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Sammanfattning 

I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter 

under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta 

teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och 

den vårdvetenskapliga disciplinen. Sjuksköterskan bör vara en bra pedagog för att 

kunna skapa bra inlärningsmiljö för studenten. 

 

Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever sin handledarroll ur ett pedagogiskt 

perspektiv vid handledning av sjuksköterskestudenter på grundutbildning. Metoden är 

en kvalitativ studie som bygger på sex öppna intervjuer av informanter inom primärvård 

och slutenvård. Analysen är en induktiv innehållsanalys enligt Elo&Kyngäs. 

 

Resultatet visar att informanterna inte reflekterar över sin pedagogiska roll som  

handledare i det dagliga arbetet. Informanterna upplevde sig sakna pedagogisk kunskap 

och redskap eftersom de inte uppfattat att pedagogik ingått som ämne i deras 

grundutbildning till sjuksköterska. Under intervjuerna beskrevs positiva men även 

negativa aspekter som påverkar uppdraget som handledare. Hälften av informanterna 

har handledarutbildning. Samtliga informanter efterlyste mer kunskap om hur den 

pedagogiska handledarrollen kan utvecklas. Att dra några generella slutsatser av studien 

är svårt då underlaget till studien är litet och mer forskning i ämnet skulle vara önskvärt. 

 

 

Nyckelord: Handledning, pedagogik, didaktik, klinisk undervisning, 

sjuksköterskestudent. 
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INLEDNING 

Intresset för hur sjuksköterskor upplever handledarrollen ur ett pedagogsikt perspektiv, 

har väckts efter min pedagogiska utbildning där jag reflekterat över hur jag har varit 

som handledare för sjuksköterskestudenter. Sjuksköterskans arbete är till stor del en 

praktisk verksamhet där det krävs teoretisk kunskap inom det vårdvetenskapliga och 

medicinska området. I verksamheten där patienterna är första prioritet kan det vara svårt 

att få tid för ett reflekterande lärande tillsammans med studenten. Idag är det önskvärt 

från högskolans sida att sjuksköterskor har handledarutbildning för att handleda 

studenter. Alla sjuksköterskor har inte den utbildningen. Frågan är om sjuksköterskorna 

reflekterar över den pedagogiska roll de har som handledare? 

 

I studien vill jag undersöka hur sjuksköterskor upplever sin handledarroll ur det 

pedagogiska perspektivet. Hur tänker sjuksköterskorna kring uppdraget handledare och 

pedagog.  

 

BAKGRUND 

Den teoretiska delen av sjuksköterskeutbildningen tillhandahålls på högskolan. Under 

utbildningstiden gör studenten VFU. Syftet med VFU är att de teoretiska kunskaperna 

ska flätas samman med det praktiska arbetet så att utbildningen formar en helhet. 

Studenten ska få en ökad förståelse och medvetenhet om det egna förhållningssättet och 

utveckla sin inlevelseförmåga i vårdandet för att förstå patientens perspektiv samt 

utveckla en yrkesmässig och vårdande relation (Ekeberg 1998, s. 37).  

Sjuksköterskeyrket är komplext med ett stort ansvar där sjuksköterskan ska kunna 

planera, genomföra, bedöma och utvärdera den vård som ges till patienterna. I yrket 

ingår att kunna  ge stöd till patienter och anhöriga samt kunna utbilda dessa för 

egenvård. Hen ska vara medicinskt och tekniskt kunnig (Vårdförbundet 2017). Som en 

del i sjuksköterskeuppdraget förväntas det att sjuksköterskan kan handleda studenter i 

den kliniska verkligheten (Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010, ss. 88-89). 

 

Vårdvetenskaplig handledning 

I vårdvetenskaplig handledning betonas att lärande bygger på förståelse och det är en 

ständigt pågående process. Ekebergh beskriver förståelseprocessen enligt Heidegger 

som en cirkelrörelse där studenten genom ny kunskap och ny erfarenhet bildar ny 

förståelse (Ekebergh  2015, s. 22). Utveckling sker genom hela livet och inte bara 

genom utbildning. Människan har genom tidigare erfarenheter i livet en förståelse som 

bildar en grund för det nya vi möter som hjälper oss att få en ny och djupare förståelse 

när vi möter ny kunskap och på så sätt fördjupas förståelsehorisonten (Ekebergh 2015, 

ss. 23-24). Lärandet är både subjektivt och individuellt. Genom att sätta ord på och 

beskriva vår förförståelse och förståelsen medvetandegörs vår livsvärld, vi reflekterar 

(Ekebergh 2015, s. 26). Reflektion som  lärande, utveckling och kunskapsskapande kan 

beskrivas som en process som innebär mer än att bara samtala. Reflektion är ett 

medvetet granskande av sig själv och det egna handlandet i olika situationer som ger en 

förståelse och ett annat perspektiv på mig själv. Reflektion kräver en öppenhet mot sig 

själv, de egna tankar och känslor, attityder, förhållningssätt i yrket, upplevelser och 
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erfarenhet i förhållande till världen och andra. Genom att reflektera går det att 

synliggöra teoretiska kunskaper (Cajvert 2016, s. 93). 

 

Pedagogik och didaktik 

Pedagogik definieras ofta i uppslagsböcker som vetenskapen eller läran om 

undervisning och uppfostran (Bentling 2010, s. 21). Som pedagog handlar det om att 

skapa förutsättningar för att studenterna ska nå målen i sin utbildning efter de 

förutsättningar som är individuella för varje person beroende på bakgrund, personlighet 

och erfarenhet (Bentling 2010, s. 22). Inom det pedagogiska fältet finns olika teorier 

som är utvecklade främst av olika filosofer där vissa är mer kända än andra. Exempelvis 

John Dewey (1859-1952) som är känd för frasen "Learning by Doing" (Hartman, Roth 

& Rönnström 2003, s. 28). Dewey betonade att lärande baseras på handling och 

reflektion och det tillsammans bildar ny kunskap. Att lära sig ha en handlingsberedskap 

för att kunna lösa framtida möjliga problem genom erfarenhet av tidigare praktiska och 

teoretiska kunskaper (Hartman et al. 2003, s. 96). Det Dewey säger ligger i linje med 

den vårdvetenskapliga handledningen som bygger på reflektion som lärandeprocess. 

Som handledare behövs en kunskap  om "hur" handledningen ska gå till väga. 

Kunskapen om "hur", själva kärnan i undervisningen benämns som didaktik. I 

vårdsammanhang förklaras begreppet didaktik med "konsten att stödja ett lärande" då 

undervisning och inlärning utgör en helhet för lärandeprocessen och hur lärandet ska 

stödjas (Ekebergh 2009a, ss. 21- 22). 

 

Rollen som handledare 

Handledarens uppdrag är att "kunna planera handledningen utifrån kursmål, 

utbildningsmål, studentens individuella mål och tidigare erfarenheter från VFU" 

(Berglund & Ek 2015, s. 61). Studenten ska få möjlighet att utveckla sin kunskap och 

förmåga att sammanfläta teori och praktik inom det vårdvetenskapliga området" 

(Berglund & Ek 2015, s. 49-50). För att studenterna ska nå dessa mål behöver 

handledaren vara väl insatt i yrket och dess komplexitet inom den vårdvetenskapliga 

disciplinen.  Vårdvetenskapliga begrepp ska användas och utgöra ett naturligt inslag i 

det vardagliga arbetet (Matilainen & Eriksson 2004, ss.10-11). 

 

När en sjuksköterska handleder en student har hen två roller, sjuksköterska och pedagog 

vilket ställer krav på att sjuksköterskan reflekterar över sin pedagogiska roll. Som 

pedagog handlar det om att skapa förutsättningar för att studenterna ska nå målen i sin 

utbildning efter de förutsättningar individen har (Bentling 2010, s. 22). Handledaren bör 

ha en kunskap om den pedagogiska rollen och de didaktiska verktyg som behövs när 

handledning ges till studenter (Åberg 2015, ss. 148-149). I den vårdvetenskapliga 

handledningsmodellen utgör reflektion en central roll som ett didaktiskt verktyg, vilket 

innebär att handledaren på ett tydligt och följsamt sätt stödjer och bekräftar studenten 

(Matilainen & Eriksson 2004, s. 88; Peterson 2015, s. 250). Med hjälp av didaktiska 

frågorna: vem? vad? hur? när? underlättas planeringen för handledaren hur lärande ska 

nås. Men denna hjälp finns bara  om handledaren är medveten om vilka de didaktiska 

frågorna är och hur de kan användas (Berglund & Ek 2015, s. 50). Handledaren ska 

kunna välja aktiviteter inom ramen för verksamheten åt studenten så det går att 

levandegöra kunskapen genom att reflektera och sätta ord på handlingar och 
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upplevelser. Handledaren bör ha kunskap och kännedom om "den medvetna 

reflektionens möjligheter för tillägnandet av kunskaper och fördjupad förståelse för 

vårdrelationer och vårdandets konst" för att möjliggöra studentens lärande (Ekebergh 

2009b, s. 19). 

