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Sammanfattning 
Studiens syfte var att få kunskap om hur sjuksköterskor under specialistutbildning inom 
akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård upplever förväntningar, möjligheter 
och hinder för lärande under deras verksamhetsförlagda utbildning. I bakgrunden finns 
beskrivet specialistutbildningens uppläggning och mål. Några av 
anestesisjuksköterskans centrala arbetsuppgifter fokuseras: mötet med patienten inför 
anestesi och operation och den fria luftvägen. För studien användes en kvalitativ metod 
med intervjuer av tio studenter. Intervjuerna bearbetades och analyserades utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, vilken utgör studiens teoretiska ram. Analysen 
koncentrerades mot lärande som social praxis där fyra teman framkom vilka berörde 
praktikplatsen, yrkesidentiteten, samspelet med handledare, patient, arbetsteam och 
skola i lärandesituationer samt utvärderingen. Dessa teman anknöts till Nielsen och 
Kvales huvudaspekter på mästarlära och situerat lärande som beskriver lärande i en 
praxisgemenskap, lärande som utveckling av en yrkesidentitet, lärande utan formell 
undervisning och utvärdering genom praxis. Resultatet visade att samspelet med 
handledaren hade mycket stor betydelse för studenternas möjligheter till lärande och för 
utvecklingen av yrkesidentiteten. De kvaliteter som studenterna ansåg viktigast hos 
handledaren var motivation för handledaruppdraget, aktuella yrkeskunskaper, 
kommunikationsförmåga och ett pedagogiskt förhållningssätt. Praktikplatsen ansågs 
även ha stor betydelse för studenternas möjligheter till lärande där miljön, tillträde till 
lärandesituationer, gemenskapen och samspelet med teamet upplevdes ge goda 
förutsättningar. Utvärdering i form av feedback i samband med lärandesituationer och 
efterföljande reflektion av utförda handlingar upplevde studenterna vara nödvändigt för 
lärandets progress.   
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Learning in clinical education 

Nurses’ experiences of learning in Specialist Nursing Programme in 
Anesthetic Nursing 

Kerstin Bucht 

Abstract 
The purpose of this study was to get knowledge in how nurses in the specialist nursing 
programme in anesthetic nursing experience the expectations, opportunities and 
obstacles to learning during their clinical education. The background material includes a 
description of the structure and objectives of the specialist nursing programme. Some of 
the central tasks of nurse anesthetist’s are emphasised: meeting with the patient before 
anaesthesia and surgery, and the free airway. A qualitative method was used for this 
study, with interviews with ten students. The interviews were developed and analysed 
from a socio-cultural perspective on learning, which forms the theoretical framework of 
the study. Analysis was concentrated on learning as social practice, with four topics 
emerging which concerned the place of practical training, professional identity, 
interaction with the clinical instructor, the patient, the team and the school in learning 
situations, and evaluation. These topics are linked to Nielsen and Kvale’s main aspects 
of learning from apprenticeship to situated learning, described as learning in a 
community of practice, learning as development of a professional identity, learning 
without formal instruction and evaluation through practice. The results showed that 
interaction with the clinical instructor was of great significance to students’ 
opportunities for learning and for their development of a professional identity. The 
qualities students considered to be most important in their clinical instructor were the 
instructor’s motivation for her/his duties, current professional skills, capability to 
communicate and a pedagogical mindset. The place where the practical training took 
place was also viewed as having a significant impact on students’ opportunities for 
learning, as the environment, access to learning situations, community spirit and 
interaction with the team were experienced as providing favourable conditions. 
Evaluation in the form of feedback in connection with learning situations followed up 
by reflections on actions performed were viewed by the students as being necessary for 
making progress in learning.   
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Inledning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskor1 under specialistutbildning 
inom Akutsjukvård med inriktning mot Anestesisjukvård upplever förväntningar, 
möjligheter och hinder för lärande under verksamhetsförlagd utbildning. 
Lärandesituationerna problematiseras med hjälp av två centrala arbetsuppgifter för 
anestesisjuksköterskan – mötet med patienten inför anestesi2 och operation samt den 
fria luftvägen. Utbildningsinstitutioner har i avtal med sjukhusen verksamhetsförlagda 
utbildningsplatser för bland annat sjuksköterskeutbildningen och för 
specialistutbildningen av sjuksköterskor. Sedan mer än ett decennium har jag som 
klinisk lärare ett delansvar för studenternas verksamhetsförlagda utbildning på en 
anestesiavdelning vid ett av landets universitetssjukhus. Under specialistutbildningens 
verksamhetsförlagda utbildningsperiod inriktas en betydande del av mitt arbete 
gentemot denna studerandekategori. I arbetsuppgifterna gentemot studenterna ingår 
organisation och samordning av utbildningsplatser, information till handledare, 
introduktion, undervisning, seminarier, examinationer, bedömningar och utvärderingar. 
Då studenternas progress bland annat är beroende av möjligheterna till utövning och 
övning har en av de mest angelägna uppgifterna blivit att skapa förutsättningar för 
lärande där tillträde till lärandesituationer bland annat fokuseras. Arbetsuppgifternas 
karaktär har föranlett att ett stort intresse har väckts för att få fördjupad kunskap om 
studenternas upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd utbildning.  

En av anestesisjuksköterskans centrala arbetsuppgifter är att skapa och upprätthålla fri 
luftväg hos patienter under anestesi och operation. Inom sjuksköterskeprofessionen är 
arbetsuppgiften unik för anestesisjuksköterskan vilket medför fokus på bland annat 
luftvägen, både under specialistutbildningens teoretiska och praktiska avsnitt. Adekvata 
teoretiska kunskaper om luftvägen och kvalificerad handledning av professionella 
handledare krävs för att tillägna sig kunskapen och färdigheten. För att skapa och 
upprätthålla den fria, okomplicerade luftvägen används olika metoder och hjälpmedel 
såsom andningsmask, larynxmask eller orotrakealtub3.  

Handledare och kliniska lärare säkerställer kontinuitet i handledning och undervisning 
samt ansvarar för att studenterna ges tillträde till nivåanpassade lärandesituationer. 
Lärandet sker i kontext där fokus läggs på patienten, dennes vård och omvårdnad. 
                                                 
1 I följande text benämns sjuksköterskorna som deltagit i min studie studenter då de under perioden genomgick 

högskoleutbildning för att få specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot 

anestesisjukvård. 

2 Anestesi: okänslighet, bedövning. Anestesiologi = läran om narkos och andra bedövningsmetoder (Medicinsk 

Terminologi, 1997).  

3 Andningsmask: hjälpmedel för att skapa fri luftväg. Kan anslutas till andningssystem i ventilator (Hallenberg & 

Warrén Stomberg, 1996, s. 186). Larynxmask: hjälpmedel för att skapa fri luftväg. Består av en plasttub och en 

mask med uppblåsbar kuff [ballong], vilken placeras i nedre delen av svalget (Lagerkranser, 2005, s. 229; 

Medicinsk Terminologi, 1997). Orotrakealtub: hjälpmedel för att skapa fri luftväg. Tub med kuff som placeras i 

luftstrupen (ibid., 226; ibid.). 
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Anestesisjuksköterskan skall i sitt kliniska arbete förena ett naturvetenskapligt och 
humanvetenskapligt synsätt. Det innebär att se patienten i sin helhet, innefattande både 
medicinskt status och som en självständig individ med sociala, andliga och existentiella 
synsätt och behov (Larsson, 2005, s. 201).  

Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs specialistutbildningens syfte, uppläggning och innehåll. Därefter 
följer en redogörelse av den verksamhetsförlagda utbildningens syfte, innehåll och 
aktiviteter. I ett avsnitt fokuseras anestesisjuksköterskans komplexa arbetsfält där 
områdena omvårdnad, medicin och teknik ingår. Några av anestesisjuksköterskans 
centrala arbetsuppgifter relaterade till utbildningens allmänna mål förklaras varpå en 
redovisning av de specifika mål som krävs för specialistsjuksköterskeexamen följer. 
Slutligen beskrivs examensbenämningen.  

Specialistsjuksköterskeutbildningen 
Vid Karolinska Institutet4 bedrivs Specialistutbildning av sjuksköterskor inom 
Akutsjukvård med inriktning mot Anestesisjukvård II, 40 poäng både som campus- och 
distansutbildning, den senare är delvis IT-baserad. Följande text refererar till 
campusutbildningen med hänsyn till urvalet av deltagare i förevarande studie. Kursens 
generella syfte är att ge en förberedelse för professionellt yrkesutövande genom att 
fördjupa kunskaper och färdigheter, inom ramen för anestesisjuksköterskans profession. 
Syftet är även att fördjupa kunskaperna om ansvar för ledarskap, pedagogik och 
kvalitetsutveckling samt följa och leda utvecklingen inom omvårdnaden (Kursplan för 
Fördjupningskurs specifik omvårdnad anestesisjukvård/D, 2005). Kursens första termin 
består av en verksamhetsförlagd utbildningsperiod om 3 veckor, vilken efterföljs av 10 
veckors verksamhetsförlagd utbildning under den andra terminen5. 

Högskolans mål är relaterade till PBL (Problem Baserat Lärande). Arbets- och 
studieformerna består av basgruppsarbete, diskussionsforum, färdighetsträning, 
föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning, resurstillfällen, schemabunden tid, 
seminarium, självstudier, storgrupp, studiesamtal och tema (Kursstudiehandledning, 
Anestesisjukvård II, 2006). Styrdokumenten utgörs av utbildningsplan, kursplaner och 
                                                 
4 Specialistutbildningen för sjuksköterskor är inte centraldirigerad utan varje universitet eller högskola utformar – 

inom relativt givna ramar – sina utbildnings- och kursplaner (Halldin & Lindahl, 2005, s. 655). För att kunna ge en 

ungefärlig bild av hur utbildningen kan vara upplagd har Karolinska Institutets styrdokument använts som 

underlag och referenser. Studenterna intervjuades under en period av VFU, vilken de fullgjorde på olika sjukhus 

inom och utom regionen. Utifrån detta perspektiv bedömer jag möjligheten till identifikation obefintlig. 

5 Campus Akutsjukvård Logistik Vårterminen 2006 - Höstterminen 2006. Karolinska Institutet. 

Tillgänglig: http://courses.ki.se/logistik_vt06_vt07_campus_hela_utb_rev_060221.doc?node=64612 
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kursstudiehandledning där utbildningsmålen är definierade. Kunskapskontroll och betyg 
omfattar både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebär seminarier, 
studieuppgifter och muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer (ibid.).  

Den verksamhetsförlagda utbildningen skall bygga på den teoretiska utbildningen, 
vilken utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. De teoretiska kunskaperna utgör 
grunden för den praktiska tillämpningen som utvecklar kunskaperna och färdigheterna 
inom yrket. Betydelsen av kvalificerad pedagogisk handledning i verksamhetsförlagd 
utbildning är en förutsättning för lärande av yrkeskunskaperna (Halldin & Lindahl, 
2005, s. 655). Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen6 är att 
studenten/sjuksköterskan ska tillägna sig, tillämpa/integrera teoretiska kunskaper och 
praktiska färdigheter samt att utveckla ett professionellt förhållningssätt.  

