  

Det svenska begreppet ”återkoppling” kan jämföras med feedback.  

 

Uttrycket ”konstruktiv feedback” förekommer ofta i bedömningssammanhang. Där 

avses feedback som på ett positivt sätt är inriktat på att bygga upp något, i motsats till 

destruktiv som avser förstörelse.  

Enligt Eide och Eide (2006) har konstruktiv feedback har fyra kännetecken. Feedbacken 

är bekräftande av personen i det han eller hon lyckats med men även i det som måste 

förbättras. Den bör komma från en allierad person och börjar med det som är bra utfört. 

Feedbacken ska presenteras i en öppen, forskande och diskuterande ton där studenten 

ska kunna välja att ta den till sig. Om den inte tas emot har den ringa värde. Feedbacken 

är konkret och instruktiv, inte abstrakt och allmän. Handledaren ska använda sig av 

konkreta exempel, föreslå alternativ och undvika allmänna synpunkter. Slutligen ska 

feedbacken endast ta upp några få huvudpunkter, inte för många detaljer. Om 

koncentrationen ligger på det väsentliga skapas klarhet. För många detaljer kan skapa 

förvirring och oklarhet. 

 

Studenter i klinisk praktik behöver feedback från handledaren för att själva kunna 

planera, förbereda, genomföra samt utvärdera en vårdhandling. Innan handledaren 

uttalar sin feedback bör studenten själv få en chans att värdera sin insats. Träning i 

självbedömning är en nödvändighet för att studenten ska utveckla sin kompetensinsikt 

och en medvetenhet om och när hon kan och bör handla (Kennedy-Olsson, 1995). 
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Inom den verksamhetsförlagda utbildningen används modellinlärning som pedagogisk 

modell. Handledaren blir en förebild för studenten och lärandet karakteriseras av att 

studenten lär sig hur handledaren agerar i olika vårdsituationer. Att lära sig 

sjuksköterskeyrket genom modellinlärning kräver trygga och säkra handledare som kan 

förklara för studenten vad som ska göras, varför och hur det ska göras. När handledaren 

ger direkt feedback i den aktuella vårdsituationen upplevs det som det mest ideala 

formen av handledning. Studenterna betonar att även den kontinuerliga feedbacken i 

vårdutövandet är viktig för lärandet (Ekebergh, 2001). 

 

Cummings och Worley (2001) poängterar feedbackens roll när det t.ex. gäller att skapa 

motivation. Feedback ger information om nuläget och den informationen kan jämföras 

med mål eller det önskade läget. Rogers (2003), hävdar att utan feedback är det svårt att 

göra framsteg. Om studentens prestationer inte förbättras kan intresset förloras och 

motivationen dalar. Utan motivation går det ej att lära sig något. Grundläggande för 

inlärning är bra feedback vilket kan beskrivas som en inlärningscykel, se Figur 1.  

 

 

 

 

   Motivation 

 

 

Förbättrad 

prestation             Prestation

                  

 

 

 

   Feedback 

 

Figur 1. Inlärningscykel (Rogers, 2003, s 47),  

 

Detta bekräftas av en student i Glover´s (2000) studie, som beskriver att kliniskt lärande 

är ungefär som lärande, görande och utvärderande. Feedback är information som ges 

efter ett moment, det är andras uppfattning av vad du har gjort och det kan vara positivt 

eller negativt men ska vara konstruktivt för att bli användbart och förbättra 

omvårdnadspraktiken. 

Att förklara för studenterna varför de lyckas eller misslyckas är avgörande för hur 

effektiv feedbacken kommer att bli. Det räcker inte bara med att säga: ”bra jobbat” utan 

en motivering skall alltid ges. Selander och Selander (2007) beskriver några viktiga 

regler vad gäller feedback. Feedback måste vara och kännas som ett uttryck för äkthet 

och syfta till att hjälpa studenten till att hjälpa sig själv, inte att handledaren ska gå in 

och ta över situationen. En annan regel är att studenten måste förstå vad handledaren 

menar. Det bör finnas utrymme för reflektion. Rogers (2003) menar att vi bör skilja på 

att ge feedback och att ge kritik. Hon beskriver i en tabell skillnaderna mellan feedback 

och kritik och menar på att som lärare eller handledare bör vi enbart ge kommentarer 

som liknar dem i vänstra spalten i Tabell 1. 
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FEEDBACK    KRITIK 

 

Ämnad att förbättra prestationen  Ett sätt att ge utlopp för ilska och  

    besvikelse 

Lugn    Arg, hård avfärdande, känslosam 

 

Tuff gentemot prestationen  Tuff gentemot personen 

 

Specifik- beskriver fakta som  Vag, generell, använder 

formuleringar   ”du är alltid” eller” du gör aldrig” 

 

Fokuserar på framtiden,    Ser bakåt 

Föreslår positiva alternativ 

 

Tvåvägskommunikation- ger utrymme  Envägskommunikation 

för den studerandes åsikter 

 

Tabell 1. Skillnaderna mellan feedback och kritik (Rogers 2003, s 54). 

  

PROBLEMFORMULERING 

I mitt arbete som sjuksköterska på UVA, förekommer handledning av 

sjuksköterskestudenter nästan dagligen. Under de åren som vår UVA har varit verksam 

har vi försökt att utveckla olika delar av studenthandledning. Ett område som är under 

utveckling är reflektion där feedback ingår. När vi tagit del av studenternas 

utvärderingar av deras verksamhetsförlagda utbildning hos oss har vi fått många 

positiva kommentarer men även kommentarer på områden som vi kan förbättra. Dessa 

har ofta handlat om feedback, återkoppling. Studenterna har beskrivit att de saknat 

feedback som tydliggjort var de har gjort bra samt vad de kan förbättra. De har uttryckt 

att de inte vet var de står i utvecklingen mot att få godkänt på sin verksamhetsförlagda 

utbildning. De har känt oro över att inte bli godkända. Underkända studenter har inte 

alltid förstått varför de blivit underkända. Upplever även att vi som handledare ibland 

har svårt att ge konstruktiv feedback till en student som inte uppnår målen för kursen. 

Som handledare är det lättare att ge positiv feedback än att tydliggöra vad som måste 

förbättras för att studenten ska få godkänt. Det har hänt att handledare känt otrygghet 

och mått dåligt inför ett bedömningssamtal där en student ska underkännas. Denna oro 

och otrygghet bidrar till ett illabefinnande hos både studenter och handledare. Genom 

att beskriva studenters upplevelser av feedbackens betydelse i klinisk praktik kan detta 

leda till att handledare får en ökad kunskap i ämnet vilket kan leda till trygghet och ökad 

förståelse för vikten av konstruktiv feedback. Känner sjuksköterskan som handledare 

trygghet och förståelse av feedbackens betydelse kan det leda till att studenten både 

mentalt och sakligt förstår bedömningen av klinisk praktik. Det kan leda till ett 

förbättrat välbefinnande i handlednings-situationen för både handledare och student. 