 

Rollen som handledare kan ha olika innebörd beroende på hur handledaren ser på sig 

själv och sin handledarroll, ska handledaren förmedla och lära ut kunskap till studenten  

eller låter handledaren studenten själv lära sig genom att pröva och testa sig fram för att 

på så sätt förvärva kunskapen. Dessa olika roller behöver inte utesluta varandra men 

handledaren bör vara medveten om hur hen kan utmana och stärka studentens lärande. 

Det görs genom att reflektera och diskutera studentens handlande i 

handledningssamtalet med studenten (Cajvert 2016, s. 25). Genom att förmedla 

erfarenhet och kunskap till studenten skapar handledaren en trygg och stödjande 

lärmiljö och underlättar på så sätt studentens planering och utförande av olika 

vårduppgifter. Handledaren har också ansvar att se studentens begränsningar och inte 

utsätta studenten för situationer som studenten inte är redo för ännu. Förmåga att se och 

uppmärksamma om studenten har några eventuella inlärningsproblem och på vilket sätt 

som studenten lär sig bäst på (Cajvert 2016, s. 26). Studenten går igenom olika 

lärandefaser under sin VFU. Som exempel tar Cajvert upp Reynolds fasindelning som 

består av fem olika faser. Första fasen, när studenten är ny på sin VFU, allt är nytt, 

mycket information och många nya intryck är mentalt och emotionellt påfrestande för 

studenten vilket leder till att inlärningen inte är optimal. Då behöver handledaren vara 

ett stöd och hjälp så att studenten får bekräftelse och den uppmuntran som behövs för att 

gå vidare i sin lärandeprocess (Cajvert 2016, ss. 83-86). Utifrån studentens kunskap och 

intresse ska handledaren kunna skapa ett lärande och ta tillvara på studentens egna 

erfarenheter i lärandet (Cajvert 2016, s. 99). Alla människor är unika som personer och 

lär sig på olika sätt och har olika lärstilar.  

 

De förmågor studenterna efterfrågar av handledaren är god yrkeskunskap, empatisk, 

kunnig, ödmjuk, kunna lyssna och skapa ett gott klimat för handledningen, tydlig, trygg 

i sig själv och i yrkesrollen, humor, respektfull och kunna variera med olika metoder 

(Cajvert 2016, s.38). Som pedagog bör handledaren behärska tekniken att lyssna både 

på sig själv och vad studenten säger och ha empati och inkänningsförmåga. Genom att 

handledaren behärskar tekniken i ett aktivt lyssnande blir handledaren en modell för 

studenten och dennes lärande. Ett aktivt lyssnande innebär den verbala 

kommunikationen men även den icke verbala kommunikationen där kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, röstläge, ögonkontakt med mera spelar in. Det är viktigt i det aktiva 

lyssnandet att bekräfta och förstå sin student (Cajvert 2016, ss. 113-114). 

 

Tidigare studier som gjorts har haft fokus på studenternas handledning och upplevelse. 

Handledning i par där två studenter har samma handledare och reflekterar tillsammans 

med handledaren så att en treparts reflektion kommer till stånd (Holtz, Ozolins, Brunt & 

Hörberg 2017). I en studie var fokus på handledarens upplevelse utifrån 

handledarprocessen där beskrivs också problem med bristande tid vid handledning. I en 

annan studie har kunskapens betydelse för bra handledningen belysts och att vara duktig 

i sitt yrke inte var jämställt med en bra handledare. Där beskrevs även upplevelsen av 

bristande kunskap om handledarprocessen hos handledarna (Bengtsson, Kvarnhäll 

&Svedberg, 2011). I dessa studier har reflektionen utifrån studentens upplevelse 
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undersökts samt hur handledaren upplever handledning med hjälp av reflektion 

(Ekebergh 2011). I senare artiklar har den pedagogiska rollen nämnts men fokus har 

varit på handledaren, studenten och reflektionen i lärandet och inte på handledarens 

pedagogiska roll (Bulman, Lathlean & Gobbi 2011; Manninen, Welin, Scheja & Silén 

2015). Det finns böcker inom området klinisk utbildning och handledning av studenter 

som tar upp handledning ur olika perspektiv. Även handledning inom den 

vårdvetenskapliga disciplinen finns med fokus på reflektionen. I böckerna beskrivs 

handledarrollen ur olika perspektiv och kan vara ett stöd och hjälp för handledaren när 

uppdraget utförs (Cajvert 2016; Mogensen et al. 2010; Berglund & Ek 2015 och 

Ekebergh 1998). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskans huvuduppdrag är att ge vård och omsorg till de som vårdas i 

verksamheten. Kliniskt arbetande sjuksköterskor ska kunna handleda studenter som är 

under utbildning vilket ställer krav på den enskilda sjuksköterskan och dennes 

kompetens. Studenterna efterfrågar mer kvalificerad pedagogisk handledning som kan 

ge det stöd och den struktur som studenterna behöver under sin VFU (Mogensen et al. 

2010, s. 36). Det väcker frågor som kan vara intressanta för utvecklandet av 

handledarrollen ur det pedagogiska perspektivet. Har sjuksköterskorna som handleder 

tid att reflektera över sin roll som handledare rent generellt? Diskuteras handledarrollen 

någon gång i verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv som utvecklar 

handledarrollen? Vilken kunskap behöver en handledare ha för att vara en bra 

handledare? Är den pedagogiska delen av handledarrollen mer oreflekterad? Kan 

handledarrollen utvecklas och stärkas med mer reflektion och diskussion över den 

pedagogiska rollen som handledare? 

 

Förhoppningen är att detta arbete kan bidra med kunskaper om vad det innebär att vara 

handledare och ha ett pedagogiskt perspektiv. Men också att ge en förståelse för 

handledarrollens utmaningar. 

 

SYFTE 

Syftet är att fördjupa förståelsen för hur sjuksköterskor upplever sin handledarroll ur ett 

pedagogiskt perspektiv när de handleder sjuksköterskestudenter. 

 

METOD 

Ansats 

Detta är en kvalitativ studie där data samlats in med hjälp av intervjuer av 

sjuksköterskor i klinisk verksamhet. Intervjuerna har analyserats enl Elo & Kyngäs 

induktiva innehållsanalys metod (Elo & Kyngäs 2007).  

 

Urval  

Studien är en intervjustudie för att få kännedom om hur sjuksköterskorna upplever sin 

roll som handledare ur ett pedagogiskt perspektiv. Urvalet är sjuksköterskor som 
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handleder sjuksköterskestudenter i verksamheten. Urvalskriteriet har varit informanter 

som arbetar på vanlig vårdavdelning och inom öppenvården. För hjälp med urvalet av 

informanter har kontakt tagits med studierektor inom Primärvården samt en 

huvudhandledare inom slutenvården. En personlig inbjudan till informanterna till 

medverkan i intervjun skickades via mail (Bil 1). Information om undersökningen 

skickades till de verksamhetschefer som var berörda genom valet av informanter (Bil 2). 

De informanter som tackade ja till intervju har alla olika lång yrkeserfarenhet från 2 år 

till 19 år, samtliga är kvinnor. Informanterna som arbetade i den slutna vården var 

grundutbildade sjuksköterskor och informanterna som arbetar i Primärvården hade 

samtliga vidareutbildning som distriktssköterskor. Tre av informanterna har 

handledarutbildning steg 1, det blev ett slumpmässigt urval då denna fråga inte var med 

i inbjudan till medverkan. 