Styrdokumenten för den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av studenternas 
individuella målbeskrivning och utbildningsinstitutionens målbeskrivning. Studenterna 
handleds av två individuella handledare och följer deras arbetstidsschema under hela 
utbildningsperioden. Utöver den kontinuerliga färdighetsträningen som sker under 
handledning mot ökad självständighet genomförs två examinationer, ett seminarium 
utifrån case metod och studieuppgiften ”Patienten i den perioperativa vårdprocessen”. 
Tid för reflektion mellan student och handledare skall avsättas varje vecka. Bedömning 
sker genom individuell bedömning av verksamhetsförlagda examinationer, case 
seminarium samt vid halvtids- och slutbedömning under den verksamhetsförlagda 
utbildningen (Kursstudiehandledning, Anestesisjukvård II, 2006).   

Bedömningskriterier för de verksamhetsförlagda examinationerna omfattar: pedagogiskt 
och genomtänkt metodiskt tillvägagångssätt, dokumentation, materialkännedom, 
iakttagande av säkerhetsföreskrifter, iakttagande av hygieniska aspekter. Aktivt 
lyssnande till kollegors presentationer genom att ställa kompletterande/förtydligande 
frågor efter presentationen. Litteraturanknytning (kurslitteratur, vetenskapliga artiklar, 
manualer) (Kursstudiehandledning, HT 2006, Bilaga 11).  

I den verksamhetsförlagda utbildningen skall den förvärvade färdigheten tillämpas och 
teknisk färdighet integreras med kommunikation (mötet med och information till 
patienten) (Kursstudiehandledning, Anestesisjukvård II, 2006). 

Anestesisjuksköterskans möte med patienten 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudämne (Larsson, 2005, s. 201). Författaren refererar 
till SOSFS 1993:17 där författningen beskriver omvårdnadens omfattning, vilken 
fungerar tvärvetenskapligt och omfattar både natur- och humanvetenskap. Den klargör 
även att sjuksköterskans primära ansvarsområde är den specifika omvårdnaden eftersom 
den kräver speciell kompetens. I mötet med patienten skall anestesisjuksköterskan se en 
självständig individ med egna behov av mångskiftande karaktär. Den korta kontakten 
med patienten ställer betydande krav på anestesisjuksköterskan som skall inge 

                                                 
6 Verksamhetsförlagd utbildning (2007). Karolinska Institutet.  

Hämtat från http://courses.ki.se/utbildningsprogram/specutb_ssk/for_studenter/verksamhetsforlagd_utbildning 
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patienterna lugn, trygghet och en förvissning om att bli omhändertagen av kompetent 
personal.  

Valeberg (2005, s. 41) beskriver en av anestesisjuksköterskans viktigaste 
arbetsuppgifter - hennes/hans möte med patienten i termer av god planering, respektfull 
och inkluderande attityd, professionellt praktiskt genomförande, för att stärka patientens 
förmåga till coping7, upplevelse av kontoroll och trygghet.  

God planering: Anestesisjuksköterskan ansvarar för en patient i taget. Patientens 
säkerhet är beroende av gott samarbete mellan de olika personalkategorierna 
anestesiläkare, operationssjuksköterska och kirurg. Förberedelserna börjar innan 
patienten kommer till operationsavdelningen med att läsa patientjournaler, bedöma 
behov av utrustning, läkemedel och hjälpmedel, iordningställa och funktionskontrollera 
anestesiutrustning samt iordningsställa anestesiläkemedel. Anestesisjuksköterskan har 
eget yrkesansvar, utför anestesin efter anestesiologens ordination samt övervakar 
patientens vitala funktioner. Anestesipersonalen arbetar på den ena sidan av patienten, 
den osterila sidan och operationssjuksköterskan och kirurgen på den andra sterila sidan. 
God kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna är avgörande för en effektiv och 
säker anestesi och operation (ibid., 41-42). 

Mötet - respektfull och inkluderande attityd: Anestesisjuksköterskan ska identifiera 
varje individs behov av information varför tid för mötet är nödvändig. Vid mötet med 
patienten ska anestesisjuksköterskan visa empati och skaffa sig kunskap om vad 
patienten upplever som stressande. Under den tid patienten är vaken ska 
anestesisjuksköterskan medvetet och strukturerat ge individuell omvårdnad beroende på 
den enskilda patientens behov. Omvårdade handlingar och etiska aspekter som att 
bereda patienten gynnsamma förutsättningar för att kunna kommunicera, uppfatta 
signaler på smärta (ge smärtlindring) eller illamående (ge läkemedel mot illamående) 
ingår i anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Anestesisjuksköterskan ska vid 
mötet observera om patienten är lugn, rädd, stressad eller nyfiken. Att ställa öppna 
frågor (vad, varför, hur) till patienten ger denne möjlighet att uttrycka hur det faktiskt 
känns. För att kunna vara uppmärksam mot patienten och göra denne delaktig i det som 
sker måste anestesisjuksköterskan behärska den hantverksmässiga delen av yrket. Under 
utbildningen ingår praktisk färdighetsträning vilket innebär lärande av att använda 
mask/ballong och att intubera. Teknisk kunskap är en förutsättning för att kunna arbeta 
på anestesiavdelningar. För att patienten ska känna sig delaktig berättar 
anestesisjuksköterskan fortlöpande vad hon gör och varför, vilket är ett sätt att skapa 
förutsättningar för problemfokuserad coping (ibid., 43-45). 

Professionellt praktiskt genomförande: Detta sker till exempel genom att uppskatta 
patientens behov av smärtstillande läkemedel vid överflyttande från säng till 
operationsbord. Utgångsvärden för blodtryck, puls och syremättnad mäts och 
dokumenteras. Venkanylering utförs och vätskebehovet bedöms. Därefter påbörjas 
narkosinledningen. Under operationen fortsätter omvårdnaden i form av övervakning av 
patientens fysiologiska funktioner och att förebygga komplikationer. Även andra  

                                                 
7 Coping: följsamhet eller förmåga att anpassa sig till yttre och inre omständigheter till exempel (patientens) 

förmåga att stå ut med smärtor, besvär etcetera och att följa givna råd (Medicinsk Terminologi, 1997). 
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medicinska och kvalificerade tekniska åtgärder efterföljer mötet och inledningen av 
anestesin (ibid., 46-47).  

Kunskap om den fria luftvägen  

En av de viktigaste uppgifterna för anestesisjuksköterskan är att kunna etablera och 
upprätthålla fria luftvägar hos patienten under anestesi och operation. Kunskaper i att 
bedöma och övervaka luftvägarnas tillstånd samt behärska olika tekniker för att 
assistera eller helt överta ansvaret för andningen är nödvändigt då anestesiläkemedlen 
berövar patienten förmågan att andas självständigt. Förutom maskventilation måste 
anestesisjuksköterskan kunna behärska tekniken för att skapa fri luftväg med 
larynxmask samt endotrakeal intubation8 (Hestnes, 2005, s. 127-147). Under 
specialistutbildningens verksamhetsförlagda period skall studenten under handledning 
och mot allt större självständighet vara förtrogen med och kunna hantera olika principer 
för att upprätthålla fri luftväg (Kursstudiehandledning, Anestesisjukvård II, 2006). 

Specialistsjuksköterskeexamen 

Förutom de allmänna målen för att få specialistsjuksköterskeexamen krävs för att få 
specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård 
därtill  

 de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som 
specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård 

 förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell 
anestesi9, analgesi och sedering10 i samband med operationer, undersökningar 
och behandlingar av patienter i alla åldrar 

 förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer i 
fred och krig (Högskoleförordningen, 2001). 

En sjuksköterska med specialistutbildning i anestesisjukvård måste bland annat kunna 
ansvara för övervakning och/eller utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och 
sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter i 
alla åldrar inom specialiserad och högspecialiserad öppen och sluten vård (Allmänna 
råd från Socialstyrelsen, 1995:5).  

Utbildningen till anestesisjuksköterska leder till yrkesexamen för specialist 
sjuksköterska inom anestesisjukvård, vilken är en skyddad yrkestitel. Utbildningen 

                                                 
8 Endotrakeal intubation: hjälpmedel för att skapa fri luftväg. Tub med kuff som placeras i luftstrupen 

(Lagerkranser, 2005, s. 229; Medicinsk Terminologi, 1997). 

9 Lokal anestesi: genom injektion av lokalbedövningmedel åstadkoms en reversibel nervblockad inom ett 

begränsat område av kroppen. Generell anestesi: innebär att patienten med läkemedel försätts i ett reversibelt 

medvetslöst tillstånd, jfr narkos (Halldin & Lindahl, 2005, s. 11).  

10 Analgesi: smärtlöshet, upphävd smärtförnimmelse (Medicinsk Terminologi, 1997). Sedering: lugnande åtgärd 

genom läkemedel (ibid.). 
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bedrivs på C- respektive D nivå med delvis gemensam undervisning. 
Specialistsjuksköterskeexamen kan vara ett led till kandidat- respektive 
magisterexamen. Med den akademiska sjuksköterskeutbildningen på 120 poäng som 
grund kan specialistsjuksköterskeexamen vara ett led till magisterexamen motsvarande 
filosofie magister. Uppsats med inriktning mot omvårdnad i nivåerna 10 alternativt 20 
poäng (D/C-uppsats) omfattas inte av specialistutbildningen i Stockholm. 
Examensbenämningen är Specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård med 
inriktning mot anestesisjukvård (Graduate Diploma in Emergency Care Specialist 
nursing – Anesthetic Nursing) (Utbildningsplan, 2002). 