 

Frågeställningen är således: 

Vilken betydelse har feedback för studenternas inlärning i klinisk praktik? 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelser av betydelsen av feedback  i 

klinisk praktik. 
 

METOD 

Litteraturstudie 

Då undersökningens problem är av kvalitativ art, det vill säga handlar om att söka 

väsentliga egenskaper, karaktärer eller kännetecken hos något, i detta fall feedbackens 

betydelse för sjuksköterskestudenten under sin kliniska praktik, blir den naturliga 

följden att en kvalitativ metod är lämplig. Enligt Friberg (2006) är målet med kvalitativ 

forskning att öka förståelsen för ett aktuellt ämne. Den studerade kunskapen omvandlas 

till praktisk användbar kunskap och utformar en hjälp för hur fenomenet kan hanteras. 

Metoden som använts är inspirerad av Evans (2003). Evans metod beskriver fyra faser, 

datainsamling med urvalskriterier, identifiering av nyckelfynd, identifikation av 

studiernas gemensamma teman och till sist formuleras fenomenet som har sin grund i de 

nya temana. Friberg (2006) beskriver litteraturstudiens arbetsgång i fem faser som 

beskrivs som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet. Fas ett inleds med att de 

valda studierna läses igenom flera gånger så att läsaren får känsla för vad de handlar 

om. I fas två ska nyckelfynden identifieras i varje studies resultat. Här tas ställning till 

vad som är mest framträdande i resultatet i relation till den egna forskningsfrågan. 

Under fas tre görs en sammanställning av varje studies resultat, en schematisk översikt 

och i fas fyra ska de olika studiernas resultat relateras till varandra och likheter 

identifieras. Nu kan nya övergripande teman skapas. I fas fem ska en beskrivning med 

grund i de nya temana formuleras. För att ge innebörd åt de nya temana skapas en ny 

text utifrån de analyserade texternas innehåll.  

 

Datainsamling 

Uppsatsens arbetet inleddes med att en litteratursökning genomfördes samt granskning 

av studiernas kvalitet. Under datainsamlingen framarbetades relevanta sökord. De 

inledande sökorden var feedback, clinical education, preception, supervision och 

nursestudents i olika kombinationer. Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Pub 

Med, ERIC, Medline och Blackwell Synergy. För att få artiklar som beskriver 

sjuksköterskestudenters upplevelser av feedback lades experience och perceptions till. 

Dessa sökord kombinerades på olika sätt och slutligen gav kombinationen feedback, 

clinical education, nurse students och experience flest resultat utav det som 

efterfrågades. 

 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara vetenskapligt granskade, vara 

publicerade från år 2000 och framåt och att artikelns resultat skulle baseras på 

intervjufrågor ställda till sjuksköterskestudenter i klinisk praktik. I artiklarna söktes 

frågor eller svar som handlade om feedback. Urvalsmetoden begränsade artiklarna till 

10 stycken. Två av artiklarna var skrivna av samma författare, samma publikationsår, 

den ena med sjuksköterskestudenter i Storbritannien som informanter och den andra var 

samma studie men den var utökad med Japanska sjuksköterskestudenter. Den 
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sistnämnda tillförde inget nytt i frågan om feedback. Denna studie valdes därför bort 

och slutligen granskades nio artiklar i denna uppsats, se bilaga 1. Av dessa nio artiklar 

var sju kvalitativa, en var kvantitativ och en var både kvalitativ och kvantitativ.  

Dataanalys 

Fas ett började med att de utvalda artiklarna lästes upprepade gånger för att få en känsla 

för innehållet i sin helhet. Sedan identifierades nyckelfynden i varje studies resultat och 

med hjälp av en överstrykningspenna markerades alla delar som handlade om feedback. 

Dessa delar lyftes sedan ut texten och samlades på papper. Kärnan i delarnas innehåll 

bibehölls och avsikten var att finna bärande aspekter av betydelsen för mitt syfte (jfr 

Evans 2003; Friberg, 2006). 

De utvalda styckena delades in i meningsbärande enheter. Vid en granskning framträdde 

olika innehåll som sedan markerades med en kod. De kategoriserades sedan beroende 

på innebörden i den meningsbärande enheten. 

I fas tre identifierades och jämfördes de olika koderna för att finna likheter och/eller 

skillnader för att sedan sammanfogas. Det framträdde en ny helhet som skapats av de 

sammanfogade delarna. 

Den avslutande fasen innebär att formulera en beskrivning med grund i de nya temana. 

Varje tema ska skildras utifrån originaltexternas innehåll. En beskrivning skrevs ner 

utifrån det som sjuksköterskestudenterna i de olika studierna hade berättat. För att ge 

innebörd åt de nya temana skapades en ny beskrivande text där även citat från 

originalstudierna togs med  

(Friberg, 2006). Att hålla sig nära data betyder enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) att resultatet är förhållandevis fritt från tolkningar och abstraheringar och innebär 

att analysen fokuserar på datans uppenbara innehåll framför det mer bakomliggande. 

Även om all analys av data innebär ett mått av tolkning, söker en innehållsanalys i 

första hand inte den bakomliggande, djupare innebörden, utan resultatet stannar snarare 

vid det mer uppenbara som sagts av intervjupersonen. Resultatet i denna studie 

tydliggörs genom att dela in temana i två domäner (Lundman & Hällgren Graneheim &  

2008). 

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån två teman och 13 subteman som framträtt vid 

analysarbetet av artiklarna. Enligt Graneheim och Lundman (2008) delas materialet 

först upp i två domäner som utgör en grov struktur som är möjlig att identifiera vid 

analysen. Dessa är ”konstruktiv feedback, en förutsättning för sjuksköterskestudenten i 

sin utveckling till sjuksköterska” och ”negativ eller utebliven feedback är ett hinder i 

sjuksköterskestudentens utveckling till sjuksköterska”. 

 

Temana belyser sjuksköterskestudenters uppfattning av att få feedback och att inte få 

feedback. Gemensamt för temat ”att vara stöttad” är att de har en gynnsam inverkan på 

studenters utveckling till sjuksköterska. Detta temas subteman är att känna 

självförtroende, att känna ökad självkänsla, att känna sig accepterad, att känna sig 

delaktig, att känna glädje, att känna medvetenhet och inspiration till reflektion och att 

känna kunskapsväxt och personlig växt. Gemensamt för temat ”att vara otrygg” är att de 

kan vara ett hinder i utvecklingen till sjuksköterska. Detta temats subtema är att känna 
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sig kränkt, att känna sig osäker, att känna sig hämmad och stressad. Teman och 

subteman redovisas i tabell 2 nedan och beskrivs sedan i text. För att kunna stödja 

resultatet i de olika temana används citat från artiklarna, ibland på originalspråk i texten.  