 

Datainsamling 

Som förberedelse inför intervjuerna har litteratur i ämnet om vilka intervjumetoder som 

lämpar sig bäst för att ta reda på hur någon upplever något. Intervjuer kan göras på olika 

sätt, strukturerade med fasta frågor som styr intervjun och informanten. Alternativt en 

öppen intervju med endast en ingångsfråga där det finns möjlighet till följdfrågor för att 

fördjupa svaren beroende på hur informanten svarar (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 

2008, ss. 184-186; Dahlberg 2014, ss. 87-90). Alla intervjuer utom två är gjorda på 

informantens arbetsplats och de andra på författarens arbetsplats enligt de önskemål 

som ställdes av informanten. Intervjuernas längd varierade mellan 25-55 min. 

Intervjuerna genomfödes som öppna intervjuer med endast en ingångsfråga: Hur 

upplever du din pedagogiska roll som handledare? Intervjuerna bandades för att senare 

kunna transkriberas i sin helhet och därefter analyseras. 

 

Dataanalys 

En induktiv innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs (Elo & Kyngäs 2007) är gjord där de 

transkriberade intervjuerna analyserats i flera omgångar. Första steget en öppen färg -

kodning av innehållet för att få fram nyckelord för att kunna sammanföra i 

subkategorier. Några exempel på bärande nyckelord: utvecklande, viktigt, reflektera 

över sig själv och sin yrkesroll, tidsbrist, verksamheten går före, stress, inte hinna vänta, 

tillåtande, trygghet, bra relation, utmaning, intresse att handleda, lära av sina misstag, 

mm. Exempel på subkategorier är upplevelsen av svårigheter som handledare, 

oreflekterad pedagogisk hållning, metoder handledaren använde mm. De subkategorier 

som bildades sammanfördes i tre större kategorier (generic category). De tre större 

kategorierna blev pedagogik, strategier och handledarrollens svårigheter som beskrivs i 

resultatet. Meningen med analysen och att sammanställa resultatet i kategorier är att 

uppnå en förståelse för hur informanterna upplever sin handledareroll ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Enligt analys metoden är det inte alltid som huvudkategorin (main category) 

uppnås men i detta arbete kan titeln beskrivas som huvudkategori för hela uppsatsen 

(Elo & Kyngäs 2007, s. 111). 

 

Etiska övervägande 

Då syftet med undersökningen riktar sig mot informanternas upplevelser av sin 

handledarroll ur ett pedagogiskt perspektiv, så innebär intervjuerna inga etiska 
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dilemman då medverkan är frivillig och informanten kan avbryta sitt deltagande när så 

önskas. Frågorna under intervjuerna berör ingen information som skulle vara av känslig 

eller sekretessbelagd natur som kan vara till skada för informanten. Informanterna är 

upplysta om att deras intervjuer är konfidentiella och att insamlat material endast är för 

mig som forskare för att min magisteruppsats ska kunna skrivas. Samtyckesblankett 

skrevs under i samband med intervjuerna men hade föregåtts av information, se Bilaga 

3, redan vid förfrågan om medverkan i intervjustudien. Insamlat material kommer 

förstöras efter att uppsatsen är skriven och klar. 

 

RESULTAT 

Resultat beskrivs i tre större kategorier som pedagogik, strategier och svårigheter i 

handledarrollen.  Varje kategori har underrubriker från  de olika subkategorierna som 

framkom under analysen och sammanställningen av intervjuerna. 

 

Pedagogik 

Upplevelsen av handledarrollen och det pedagogiska perspektivet 

Upplevelsen av det pedagogiska perspektivet i handledarrollen var ganska oreflekterad 

då endast en av informanterna funderade över sitt pedagogiska uppdrag. En informant 

upplevde att pedagogiken är väldigt komplex. Övriga informanter hade inte funderat 

över den pedagogiska rollen som handledaren har.  

 

"Det handlar ju om att reflektera över hur jag själv framhåller mig och min kunskap för 

att andra ska få ut ett lärande av det." (Informant 6) 

 

"Pedagogiska roll........... mmmm ja du... eeh.. det har jag nog inte funderat över. Vad är 

det egentligen? .... mmm... ja jag ska ju lära ut men på vilket sätt... mmm. Det var en 

svår fråga." (Informant 2) 

 

Under intervjuerna framkom det att informanterna inte ansåg sig ha en pedagogisk 

kunskap. Informanterna sätter inte själva ord på det de gör som pedagogik och didaktik. 

De uppgav att de saknade pedagogiska verktyg och instrument i sitt handledarskap och 

önskade mer kunskap om pedagogik och didaktik och hur de skulle kunna bli bättre som 

handledare.  

 

"Men att lyckas med din undervisning så borde du ha en pedagogisk kompetens...tycker 

jag...jag kan ju informera....vi är ju experter på att informera men..att du ska göra det 

på ett pedagogiskt sätt....det är ju inte lika enkelt" (Informant 6).  

 

"Jag hade förhoppningen att den skulle ge mig jättemycket.... jag skulle få med mig en 

hel ryggsäck full med kunskap och redskap som jag haft nytta av på avdelningen..... men 

... eehh... ja jag vet inte.... jag känner det inte så. Jag hade velat ha mer konkreta medel 

att använda... hjälpmedel och mätverktyg  och så..." (Informant 3). 

 

Samtliga informanter uttryckte att kärnan av uppdraget som handledare var att förmedla 

en yrkeskunskap till eventuellt framtida kollegor. Med yrkeskunskap menade 
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informanterna hur och vad som görs i olika situationer som sjuksköterskan ställs inför 

dagligen.  

 

"Genom att handleda introducerar jag  ju ....eeeeh... blivande arbetskamrater... man 

introducerar ju människor in i en profession... i ett yrke." (Informant 2)   

 

Att kunna förmedla den "tysta kunskapen" som fås genom erfarenheten av att arbeta och 

kunna dra nytta av likande tidigare upplevda situationer. Handledarens bemötande av 

patienter, anhöriga och kollegor finns med i den tysta kunskapen där handledarens eget 

förhållningssätt var viktigt för studentens lärande. Handledning och VFU upplevdes 

som betydelsefull och viktig del för studenternas utveckling och lärande till 

sjuksköterskor. Informanterna ansåg att alla sjuksköterskor har ett ansvar att lära ut sin 

yrkeskunskap till studenter så att studenterna får med sig så mycket kunskap som 

möjligt för att bli tryggare när de är färdiga med sin utbildning.  

 

”Men det är ju faktiskt en framtida kollega som jag utbildar och då vill jag göra ett så 

bra jobb jag kan oavsett om de ska jobba här eller någon annstans....alla som jobbar 

inom vården som har studenter har det ansvaret...de är nog det jag tycker är så 

roligt.....att vi får in nytt folk, att man får lära upp dem och man får göra...jag vet inte.. 

att få utbilda i sig...jag tycker utbildning är roligt." (Informant 5) 

 

Flera av informanterna sa att de hade ett eget intresse för att handleda studenter och det 

var viktigt för att skapa en god lärande miljö för studenten. Med god lärande miljö 

menade informanterna ett tillåtande klimat där frågor och reflektion måste ha utrymme 

och få ta tid. Anledningen till det var att studenten skulle känna sig trygg med sin 

handledare samt hinna och våga reflektera över de arbete som utförts i verksamheten. 

Informanterna ansåg att handledningen underlättades om handledaren själv var trygg i 

sin egen yrkesutövning och sin roll som sjuksköterska. Informanterna uttryckte att de 

var roligt och utvecklande och en utmaning i den egna yrkesrollen att få till ett bra 

lärande för studenten. Informanterna betonade vikten av att hålla sig själv tillbaka som 

handledare och inte ta över, genom att tillåta studenten lära sig och få öva och träna 

olika vårdmoment 

 

"Det är jätteroligt att handleda....jag vill ju...den kunskapen jag fått här vill jag ju visa 

att jag kan och vill att liksom de ska få en spännande bild av ett ... roligt yrke..... ehh 

och se så mycket som möjligt." (Informant 3) 

 

"Ibland har studenten ett svagt självförtroende..de kanske inte fått öva så 

mycket...kanske inte tillåtits att göra moment i sin egen takt. Då måste jag hålla mig 

själv tillbaka för de måste ju få öva många gånger för att känna att de blir trygga....och 

bekräfta...det här gör du bra....det handlar mycket om att bekräfta." (Informant 6) 

 

Informanterna betonade att det är skillnad att träna det praktiska  yrkesutövandet i 

skolmiljö kontra när det är riktiga patienter de möter under sin VFU. Praktiska uppgifter 

i skolmiljö på dockor och med studiekamrater var bra och förbereder studenterna till 

viss del ansåg informanterna men ger inte samma erfarenhet som VFU ger.  
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"Ja.. utföra praktiskt är viktigt... de har ju ändå med sig ganska mycket...de har gjort 

sin långa praktik  och haft praktiska övningar i skolan.. men jag tycker det är viktigt att 

kunna praktiskt och inte bara teoretiskt för du ska ju ändå utföra och känna dig trygg. 