Forskning om lärande som social praxis  
Samspelet mellan student – arbetsgrupp och gruppens centrala betydelse för studentens 
lärande under klinisk praktik har studerats av Waugaman och Aron (2003). Studien som 
är gjord i USA refererar till en utbildning som omfattar mer än 2,5 år11. Syftet var att 
identifiera socialisationsmönster bland högskolestudenter inom specialistprogrammet 
för sjuksköterskor med inriktning mot anestesisjukvård. Studien visade att man 
misslyckats med att på ett adekvat sätt socialisera eller anpassa studenterna till 
yrkesprofessionen. Socialisation definierades som en process vilken förbereder och 
utvecklar människor till att uppfylla sociala roller. Den beskrivs som ett accepterande av 
ståndpunkter och beteenden från den specifika gruppen. Socialisationen involverar 
förvärvade färdigheter, språk, värderingar, folkseder och roller som en del av en 
specifik yrkesidentitet. I studenternas utveckling genom utbildningen, deltar de i 
händelser och får därigenom erfarenheter som medlemmarna i arbetsgruppen betraktar 
vara en förutsättning för att medräknas i gruppgemenskapen. I avsikt att förvärva 
medlemskap i yrkesgruppen och tillägna sig yrkeskulturen måste studenterna visa en 
kontinuitet i sitt beteende. Utbildningsmässiga och yrkesmässiga värderingar kan skilja 
sig från individuella kulturella värderingar som antingen kan underlätta eller skapa 
konflikt och försvåra utvecklingen och yrkesanpassningen till en grupp. I samband med 
yrkesanpassningen uppträder situationer där studenterna utsätts för ställningstaganden 
och ståndpunkter som medför förändringar av deras attityder. De kan uppleva sig utsatta 
och ge en känsla av att fara illa. Ett syfte med studien var även att identifiera perioder i 
den yrkesmässiga anpassningen inom vilka studenterna kan vara särskilt sårbara och 
disponerade för nedbrytande. Generellt visade studien en identifierbar tidsperiod 
omkring 12-18 månader av studietiden då studenterna var mest sårbara. Detta anser 
författarna bekräftar ett välkänt fenomen att upplevelsen av sårbarhet och av att fara illa 
uppkommer när utbildningsprocessen ytterligare utvecklas och studenterna påbörjar den 
kliniska delen av utbildningen. Waugaman och Aron (2003) menar att denna period är 
den i särklass mest stressande perioden för studenterna med risk för att studenterna 
avbryter utbildningen. Denna period kännetecknas av att studenterna ansluter sig till 
fastställda regler och är mindre benägna att tänka självständigt, de är stressade och 

                                                 
11 Studien som omfattade samtliga studenter under pågående specialistutbildning inom anestesisjukvård i USA 

gav respons på 1 119 enkätsvar.  
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mindre kapabla till flexibilitet och förändringar i utbildningen. Äldre studenter > 40 år 
visade en mindre vilja eller förmåga att övervinna de påfrestningar som drabbar 
anestesistudenter, särskilt i början av den kliniska utbildningsperioden, omkring 6 
månader efter kursstart. Denna grupp visade även en mindre positiv inställning till 
omfattningen av och relationen till den professionella yrkesrollen och dess åtaganden. 
Waugaman och Aron (2003) anser det angeläget att individuella utbildningsprogram 
noggrant ser över den interna kulturen och identifierar möjligheter att underlätta 
socialisationen. Mentorskap under utbildningen framhålls som särskilt värdefull för 
studenternas utveckling och socialisation.  

Mogensen (1994) har i sin studie av sjuksköterskestudenters lärande under 
verksamhetsförlagda avsnitt studerat situationer studenter möter, villkoren för lärandet 
och hur lärandet går till. Vilket inflytande har det praktiska lärandet och den kliniska 
miljön? Ett av studiens resultat visade att en stor del av studenternas lärande var socialt 
influerat av arbetsgruppen på praktikplatsen, andra yrkesgrupper och den omgivande 
miljön, sjukhuset. Studenterna befann sig mellan två sociala representationer och 
lärandemiljöer där teorin representerades av skolan som betonade omvårdnaden och 
relationen till patienten. Medan sjukhuset betonade yrkeskunnandet, effektiviteten och 
de medicinska åtgärderna. Detta påverkade studenternas lärande då de hamnade i en 
lojalitetskonflikt. Mogensen (1994) menar att det sociala lärandet påverkar studenters 
personliga lärande och att sociala representationer har ett viktigt inflytande på vad som 
räknas som kunskap.  

Samspelet mellan student och handledare med perspektiv på mentorskap i 
handledningen har Meno, Keaveny och O´Donnel (2003) analyserat i en deskriptiv 
studie12. Syftet med studien var att få fram uppfattningar om mentorskap i klinisk miljö 
samt att identifiera skillnader i studenters och handledares uppfattningar om innebörden 
av begreppen mentor kontra lärare. Studien visade att en betydligt större insats i 
utövandet av mentorskap erbjöds studenterna än vad utbildningsprogrammen 
garanterade. Rollen som mentor var högt värderad av studenterna. 98 % av studenterna 
ansåg att det var viktigt att de tilldelas en mentor under specialistutbildningen och att 
handledaren som är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård, CRNA (Certified 
Registered Nurse Anesthetist) befinner sig i en nyckelposition att vara denne mentor. 93 
% upplevde en skillnad i begreppen mentor och lärare. Studenterna ansåg att kunnighet, 
tillgänglighet och uppmuntrande/stödjande funktion var de tre viktigaste egenskaperna 
för en mentor. Ett effektivt mentorskap har potentialen att ge ett bestående positivt 
intryck som kan tjäna syftet till att motivera och uppmuntra studenterna i deras 
utveckling under utbildningen.  

Hand och Thompson (2003) har även i en deskriptiv pilotstudie granskat samspelet 
mellan handledare och student med utgångspunkt på mentorskap i handledningen. 
Frågorna i studien fokuserade mot respondenternas uppfattningar om handledningen 
omfattades av mentorskap eller om handledningen endast innefattade överföring av 
kunskaper? Studien visade att metoderna för att handleda och undervisa varierade och 

                                                 
12 Studien gav respons på 1 251 enkätsvar. 
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kunde både inkludera och exkludera mentorskap. De flesta handledare (3/4) upplevde 
att mentorskap ingick i handledningen av specialiststudenterna och att de även upplevde 
sig ha behållning av denna relation. Den primära yrkesfunktionen uppgavs dock vara 
som klinisk instruktör eller handledare. Oavsett metod för handledning, om mentorskap 
eller liknande ingick, visade studien att de kliniska handledarna underskattade sitt 
bidrag och sitt inflytande där betydelsefulla insatser ingick i specialiststudenternas 
kliniska utbildning och yrkesmässiga förberedelse.  

Blumenreich (2002) har studerat ansvarsfrågor som specialiststudenter inom 
anestesisjukvård involverats i under deras kliniska utbildning under handledning av 
anestesisjuksköterskor (CRNAs). Utgångspunkten är att specialiststudenten inom 
anestesisjukvård är legitimerad sjuksköterska och har inför lagen samma ansvar som 
anestesisjuksköterskan har avseende många uppgifter i omvårdnaden om patienter. 
Studien visade att det förekommer förvånansvärt få fall där specialiststudenter varit 
involverade. Många av uppgifterna som studenten utför är allmängiltiga för 
sjuksköterskor och kan utföras antingen av studenterna eller av anestesisjuksköterskan. 
Dessa uppgifter kan misslyckas både för studenten och för anestesisjuksköterskan. 
Lagen är lika för båda om uppgiften är allmängiltig för en sjuksköterska. Konklusionen 
är att specialiststudenter inte skall utsättas för situationer där det föreligger risker för 
patientsäkerheten. För att åstadkomma detta skall specialiststudenter ha ett nära 
samarbete med erfarna anestesisjuksköterskor. Specialiststudenten inte ska ses som ”ett 
par extra händer”, utan de genomgår en utbildning för att lära, bli vägledda, beskyddade 
och inte utnyttjade.  

I en studie om lärstilar, vilken åsyftade anestesisjuksköterskor (CRNAs) i deras roll som 
handledare för specialiststudenter inom anestesisjukvård, har McDonough och 
Osterbrink (2005) funnit att en reglering av lärstilar med instruktionsmetoder inte var 
nödvändig för en effektiv klinisk undervisning. Studien visade även att studenternas 
progress i utbildningen inte var beroende av handledarnas förmåga att använda särskilda 
lärstilar. Det bästa handledningsresultatet uppnås genom att handledare kontinuerligt 
ställer frågor, lär studenterna att utveckla ett kritiskt tänkande genom att kritiskt granska 
samt visar studenterna respekt. Genom att skräddarsy eller anpassa studentens 
individuella utbildningsprocess kan handledare fullfölja sitt ansvarsfulla uppdrag som 
innebär att förbereda studenter att nå sin nya status som specialistsjuksköterskor inom 
anestesisjukvård och kollegor.   

Henrichs, Rule, Grady och Ellis (2002) har i en kvalitativ studie undersökt 
anestesistudenters uppfattningar om undervisning genom simulatorträning som del av 
den kliniska utbildningen under första året i specialistutbildningen. Data med 
observationer från fyra olika sessioner analyserades kvalitativt. Resultatet visade att 
trots att studenterna kände viss ängslan och rädsla under sessionerna upplevde de 
undervisningen som pedagogisk. Till nackdelarna räknades att undervisningen var 
verklighetsfrämmande och att den gav bristande kunskap i att handla i krissituationer. 
Simulatorundervisningen medförde även risk för att fixera sig på villfarelser/fel. 
Fördelarna bestod i att simulatorövningarna utvecklade det kritiska tänkandet, vilket 
även övningar av beslutsfattande karaktär utgjorde då de gav ökat självförtroende och 
utvecklade förberedelsen inför den kliniska utbildningen. Simulatorträningen gav även 
förutsättningar att träna kommunikation i team.  
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Akre och Ludvigsen (2000) redogör för en studie gjord i Norge, där 20 läkare 
intervjuades i syfte att klarlägga tre väsentliga aspekter av att lära sig medicinsk praktik. 
Alla ansvarsnivåer från AT-läkare till överläkare fanns representerade i materialet. 
Studien avsåg att belysa hur läkaren får tillträde till lärandesituationer, mästar-lärling-
förhållandet och de sociala aspekterna i förhållandet. Studien omfattade även en 
betraktelse av läkarnas lärandebanor och hur det sätt på vilket läkarna diskuterar sina 
läroprocesser ändras i takt med att de integreras i praxisgemenskapen13

. Resultatet 
visade att tillträdet är beroende av arbetets formella organisation med uppdelning i 
kliniker och avdelningar och att uppdelningen begränsar möjligheterna till tillträde till 
vissa lärandesituationer. Mästar-lärling-förhållandet visade sig vara centralt i 
praxisgemenskapen. Läkarna lärde sig såväl praktiska färdigheter och sätt att tänka som 
gemenskapens normer för diagnos och behandling. Dialog kunde både öppna och stänga 
möjligheten till ökad transparens i situationen. AT-läkarna beskriver flera situationer 
där de ställts inför ett praktiskt problem och bett om handledning, men när den erfarne 
kollegan kom genomförde han själv proceduren utan att ge någon förklaring. AT-
läkarna anger detta som en dålig lärandesituation och kan som sådan även leda till 
förödmjukelse inför patienten och andra närvarande. Goda lärandesituationer angavs 
vara där man gavs möjlighet att bilda sig en uppfattning om situationen i dess helhet, 
med alla relevanta enskildheter för att få vetskap och kunna klara uppgiften. Ansvar 
nämns som en viktig aspekt då medvetenheten om att man snart blir den som bär 
ansvaret främjar lärandet. Man blir motiverad att dra ut så mycket kunskap som möjligt 
av det man ser och gör. Slutligen beskrev läkarna en förändring av de egna 
läroprocesserna och lärandebanor i takt med den ökande kompetensen och högre 
ställning i hierarkin på sjukhuset. Deras identitet förändrades med möjligheter till nya 
sätt att delta i praxisgemenskapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Praxisgemenskap utvecklas i avsnittet ”Teoretisk ram” s. 14. 
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Teoretisk ram  
Studenternas lärande under verksamhetsförlagd utbildning fokuseras i denna uppsats ur 
ett sociokulturellt perspektiv, vilken uppsatsens teoretiska referensram bygger på.  