 

 

Domäner Subtema Tema 

 

 

 

Konstruktiv feedback - en 

förutsättning för 

sjuksköterskestudenten i sin 

utveckling till sjuksköterska 

 

 

Att känna självförtroende 

Att känna ökad självkänsla 

Att känna sig accepterad 

Att känna sig delaktig 

Att känna glädje 

Att känna medvetenhet 

Att känna inspiration till reflektion 

Att känna kunskapsväxt 

Att känna personlig växt 

 

 

 

 

 

Att vara stöttad 

 

Negativ eller utebliven 

feedback - ett hinder i 

sjuksköterskestudentens 

utveckling till sjuksköterska 

 

Att känna sig kränkt 

Att känna osäkerhet 

Att känna sig hämmad 

Att känna stress 

 

 

 

Att vara otrygg 

Tabell 2. Resultatet presenterat utifrån två domäner, två teman och tretton subteman. 

 

Konstruktiv feedback - en förutsättning för sjuksköterskestudenten i 

sin utveckling till sjuksköterska 

Texten nedan redovisar tema och subtema. 

 

Tema: Att vara stöttad 

I texten som följer redogörs subteman för temat ”Att vara stöttad”. En del av subteman 

är ihopslagna under samma rubrik med syfte att få texten mer innehållsrik. 

Att känna självförtroende och ökad självkänsla 

Att få feedback påverkar studenternas självförtroende och självkänsla och spelar en 

central roll i studenthandledning. När man som student får positiv feedback hjälper det 

till att bygga upp sin självkänsla ( Begley & Wihte, 2003). I studien presenterad av 

Glover (2000) har studenter beskrivit att uppmuntrande feedback bidrar till en positiv 

känsla och känslan av bekräftelse vilket leder till stärkt självkänsla. Bradbury-Jones, 

Sambrook och Irvine (2007), Löfmark och Wikblad (2000), Andrews, Brodie, Andrews, 

Hillan, Thomas, et al.(2005) beskriver samma positiva känsla hos studenterna när de får 

uppskattning av avdelningspersonalen eller sin handledare. När feedback är positiv 

känner studenterna att de har lyckats. De känner sig duktiga, får ökad motivation vilket 

leder till ökat självförtroende och framkallar modet att kunna agera. Att få kommentarer 

som kompletterar vad som utförts bidrar till att studenter känner sig trygga att ställa 

frågor. En student uttryckte: 
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”To be complimented on what you can do helps you confidence to ask questions and to 

learn” (Glovers, 2000, s.250). 

 

Neary (2000) beskriver att ju mer omgående feedback ges desto mer gynnar det 

självförtroendet och den personliga autonomin.  

Att känna sig accepterad och delaktig 

Att känna sig accepterad av vårdpersonalen och delaktig i vårdarbetet är en viktig del av 

studenternas utveckling till den kommande yrkesrollen. Även här spelar feedback en 

betydelsefull roll. I Glover´s (2000) studie förmedlade studenterna att feedback fick 

dem att känna delaktighet i arbetslaget. De fastslog att feedback uppmuntrade dem och 

fick dem att känna sig accepterade i arbetslaget. 

Delaktigheten kan dock påverkas negativt om feedbacken är negativ. Negativa 

kommentarer gav en student uppfattningen att personalen var otillgänglig och 

avståndstagande (Gibbons, Dempster & Moutray, 2007). 

Att känna glädje 

Att få positiv feedback var en källa till glädje för studenterna. Glover (2000), Löfmark 

och Wikblad (2000) beskriver hur uppmuntran bidrog till positiv känsla och stärkte 

självkänslan. Detta stärkte den personliga växten. Studenterna fick känslan av 

bekvämlighet och kände sig kompetenta. De fick känslan av att lyckas. Även Andrews 

et al, (2005) skildrar att studenterna uttryckte att när avdelningspersonalen var nöjda 

med studentens prestation fick det dem att känna sig bra vilket ökade deras motivation.  

En student uttryckte den positiva känslan: 

 

” Students (me!) feel very cautious and rubbish, so it´s nice when someone tells you that 

you´re doing all right at something. You begin to feel good and that is the right job” 

(Bradbury- Jones et al, 2007, s 346). 

Att känna medvetenhet, inspiration till reflektion, kunskapsväxt och personlig växt 

Att bli medveten om sin egen förmåga och utveckling leder till ökade kunskaper och 

prestationer och påverkar den personliga växten positivt. Feedback är en positiv faktor i 

studenternas inlärning. Studenterna vittnar om att feedback inte bara ökade deras 

praktiska färdigheter, kunskaper och inlärning utan bidrog till att samla ihop deras 

kunskaper, identifiera och reflektera över när de behövde mer övning (Löfmark & 

Wikblad 2000, Glover 2000, Kilcullen 2007). Konstruktiv feedback bekräftar och 

förstärker och hjälper studenten att förstå varför prestationen är svag. Den ger en 

möjlighet till förbättring (Kilcullen 2007, Gibbons, et al. 2007). Kilcullen (2007) tar 

även upp att konstruktiv feedback är en huvudsaklig faktor när analytiska färdigheter 

skall stärkas. Inlärningen stärks även av att studenter får ställa frågor. Feedback ger 

studenter mod att ställa frågor vilket leder till ökad inlärning (Glover, 2000). 

Det framkom även att tidpunkten för när feedback ges är viktig. Om feedback gavs 

omgående fanns större möjlighet till inlärning (Kilcullen, 2007, Neary, 2000). När 

feedbacken gavs omgående, i nära anslutning till utförandet av ett moment eller 

handling bidrog det till att studenten fick en snabb förståelse om vad som behövdes 

läras in, vilket uppskattades av studenten. Denna omgående feedback kunde förstås av 

studenten och bidrog till att arbetet kunde fortsätta (Neary, 2000). 
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Negativ eller utebliven feedback - ett hinder i sjuksköterskestudentens 

utveckling till sjuksköterska 

Nedan följer redovisning av det andra temat som framträtt vid analysarbetet. 

 

Tema: Att vara otrygg 

I texten redogörs subteman för temat ”Att vara otrygg”. Två av subteman är ihopslagna 

under samma rubrik med syfte att få texten mer innehållsrik. 

Att känna sig kränkt 

När studenterna får negativ feedback eller kritik av en handledare leder det till starka 

känslor inom studenten. Känslan av att känna sig dum förstärks när personalen  

använde ord som ”hjälplös, ”otillräcklig” och ”oanvändbar”. Studenterna berättar att 

självförtroendet sjunker vilket ger en känsla av förringning (Bradbury-Jones, et al. 

2007). Gibbons, et al.(2007) beskriver hur en student berättar att istället för 

uppmuntrande support som innebar att hon uppenbarligen arbetat hårt för att nå så här 

långt (3:e året) fick hon kommentaren att hon inte hade tillåtelse att göra vissa 

handlingar, vilket tolkades som en negativ kommentar, inte stödjande.  

För de flesta i studien fanns det en känsla av att bli kritiserad, inte att få stöd vilket de 

saknade. Det handlade alltid om vad som inte gjorts, inte vad som utförts bra.  