Det spelar ingen roll hur mycket teori du läser för du måste kunna det praktiskt för att 

känna dig säker.. så är det ju." (Informant 1) 

 

Att ha studenter och att handleda upplevde informanterna positivt och det gjorde att den 

egna reflektionen över yrkesrollen och sjuksköterskearbetet utmanades på ett positivt 

sätt.  Handledning och reflektion gjorde att informanterna själva funderade över "varför 

och hur gör jag" i olika situationer. Informanterna kände sig mer utmanade till att hålla 

sig ajour med nya rön då de ifrågasattes av sina studenter.  

 

"Ja.. att man hänger med i de senaste rönen.. eeeh.. det går ju inte att bara jobba på 

gamla meriter... det är svårt för den tiden finns inte.. mmm.. men vi får ju ändå en del 

nyheter när man går någon kortare endags kurs och så....mmm. Så försöker man ju 

hålla sig framme när det är läkarföreläsningar och läkemedelsluncher här på 

arbetsplatsen, men man försöker i alla fall så gott det går." (Informant 1) 

 

"Man får ju hålla sig alert också....jag fick korrigera mig själv efter ett moment då jag 

och studenten upptäckte att jag inte gjorde som det stod i vårdhandboken...haha..nu gör 

jag det... så det är ju lite bra....man blir ju uppdaterar då och uppmärksam på sitt eget 

arbetssätt." (Informant 6) 

 

Strategier  

Handledarens förberedelser inför mottagandet av student på VFU 

Samtliga informanter gjorde en planering och förberedelse för att ta emot sin student 

och de var måna om att studenterna skulle känna sig välkomna på sin VFU och veta 

vem de skulle träffa första dagen. Informanterna hade alltid en kontakt med studenten 

innan VFU startade.  

 

"Vi skickar alltid brev hem till dem att de är välkomna och så då när de kommer sitter 

vi ner en timme och beskriver verkligheten.. eeeh.. vi har en checklista vi går igenom 

och gör upp ett schema så att de känner sig trygga. Så de vet vem de ska gå med nästa 

dag de kommer och vet var de ska ta vägen." (Informant 1) 

 

Denna första kontakt var viktig för att skapa en bra start och en god relation för den 

fortsatta handledningen. En bra och tillitsfull relation med sin student skapade en 

trygghet som öppnade upp för bra reflektioner under den fortsatta VFU tiden. 

Informanterna framhöll att det var viktigt att skapa en bra struktur och planering åt 

studenten för att stödja studentens kunskapsutveckling. En del av förberedelsen var att 

läsa målen för studentens VFU och planera efter vad studenten själv uttryckte som mål. 

Informanterna inventerade var studenten befann sig i sin utbildning och vilken praktisk 

erfarenhet studenten hade med sig. Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att 

nivåanpassa vårdmoment efter studentens förmåga så kraven inte blev för stora.  

 

"Det är ju så olika vilken erfarenhet studenten har... har de jobbat i vården innan... 

eller har de ingen erfarenhet alls... det måste jag ju utgå från i min planering...det är ju 
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avgörande för var jag ska lägga fokus....eehh..då måste jag kanske ha med mer 

grundläggande omvårdnad....det är ju den grundläggande byggstenen som speglar allt 

vi gör.. så det är väl lite så man får tänka." (Informant 5) 

 

Förmågan som handledare att se och eventuellt hejda studenten om studenten själv 

överskattade sin förmåga vid utförande av vårdmoment var också en viktig del i 

handledarrollen. 

 

Sammanflätning av teori och praktik 

Informanterna upplevde att studenterna behövde repetera den teoretiska kunskapen samt 

att träna förmågan att söka kunskap på olika sätt för att se sambandet mellan teori och 

praktik.  

 

"Inte servera allt, för den dag då studenten är klar och står själv som sjuksköterska utan 

handledare så måste man ju veta var informationen kan hämtas." (Informant 5) 

 

Inför planerade praktiska moment fick studenten förbereda sig genom att "läsa på" 

oftast i Vårdhandboken eller söka sin kunskap på andra forum exempelvis via internet 

eller i patientjournalen. Innan genomförandet fick studenten sedan berätta för sin 

handledare hur de tänkt sig utföra momentet. När sedan vårdmomentet var genomfört så 

utvärderades momentet genom att handledaren och studenten reflekterade tillsammans. 

Frågor som då ställdes var, "hur det gått, hur studenten upplevt det, vad som varit bra 

respektive dåligt, om studenten vid nästa tillfälle eventuellt skulle behöva tänka eller 

ändra på något". Handledare och student reflekterade över patienten och dennes 

upplevelse, bemötande och patientens situation. Informanterna upplevde att reflektionen 

gav den koppling till den teoretiska kunskapen som studenten har med sig. 

Informanterna ansåg att det var viktigt att reflektera över hur praktik och teori kan vävas 

samman i det medicinska perspektivet men även i mötet med patienten och dennes 

livsvärld. I den vårdvetenskapliga handledningen ska handledaren vara väl förtrogen 

med och använda sig av de vårdvetenskapliga begreppen i det dagliga arbetet. I 

intervjuerna framkom det att begreppen inte ingår i de dagliga vokabulären. Däremot 

används begreppen genom att i reflektionen och i mötet med patienten se helheten, se 

och förstå människans livsvärld och inte bara det problem som patienten sökt vård för.  

 

"Vårdbegreppen var lite kluriga när man gick utbildningen...det var svårt att greppa... 

men sen när man kom ut på praktiken kände jag att det handlar väldigt mycket om sunt 

förnuft....man ser individen....man utgår från individen i allt man gör...patientanpassad 

vård...jag tror att våra studenter tycker likadant.....man använder inte de orden...men 

använder det i sitt arbete. Jag går ju inte runt och säger ansa, leka lära....men det 

gäller ju att få in det tänket...men om man tar begreppet leka så handlar det ju det ju om 

t.ex. om när vi ska undervisa en patienten.... hur gör vi här..vad använder vi oss av 

här....använder vi bara muntlig information eller hur gör vi." (Informant 5) 

 

Learning by doing 

En informant gav såromläggning som exempel på ett praktiskt moment där hon lät 

studenten läsa patientjournalen först och sedan vara med och se såromläggningen som 
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handledaren utförde. Därefter fick studenten själv pröva att göra såromläggning på egen 

hand och kanske upptäcka att "oj nu fattades det ett förband". Informanten menade att 

på så vis lärde sig studenten hur viktigt det är att tänka igenom och planera innan 

utförandet av såromläggning. Informanten menade att det är ett tydligt exempel på hur 

erfarenheten spelar in när studenten får träna samma moment flera gånger för att kunna 

bli bättre i sitt praktiska handhavande vid en såromläggning. Informanten betonade att i 

dessa sammanhang var det viktigt med att följa upp direkt efteråt genom att reflektera 

tillsammans för att skapa både trygghet och lärande hos studenten.  

 

Kognitivt lärande 

En informant beskrev hur hon använde sig av bilder och att rita för att skapa en 

förståelse för hur saker hänger ihop, som exempel angav hon hur det ser ut när en 

patient har gallstenar.  

 

"Jag använder mig mycket av bilder...jag ritar ofta...jag vill veta och förstå och kunna 

förklara på ett bra sätt...jag tycker det blir tydligare när man ritar.... så har jag alltid 

gjort." (Informant 4) 

 

 Här hänvisade informanten till att vi alla lär oss på olika sätt och att bara läsa en text 

inte alltid blir så tydligt utan det även behövs en mer illustrativ information. 