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv innebär för blivande specialistsjuksköterskor 
med inriktning mot anestesisjukvård, ett lärande i kommunikation och samspel med 
handledare och arbetsteam i en patientnära miljö, som därtill kännetecknas av 
högspecialiserad vård. Samspelet med handledare och arbetsteam har avgörande 
betydelse för studenternas lärande och utveckling. Utifrån samspelet mellan student, 
handledare och arbetsteam, där handledaren företräder arbetsplatsens kultur och 
traditioner, formas handledningen. Detta får stor betydelse då handledarens kunskaper, 
förhållningssätt och värderingar påverkar både handledningsmetod och läranderesultat. 
Relationen student – handledare – arbetsteam påverkas även av miljön, som bland annat 
representeras av patienten och skola/lärosäte. Flera aspekter på lärande som social 
praxis kan identifieras under verksamhetsförlagd utbildning, såsom handledarens och 
praxisgemenskapens betydelse för lärandet. I följande text beskriver jag lärande utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv vilken innefattar mästarlära med betoning på social praxis 
till vilken min studie anknyter.  

Inom ramen för sociokulturella betingelser inryms kommunikation, tänkande och 
omvärldsuppfattning. Den form för lärande och utveckling som äger rum inom den 
sociokulturella sfären avser hur människor tillgodogör sig färdigheter, förståelse och 
kunskaper som är skapade och kommunicerade genom kultur. Med en sociokulturell 
utgångspunkt är problemet med hur vi lär, en fråga om hur vi tillägnar oss de resurser 
för att tänka och utföra praktiska projekt som är delar av vår kultur och omgivning 
(Säljö, 2000, s. 21, 36).  

Lärande som social praxis 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kärnpunkten att förstå kopplingen mellan 
sammanhang och individuella handlingar då tänkande, kommunikation och fysiska 
handlingar är situerade i kontexter. Flera olika typer av kontexter kan urskiljas såsom 
fysisk kontext (miljö), kognitiv kontext (tanke/handling), kommunikativ kontext 
(samtal), historisk kontext (skolan) och kombinationer av dessa. Att socialiseras har 
exempelvis att göra med att individen skaffar sig en komplicerad insikt i var och när 
olika regler är tillämpliga. Tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap – outtalade insikter 
i hur den egna yrkespraktiken ser ut och vad som fungerar och inte fungerar i en given 
situation ger en instinkt för hur en situation uppfattas av olika människor och vad som 
är möjligt respektive omöjligt att göra; man utvecklar en personlig kunskap om hur 
sociala praktiker fungerar (ibid., 130, 135).  

Situerat lärande betecknar lärande och yrkesutövning som är kopplat till arbetsmiljö 
(Bolin, Fog & Rönnmark, 2004, s. 155). Begreppet situerad syftar på individens aktuella 
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lokalisering till en bestämd plats i en samhällelig praxis14. All mänsklig praxis sker som 
situerat deltagande i särskilda handlingssammanhang (Nielsen & Kvale, 2000, s. 285). 
Att lärande är inbyggt i samhällets sätt att fungera medför att människor inte kan 
undvika att lära och att lärandet är situerat; sociala praktiker har en inbyggd pedagogik, 
vilket är utgångsläget för alla samhällen. Sociokulturell kompetens och behärskning av 
intellektuella och fysiska redskap, förutsätter fysiska erfarenheter och kommunikation. 
Institutionella kunskaper och färdigheter är komplement och tillägg till den pedagogik 
som finns inbyggd i sociala praktiker i samhället (Säljö, 2000, s. 235). Lave och 
Wenger (1991, s. 35) beskriver lärande som en integrerad del av en fruktbar social 
praxis i den värld man lever i. I tänkandet om situerat lärande skiljer Lave och Wenger 
(ibid., 40) mellan lärande (learning) och avsiktliga instruktioner (intentional 
instruction), som jämställs med undervisning. Den bärande tanken är att avsiktliga 
instruktioner i sig inte behöver vara en källa eller orsak till lärande.  

Mästarläran har sitt ursprung i John Dewey´s ”lärande genom handling” (”learning by 
doing”) vilken även utvecklats mer specifikt mot lärande genom observation, imitation, 
övning, repetition, vägledning, fallstudier och berättelser. Lärandet kan ske utan direkt, 
formell verbal undervisning. Dewey (1997/1916, s. 57) framhåller den sociala miljön 
som utbildande eller uppfostrande i den grad individen delar eller deltar i någon form av 
gemensam aktivitet. Genom att fullfölja sin andel av aktiviteten tillägnar sig individen 
syftet och vänjer sig vid dess metoder och innehåll och uppnår den färdighet som krävs. 
Lärandet sker genom deltagande i produktivt arbete då yrket lärs i samma situation som 
det utövas, vilket inkluderar både lärande och tillämpning. Lärandet finns sålunda i en 
given social praxis och är beroende av att den som skall lära deltar i denna praxis. 
Lärandet sker konkret, är ”kontextberoende” och bygger inte på en åtskillnad mellan 
lärandet och användandet av det lärda. Lärandet sker även utifrån en övertygelse att det 
kan nå utöver själva lärandesituationen och vara användbart i andra situationer (Nielsen 
& Kvale, 2000, s. 34-39).   

Inspirerade av Laves och Wenger teori om mästarlära och situerat lärande framhåller 
Nielsen och Kvale (2000, s. 29) fyra huvudaspekter vilka även fokuseras av tolv 
medförfattare:     

 Lärande i en praxisgemenskap 

 Lärande som utveckling av en yrkesidentitet 

 Lärande utan formell undervisning 

 Utvärdering genom praxis 

Lärande i en praxisgemenskap  

Begreppet praxisgemenskap beskriver en människas deltagande i 
handlingssammanhang där deltagarna har en gemensam förståelse av vad de gör och 
vad det betyder för deras liv och för gemenskapen (ibid., 285). En teori om situerat 
lärande innebär bland annat en uppfattning om kunskap och lärande som relationell och 

                                                 
14 Praxis: filosofiskt begrepp för ”praktik” (svensk översättning), avser handlande, ofta i motsättning till teori 

(Nielsen & Kvale, 2000, s. 285).  
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att innebörden av praxisgemenskapens verksamhet förhandlas fram av dess deltagare. 
Lärandet sker i inbördes skiftande relationer med ett fullvärdigt medlemskap i den 
sociala praxisgemenskapen i sikte (Jespersen, 2000, s. 175).  

Ett grundläggande antagande i en sociokulturell tradition är att mänskliga handlingar är 
situerade i sociala praktiker. Individen handlar utifrån egna kunskaper och erfarenheter 
och av vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller 
gör möjligt i en verksamhet. Vår kännedom om situationer och vilka krav de ställer på 
oss hjälper till att förbereda oss och att planera vårt tänkande och handlande. Denna 
förmåga är sociokulturellt förvärvad och finns inte i vår hjärna eller i vårt nervsystem på 
biologisk nivå (Säljö, 2000, s. 128, 135).  

Inom mästarläran betonas att lärande infinner sig genom deltagande i kulturell praxis. 
Genom att förskjuta fokus från ett personcentrerat förhållande där handledaren är den 
avgörande faktorn för lärande till ett decentrerat förhållande i vilket den avgörande 
faktorn för lärande är praxisgemenskapen, framhävs även lärandets sociala aspekt 
(Nielsen & Kvale, 2000, s. 205). Inom sociala organisationer förekommer mästarläran i 
traditionell form, som en yrkesmässig gemenskap inom en hantverksproduktion. Den 
lärande går in i en komplext strukturerad praxisgemenskap i vilken de olika deltagarna 
är resurser i läroprocessen. Den lärande ser och lyssnar hur praxis utförs samt delar 
erfarenheter och problemlösningar (ibid., 239). Nybörjaren befinner sig inledningsvis i 
ytterkanten av praxisfältets verksamhet: studerar verksamheten, observerar och 
rådfrågar. Därefter utför nybörjaren rutinuppgifter för att gradvis växa in i yrkeskulturen 
och själv utföra alltfler av fältets uppgifter tills hon/han kan utföra samtliga. I en 
praxisgemenskap lär man sig inte enbart pågående praxis, utan man utvecklas och lär 
även känna gemenskapens värden (Rasmussen, 2000, s. 206). Trots att det i 
praxisgemenskapen finns ett överordnat intresse av att upprätthålla den gemensamma 
produktionen, kan det inom den existera ett dynamiskt samspel mellan samarbete och 
konkurrens, med spänningar mellan olika generationer, mellan tradition och förnyelse 
(Nielsen & Kvale, s. 183). Genom att delta i olika praxisgemenskaper öppnas nya 
perspektiv för utövaren och förnyelse sker genom byte av handlingssammanhang (ibid., 
242).  

Att bli fullvärdig medlem i en praxisgemenskap förutsätter tillträde till en mångfald av 
dess löpande verksamheter, dess medlemmar, utrustning, kunskap och resurser (ibid., 
286). Vikten av att få tillträde till lärandesituationer i de dagliga verksamheterna 
understryks med reflektionen ”lärande sker när tillträde bereds” (ibid., 240). Detta 
menar Nielsen och Kvale skall uppfattas vidare än att bara vara närvarande och iaktta 
praxis. Tillträdet till lärandesituationer är således en förutsättning för 
kunskapstillägnelse och progress i lärandet. Att nekas tillträde till lärandesituationer 
hämmar processen att bli en fullt integrerad medlem i gemenskapen. Att åstadkomma 
progress i lärandet förutsätter att den lärande ges möjlighet att delta i alltmer komplexa 
och ansvarsfulla handlingssammanhang och därigenom även successivt ta på sig alltmer 
komplexa uppgifter. Olika faktorer avgör möjligheterna att få tillträde till 
lärandesituationerna från formellt organisatoriska till informellt interpersonella. De 
organisatoriska förutsättningarna såsom arbetstidsscheman, kliniker uppdelade i 
specialavdelningar, avstånd och miljön ger alla på en viss nivå samma mått av tillträde. 
De interpersonella förutsättningarna skiljer sig däremot från individ till individ, vilket 
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innebär att måttet på tillträde varierar mellan olika individer på samma nivå i hierarkin. 
Ett exempel är individuell beroendeställning, där självständiga initiativ hos de lärande 
ger tillgång till en större sektor lärandesituationer än de som har en mer passiv 
approach. De som själva tar initiativ till att delta i olika yrkesmässiga uppgifter som 
förekommer får större tillträde, vilket förklaras med skillnader i intresse och sociala 
färdigheter. De underordnade upplever dock att det existerar en klar gräns för graden av 
initiativtagande medan de överordnade anser att de som tar initiativ representerar en 
kunskapsbas som de oerfarna bör dra nytta av. Lärandet för de överordnade är först och 
främst beroende av den lärande, medan de oerfarna menar att initiativet från den erfarne 
är viktigt för att skapa den nödvändiga legitimiteten i situationen. Önskan om en 
inbjudan är uttryck för de oerfarnas förväntningar på den erfarne. Situationer kan uppstå 
där båda väntar på att den andre ska ta ett initiativ. Förhållandet mellan initiativ och 
inbjudan markerar betydelsen av det sociala samspelet för tillträde till lärandesituationer 
och att student och handledare finner varandra för ett gott läranderesultat. Bristande 
överensstämmelse i det sociala samspelet kan leda till att potentialen till lärande inte 
realiseras (Akre & Ludvigsen, 2000, s. 127). 