 

Elcigil och Yildirim Sari (2006) beskriver hur studenterna påverkas av handledarens 

kroppsspråk och tonfall när feedbacken utdelas. Studenterna påverkades negativt av 

handledarens kroppsspråk samt av minsta förändring i minen eller tonen i rösten. De 

önskade sig mer positiv feedback men fick mest negativ: Om vad de inte hade gjort. De 

menade inte att de inte skulle få negativ feedback men det ska vara utan fördömande, 

förmedlat med ett annat kroppsspråk. 

Att känna sig osäker 

När handledaren misslyckas med att diskutera studentens utveckling under den kliniska 

praktiken bidrar det till osäkerhet om studentens utveckling. Utebliven feedback ledde 

till att studenten inte visste vad handledaren tänkte och det bidrog till studenternas 

okunskap om andras perspektiv på deras styrkor och svagheter (Löfmark & Wikblad, 

2000). 

Bradbury-Jones, et al. (2007) beskriver hur studenterna berättar att brist på feedback 

påverkar i allra högsta grad självförtroendet och självkänslan: 

 

 ”It made me feel like my first day on placement all over again”. 

(Bradbury-Jones, et al. 2007, s 346)  

 

Tidpunkten för uttalad feedback är av betydelse för hur användbar den blir för 

studenten.   

När feedback gavs i slutet av en praktikplacering medförde det att det inte gavs tillfällen 

att förbättra eller diskutera framsteg med handledaren (Kilcullen, 2007). 
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Att känna sig hämmad och stressad 

Att få negativ feedback bidrar till att studenterna känner sig hämmade att ta egna 

initiativ. 

När studenterna får kritik eller negativ feedback av en handledare leder det till rädsla 

som 

hämmar studenten att ta initiativ (Bradbury-Jones, et al. 2007).  

Kilcullen  (2007) påvisade att när en handledare gav kritik blev följden en rädsla, som 

visade sig i att studenten inte vågade ta några risker, vilket i värsta fall kunde leda till en 

känsla hos studenten av att vara anklagad. En student beskriver: 

 

” If the mentor criticizes you, you are afraid and will take no risks, knowing if there is a 

problem you will be blamed.” (Kilcullen, 2007, s 101)  

 

Att känna sig för försiktig beskrivs vidare: 

” A senior (Registered) nurse called me into her office… she asked me why I was so 

quiet. I replied that it was because I had not long started and I was still getting into it. 

The senior staff nurse then said to me, - you´re too quiet, you´ll never make a good 

nurse.” (Bradbury-Jones et al. 2007, s.346). 

 

Gibbons, et al. (2007), berättar om känslor av stress och ofördelaktighet hos studenterna 

när feedbacken fördröjdes vid en bedömning. Försenad feedback stärkte känslan av 

osäkerhet vilket ökade känslan av stress hos studenterna. Hos studenter i studien fanns 

det en känsla av att bli kritiserad, vilket bidrog till att känna stress över att uppnå 

kursens mål.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att undersöka feedbackens betydelse för sjuksköterskestudenter i klinisk praktik är 

litteraturstudier en lämplig metod för att ta reda på vilken forskning som gjorts inom 

ämnet tidigare. Men för att ge en mer aktuell bild av studenters upplevelse av att få 

feedback under sin kliniska praktik hade en empirisk studie, baserad på öppna eller 

halvstrukturerade intervjuer, varit att föredra. Resultatet av denna litteraturstudie fyller 

dock en viktig funktion i att bidra med bakgrundsfakta för hur handledare kan utveckla 

sitt handledarskap i att möta studenter.  

 

När idén föddes angående ämnet påbörjades sökning efter vetenskapliga artiklar. Det 

fanns en uppsjö av studier gjorda på sjuksköterskestudenters kliniska praktik men 

dessvärre väldigt få som behandlade ämnet feedback. Det har visat sig vara ett relativt 

outforskat område där sökning gav en enda artikel som belyste ämnet i sin helhet. Efter 

diskussion med handledare påbörjades sökandet efter artiklar som innehöll någon 

intervjufråga eller svar som handlade om feedback. Genom att fokusera på de delar i 



 14 

artiklarna som handlade om studenters uppfattning om att få feedback kunde ändå syftet 

uppnås.  

 

De flesta artiklarna som valdes ut var kvalitativa. Där finns även en kvantitativ och en 

artikel som är både kvalitativ och kvantitativ. När frågeställningen var bestämd kunde 

sökningen riktas med hjälp av de utvalda sökorden. Det hade dock varit fördelaktigt för 

mängden i resultatet att hitta fler artiklar i ämnet. 

 

Att hitta gemensamma nämnare i artiklarna var ganska lätt men tidskrävande. Det var 

dock en besvikelse att några av artiklarna innehöll så lite material som kunde användas, 

ibland endast en enda mening att ta med. Det fanns därför en oro över att inte få ihop 

tillräckligt med material. Dock har det material som hittats varit av god kvalitet 

eftersom det obestridligt bestått av meningsinnehåll som speglat syftet.  Känslan av oro 

har förstärkts av att arbetet med uppsatsen genomförts ensam vilket medfört att det har 

saknats någon att bolla tankar och idéer emot. Hade det funnits en skrivpartner skulle 

detta kanske kunnat minska känslan av osäkerhet genom att sökningarna och analysen 

görs av två personer. 

 

I resultatet framkom två teman som visade sig vara motpoler till varandra, att vara 

stöttad och att vara otrygg. Resultat bygger på vad sjuksköterskestudenter påstått 

angående feedback i klinisk praktik. Temat att ”vara stöttad” har fler antal subteman än 

”att vara otrygg”. Detta kan bero på att det inte gick att finna fler än en studie som 

handlade enbart om feedback till studenter i klinisk praktik. Om de medtagna studierna 

haft ett syfte som handlade om ämnet kanske det blivit mer jämn fördelning mellan 

temana.  

Resultat kan idag vara inaktuellt och mera forskat på än vad resultatet visar.  

Handledningen för sjuksköterskestuderande i klinisk praktik är under ständig 

utveckling. Idag finns förhoppningsvis fler studier gjorda som belyser ämnet mer i sin 

helhet även om de inte är publicerade än. En begränsning av tiden medförde dock att 

analysarbetet var tvunget att påbörjas och de artiklar som funnits accepterades därför. 

Bristen på antalet funna artiklar speglar att det finns för lite evidensbaserade studier i 

ämnet.  

  

Resultatdiskussion 

Intentionen med denna litteraturstudie var att få en mer fördjupad kunskap om 

feedbackens betydelse för sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda 

utbildning. Med denna fördjupade kunskap är förhoppningen att handledande 

sjuksköterskor och undersköterskor får en ökad förståelse för studenternas situation och 

en trygghet när vi uttalar feedback. Om handledarna inger en känsla av trygghet kan det 

betyda att studenterna får en ökad trygghet.  

 

Att arbeta på en UVA ger handledare en ökad möjlighet att utvecklas inom 

handledarskapet beroende på att UVA har ett tydligt uppdrag från sjukhusledningen. 