 

Relationer och bemötande 

Det informanterna belyste under intervjuerna var hur viktigt det är med ett bra 

bemötande i vården, mot patienter men även mot kollegor och övrig personal och att 

kunna samarbeta med andra. Bemötande diskuterades ofta när de reflekterade 

tillsammans efter patientmöten och vårdmoment.  

 

"Bemötande... det är ju grunden för allt i vården...inte bara patientmötet...det gäller ju 

kollegor, andra personalkategorier, anhöriga....ja allt...det är så viktigt." (Informant 4) 

 

Informanterna upplevde att studenterna genom sin utbildning har med sig ett gott 

bemötande då studenterna, som informanterna träffar, är i slutet av sin utbildningstid 

och har en erfarenhet från tidigare VFU.  

 

Informanterna som arbetade inom slutenvård upplevde att det var lättare att skapa bra 

relationer då VFU tiden var så lång (9 veckor). Informanterna såg också en fördel med 

att de alltid var två handledare åt varje student. De kunde diskutera med varandra och de 

var två som såg studenten och dennes kunskapsutveckling. Informanterna upplevde att 

de hade stor hjälp av det bedömningsunderlag som studenterna hade med sig från 

Högskolan där kunskapsprogressionen kunde följas på ett tydligt sätt.  

 

"Jag lär ju känna min student och de är ju här ganska länge...jag hinner skapa trygghet 

och en bra relation...det handlar ju om att få personen trygg..att få den här personen att 

växa....jag hinner se vad just den här studenten behöver kanske träna mer på eller 

fokusera på." (Informant 5) 
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Svårigheter i handledarrollen 

Upplevelsen av svårigheter i handledarrollen beroende på verksamhet och längd 

på VFU  

Det framkom i intervjuerna en relativt stor skillnad beroende på vilken verksamhet 

informanten arbetade i. Informanterna i Primärvården upplevde en otydlighet i målen 

med VFU trots att studenten har med sig en studiehandledning från Högskolan. Annat 

som upplevdes som svårigheter i handledarrollen var att VFU tiden var kort (endast 3 

veckor). Primärvårdens verksamhet är splittrad och studenterna upplevs ha en otydlig 

bild av primärvårdens verksamhet.  

 

"Det är ju ett väldigt splittrat jobb på VC kan jag uppleva... alltså för studenten, de får 

gå med olika handledare så kontinuitet är svårt och ....ehh..det är svårt att veta vad de 

behöver ha med sig härifrån....och det är ju mycket telefonrådgivning." (Informant 2) 

 

Informanterna uttryckte att det är många olika professioner som arbetar med olika saker 

och de sa att "VFU: n blir mest som en auskultation för att studenten ska se och få en 

bild över hur verksamheten fungerar". Informanterna upplevde en svårighet som 

handledare för att tiden för VFU är så begränsad, och när studenten ska få en inblick i 

verksamheten får studenten gå med flera handledare. Det leder till att det är svårt att 

skapa en bra och tillitsfull relation till studenten samt svårare att bedöma studentens 

kunskap och utveckling.  

 

"Som handledare kan jag ju inte 100% bedöma fullt ut så jag får ju alltid fråga mina 

kollegor, hur tycker du hen har fungerat, vad har du sett...men då kanske studenten 

bara gått en halvdag på BVC eller så.... sedan beror det ju också på studenten...om den 

är blyg och så...då blir det svårare kanske att träffa olika handledare varje 

dag.....tryggheten...ja...den kanske försvinner. De kanske inte vågar ta initiativ....fast 

samtidigt är det ju svårt när man är ny....det är det ju för alla. Om studenten bara vill 

gå med mig under sina 3 veckor så innebär det att nästan hälften av VFU-tiden får hen 

sitta i telefon.... det går ju inte....då får den ju inte med sig någon praktisk 

kunskap...telefonrådgivning är en svår uppgift....och det går ju inte....det krävs så 

mycket mer för den arbetsuppgiften." (Informant 1) 

 

Andra svårigheter som informanterna i Primärvården uppgav var att patientmötet är kort 

och den tid som finns ska en bra relation och gott bemötande skapas så att det blir ett 

bra möte för patienten. Svårigheter upplevdes med att få studenten att förstå helheten 

när patientmötet är så kort. 

 

"Du har ju bara 10 minuter, så du får ju bara en chans att få till det goda mötet och 

skapa en relation. // Det är ju inte bara ett blodtryck, det är så mycket mer, att kunna se 

och bedöma helheten, patienten ska ju må bra, leva hälsosamt ...... och se hur och vad 

det är som påverkar blodtrycket." (Informant 2) 

 

"Studenterna har inte den kunskapen om patienterna och deras livssituation.... som 

distriktssköterska så träffar jag ju patienten många gånger... och ofta under en längre 

tid. Tidsbristen gör ju att man önskar att man skulle få prata så mycket mer dem 

(studenterna) få ge dem mer substans...för det är så mycket jag vill förmedla till 
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dem....det är så mycket man har som kunskap med det är svårt att sätta ord på den....det 

handlar ju om helheten." (Informant 1) 

 

Samtliga informanter i Primärvården gjorde jämförelse med att handleda på 

vårdavdelning som de hade tidigare erfarenhet av. Informanterna tyckte det var lättare 

att handleda i slutenvården för tiden för patientmötet var längre eftersom patienten var 

inneliggande under fler dagar. Tiden gav bättre förutsättningar för studenten att skapa 

en bra relation till patienten.  

 

"Handledarrollen var mycket tydligare när jag jobbade på sjukhus...man skulle lära 

studenten och vi gick tillsammans under längre tid....man fick en annan relation.... efter 

ett tag så kunde jag lämna över mer och mer arbetsuppgifter till studenten och jag 

tror....mm...att studenten också upplevde det tryggare... både med mig och sig själv." 

(Informant 2) 

 

På vårdavdelningen upplevde informanterna i Primärvården att de kunde backa tillbaka 

och låta studenten ta över mer och utföra vårdmoment mer självständigt speciellt i slutet 

av VFU: n vilket inte gick att göra på samma sätt i Primärvården. 

 

Upplevelsen av svårigheter i handledarrollen som var gemensamma 

Fler saker som framkom under intervjuerna som upplevdes som svårigheter av alla 

informanter var stress, tidsbrist, hög arbetsbelastning och att det inte finns någon extra 

avsatt tid för att handleda. Stress och tidsbrist gjorde att informanterna såg svårigheter 

att hålla tillbaka sig själv och inte gå in och ta över från studenten för att snabba på 

arbetet. Informanterna var noga med att inte visa studenten att de var stressade över att 

det tog längre tid när studenten gjorde arbetsmomenten, men det upplevdes som en 

svårighet att hålla en neutral fasad. Ibland hände det att andra professioner som 

samarbetade kring patienten ignorerade studenten och vände sig till handledaren först 

för att det skulle gå fortare, det kunde exempelvis vara läkare eller sjukgymnaster som 

ville informera något om patienten.  

 

"När det är stressigt, lite rörigt, det är mycket folk och då är det ofta läkarna som riktar 

sig till mig som handledare och inte till studenten bara för att det ska gå fort...det tror 

jag är någonting som man mer aktivt själv liksom får lyfta fram studenten... eller rikta 

sig till henne eller honom och inte till mig....jaaaa...det hänger nog ihop med 

arbetsmiljön, att det ska gå så snabbt." (Informant 4) 

 

Då arbetsbelastningen var hög och vid akuta situationer så fick studenten "bara hänga 

på" och det fanns inte tid varken för reflektion eller att invänta studenten. Här påpekade 

informanterna att det var viktigt att ha tid till reflektion och utvärdering i anslutning till 

akuta situationer eller vid hög arbetsbelastning. Informanterna beklagade att det inte 

alltid fanns utrymme för reflektion i samband med akuta händelser då verksamheten 

hela tiden pågår och då fick reflektionen göras senare vilket de inte ansåg vara optimalt. 

 

En aspekt som framkom under intervjuerna var att informanterna upplevde att skolans 

krav på studenten tog fokus från själva VFU tiden. Det rörde sig om uppgifter som 

skulle lösas på VFU där studenten var så fokuserad på skoluppgiften att hen inte var 
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närvarande i nuet. Ibland var det resttentor där studenten var tvungen att gå ifrån sin 

VFU för att läsa inför omtenta och även göra omtenta under VFU tiden. 