Lärande som utveckling av en yrkesidentitet 

För att kunna etablera en yrkesidentitet krävs en successiv inlärning av yrkets många 
kunskaper och färdigheter för att så småningom behärska yrket (Nielsen & Kvale, 2000, 
s. 29). Att gå från att vara nybörjare till att behärska yrket, innebär förändringar av 
individens identitet och ansvar inom ramen för en viss verksamhet och kanske även för 
hennes ställning mer generellt. En motivationsstruktur finns inbyggd i läroprocessen då 
nybörjaren vill behärska yrket och identifiera sig med den erfarne, i annat fall etableras 
aldrig förhållandet mellan nybörjaren och den erfarne (Säljö, 2000, s. 236). Deltagande i 
social praxis – subjektivt som objektivt – fokuserar tydligt på personen, men som en 
person i gemenskapen, som en medlem av ett sociokulturellt samhälle (Lave & Wenger, 
1991, s. 52). Man tillägnar sig ett yrkes färdigheter, kunskaper, värden och normer, 
medan man utvecklar en identitet som medlem av en praxisgemenskap inom yrket. 
Yrkets normer och värden förkroppsligas genom deltagande i gemenskapens 
praxisformer och de befästs genom studentens identifiering med handledaren som är 
företrädare för yrket. De fasta aktiviteter som infaller vid olika steg och tidpunkter 
under lärotiden är formella manifestationer av yrkets normer och värden och bildar den 
yttre ramen för utvecklandet av yrkesidentiteten (Nielsen & Kvale, 2000, s. 184). 
Studenten förhåller sig till yrkets auktoritet, och vägen in i yrket innebär deltagande i 
många olika handlingssammanhang (ibid., 243).  

Att lära genom imitation och identifiering innebär att lärande sker genom att iaktta och 
imitera andra som bemästrar en verksamhet utan direkta verbala instruktioner. Imitation 
avser det synliga beteendet medan identifiering även inrymmer förebildens 
förhållningssätt, moral, värderingar och intentioner (ibid., 281). Den lärande gestaltar 
sig efter sin förebild, som därmed får en betydande identitetsformande och 
socialiserande verkan. Identifikation innebär ur psykoanalytisk synvinkel att den lärande 
så småningom inte endast handlar utan även känner och tänker som om hon vore 
förebilden (Jespersen, 2000, s. 172).  
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Studier i av vad människor lär omfattar förändringar i deras deltagande och sociala 
relationer då de utvecklar en känsla för sin egen ställning i miljöns komplexa sociala 
struktur och kulturella praxis. Lärandets telos innebär en övergripande riktning eller 
förändring som det specifika lärandet står för. Denna riktning för med sig ett särskilt 
telos i deltagandet, ett sätt att röra sig inom en verksamhet som inte är möjlig för alla att 
integrera. Lärandet innebär att utveckla en ”känsla för” eller en ”föreställning om” den 
egna ställningen inom den aktuella verksamheten. Denna position möjliggör att utveckla 
det egna lärandet (Østerlund, 2000, s. 155, 165). 

Lärande utan formell undervisning 

Traditionellt följer mästarlära en komplex och uppdelad social struktur. Detta möjliggör 
för lärlingen att observera och imitera det arbete mästaren, gesällerna15

 och de andra 
lärlingarna utför. Lärandet sker i en levd praxis, inte i [skolastisk] undervisning (Nielsen 
& Kvale, 2000, s. 29). Lärande förekommer i många olika praktiska situationer, ofta 
med mindre direkt undervisning och utan professionella undervisares närvaro. Lärande 
sker genom utövning och övning eller träning, där imitation och identifikation används. 
Praktiskt lärande sker även genom att undervisa, vägleda och genom att använda 
redskap. Att lära genom att utöva innebär att praktik är något man kan lära genom att 
utföra konkreta handlingar. Att lära genom övning innebär repetition av att utöva 
färdigheten. Övningen är nödvändigt för lärandet. Begränsningen kan utgöras av ett 
arbetstidsschema som inte erbjuder möjligheterna till övning av färdigheterna i 
tillräcklig omfattning. Att lära om och med redskap innebär lärande av viktig inlagrad 
kunskap som finns inom institutioner om praxisformer, uppbyggnad och verktyg. Denna 
utgörs av icke-skolastisk kunskap som förmedlas av traditionen. Att lära genom att 
undervisa sker genom att en erfaren lär ut till en mindre erfaren, vilket även för den som 
undervisar kan innebära utveckling och en vidgad horisont (ibid., 245). 

I lärprocessen finns psykologiska mekanismer inlagda. Den erfarne vägleder och stöttar 
den som är nybörjare. Stödet består i att man bistår med strukturerade resurser som 
exempelvis innebär reduktion av komplexiteten i uppgiften, koppling till tidigare 
erfarenheter eller hjälp att identifiera målsättningen. Den lärande lånar under 
läroprocessen kompetens av den erfarne personen och utvecklar successivt en större 
grad av självständighet i att hantera uppgiften. Observerbara framsteg karaktäriserar den 
lärandes utövande av uppgifter och färdigheter. Från att inledningsvis ha varit helt 
beroende av yttre stöd blir individen i stånd att själv genomföra alltfler moment och 
behärskar slutligen hela förloppet (Säljö, 2000, s. 236).   

Dreier (2000, s. 97) refererar till Holzkamp som skiljer mellan medlärande och avsett 
lärande. Medlärande är alla de former av lärande som försiggår som en mer eller mindre 
oavsiktlig del av en verksamhet som inte har lärande som huvudsyfte, men där 
aktiviteten för med sig lärande. Avsett lärande är ett lärande där en individ bestämmer 

                                                 
15 Mästare: betecknar en person som uppvisar mästerskap inom sitt yrke; representerar dess tradition och 

förkroppsligar dess auktoritativa kunskap och värden (Nielsen & Kvale, 2000, s. 284). Gesäll: betecknar 

yrkesutbildad hantverkare som ännu inte blivit mästare (Svensk ordbok, 1999). 
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sig för att lära sig något särskilt, organiserar möjligheterna, avgränsar en 
lärandehandling och fullgör en lärandeuppgift eller löser det lärandeproblem som 
hon/han har ställt sig. Medlärande och avsett lärande överlappar varandra och existerar 
även parallellt i konkurrens om vad individen egentligen har lärt sig, vilket individen 
själv kan ta ställning till. Imitation som är ett medvetet, avsiktligt lärande innebär ofta 
en form för medlärande där uttryckssätt eller framställningssätt övertas. Undervisning 
eftersträvar avsedda förändringar av deltagarna (Rasmussen, 2000, s. 207). Varje 
avsiktlig verksamhet har alltid också ett antal oavsedda följder och kan utgöra ett 
medlärande. Detta medlärande, oavsedda förändringar av deltagarna, betecknas som 
socialisering. Socialisering är en process genom vilken människan blir en 
samhällsmedlem, det vill säga har en medveten förståelse av sig själv och deltagare i 
sociala sammanhang. Detta sker genom att tillägna sig normer, värden och sedvänjor 
inom familjen, skolan och arbetsplatsen. Socialisationen innebär även att man deltar i en 
kommunikation som pågår i det sociala sammanhanget.  

Begreppet transparens avser genomskinlighet. Genom deltagande i praxisgemenskap 
blir praxis alltmer genomskinlig för den lärande. I den enklaste formen betecknar detta 
att de inre sammanhangen mellan hanteringen av ett redskap och praxisgemenskapens 
sätt att göra det på blir tillgängliga för den lärande (Nielsen & Kvale, 2000, s. 286). 
Transparens anger sålunda kvalitativa aspekter på lärandesituationer, tolkar 
enskildheterna i dialogen mellan den erfarne och nybörjaren. Dialogen kan både öppna 
och stänga möjligheten till ökad transparens i situationen. Lärandesituationens kvalitet 
kan variera trots att situationerna utifrån sett är desamma. Graden av transparens 
varierar med graden av reflektion16 kring de aktiviteter som förekommer, hur 
situationen ingår i reflektionen och vilket tema som blir föremål för reflektion (Akre & 
Ludvigsen, 2000, s. 133).  

Lärande är både en fråga om att besitta information, ha färdigheter och förståelse, men 
samtidigt också kunna avgöra relevansen av dem i ett visst sammanhang och inom 
ramen för ett verksamhetssystem. Att använda generell kunskap som förvärvats inom 
utbildningens och skolans miljöer i konkreta situationer, har betraktats som en enkel 
fråga om ”tillämpning” av det man redan ”kan”. Överföring av kunskaper mellan 
situationer och problem har i allmänhet tagits för given. Forskning har visat att 
tankeformer, analys av verkligheten är kopplade till sociala praktiker och verksamheter 
och varierar mellan sammanhang. Översättningen från en miljö till en annan är 
komplicerad, eftersom verksamhetssystem och handlingar arbetar utifrån olika 
förutsättningar och med olika logik (Säljö, 2000, s. 141).  

Dreier (2000, s. 101) diskuterar institutionella aspekter på lärande och menar att 
utbildningsinstitutioner knyter lärande till undervisning som dess väsentliga källa och 
drivkraft. Lärandet antas ske inom undervisningens ramar och avslutas där. Dreier 
refererar till Lave som beskriver detta lärande som överföring (”transmission”). När 
överföringen är fullföljd, överförs (”transfer”) det inlärda till andra 
handlingssammanhang där det tillämpas (”application”). Lärandet sträcker sig även 

                                                 
16 Reflektion i handling respektive reflektion kring handling utvecklas i avsnittet ”Utvärdering genom praxis” s. 20.  
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utanför klassrummets och utbildningsinstitutionernas ramar där lärandet fortskrider 
genom deltagande i olika handlingssammanhang. Kunskapen kan överföras indirekt och 
via den sociala miljön. Skillnader i lärande och tillämpning uppstår, då det tidigare 
inlärda förändras från ett handlingssammanhang till en annat. Lärandet fortsätter på 
olika sätt genom att det tidigare lärda modifieras och därmed blir till något annat än det 
var. I förhållandet lärande och tillämpning måste då begreppet överföring ersättas med 
transformation. Individens ursprungliga föreställning om senare tillämpning 
överensstämmer sällan exakt med det inlärda. Detta markerar att det personliga lärandet 
är ofullständigt och oavslutligt.  