Där finns en tillåtande miljö för att få näring i sitt handledarskap som oftast inte finns på 

andra vårdavdelningar. Personalen har större möjlighet till samtal och reflektion med 

klinisk adjunkt och på så vis bli ledsagad i olika handledningssituationer. Här 

förekommer olika utvecklingsprojekt inom handledarskapet som andra vårdavdelningar 
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inte har möjlighet till och kanske inte intresse av. Det finns behov av mer fördjupad 

förståelse av feedbackens betydelse på UVA. Förhoppningen med denna uppsats är att 

väcka intresse för feedbackens betydelse både för UVA:s handledare men även för 

handledare på andra avdelningar och verksamheter. 

Vårdvetenskaplig kunskapsbas 

Den vårdvetenskapliga människosynen spelar en viktig roll för lärandet vilket är av 

betydelse i mötet mellan handledare och student samt studentens lärande (Ekebergh, 

2001). Alla människor behöver bekräftelse och i studentsammanhang är det särskilt 

viktigt. Eftersom handledaren har till uppgift att hjälpa studenten ger det en 

maktposition. Studenten befinner sig i underläge och vi handledare har ett övertag som 

lätt kan bli en maktfaktor. Att skaffa sig kunskap om vilka konsekvenser vårt handlande 

och uttalade ord till studenter kan ge för konsekvenser, bör vara en självklarhet i vårt 

yrke. Handledaren ska vara förebild för studenterna med ett gott bemötande. När arbetet 

med denna uppsats startade visade det sig snart att kommunikationen mellan student 

och handledare var central där bekräftelsen är en av hörnstenarna när vi ger feedback till 

studenter.  

Den vårdvetenskapliga kunskapen ger oss en trygghet i hur vi ska bete oss emot 

varandra. Om vi som handledare kan förmedla ett öppet och tryggt klimat kan 

studentens utveckling till att bli sjuksköterska underlättas. Med vårdvetenskapen som 

kunskapsbas möjliggörs upprätthållandet av patientperspektivet i lärandesituationer 

(Ekebergh, 2009). Men även kunskap om vilken betydelse konstruktiv feedback har för 

studenten är av vikt. 

Feedback som en förutsättning 

Resultatet av den här studien pekar på att konstruktiv feedback är en förutsättning för 

sjuksköterskestudenten i sin utveckling till sjuksköterska, vilket sker genom att känna 

sig stöttad. Att feedback påverkar självförtroendet och självkänslan positivt, vilket i sin 

tur ger motiverade och intresserade studenter, är ingen nyhet i pedagogiska 

sammanhang. Men det svåra är hur den ska formuleras för att vara konstruktiv. Det är 

lätt att säga ”Det gjorde du bra” men att sedan utveckla feedbacken till att vara 

konstruktiv för att bli användbar för studenten är det kluriga. Filosofen Epiktetos 

(Nationalencycklopedin, 2000) menade att människan måste bli medveten om sina 

svagheter och acceptera sina begränsningar för att fullt upp kunna utveckla den potential 

människan har. Insikten och medvetenheten om de egna begränsningarna skapar 

utrymme för möjligheter. Heberlein (2008) skriver att vi ska berömma människor när de 

gjort sig förtjänta av det och klandra när de gjort sig förtjänta av klander. För att 

utvecklas till ansvarstagande och autonoma individer är vi beroende av andra 

människors reaktioner, bekräftelse och ifrågasättande vilket är avgörande i att skapa en 

egen moralisk identitet. Resultatet av denna studie bekräftar både filosofen Epiktetos 

(Nationalencycklopedin, 2000) och Heberleins (2008) tankar när de pekar på att när 

studenten känner sig sedd och bekräftad samt får konstruktiv feedback från sin 

handledare bidrar det till både personlig växt och ökade kunskaper.  

 

 

Det framkom att tidpunkten för feedbacken var viktig. Det var av betydelse för både 

inlärning och förståelsen för ett arbetsmoment. Att diskutera ett utfört arbetsmoment 

omgående eller i nära anslutning till utförandet ger studenten en möjlighet att förstå och 
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reflektera över sin prestation. Studenten vågar ställa frågor och reflektera över 

utförandet vilket leder till en ökad medvetenhet.  

Att studenterna kände glädje över att få positiv feedback framkom i några av studierna. 

Alla kan vi bekräfta att det känns skönt att få beröm och om vi gör en jämförelse med 

när spädbarn lär sig något nytt, ler det och vi får höra ett glädjejoller. När sedan barnet 

får bekräftelse av den vuxne i form av leende och glada ljud räknar barnet snabbt ut 

sammanhanget (Näslund, 1999). 

 

Att känna inspiration till reflektion framträdde som ett subtema. Reflektion har kommit 

att beskrivas som något viktigt i studentens lärande och utveckling. Att reflektera skiljer 

sig från vanligt tänkande genom att det är målinriktat och genomförs med någon form 

av struktur där syftet bl.a är att utveckla nya samt söka lösningar på frågeställningar. 

Rogers (2003), se figur 1, visar att grundläggande för inlärning är bra feedback. ”Bra” 

feedback kan beskrivas som Rogers (2003) har beskrivit i tabell 1 där skillnader mellan 

feedback och kritik tydliggjorts. Den är bl.a ämnad att förbättra prestationen. 

Inlärningscykeln som Rogers beskriver påvisar att en prestation som följs av feedback 

ger förbättrad prestation med motivation som följd. 

 

 En reflektionmodell utvecklad av Gibbs är vanligt förekommande i 

sjuksköterskeutbildningen idag. Modellen används på UVA i den dagliga reflektionen. 

Gibbs´ reflektionscykel är en reflektionsmodell som utvecklades för lärande och 

utveckling. Reflektionscykeln är uppdelad i olika steg som börjar med en beskrivning 

av vad som hände vilket efterföljs av andra steget där man ska uppmärksamma sina 

känslor, vad tänker du?, vad känner du? Därefter ska en värdering göras med 

frågeställningarna vad var positivt respektive negativt? Den efterföljande analysen tar 

reda på vad kan du lära dig av detta och sedan ett följer en slutsats med kritisk 

frågeställning om du kunde gjort på något annat sätt. Det sista steget innebär att utforma 

en handlingsplan med bakgrund av det nyligen lärda (Hemmingsson & Ivarsson 2007). 

Att använda sig av en strukturerad modell i reflektionen med studenten är en hjälp i 

samtalet men feedbacken tas inte upp i modellens beskrivning. Feedback skulle kunna 

ingå i modellens uppställning vilket skulle medföra att reflektionsmodellen skulle bli 

mer intressant. En kombination av Gibbs´ reflektionscykel med Rogers´ inlärningscykel 

kunde vara till stor hjälp för handledare på vårdavdelningar när de reflekterar med sina 

studenter. 

 

Feedback som ett hinder 

Studiens resultat visar även att negativ eller utebliven feedback blir ett hinder för 

studenten i sin väg mot att bli sjuksköterska vilket leder till en känsla av otrygghet. Den 

starkaste känslan var kränkning. När en student känner sig kränkt ger det inte bara en 

känsla av att vara sårad utan det kan även leda till svårigheter att nå kursens mål.  