 

"Det är en väldigt hård tid för dem också...jag märker att de senaste studenterna vi haft 

här, de ligger efter med omtentor mitt under sin praktik...jag tycker det är en stor 

belastning på studenterna som tar lite fokus från verksamheten här....ibland vill de byta 

pass och så där....för "jag" måste plugga och då har "jag" tenta...det tycker inte jag är 

riktigt rättvist för dem." (Informant 3) 

 

Det försvårade handledarens möjligheter för att kunna utföra sitt uppdrag på ett 

tillfredsställande sätt. Informanterna betonade här att kontinuiteten i vårdandet blir 

lidande då studenten blir splittrad pga. krav från olika håll och det störde students 

lärande under sin VFU. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I denna kvalitativa studie har syftet varit att få fram hur sjuksköterskor upplever sin 

handledarroll ut det pedagogiska perspektivet när de handleder sjuksköterskestudenter  

på grundutbildningen. För att få reda på hur någon upplever något så föll valet på att 

göra intervjuer istället för litteraturstudier. Det finns flera svårigheter med att göra 

intervjuer dels att intervjuerna inte ska färgas av min eventuella förförståelse, att jag inte 

är för snabb att tolka det som sägs utan försöker vara öppen och följsam och genom 

följdfrågor fördjupar svaren som informanterna ger för att få informanterna att beskriva 

hur de erfar den pedagogiska rollen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 184-186; 

Dahlberg 2014, ss. 90-91). Att göra bra intervjuer och få fram det som avses är svårt när 

inte vanan finns i intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes med öppen 

intervjuteknik vilket gav möjlighet att få informanten att fördjupa sina svar genom 

följdfrågor som ställdes. Validitet i en intervju, att undersöka det som sägs ska 

undersökas är en konst när intervjuer görs särskilt när intervjun är öppen. Svaret på om 

validiteten uppnåtts finns först när analysen är klar men strävan har varit att genomföra 

intervjuerna med så stor noggrannhet som möjligt. Som intervjuare är det viktigt att 

tygla förförståelse och vara öppen och följsam gentemot de informanter som är 

intervjuas  (Dahlberg 2014, ss. 69-71) Att ha en öppen hållning och inte vara för snabb i 

tolkningen av vad informanten säger eller menar innebär att förståelseprocessen måste 

få ta tid och som intervjuare göra en djupare reflektion av vad som sagts (Dahlberg 

2014, ss. 73-74). 

 

Reliabiliteten i kvalitativ forskning är svår på grund av att det är individens upplevelse 

och hur individen erfar sin livsvärld som undersöks och den växlar beroende på tid och 

situation. Det är inte ens säkert att de informanter som deltagit i denna studie skulle ge 

samma svar vid ett senare tillfälle även om frågan och intervjuaren skulle vara 

densamma (Dahlberg et al. 2008, ss. 254-255). Reliabiliteten kan påverkas av den 

personliga synen och uppfattningen som forskare har då förståelse och förförståelse 

skulle kunna påverka objektiviteten. Att inte vara tillräckligt öppen vid analysering och 

skapandet av subkategorier och kategorier påverkar också trovärdigheten i resultatet 

(Elo& Kyngäs 2007, s. 112).  



14 

 

 

Generaliserbarhet kan diskuteras utifrån att studien är baserad på endast sex intervjuer 

vilket är ett litet underlag som gör det svårt att dra några generella slutsatser av 

materialet. Att samtliga informanter var kvinnor kan vara en svaghet då vården även har 

manliga sjuksköterskor. Det var inget val som gjordes men inga manliga sjuksköterskor 

ville medverka i studien trots förfrågan. Det som styrkts i tidigare forskning som skulle 

kunna stärka generaliserbarheten i studien är upplevelsen av handledning ger en positiv 

utveckling för den egna yrkesrollen ( Bengtsson & Kvarnhäll 2011). Det finns forskning 

som styrker att upplevelsen av att verksamheten och patienterna påverkar 

handledningsrollen och att det är en svår balans och en utmaning för handledaren i den 

pedagogiska rollen (Manninen et al. 2015). 

 

Antalet intervjuer planerades mellan sex till åtta stycken. Av femton förfrågningar som 

skickades ut var det bara sex som svarade att de ville medverka i studien. De 

informanter som har medverkat i studien har alla haft en positiv inställning till att vara 

med och tyckte att det är viktigt att sätta fokus på handledarrollen.  

 

Valet att ställa frågan om medverkan i studien till informanter som arbetar på vanlig 

vårdavdelning och inte till informanter som arbetar på UVA är medvetet. Anledningen 

är att de flesta sjuksköterskor inom slutenvården inte arbetar på en 

utbildningsvårdavdelning. Att välja två olika verksamheter som öppenvård och 

slutenvård var också ett medvetet val för att få olika perspektiv på hur den pedagogiska 

handledarrollen upplevdes i dessa två så olika verksamheter. 

 

För att fördjupa kunskapen och se vilken forskning som fanns i ämnet gjordes en 

grundlig litteratursökning innan intervjuerna genomfördes. Den forskning som hittats 

har i första hand haft fokus på studentens upplevelse av handledning, handledning i par 

eller grupp och den handledningen som beskrivits som processhandledning (Ekebergh 

2009b, 2011; Eskilsson, Carlsson, Ekebergh & Hörberg 2015; Holst et al. 2017). Det 

finns forskning som berör den pedagogiska handledarrollen där det studerats hur 

handledaren genomförde sitt pedagogiska uppdrag men inte hur handledaren upplevde 

sin pedagogiska roll (Manninen et al. 2015).  

 

Analysen som är gjord föregicks av noggrann transkribering av samtliga intervjuer och 

är utförd enligt Elo & Kyngäs beskrivning av induktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs 

2007).  

 

Efter att resultatet sammanställts har ytterligare litteratursökning gjorts i ämnet för att se 

om det som framkom i resultatet gick att belägga med tidigare forskning. I den nya 

litteratursökningen som gjordes har försök att underbygga de val av pedagogik och 

didaktik teorier med forskning från vårdvetenskap.  

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att kliniskt arbetande sjuksköterskor inte har en medveten reflektion över 

sin pedagogiska roll som handledare. När frågan belystes genom intervjun framkom det 

att sjuksköterskorna anser sig sakna pedagogiska verktyg och instrument. Informanterna 

upplevde inte att i det ingick någon pedagogik i deras sjuksköterskeutbildning eller att 
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det under utbildningen diskuterats hur man handleder. Under intervjuerna framkom det 

att samtliga sjuksköterskor oreflekterat använder sig av pedagogiska teorier och 

vårddidaktiska verktyg men gör inte kopplingen till att det är pedagogik och didaktik. 

Det strategier informanterna använde sig av i sin handledning understöds av de som 

Cajvert tar upp i boken Studenthandledning om vad som är viktigt att tänka på som 

VFU handledare (Cajvert 2016, ss. 26-27). Informanterna hade en planering, 

inventering, struktur, genomförande och utvärdering av VFU:n som visade att 

informanterna har ett pedagogiskt förhållningssätt (Cajvert 2016, s. 24). Frågan ställdes 

under intervjuerna om handledarrollen diskuteras ur det pedagogiska perspektivet ute på 

arbetsplatserna men det var inget som gjordes på någon av arbetsplatserna.  

 

Bentling och Jonsson beskriver de pedagogiska utmaningarna att i all verksamhet sker 

ett lärande när kunskap prövas och arbetssätt omprövas. Människor som har en ledande 

position har en pedagogisk roll och sjuksköterskan är en ledare när hon handleder 

studenter. Det är en pedagogisk uppgift när undervisning eller rådgivning ges till 

studenter, patienter eller anhöriga (Bentling & Jonsson 2010, s. 290). Bentling menar att 

individen har en pedagogisk grundsyn som alla handlingar utgår ifrån. Denna grundsyn 

innefattar den syn på kunskap, värderingar, förhållningssätt och etik som individen har, 

de individuella förutsättningar, förförståelse och erfarenhet samt de frågor som rör 

själva lärandet (Bentling 2010, s. 23). Sjuksköterskor använder sig i det dagliga arbetet 

av vårdprocessen där inventering, planering, genomförande och utvärdering är den 

bärande kärnan där reflektionen ingår som en del i processen (Ekebergh 1998, s. 38). 