Utvärdering genom praxis 

Under handledning sker utvärderingen huvudsakligen i arbetssituationen, genom 
kontinuerlig prövning av färdigheter, respons och reaktioner på hur arbetet fungerar. 
Traditionellt avslutas lärandet med ett formellt prov för att erhålla ett utbildningsbevis 
(Nielsen & Kvale, 2000, s. 29). Utvärderingen sker i samband med att studenterna utför 
uppgifterna genom omedelbara återkopplingar från handledaren, omgivningen och 
eventuellt från individen som blir föremål för uppgiften där uppgiftens resultat eller 
funktion fokuseras. Handledarens demonstrationer tjänar som kvalitetsnorm. Därtill kan 
även mer formella situationer förekomma där det lärda presenteras och utmynnar i en 
formell utvärdering. Konsekvensutvärdering innebär att lärande sker genom utvärdering 
av konsekvenserna. Då lärande och tillämpning inte är åtskiljda kan utvärderingen ske 
omedelbart. Omgivningen återkopplar huruvida lärandet lyckats, om den lärande kan 
lösa en ny uppgift eller bemästra en ny färdighet. Konsekvensen av lärandet berör inte 
bara den lärande, utan kvaliteten på arbetet är av stor betydelse för den 
praxisgemenskap hon/han ingår i. Handledaren är den som avgör om studentens arbete 
uppnått de förväntningar som krävs för att arbetet ska kunna ingå i en vidare 
verksamhet. De omedelbara konsekvenserna för praxisgemenskapen ger den lärandes 
arbete betydelse och allvar. Bruksutvärdering innebär att omgivningen gör en 
utvärdering på det som producerats, vilket även innefattar tjänster. Praxisgemenskapen 
blir ansvarig för andras lärande vid bedömningen av det som har producerats. Detta ger 
upphov till en stark social kontroll och en ständig utvärdering av det arbete som pågår. 
Praxisgemenskapens deltagare blir på detta sätt ansvariga för andras lärande. För att 
praxisgemenskapen ska överleva blir ansvaret för det egna lärandet är inte tillräckligt, 
utan ansvaret måste även omfatta lärandets resultat för gemenskapen. 
Utvärderingssituationen kan även vara formell varigenom yrkets standard synliggörs 
utåt då den och ger uttryck för att yrkets kompetenskrav fungerar. Detta kan till exempel 
ske genom en offentlig examination och utgör då en läranderesurs, vilken även kan vara 
en inspiration till andras arbete (ibid., 249-250). 

Lave och Wenger (1991, s. 95) fokuserar på den praktiska utbildningens innehåll och 
mål, när lärandet förflyttats från skola till verksamhet. Den praktiska utbildningen kan 
komma att få ett annat innehåll än det som ursprungligen var intentionen från lärosätet. 
Trots att den pedagogiska strukturen för lärandet har förflyttats från den reguljära 
utbildningsinstitutionen till verksamheten, utgår utbildningen från lärosätet. Under 
dessa förhållanden utgör en situerad lärandeplan/studieplan ett stöd för den 
verksamhetsförlagda utbildningens struktur och innehåll. Lave och Wenger (1991, s. 
96) framhäver en distinkt skillnad mellan en situerad lärandeplan (learning curriculum) 
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och en undervisningsplan (teaching curriculum). En lärandeplan/studieplan innehåller 
väsentligen en arbetsplatsrelaterad information om lärandetillfällen och läranderesurser 
inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Utbildningsmålen och utvecklingen inom 
den nya verksamheten beskrivs utifrån studentens perspektiv. Undervisningsplanen [jfr 
utbildnings-/kursplaner] är konstruerad som en instruktion för utbildningens 
nyförvärvade studenter och innehåller bland annat en beskrivning av strukturerade 
resurser för lärande, syfte och en kontrollerad tidsplan. Den är mer detaljerad och 
komplex och beskriver kunskap utifrån lärarens perspektiv.    

Reflektion 

Begreppet reflektion avser i allmänhet övervägande eller betraktelse. Reflektion i 
handling innebär att tänkande under pågående handling bidrar till att omforma 
handlingen medan vi utför den. Reflektion kring handling innebär att tänka tillbaka på 
det man gjort för att ta reda på om en ”kunskap i handling” har bidragit till ett oväntat 
resultat (Nielsen & Kvale, 2000, s. 285). Genom reflektion kan studenten upptäcka sig 
själv och därigenom bli medveten om sina egna antaganden och sin invanda inställning 
till företeelser i omvärlden. Det handlar om att ”få tag på” greppa den tysta eller kanske 
underförstådda kunskap, pröva och söka ny kunskap för att bättre kunna handla i nya 
situationer som studenten kanske aldrig tidigare ställts inför. Vi lär ständigt. Reflektion 
kan göras som en planerad aktivitet under ledning av lärare eller genom handledning i 
mindre grupper. Det kritiska inslaget i samband med reflektion är att göra outsagda 
antaganden tydliga och därmed möjliggöra för studenten att pröva de premisser som 
ofta tas för givet. Att reflektera innebär ifrågasättande. Detta kräver att studenten 
distanserar sig från praktiken och artikulerar sina erfarenheter för att tolka, analysera, 
symbolisera, kritisera, jämföra och generalisera utifrån vardagens erfarenheter och 
iakttagelser för att därigenom kunna dra slutsatser. Reflektion kan handla om förändring 
men även att förstärka vunna erfarenheter och kunskaper (Thång, 2004, s. 30).  

Sammanfattning av teoretisk ram 

Den teoretiska referensramen utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
Nielsen och Kvale (2000, s. 29) har utifrån Laves och Wenger teori om mästarlära och 
situerat lärande fokuserat fyra huvudaspekter på praktiskt lärande. Lärandet infinner sig 
genom deltagande i social praxis och kulturell praxis. Lärandet sker i en levd praxis där 
nybörjaren inledningsvis befinner sig i ytterkanten av praxisfältets verksamhet. Lärandet 
är således inte en isolerad aktivitet skild från tillämpningen av det lärda, den är en del av 
en social praxis där lärande ingår i det produktiva arbetet. Lärandet inom social praxis 
inkluderar ett lärande av uppfattningar av vad omgivningen kräver, tillåter eller gör 
möjligt i en verksamhet. Den lärande tillägnar sig successivt en yrkesidentitet genom 
deltagande i praxisgemenskapen där färdigheterna utvecklas och där lärandet sker. 
Yrkesidentiteten utvecklas genom att den lärande imiterar den erfarnes beteenden och 
identifierar sig med dennes förhållningssätt, moral, värderingar och intentioner. Den 
erfarnes egenskaper betraktas utifrån den sociala värld denne ingår i. Lärandet sker 
genom handling utan formell undervisning där utövning och övning förutsätter tillträde 
till lärandesituationer. Faktorer som avgör möjligheterna att få tillträde är formellt 
organisatoriska och informellt interpersonella. Den erfarnes inbjudan till deltagande 
eller initiativförmågan hos den lärande representerar interpersonella förutsättningar för 
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tillträde. Transparens anger kvalitativa aspekter på lärandesituationer där 
utgångspunkten är tillträde. Graden av transparens följer graden av reflektion kring 
lärandesituationerna. Medlärande avser alla former av lärande som utgörs av en 
oavsiktlig del av en verksamhet och som inte har lärande som huvudsyfte, men som 
medför ett lärande. Medlärande som utgörs av oavsedda förändringar av deltagarna, 
betecknas som socialisering. Då praktiskt lärande huvudsakligen sker utan formell 
undervisning, blir lärande genom överföring av kunskaper som är inlärda inom 
utbildningsinstitutionernas ramar till handlingssammanhang inom praxis, nödvändiga. 
Den ursprungliga föreställningen om tillämpningen överensstämmer sällan exakt med 
det inlärda. Det tidigare inlärda modifieras från ett handlingssammanhang till ett annat 
och blir till något annat är det var, varmed begreppet överföring av kunskaper ersätts 
med transformation. Utvärderingen sker även inom praxisfältet genom kontinuerlig 
återkoppling på hur uppgifterna och handlingarna fungerar. Konsekvensutvärdering 
innebär att lärande sker genom utvärdering av konsekvenserna av det lärda. Den 
enskildes lärande har konsekvenser för praxisgemenskapen genom att utvärderingen av 
det lärda inte endast berör den lärande utan hela gruppen. Bruksutvärdering innebär att 
omgivningen utvärderar det som producerats, vilket även innefattar tjänster. 
Praxisgemenskapen står till svars vid bedömningen av det som har producerats, vilket 
medför en stark social kontroll och en kontinuerlig utvärdering. Gruppen tar ett ansvar 
för andras lärande då kvaliteten av den lärandes arbete är avgörande för 
praxisgemenskapens varaktighet. Detta medför även att det är av ett gemensamt intresse 
för gruppen att den enskildes lärande gynnas. Genom att använda en situerad lärande-
/studieplan som stöd för utvärdering under den verksamhetsförlagda utbildningen kan 
målen som utgår från lärosäten uppnås. ”Reflektion i handling” innebär att tänkande 
under pågående handling bidrar till att omforma handlingen under det att handlingen 
utförs. ”Reflektion kring handling” innebär att tänka tillbaka på det man utfört för att 
pröva om denna ”kunskap i handling” bidragit till ett oväntat resultat. 
Utvärderingssituationer kan även ske formellt, till exempel genom examinationer som 
manifesterar att yrkets kompetenskrav fungerar och därigenom synliggör yrkets 
standard utåt.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka lärande i verksamhetsförlagd utbildning. 

Utifrån den teoretiska referensramen vilken utgår från ett sociokulturellt perspektiv kan 
syftet preciseras med följande frågor: 

Frågeställningar  
Vilken roll har social praxis i studenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning? 

Vilken roll har handledarna i studenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning? 

Vilken roll har utvärdering i studenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning? 
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Metod 

Introduktion – Kvalitativ metod 
I denna studie har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer. Jag har intervjuat 
sjuksköterskor under specialistutbildning med inriktning mot anestesisjukvård i mitten 
av deras verksamhetsförlagda utbildningsperiod.  

Den kvalitativa forskningsansatsen 

Den kvalitativa forskningsansatsen studerar hur människan uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten, vilken är social och kulturell. Individen ingår som en del i en 
subjektiv omvärld. Ett motsatsförhållande råder till det traditionella förhållningssättet 
som den naturvetenskapliga traditionen bygger på, där individen observerar, registrerar 
och mäter en objektiv omvärld. Framträdande begrepp inom den kvalitativa forskningen 
är innebörd (mening), kontext och process. Människan i interaktion med andra 
människor är det huvudsakliga instrumentet (Backman, 1998, s. 47). Kvalitativa 
metoder kan användas för att få veta mer om mänskliga egenskaper som erfarenheter, 
upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Man kan finna innebörd, 
betydelse och nyanser i händelser och beteende och därmed få större förståelse varför 
människor handlar som de gör (Malterud, 1998, s. 33). 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal (Kvale, 1997, s. 13). Syftet är att få 
kvalitativa beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening. Nyckelfrågorna vid planeringen av en kvalitativ intervju 
undersökning gäller intervjuns ”vad”: att skaffa förkunskap om ämnet som ska 
undersökas, ”varför”: att klargöra syftet med undersökningen, ”hur”: att skaffa kunskap 
om olika intervju- och analystekniker samt att avgöra vilka som är lämpligast för den 
aktuella studien. ”Vad och varför” måste besvaras först, innan ”hur” kan ställas på ett 
meningsfullt sätt (ibid., 91).  

Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation och består av ett samtal mellan två 
personer om ett tema av ömsesidigt intresse. Genom dialogen skapas ett samspel där 
kunskap utvecklas. En form är den halvstrukturerade intervjun som omfattar flera teman 
och förslag till relevanta frågor. Samtalet i en forskningsintervju är inte att betrakta som 
ett ömsesidigt samspel mellan två likställda parter. En bestämd maktasymmetri råder 
där intervjuaren definierar situationen, introducerar samtalsämnena och styr 
intervjuförloppet genom ytterligare frågor (ibid., 117).  

Det avgörande i en kvalitativ intervju är att förnimma den omedelbara meningen i ett 
svar och den horisont av möjliga innebörder som svaret ger, vilket kräver kunskap och 
intresse för ämnet, intervjun och det mänskliga samspel som sker under intervjun. 
Beslutet om vilken av de många dimensionerna i intervjupersonens svar som ska följas 
upp bestäms av studiens syfte och av det sociala samspelet i intervjusituationen (ibid. 
123). 
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Riessman (1997, s. 34) lyfter fram intervjusituationen som bör uppmuntra till 
berättande. Frågor som är mer öppet formulerade och som leder in samtalet på specifika 
ämnen, ger de som intervjuas möjlighet att bygga upp svar som känns meningsfulla för 
dem själva. Uppföljande frågor och kommentarer till de intervjuades berättelser får dem 
att vidareutveckla särskilda teman – kanske på bekostnad av andra teman (ibid., 58).  

Urval  
Kvalitativ metod utvecklar beskrivningar och analyser av karaktärsdrag och egenskaper 
från det område där det förekommer. De beskrivningar, begrepp och teoretiska modeller 
som man kommer fram till syftar till att kunna tillämpas i vidare sammanhang än de, 
som de ursprungligen kom ifrån. Forskarens viktigaste redskap för att avgöra 
möjligheten för tillämpning är en systematisk kritisk reflektion med fokus på urvalets 
särart och möjligheten att tillämpa den kunskap som utvecklas. Ett strategiskt urval är 
oftast en god utgångspunkt. Det strategiska urvalet ska innehålla adekvata data avseende 
djup, bredd och ha en potential att ge relevanta svar på problemställningen. Ett primärt 
mål är att skaffa informationsrika data som ska representera frågeställningen. Relevans, 
förförståelse, frågeställning och teoretisk referensram bestämmer hänsynstaganden 
(Malterud, 1998, s. 55).  

Studien bygger på intervjuer med tio studenter under pågående Specialistutbildning i 
Akutsjukvård med inriktning mot Anestesisjukvård 40 poäng II (termin 2), 
campusutbildning. Min studie påbörjades genom jag tog del av förteckningen över de 
sjuksköterskor som påbörjat specialistutbildningen inom anestesisjukvård (campus) i 
Stockholm. Kursen bestod av tolv studenter. Initialt var min avsikt att intervjua 8-10 
studenter. Vid första kontakten med studenterna uppkom två bortfall, det ena på grund 
av sjukskrivning och det andra på grund av tidsfaktorer för den presumtiva 
intervjupersonen. Av denna anledning beslöt jag att genomföra intervjuer med de 
återstående 10 studenterna för att säkerställa underlaget för studien. Materialet består av 
intervjuer med nio kvinnor och en man.  

Genomförande av intervjuer 
Den verksamhetsförlagda utbildningen bedrivs företrädesvis på sjukhus inom regionen 
för Storstockholm. Information om studien och de planerade intervjuerna gavs lärosätet 
samt till kliniklärare och chefsjuksköterskor verksamma på anestesiavdelningar/sjukhus 
där specialiststudenterna fullgjorde sin verksamhetsförlagda utbildning.  

Brev innehållande information om mig och min studie sändes till studenterna via e-mail 
(se bilaga 1). I brevet beskrev jag studies syfte, mitt planerade tillvägagångssätt för 
intervjuerna, att jag ämnade intervjua 8-10 sjuksköterskor och att jag avsåg att ta 
kontakt med dem som återkopplat till mig telefonledes för att avsätta tid för intervjun. 
Informationen innehöll en garanti om att materialet skulle behandlas konfidentiellt samt 
att deltagandet var frivilligt. Vid första telefonkontakten informerade jag att de 
sjuksköterskor som deltog skulle få ta del av studiens resultat i form av uppsatsen i dess 
helhet. Intresse av att delta i intervjun fanns i princip hos samtliga studenter efter att jag 
informerat dem om att intervjun skulle göras på tid inom ramen för den 
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verksamhetsförlagda utbildningen. Ett bekräftelsebrev med tid och plats för intervjun 
sändes via e-mail till de 10 studenter som planerades ingå i studien (se bilaga 2). 

Under de första sex veckorna av den verksamhetsförlagda utbildningen har studenterna 
möjligheter till individuella val av utbildningstakt - halv-/helfart utbildning – vilket 
initialt påverkar studenternas progress och tiden för halvtidsbedömning. För att fånga 
studenternas aktuella upplevelser och göra intervjuerna i ett skede av praktikperioden 
som var likvärdig och tidsmässigt jämförbar studenterna emellan, påbörjades 
intervjuerna omkring fjärde till åttonde veckan av den verksamhetsförlagda 
utbildningsperioden. För studiens syfte togs även hänsyn till när i tiden de 
verksamhetsförlagda examinationerna planerats in då frågeställningarna i viss mån 
omfattade examinationsområdena, till exempel luftvägen.  

Intervjun som var halvstrukturerad, bestod av enskilda intervjuer enligt en intervjuguide 
(se bilaga 3). Frågornas inriktning fokuserade på studenternas upplevelser av 
förväntningar, möjligheter och hinder för lärande där praktikplatsen, samspelet med 
handledare, arbetsteam, patient i lärandesituationer samt utvärderingen fokuserades. 
Intervjuerna gjordes genom öppna frågor med ljudbandupptagning. Varje intervju 
varade omkring 45-60 minuter. De tio intervjuerna gjordes under en månad.  

En provintervju gjordes ett par månader före intervjuerna skulle påbörjas, vilken gav 
belägg för frågornas relevans och karaktär. Den gav mig även en signal att det kunde 
vara bra att ha fördjupningsfrågor eller följdfrågor om så skulle behövas. Provintervjun 
var tänkt att ingå i resultatredovisningen. Då intervjuguiden (se bilaga 3) efter 
provintervjun korrigerades och kompletterades med någon fråga, valde jag att utesluta 
provintervjun från materialet för att utgångskriterierna för intervjuerna skulle vara så 
likartade som möjligt för samtliga respondenter.   

Då jag är verksam som klinisk lärare och har delansvar i utbildningsaktiviteter under 
specialistutbildningens verksamhetsförlagda period, bland annat som examinator vid 
verksamhetsförlagda examinationer, valde jag att inte vara involverad i utbildningen av 
denna studentgrupp under tiden för min studie.   

Transkribering 
Efter insamling av data i form av intervjuerna påbörjade jag transkribering av 
berättelserna, från tal till text. Att transkribera innebär en bearbetning och selektion av 
det talade ordet … något nytt skapas - man får inte själva talet, utan en selektiv 
representation av talet (Hydén, 1997, s. 25). De tio intervjuerna överfördes till text 
genom att jag transkriberade dem till ett omfattande material på åttiotvå sidor. Malterud 
(1998, s. 75) menar att forskaren själv bör utföra transkriberingen, trots att det tar tid. 
Detta förklarar han med att den som deltog i samtalet ofta kommer ihåg moment som 
förklarar oklarheter och som har betydelse för textens innebörd, vilket bekräftar både 
analysmaterialets tillförlitlighet och giltighet. Transkriberingen var ett tidskrävande 
arbete där intervjuerna har nedtecknats i sin helhet, vilket betyder att inget ord har 
uteslutits. Både hostningar, skratt och gråt har antecknats. Transkriptionen utgör en 
början på alla frågor vi därefter mer systematiskt formulerar i analysfasen (ibid., 76).  
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Analys och bearbetning  
Målet med att tillämpa kvalitativa ansatser är att utveckla ny kunskap – inte att 
reproducera en förståelse som redan finns. Genom analysen ska materialet leda fram till 
nya beskrivningar, begrepp eller teoretiska modeller (ibid., 78). Min analys kan till vissa 
delar knytas till Malteruds (ibid., 87) modell för analys av kvalitativa data i vilken 
analysen ska bygga en bro mellan rådata och resultat genom att datamaterialet 
organiseras, tolkas och sammanfattas. Om materialet organiseras kan analysen innebära 
möjlighet till generalisering17. Den enskilde försökspersonens berättelse och utsagor 
utnyttjas för att skaffa kunskaper som är relevanta för många människor (ibid., 88). 

Genom att läsa igenom hela materialet bildade jag mig ett helhetsintryck samtidigt som 
jag sökte efter teman (ibid., 91). Under transkriptionen hade teman redan framskymtat 
vilka representerades i flera intervjuer. Jag fann teman i materialet som utifrån lärande 
bland annat kunde knytas till miljön, handledaren/handledningen och arbetsteamen. 
Organisationen av materialet innebar att teman förtydligades och formulerades.  