 

Konstruktiv feedback kan vara svårt att framföra och studenter som upplever sig 

kritiserade kan använda sig av ordet ”kränkning” som en ursäkt för egna misslyckanden. 

Heberlein  

(2008) beskriver ”kränkhet” som ett mäktigt vapen. Hon skriver att när någon blir 

kränkt får denne sympatier och rätten på sin sida, och den som påstås kränka blir 

givetvis illa till mods och hamnar i dåligt dager. När vi handledare ger feedback är det 



 17 

bra att ha kunskap om vilken betydelse och konsekvenser feedbacken kan ge. 

Konstruktiv feedback ger vi för att visa svagheter eller felaktigheter i det praktiska 

framförandet eller resonemang. Syftet är då att förändra eller förbättra något. Att kränka 

någon innebär att nervärdera en människa, utan intention att förändra eller förbättra 

prestationen. En kränkning förstör medan konstruktiv feedback har syftet att förändra 

till det bättre. Kanske är begreppet förolämpning mer korrekt att användas när ett 

omdöme upplevs som föraktfullt. En kränkning innebär en upplevelse av sänkt 

människovärde och en känsla av sårbarhet och moralisk skada.  

 

Vårt empatiska uppträdande det vill säga vårt kroppsspråk, ton- och ordval påverkade 

studenterna som beskrivs i den turkiska artikeln av Elcigil och Yildirim Sari (2006). 

Kan det vara kulturellt betingat att just de turkiska studenterna har beskrivit hur 

handledarens kroppspråk vid uttalad feedback, påverkade dem negativt? Människor som 

lever i medelhavsländerna talar ofta med yviga gester som förstärker deras åsikt. De 

turkiska studenterna är förmodligen inte ensamma om att påverkas av handledarens 

uppträdande men det nämndes inte i de andra studierna. 

 

Att inte uttala någon feedback alls kan vara lika förödande för studentens utveckling i 

sin utbildning till sjuksköterska. Detta ger en osäkerhet hos studenten över om de 

kommer att få godkänt på sin verksamhetsförlagda utbildning. Ekebergh (2009) 

beskriver en bekräftande hållning hos handledaren. Handledaren måste kunna bekräfta 

studenten i sitt sökande efter förståelse genom att vägleda i det dagliga vårdandet på ett 

sådant sätt att vårdvetenskapen blir användbar kunskap. Utebliven bekräftelse ger 

osäkerhet och bristande självförtroende vilket leder till ett ensamt lärande. Studien 

visade att när studenten får kritik av sin handledare leder det till att de hämmas att ta 

initiativ. Detta kan jämföras med Ekebergh (2009) som beskriver att när handledaren 

inte är lyhörd för studentens livsvärld skapas en otrygghet i relationen vilket leder till att 

studenten inte vågar ta initiativ. Resultatet visar även på att om studenten ska kunna 

agera behöver handledare stötta med god kommunikation och feedback. Det engelska 

ordet ”empowerment” innebär att stimulera studenten att ta sina egna resurser i bruk. 

Här spelar kommunikationen en viktig roll. Varje student är unik. Kommunikationen 

bör anpassas till person och den situationen som råder. God kommunikation kan med 

andra ord se olika ut. God stödjande kommunikation innebär att fokusera på den 

medmänniska som man har framför sig och anpassa sin kommunikationsstil så bra som 

möjligt till den man möter  

(Eide & Eide, 2004). 
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Praktiska implikationer  

Utifrån denna studies resultat framkommer följande punkter som kan vara av betydelse 

och vägledning för sjuksköterskor i en handledningssituation. 

 

 En bra inledning på att ge feedback är att börja fråga studenten hur denne tyckte 

att det gick i den praktiska prestationen. En träning i självbedömning ger en 

ökad medvetenhet om ens utveckling. 

 När feedback ges, tänk på att den ska vara konstruktiv, dvs. feedback som på ett 

positivt sätt syftar till att bygga upp någonting. 

 När feedback ges, tala om vad som gjorts bra likväl som det som inte gick enligt 

planerna. En bra regel är att ha balans mellan positiv feedback och svagheter i 

prestationen.  

 Ge feedback ofta. En student som känner sig bekräftad och sedd ökar sina 

prestationer och känner sig stöttad. Även tillrättavisningar innebär en bekräftelse 

för studenten om den uttalas med ärlighet och en vilja att hjälpa studenten. 

 Tidpunkten för uttalad feedback är viktig. Försenad feedback leder till osäkerhet, 

otrygghet och ökad stress hos studenten. Ju mer omgående feedbacken ges desto 

mer ökar möjligheterna till inlärning för studenten  

 Kroppsspråk, tonval, ansiktsuttryck och ordval är av betydelse när vi uttalar 

feedback.  

 Till hjälp i reflektionen med studenter kan Gibbs´ reflektionscykel kombinerat 

med Rogers´ inlärningscykel användas.  
 

Vidare forskning 

Denna uppsats kan användas som utgångspunkt för kommande studier. Den kan vara till 

hjälp för handledare på vårdavdelningar och öppenvård dock krävs det fler studier som 

belyser feedbackens betydelse för sjuksköterskestudenter. 

Det finns behov av vidare forskning av begreppet feedback inom verksamhetsförlagd 

utbildning för blivande sjuksköterskor. Det vore intressant att kvalitativt, genom 

intervjuer, ta reda på hur feedback ges idag och hur studenterna upplever feedback. Får 

de konstruktiv feedback och hur är den formulerad? Upplever handledande 

sjuksköterskor att de har den kompetens de behöver för att ge feedback eller behöver de 

ytterligare stöd. Vilka hinder och möjligheter finns idag för att handledare ska kunna 

utveckla och utföra ett gott handledarskap? 

Den här kandidatuppsatsen om feedback har satt igång många frågeställningar som vore 

intressanta att ta reda på i en kommande magisteruppsats. 

 

Konklusion 

Att handleda studenter ingår i sjuksköterskans kompetensområde. Vårdpersonal är 

beroende av varandra för att kunna göra ett bra arbete och för att trivas på arbetsplatsen. 

Det är av betydelse att det finns kompetens och beredskap inför uppgiften att vårda 

sjuka patienter. Det bör finnas en strävan efter att säkra kvalitén av 

sjuksköterskeutbildningen för att kunna uppnå god kompetens i patientvården. Därför är 

det viktigt att handledare bidrar till att försöka hjälpa sjuksköterskestudenter att nå sina 

mål med praktiken med ett patientperspektiv. Detta leder till trygga och kompetenta 
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medarbetare vilket är en förutsättning för att de ska kunna ge god omvårdnad. 

Studenterna är våra framtida medarbetare.  

Studien visar att när man lyckas få studenter att känna sig stöttade samt att minska deras 

känsla av otrygghet, genom att införskaffa sig kunskaper om feedbackens betydelse, kan 

handledare bidra till att underlätta sjuksköterskestudenters utveckling till 

sjuksköterskor. Att ha kunskap om feedbackens betydelse och konsekvenser bidrar till 

en ökad trygghet i att handleda studenter oavsett om studenten har svårigheter eller inte. 