Handledningsprocessen skiljer sig inte så mycket från vårdprocessen när det gäller 

inventering, planering, genomförande och utvärdering men informanterna drog inga 

paralleller mellan dessa olika processer.  

  

Informanterna uttalade vikten av att ha ett reflekterande arbetssätt för att studenterna 

skulle utveckla sina kunskaper, just reflektion är något som beskrivs i den 

vårdvetenskapliga forskningen av flera tidigare forskare (Antonsson & Sandström 2000; 

Bengtsson & Kvarnhäll 2011; Ekebergh 2009c, 2011; Manninen et al. 2015). Att sätta 

ord på det som upplevs och erfars är ett sätt att synliggöra den tysta kunskapen som 

sjuksköterskor innehar och på så sätt förmedla ett lärande till studenten. Diskutera och 

reflektera tillsammans med studenten över det egna arbetet var något som informanterna 

upplevde som positivt och utvecklande både för egen del och för studentens lärande. 

Handledare som handleder studenter under VFU är själva i en lärande situation när de 

får sätta ord på sin förtrogenhetskunskap och det ses som positivt och utvecklande också 

av den personliga utvecklingen (Cajvert 2016, s. 163). Sjuksköterskan har en naturlig 

hållning till de vårdvetenskapliga teorierna och vårdprocessen men oftast är det en tyst 

kunskap som upplevdes svår att förmedla. Informanterna använde sig inte av de 

vårdvetenskapliga begreppen i det dagliga arbetet men som en informant beskrev "det är 

ju inte bara ett blodtryck -  det gäller ju att förstå hela patientens situation". Det kräver 

att handledaren kan få studenten att reflektera över patientens hela situation - dvs. 

patientens livsvärld  och hur den påverkar patienten i vardagen som här när det gäller ett 

blodtryck ( Ekeberg 2009a, s 23, 60, 84).  

 

Samtliga informanter betonade betydelsen av att skapa bra relationer till studenten för 

att få en bra lärandemiljö. Det gjordes genom att vara lyhörd, visa respekt, se och 

bekräfta studenten. Genom relationen skapa förtroende och trygghet så att mötet mellan 
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student, handledare, övrig personal och patienter blev så bra som möjligt. I tidigare 

forskning finns belägg för att om studenten känner sig trygg, sedd och bekräftad av 

handledaren och bemött med respekt så blir inlärningen bättre (Ekebergh 2001, ss. 22-

23; Cajvert 2016, ss. 39-40). Inlärningsmiljön har betydelse för hur studenten utvecklas 

i sin yrkesfärdighet och sin kompetens och där har handledaren en stor påverkansroll på 

studentens lärande. Vårdmiljön och klimatet på VFU platsen har också en påverkan på 

studentens lärande (Mogensen et al. 2010, ss. 29-31). Ytterligare faktorer som påverkar 

inlärningsklimatet är vilka attityder och värderingar sjuksköterskan har och förmedlar 

dessutom vilken handledarkompetens sjuksköterskan har (Näf 1999). 

 

De svårigheter som informanterna upplevde i sin handledarroll var framförallt tidsbrist 

och den beskrevs ur flera perspektiv. I den allt mer krävande vården med hög 

arbetsbelastning och slimmade organisationer finns det inte avsatt tid för sjuksköterskor 

som handleder studenter utan många gånger får tiden för reflektionen göras exempelvis 

i samband med kafferasten eller vid dagens slut. Bentling och Jonsson menar att alla 

utbildningssituationer är lärtillfällen och inte endast de specifika och planerade 

reflektionstillfällena utan även det som sker oplanerat som exempelvis vid kafferasten. 

Då det inte finns en planerad struktur över hur och vad som ska diskuteras, hur ett 

problem har löst eller hur en oförutsedd situation hanterats blir reflektionen en 

oplanerad, förutsättningslös diskussion (Bentling & Jonsson 2010, s. 291). Hög 

arbetsbelastning i verksamheten leder till stress för sjuksköterskan. Förutom att hinna 

med sina ordinarie arbetsuppgifter ska handledning ges och då finns inte alltid tiden att 

vänta ut studenten. Informanterna upplevde att det var svårare att tillåta studenten ta den 

tid som behövdes för att göra moment i sin egen takt och backa undan då verksamheten 

alltid är prioritering nummer ett (Cajvert 2016, s. 165). Tidsbrist och stress är något som 

framkommit i tidigare studier som en central aspekt just vid handledning, att det ses 

som ett problem ur handledarperspektivet (Bengtsson & Kvarnhäll 2011). 

Tidsperspektivet belystes också som en nackdel i Primärvården där VFU perioden var 

kort, patientmöten och arbetsmoment var snabba och informanterna menade att även om 

saker sker fort så måste det bli ett bra möte  med patienten samt ett bra bemötande. 

Informanterna sa att kunskapen om patienterna och deras livssituation får de själva 

genom att de möter patienterna vid flera tillfällen vilket oftast inte studenten får tillfälle 

till. Den korta VFU:n i Primärvården upplevdes delvis som ett hinder för att studenten 

går med många olika personer, det var svårt att göra bra bedömning av studentens 

kunskap. En student på grundutbildningen inte har tillräcklig kunskap, rutin, erfarenhet 

och kompetens för att självständigt kunna sitta i telefonrådgivning. När studenten sitter 

bredvid handledaren och lyssnar så det är svårt för handledaren att göra en bra 

bedömning och utvärdering av studentens kunskap.  

 

Det en av informanterna i Primärvården berörde var att studenten inte hinner bli van och 

känna sig så trygg i studentrollen då de fick gå med många olika handledare, oftast 

kanske bara en halv eller en dag och att det kunde inverka negativt på lärandet. Den 

reflektionen ligger i linje med det som Cajvert tar upp i sin bok Studenthandledning där 

hon belyser Reynolds lärandefaser 1-5 där studenten kanske befinner sig i fas 1 eller 2 

större delen av sin VFU period då det blir många möten med olika personalkategorier 

som gör att studenten inte kommer vidare i sitt lärande (Cajvert 2016, ss. 83-87). 

Informanterna i Primärvården gjorde koppling till att handledning på vårdavdelning 

upplevdes som lättare då patienten fanns tillgänglig under längre tid och att själva VFU 
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perioden är längre. Denna koppling underströks av informanterna i den slutna vården 

som upplevde det positivt att handleda då VFU perioden var lång och det gav bra 

förutsättningar för att skapa goda relationer med studenten och ökade förutsättningarna 

för ett bra möte med patienten (Cajvert 2016, ss. 39-40). Tidspress och stress i 

verksamheten och att det inte fanns någon extra avsatt tid just för reflektion tillsammans 

med studenten upplevdes även i slutenvården som negativt. Men det gick lättare att hitta 

tid på grund av att arbetstiden är schemalagd och arbetsbelastningen varierar under 

dygnet. Exempelvis var det lättare att få tid över vid kvällstjänstgöring eller 

helgtjänstgöring. Här upplevde informanterna att det var bra att de alltid var två 

handledare som tog hand om en student. De berättade vidare att planen för hösten var att 

handleda två studenter samtidigt under deras VFU och på så sätt utnyttja möjligheten att 

kunna ta emot mer studenter. En av de artiklar som lästs belyser just handledarrollen då 

handledning ges till två studenter där syftet är att studenterna genom parreflektion ska 

utvecklas och stärkas i sin yrkesroll (Holst et al. 2017). Handledning av två studenter 

samtidigt blir kanske mer vanligt i framtiden då bristen på erfarna sjuksköterskor är 

större än tidigare och trycket på VFU platser högre.  

 

Det framkom under intervjuerna att hållningen till de vårdvetenskapliga begreppen där 

informanterna inte använde begreppen verbalt i det dagliga arbetet. Däremot i det 

praktiska arbetet användes begreppen mer oreflekterat vilket gör att begreppen och 

sammanflätningen av teori och praktik inte blir så synligt för studenten. Frågan har 

undersökts i tidigare forskning att det är ett problem mellan den vårdvetenskapliga 

teorin och den praktiska verkligheten som har tagits upp under flera år (Benner 1993, s. 

192; Ekebergh 2001, s. 114; Hjälte 2000; Manninen et al. 2015). Under en av 

intervjuerna var det en informant som bekräftade med sin egen upplevelse av sin VFU 

som sjuksköterskestudent att det var "förvirrande att få ihop den vårdvetenskapliga 

kontexten med det praktiska lärandet men efter avslutad utbildning och några års 

yrkeserfarenhet så har begreppen klarnat". Ändå verbaliserade inte informanten sin 

kunskap till studenterna vid handledningen och på frågan "varför inte?" gavs inget bra 

svar. Att inte använda de vårdvetenskapliga begreppen i den dagliga verksamheten 

skapar ett gap mellan teori och praktik. Flera forskare har beskrivit problemet med att 

studenten har svårt att se kopplingen mellan teori och praktik under sin VFU just för att 

verkligheten inte alltid överensstämmer med teorin (Bentling 2010, ss. 37-38; Ekebergh 

2009a, ss. 103-104; Hjälte 2000).  

 

I sjuksköterskans uppdrag förutsätts det att sjuksköterskor ska handleda studenter, 

informera och stödja patienter och anhöriga, de ska förmedla ett lärande till övrig 

personal enligt de riktlinjer och krav som både Högskolelagen (SFS 1992:1434) och 

Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ställer (Berglund & Ek 2015, ss. 47-48). 

Bentling skriver "pedagogiska handlingar förutsätter pedagogisk medvetenhet och 

pedagogisk kompetens, som måste förankras, illustreras och tillämpas så att det kommer 

studenten såväl patienter tillgodo" (Bentling 2010, ss. 44-45). Det förväntas att 

sjuksköterskor har en pedagogisk kompetens och en medvetenhet om pedagogik.  Att 

reflektera över sin egen pedagogiska roll och utveckla den rollen kräver en 

självrannsakan om hur jag lär ut till andra, hur förmedlar jag min kunskap så att 

studenten får ut ett lärande av det, vad behöver jag veta om min student och dennes 

förutsättningar för att lära sig (Cajvert 2016, ss.37-39). Det är viktigt som handledare att 
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veta hur individen lär sig, att alla inte lär på samma sätt och  hur handledaren då kan 

göra för att stödja studentens lärande (Cajvert 2016, ss. 111-112).  

 

I studien finns några lärandeteorier och pedagogiska teorier belysta för att sätta fokus på 

pedagogiken som handledningssituationen innebär (Bentling & Jonsson 2010, ss. 289 - 

290; Cajvert 2016, ss. 83-92, 109-135, 165; Hartman et al. 2003, s. 28; Mogensen 1996, 

ss. 145-146). 

 

Ur hållbarhetsperspektiv är utbildning enligt Agenda 2030 (Regeringskansliet 2018) en 

mänsklig rättighet. I mål 4 betonas att det ur samhällsperspektiv behövs ett livslångt 

lärande även på högre utbildningsnivåer. Det ställer krav på att studenter får en god 

utbildning så att de får ett hållbart och långt yrkesliv. Studenterna behöver bli trygga i 

sin yrkesroll och ha handlingsberedskap för de krav som arbetsgivaren ställer på 

sjuksköterskan vid en anställning. För att få denna trygghet och handlingsberedskap 

krävs en kompetent handledare som har kunskap och förståelse för hur teori och praktik 

ska vävas samman till en helhet. Handledaren behöver ha en pedagogisk kompetens 

som gör att studenten får en optimal utveckling av sin kunskap och sitt lärande. Även ur 

hälsoperspektivet, mål 3, är det viktigt för att samhället ska kunna erbjuda sina invånare 

en god vård så behövs det kompetent personal. Det främjar hälsan på ett positivt sätt om 

individen har ett arbete som ger tillfredsställelse och mening vilket sjuksköterskor ofta 

brukar säga att arbetet gör. I mål 8 betonas anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt och här har Sverige kommit långt men ur samhällsekonomiskt synvinkel är det 

inte försvarbart att utbilda sjuksköterskor som lämnar yrket efter några år. Här kan 

utvecklingen inom vården spela in med slimmade organisationer och ett högt 

arbetstempo som en negativ utveckling på det hållbara arbetslivet  (Regeringskansliet 

2018).  

 

Slutsats   

Sjuksköterskor har genom sjuksköterskeutbildningen ett reflekterande arbetsätt och de 

är vana att informera patienter och anhöriga. Att handleda studenter ur ett pedagogiskt 

perspektiv och att fundera över den pedagogiska rollen reflekterar inte informanterna i 

studien över. Informanterna upplevde en okunskap om vad pedagogik och didaktik är. 

Det finns inte uttalat i uppdraget som handledare att reflektera över den pedagogiska 

rollen. För att utveckla det pedagogiska perspektivet i handledarrollen skulle det 

behövas diskuteras i verksamheten tillsammans med andra handledare. Genom att träffa 

andra kollegor och diskutera olika pedagogiska och didaktiska frågor skulle vara 

positivt för utvecklandet av handledarrollen.  
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Bilaga 1 

      
 

Information om deltagande i intervjustudie för magisteruppsats 

 

Jag heter Helena Johansson och ska skriva min magisteruppsats i vårdvetenskap vid 

Högskolan i Borås.  

Uppsatsen kommer handla om Din upplevelse av Din pedagogiska roll som handledare 

för sjuksköterskestudenter på grundutbildningen.  

Jag frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din upplevelse. 

 

Intervjuerna kommer göras av mig som student. Du får själv välja önskad tid och plats 

för intervjun som kommer ta ca 30-60 minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant 

överföras till text. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, 

utöver mig som intervjuvare, kan få tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina 

personuppgifter. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan att motivera varför. 

 

Om du önskar delta i studien, vänligen meddela mig via e-mail, telefon eller SMS före 

280218. Jag kommer därefter kontakta dig via telefon för att bestämma plats och tid för 

intervjun. Samtyckesformulär erhålles i samband med intervjutillfället. Om du har 

frågor eller önskar ytterligare information kring studien är du välkommen att kontakta 

mig. Jag nås på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetsadjunkt vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, sektionen vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta henne på telefon: XXXXXX eller e-

mail: XXXXXXX@hb.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Helena Johansson     

Tel: XXXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXX@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

tel:%20033-435%204165
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Bilaga 2 

 
                   Information till  verksamhetschef om intervjustudie 

 

Jag heter Helena Johansson och ska skriva min magisteruppsats i vårdvetenskap vid 

Högskolan i Borås.  

Uppsatsen kommer handla om sjuksköterskans upplevelse av sin pedagogiska roll som 

handledare för sjuksköterskestudenter på grundutbildningen.  

 

I examensarbetet krävs att jag intervjuar sex sjuksköterskor som handleder studenter i 

grundutbildningen och mitt urval av informanter är inom Primärvård och sluten vård, 

SÄS. Urvalet har jag fått hjälp med genom kontakt med studierektorn i PV samt en 

huvudhandledare på SÄS. 

 

För att kunna genomföra intervjuerna kommer personliga mail skickas direkt till 

informanterna. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. 

All insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så 

sätt att ingen information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt 

frivilligt och alla deltagare kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan 

att uppge orsak.  

 

Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Universitetsadjunkt vid 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på telefon: XXXXXXX eller e-mail: XXXXXX@hb.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Helena Johansson     

Tel: XXXXXXX    

Mail: XXXXXXXX@gmail.com            
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Bilaga 3 

 
 

            Samtyckesformulär 

 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om VFU 

handledarens upplevelse av sin pedagogiska roll vid handledning av 

sjuksköterskestudenter som studerar på grundläggande nivå. Jag är väl införstådd med 

informationen är medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att 

behöva motivera mitt val. Jag har också fått information om vem jag ska vända mig till 

för eventuella frågor kring studien.  

 

Jag samtycker till att delta i studien  

 

 

Namn                         ............................................................................... 

 

 

Namnförtydligande    .............................................................................. 

 

 

Ort och datum            .............................................................................. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Helena Johansson 

                                                                                   

                                

Tel:  XXXXXXX                                            

Mail:XXXXXXXX@gmail.com                                                                                         

 

 

 