Känner sjuksköterskan som handledare trygghet och förståelse av feedbackens 

betydelse kan det leda till att studenten både mentalt och sakligt förstår bedömningen av 

klinisk praktik. Det kan leda till ett förbättrat välbefinnande i handlednings-situationen 

för både handledare och student. 

Bristen på studier gjorda i ämnet feedback till studenter i klinisk verksamhet visar på att 

ämnet behöver beforskas i större utsträckning för att evidensbaseras. 
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Bilaga 1  

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 

 Perspektiv  Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

1. 

Titel: Irish 

nursing students´ 

changing self-

esteem and fear of 

negative 

evaluation during 

their 

preregistration 

programme 

 

Författare: 

Cecily M. Begley 

och Patricia White 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced 

Nursing 42(4), 

390-401 

 

Årtal: 2003 

Vårdvetenskaplig 

artikel med 

kvantitativ ansats 

som skildrar 

sjuksköterske-

studerandes 

perspektiv. 

Studien 

undersöker 

sjuksköterske-

studenters 

uppfattning av 

olika nivåer av 

självkänsla och 

deras rädsla av 

negativ 

utvärdering före 

och vid slutet av 

deras tre-åriga 

sjuksköterske-

utbildning. 

75 sjuksköterske-

studenter från två 

olika 

sjuksköterske- 

utbildningar fick 

fylla i ett 

frågeformulär som 

sedan 

analyserades. 

Frågorna 

utarbetades efter 

två 

frågeinstrument: 

Rosenberg 

self_esteem scale 

och Watson and 

Friend  Fear of 

Negative 

Evaluation Scale 

Studien visade att 

generellt steg 

studenternas 

självkänsla när 

utbildningen 

närmade sig slutet 

av utbildningen 

och rädslan för 

negativ 

utvärdering avtog 

men deras 

samlade nivå av 

självkänsla när 

den var som högst 

var endast 

genomsnittlig, 

(medel).  

2. 

Titel: 

Facilitating and 

obstructing factors 

for development 

of learning in 

clinical practice: 

student 

perspective 

 

Författare: 

Anna Löfmark 

och Karin 

Wikblad 

 

Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing 34 (1) 43-

50 

 

Årtal: 2000 

Vårdvetenskaplig 

kvalitativ artikel 

som skildrar 

sjuksköterske-

studerandes 

perspektiv 

Författarnas 

uppfattning är att 

det finns för lite 

forskning som 

belyser studenters 

möjligheter att 

praktisera de 

färdigheter som 

sedan förväntas av 

dem som färdiga 

sjuksköterskor. 

Syftet är att få 

fram faktorer som 

sjuksköterske-

studenter  finner 

antingen 

underlättande eller 

som hinder i sin 

inlärning under 

den kliniska 

praktiken. 

47 sjuksköterske-

studenter från 2 

högskolor i 

Sverige skrev ner 

sina erfarenheter 

varje vecka under 

deras sista kliniska 

praktikperiod. 

Dessa 

anteckningar 

samlades in och 

analyserades med 

en innehållsanalys. 

De faktorer som 

underlättande 

inlärning under 

den kliniska 

praktiken var att 

få feedback och 

att få möjligheten 

att praktisera olika 

moment. Exempel 

på hindrande 

faktorer för 

inlärning var när 

handledaren inte 

litade på 

studenten, 

avsaknad av 

kontinuitet  och 

brist på tillfällen 

att praktisera olika 

moment. 
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 Perspektiv  Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

3. Titel: 
Determining 

problems 

experienced by 

student nurses in 

their work with 

clinical educators 

in Turkey 

 

Författare: 
Ayfer Elcigil och 

Hatice Yildirim 

Sari 
Tidskrift:Nurse 

Education Today 

27, 491-498 

 

Årtal: 2007 

Vårdvetenskaplig 

kvalitativ artikel som 

skildrar sjuksköterske-

studerandes perspektiv 

Det saknas 

forskning om 

vilka problem som 

erfars av studenter 

under deras 

kliniska praktik i 

Turkiet. 

Författaren vill 

med denna studien 

kartlägga vilka 

typer av problem 

som studenterna 

upplever under 

deras kliniska 

utbildning.  

Intervjuer med 

totalt 24 

sjuksköterske- 

studenter 

uppdelade i 3 

grupper.. 

Intervjuerna 

spelades in och 

författaren gjorde 

en 

innehållsanalys. 

Resultatet av studien är 

tänkt att bli en hjälp för 

kliniska lärare i sitt 

arbete att förbättra 

verksamhetsförlagd 

utbildning.  Studien 

visar på ett flertal 

områden som 

studenterna beskriver 

som problematiska 

under den kliniska 

praktiken, tex 

feedback, kroppsspråk, 

avstånder mellan teori 

och praktik, känslan av 

att bli dömd, 

otillgängliga kliniska 

lärare m.m 

4. Titel: 
” Feedback. I 

listened, reflected 

and utilized”: 

Third year nursing 

students´ 

perceptions and 

use of feedback in 

the clinical setting 

 

Författare: 

Pauline A Glover 

 

Tidskrift: 
International 

Journal of Nursing 

Practice 2000; 6: 

247-252 

 

Årtal: 2000 

 

Vårdvetenskaplig 

kvalitativ artikel som 

skildrar sjuksköterske-

studerandes perspektiv 

Det finns inte 

mycket skrivet om 

sjuksköterske-

studenters 

uppfattning och 

användbarhet av 

feedback i klinisk 

miljö. 

Frågeställningarna 

i studien är: Vid 

vilken tidpunkt 

feedback ges, vart 

och vem ger den, 

vad studenten gör 

med den, vilka är 

elementen i den 

och vilka 

strategier 

studenterna 

använder för att 

bedöma sig själv 

under praktiken. 

Studiens syfte var 

att identifiera sista 

års sjuksköterske-

studenters 

uppfattning av 

nyttan eller 

användbarheten av 

feedback i klinisk 

praktik. 

 

 

Datainsamlingen 

innehöll tre olika 

delar, 

frågeformulär, 

intervjuv och 

”clinical log”.  

Clinical log 

innebär att 

studenterna 

spelade in under 

ett arbetspass 

varje gång de fick 

feedback, 

tidpunkt, vem 

som gav den, vart 

den gavs , 

elementen den 

innehöll och hur 

de använde sig av 

feedbacken.  

Frågeformulären 

delades in två 

delar, före 

praktiken och 

efter klinisk 

praktik. 

De deltagande 

studenterna var 5 

stycken. 

Resultatet visar att 

positiv feedback och  i 

form av ”feedback-

sandwich” är ett viktigt 

element i studentens 

inlärning. Feedback har 

förmågan att öka 

studenters agerande 

och får dem att känna 

sig bekväma och 

kompetenta i sin roll, 

speciellt om 

feedbacken är 

omedelbar.  
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 Perspektiv  Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

5. Titel: 
Professional roles 

and 

communications in 

clinical 

placements: A 

qualitative study 

of nursing students 

perceptions and 

som models for 

practice. 

Författare: 
Gavin J. Andrews, 

David A. Brodie, 

Justin P. Andrews, 

Edith Hillan, 

B.Gail Thomas, 

Josephine Wong, 

Lorna Rixon 

Tidskrift: 
International 

Journal of Nursing 

Studies 43 ( 2006) 

861-874 

Årtal: 2006 

 

Vårdvetenskaplig 

kvalitativ artikel som 

skildrar sjuksköterske-

studerandes perspektiv  

Tidigare forskning 

visar att klinisk 

placering är viktig 

för både 

uppfattningen och 

resultaten av att gå 

sjuksköterske-

utbildng. Denna 

studie vill med 

hjälp av studenters 

erfarenhet 

formulera 

modeller för en 

effektiv ledning av 

den kliniska 

placeringen. 

Studenter ingick i 

7 st diskussions 

fokusgrupper 

samt 

telefonintervju 

med 30 st före 

detta studenter. I 

varje grupp ingick 

10-18 deltagare. 

Resultatet belyser 

studenters olika 

erfarenheter av kliniska 

placeringar och deras 

egna förslag till 

förbättringar.  Två 

modeller presenteras 

där den ena berör 

kommunikationen 

mellan studenten, 

skolan och 

avdelningspersonalen 

och den andra 

modellen är en klinisk 

utvärderings feedback 

modell. 

6. Titel: Said 

Another Way. The 

inpact of 

Mentorship on 

Clinical Learning 

Författare: 

Nora M. Kilcullen 

Tidskrift:  
Nursing Forum 

Volume 42, no 2, 

April-June 

Årtal: 2006 

 

Vårdvetenskaplig 

kvalitativ artikel som 

skildrar sjuksköterske-

studerandes perspektiv 

Syftet är att 

framlocka 

sjuksköterske-

studenters 

uppfattning av 

effekten av 

mentorskap under 

klinisk 

undervisning. 

Frågeställningen 

var: Hur uppfattar 

sjuksköterske-

studenter termen 

”mentor” 

29 sistaårs 

sjuksköterske 

studenter  

intervjuades och 

innehållsanalys 

gjordes. Ord och 

uttryck blev 

grupperade och 

kodades. 

Innebörder 

framträdde och 

teman 

formulerades. 

Resultatet visade att 

mentorer spelar en 

huvudroll i att öka 

studenters inlärning 

genom support, inneha 

roll som  modell och 

bedömare. 

7. Titel: 
Responsive 

assessment 

assessing student 

nurses´clinical 

competence 

Författare: 
Mary Neary 

Tidskrift: 
Nurse Education 

Today 21, 3-17 

Årtal: 2001 

Vårdvetenskapligt. 

Artikel är både 

kvalitativ och 

kvantitativ som skildrar 

både sjuksköterske-

studerandes och 

bedömares perspektiv 

Syftet är att bevisa 

vad som har hänt i 

omvårdnads-

praktiken när det 

gäller 

bedömningen av 

sjuksköterske- 

studenters kliniska 

kompetens under 

deras utbildning. 

Semistruktruerade 

fokusintervjuver 

med 70 studenter 

och 80 bedömare 

Resultatet visar ett 

närmande mot 

sammanhängande 

bedömning av 

sjuksköterske- 

studenters kliniska 

kompetens, vilket 

författaren kallar 

svarande,bekräftande 

bedömning. En modell 

visar studenters  

Beredskap inför 

bedömning. 



 26 

 Perspektiv  Problem och 

syfte 

Metod Resultat 

8. Titel: 
Stress and eustress 

in nursing students 

Författare: 
Chris Gibbons, 

Martin Dempster& 

Marianne Moutray 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced Nursing 

61 (3) 282-290. 

Årtal: 2007 

 

Vårdvetenskaplig 

kvalitativ artikel som 

skildrar sjuksköterske-

studerandes perspektiv 

Syftet är att 

identifiera vilka 

erfarenheter som 

leder till 

utmattning eller 

dess motsats : 

positiv stress. 

Författaren vill få 

fram 

rekommendationer 

som kan hjälpa 

studenter att klara 

av kursens krav. 

16 studenter som 

läste sitt sista år 

på sjuksköterske-

utbildningen i 

Stor Britannien 

fördelades i 

focusgrupper och 

intervjuvades. 

Intervjun spelades 

i och bearbetades. 

Nyckelfraser 

framträdde och 

fyra teman 

identifierades. 

Dessa var: klinisk 

erfarenhet, nivåer 

och källor av 

stöd, inlärning 

och undervisande 

erfarenhet samt 

kursens struktur. 

I dessa fyra teman 

framträdde både källor 

för oro/ illabefinnande 

och känslan av ”positiv 

stress.” Det framkom 

att kraven i dagens 

utbildning kräver mer 

ansträngning, vilket var 

en källa till oro. Att få 

lära sig genom 

erfarenhet, klinisk 

praktik och möjligheten 

till att få utföra patient 

omvårdnad var en 

viktig källa till positiv 

stress. Studenter som 

fick effektiv stöd och 

support av sina lärare 

antog en positiv och 

optimistisk inställning 

till utbildningens krav. 

 

9. Titel: The 

meaning of 

empowerment  for 

nursing students: a 

critical incident 

study. 

Författare: 
Caroline 

Bradbury-Jones, 

Sally Sambrook& 

Fiona Irvine. 

Tidskrift: 
Journal of 

Advanced Nursing 

59 (4) 342-351. 

Årtal: 2007 

 

Vårdvetenskaplig 

kvalitativ artikel som 

skildrar sjuksköterske-

studerandes perspektiv 

Studiens syfte är 

att undersöka 

betydelsen av ” att 

kunna agera” för 

sjuksköterske- 

studenter i 

samband med 

deras kliniska 

praktiska 

erfarenheter.  

Författaren 

betonar att det 

finns få studier 

som belyser just 

sjuksköterske-

studenters känsla 

av att kunna agera. 

66 sjuksköterske-

studenter deltog i 

studien. De blev 

ombedda att 

beskriva skriftligt, 

två avgörande 

insidenter; en som 

beskrev vad som 

gjorde att de 

kunnat agera samt 

vad som bidrog 

till att de hindrats 

i sitt agerande. 

Cluster, 

kategorier 

Innehållsanalys 

Sjuksköterske-

studenter upplevde 

både känslan av att 

kunna agera och hinder 

för agerandet under 

klinisk praktik. 

Kontinuitet under 

praktiken och  

handledarens närvaro 

stöttade förmågan att 

kunna agera medans 

deras frånvaro hade en 

hindrande effekt på 

agerandet. 

Konsekvenserna för 

sjuksköterske-

studenters förmåga att 

kunna agera är hög 

självkänska, motivation 

att läsa och positiv 

inställning till 

praktikplatsen. 

Stödjande handledare 

spelar en väsentlig roll 

i sjuksköterske-

studenters förmåga att 

kunna agera. 

 

 

 

 

 