Analysarbetet riktades därefter mot att identifiera meningsbärande enheter. I detta skede 
ska materialet organiseras och bearbetas. Det första steget i databearbetningen är att 
reducera datamängden till det som ska användas för den fortsatta analysen, det som är 
relevant för att besvara frågeställningen (Lantz, 2007, s. 107). Under bearbetningen med 
datareduktionen krävdes koncentration så att text inte försvann som kunde vara av värde 
för analysen av intervjuerna. Intervjuerna i dess helhet kopierades till flera datafiler till 
vilka jag vid flertalet tillfällen fick återgå för att läsa intervjusvar i dess helhet. Text som 
bar med sig kunskap om föregående huvudteman valdes därefter ut, vilka kodades 
genom specifika namn (Malterud, 1998, s. 92). De namn som framkom var bland annat 
tillhörighet, tillträde, handledares egenskaper och återkoppling. För att få en struktur för 
bearbetningen av intervjusvaren kategoriserades de utifrån den teoretiska ramens 
struktur och fyra huvudaspekter. Vissa intervjufrågor gav ett mycket omfattande och 
mångfacetterat material varför organisation av svaren i tabellform blev nödvändigt för 
att möjliggöra analys av materialet. Under den systematiska bearbetningen fann jag 
intervjusvar som anknöt till tidigare ställda frågor där respondenterna redan svarat på 
frågan i samband med föregående frågeställning. Ett exempel är frågan som berör ”bra 
och mindre bra egenskaper hos handledaren” som även besvarats under frågor som 
berör praktikplatsen, förväntningar på lärandesituationer och vilken betydelse 
handledaren/handledningen har. I min organisation av texten till meningsbärande 
enheter har intervjusvarens innebörd fått styra min organisation. Således har alla 
intervjusvar som berör handledarens egenskaper inordnats i samma grupp genom att 
svaren på fråga 8: ”vilken betydelse har handledaren/handledningen för Dig” 
sammanlänkats med fråga 9: ”hur är en bra handledare” och fråga 10: ”hur är en mindre 
bra handledare”. En del intervjufrågor anknyter direkt till varandra och gav även 
likartade svar som återkom flera gånger under intervjun. Intervjupersonerna upprepade 
således delar av sina utsagor i flera på varandra följande intervjusvar. De teman som 
redan redovisats kunde inte uteslutas i redovisningen av den aktuella frågeställningen då 

                                                 
17 Generalisering: kvalitetskriterium inom kvantitativ metod vilken motsvaras av överförbarhet inom kvalitativ 

metod. Gemensamt kvalitetskriterium är tillämpbarhet (Bring et al., 1999, s. 22). 
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de för intervjupersonen utgjorde en aspekt även i det nya perspektivet, inom den nya 
frågeställningen. För att få en adekvat och holistisk uppfattning om studenternas 
upplevelse utifrån den aktuella frågeställningen ger sammanfattningen och analysen 
under varje huvudtema i resultatredovisningen en vidare bild av studenternas 
upplevelser.  

Att abstrahera den kunskap som kodgrupperna representerar innebär att finna 
innebörden genom att kondensera innehållet i de meningsbärande enheterna (ibid., 96). 
Material som inte inordnats i meningsbärande enheter läggs undan, vilket betyder att det 
aktuella material som ska bearbetas har krympt. I detta skede fokuseras studiens syfte, 
forskningsfrågorna och den teoretiska ramen utifrån det aktuella och krympta 
materialet. Varje kodgrupp speglar många aspekter varför subgrupper används för att 
beskriva nyanser i materialet. Varje subgrupp analyseras och beskrivs abstraherat 
genom att översätta den i en generell form. Några citat som illustrerar abstraherandet 
eller beskrivningen väljs ut (ibid.). Handledares olika egenskaper representerar var och 
en subgrupper vilka anger olika nyanser av dennes egenskaper.    

Slutligen ska innebörden i det aktuella innehållet sammanfattas genom att förmedla till 
läsaren det som materialet berättar om en utvald aspekt. I utvecklandet av nya 
beskrivningar kan namn och begrepp som finns i teori eller förförståelse användas. 
Detta namn eller begrepp ska för läsaren representera ny insikt från det aktuella 
resultatet (ibid., 97). Transparens och medlärande är exempel på två begrepp som kan 
innebära en ny insikt i samband med handledning och lärande. Utsnitt av berättelsedata 
från de transkriberade intervjuerna används i resultatredovisningen för att genomföra 
och exemplifiera analysen i texten (Hydén, 1997, s. 27).  

Etiska aspekter  
Intervjupersonerna informerades om studies premisser i brev med min förfrågan om 
deltagande i studien (se bilaga 1) och därefter även muntligt vid den första 
telefonkontakten. Informationen innehöll studiens generella syfte. Jag redogjorde för 
den tänkta framtida användningen av studien genom att informera om hur studien kunde 
bidra i utvecklingen av den verksamhetsförlagda utbildningen för specialiststudenter.  
Informationen innefattade en beskrivning av mitt planerade tillvägagångssätt för 
intervjuerna, vilken skulle ske med ljudbandupptagning på hela intervjun samt att 
deltagandet var frivilligt. Jag gav en garanti om att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att privata data som identifierar undersökningspersonerna 
inte skulle redovisas (Kvale, 1997, s. 109). Jag informerade även att de sjuksköterskor 
som deltog i undersökningen skulle få ta del av studiens resultat i form av uppsatsen i 
dess helhet.  

Under transkriptionen avidentifierades intervjupersonerna genom att intervjuerna 
kodades. På detta sätt kan endast respondenten själv och den som intervjuar 
sammankoppla text med person. 

I resultatredovisningen har jag uteslutit de citat som jag bedömt skulle kunna härledas 
till personer och organisationer. Jag fann även citat där jag bedömde konfidentialiteten 
vara tillräcklig genom att endast utesluta namn på person, sjukhus eller skola.   
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Resultat 
I resultatet presenteras de tio blivande specialistsjuksköterskornas upplevelser av 
lärande under verksamhetsförlagd utbildning där förutsättningarna för det praktiska 
lärandet fokuseras. Resultatredovisningen inleds utifrån perspektiv omvärlden – 
praktikplatsens betydelse för lärande, vilken representerar både praxisgemenskapen och 
miljön. Faktorer på praktikplatsen som inverkar på studenternas lärande och samspelet 
med arbetsteam och studiekamrater redovisas. Därefter följer några av studenternas 
infallsvinklar på yrket och yrkesidentiteten. Studenternas lärande sker i samspel med 
handledarna, patienten, arbetsteam och skola. Faktorer som har betydelse för 
handledningen beskrivs samt graden av transparens i olika lärandesituationer 
exemplifierat utifrån mötet med patienten och den fria luftvägen. Formen för 
utvärdering och faktorer som inverkar på studenternas upplevelser av utvärderingen 
avslutar resultatredovisningen. Med utgångspunkt från de fyra aspekterna på lärande 
som social praxis vilken denna studie fokuserar på, har jag valt att presentera resultatet 
utifrån rubrikerna: Praktikplatsen – samspel och miljö, Yrkesidentiteten, Samspel med 
handledare, patient, arbetsteam och skola i lärandesituationer samt Utvärderingen. Varje 
delområde avslutas med en sammanfattning där resultatet analyseras utifrån studiens 
teoretiska ram.  

Praktikplatsen - samspel och miljö  
Faktorer på praktikplatsen som underlättar lärande  

Studenterna beskriver praktikplatsen som ger möjligheter för lärande. Den representeras 
av alla yrkeskategorier inom verksamheten där lärandemiljön har stor betydelse. Bra 
bemötande, lätt att komma in i arbetsgruppen och att känna sig omhändertagen i 
arbetsgruppen formuleras av flera studenter.  

Att man är intresserad av studenter. Att man inte tittar åt sidan när man ser en student, utan att 

man är välkommen. Att det finns intresse och lära känna en, vad man har för erfarenheter och 

vad man har jobbat med tidigare. Många narkosläkare ser inte bara sina läkarkandidater utan 

de är intresserade av att lära ut till mig också, man får en positiv feedback från dem. Det är 

väldigt givande när man får en bra dialog kring anestesin, hur man tänker kring olika läkemedel 
eller olika symptom. (3)18 

En god organisation av den verksamhetsförlagda utbildningen och dess aktiviteter på 
utbildningsplatsen anser studenterna skapar gynnsamma förutsättningar för lärande.  
Kliniklärarens arbetsuppgifter fokuseras, vilket bland annat innebär ett organisatoriskt 
och pedagogiskt ansvar att adekvat handledningsnivå erbjuds inom de olika 
utbildningsprogrammen. Uppgifterna omfattar även organisation av utbildningsplatser 
så att tillträde till lärandesituationer bereds samt att fungera som stöd för studenterna 
genom hela utbildningsperioden. En central uppgift är att tillsammans med handledare 

                                                 
18 Siffran anger vilken intervju citatet är hämtat ifrån. 
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och student skapa en struktur på handledningen som är anpassad till studentens 
progress.  

Det är ordentligt organiserat, det finns en plan för studenter. Det kändes verkligen som att 

handledarna var välinformerade om att man skulle komma, om ens bakgrund och vad det 

innebär att vara handledare. Man har sin kliniklärare som verkligen beskyddar en, man vet vilka 

handledare man ska gå med och det är noga med att man följer dem – man känner sig 

omhändertagen. (1) 

Jag har fått lära i min egen takt, de har anpassat efter vilken nivå jag befinner mig på. (4) 

Att få tillgång till lärandesituationer beskriver studenterna: 

Det, är de jätteduktiga på. När de fått operationsprogrammet, tänker de ”var ska vi placera mig, 

så att jag får se så mycket som möjligt, var kan hon lära sig mest någonstans idag?” (4) 

På den här kliniken är det organiserat så, att om man har student så får man intressantare 

anestesier och operationer, vilket gör att de är väldigt positiva - det ska vara allsidigt för 

studenten. (9) 

Studenterna upplever att klinikernas interna utbildningstillfällen även tillför dem 
värdefull kunskap och gör dem delaktiga. De får härigenom ta del av erfarna blivande 
kollegors kunskaper och erfarenheter. Att erbjudas möjlighet till studietid och träna på 
den tekniska apparaturen underlättar även lärandet. Förutsättningarna för detta är att 
utrustningen finns tillgänglig och att det finns lokaler att träna i.  

Att man får vara med på utbildningar som genomförs på kliniken. (8) 

Att man försöker ta sig tid att göra apparater lediga så att man får ägna tid åt dem. (5) 

Om man känner att nu måste jag få gå ifrån ett tag och läsa på någonting - att man får göra 

det. Att vi kan gå till klinikläraren och boka en tid om vi vill att hon ska gå igenom någonting. (1) 

Att praktikplatsen har ett öppet förhållningssätt avseende forskningsrön och kritisk 
granskning är en förutsättning för utveckling och lärande. Studenterna visar även att de 
tillägnat sig kunskaper genom att fråga och ifrågasätta, vilket kan innebära en insikt för 
de som tillfrågas och därigenom tillföra ny kunskap till en verksamhet. 

Den här fria stämningen, att man känner att det finns ett intresse för studenter, lärande och 

kunskaper. Det finns ju oftast i luften på en arbetsplats, om man är intresserad av nya rön och 

nya människor, det är otroligt viktigt. (10) 

Avdelningar har väldigt mycket inarbetade rutiner. Man kanske kör på i gamla spår utan att 

stanna upp och reflektera, varför gör vi så här? Då påverkar ju det mitt lärande – ”ja, men så 

här gör vi här” och ”så har vi alltid gjort”. Tycker jag någonting verkar konstigt, då måste jag ju 

ifrågasätta det och försöka få en förklaring till varför man gör så - här? (4) 

Studenter som har studiekamrater på praktikplatsen uttrycker värdet av detta samspel, 
bland annat avseende reflektion kring olika händelser som de varit delaktiga i.   

Jag har mycket tillsammans med mina studiekamrater här på kliniken, vi har ju en 

kommunikation om olika situationer som vi har varit med om. (2) 
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Vi har tränat uppläggning på operationsbordet tillsammans med blivande 

operationssjuksköterskor. Det känns som ett bra samarbete eftersom vi i framtiden kommer 

och dela ansvaret för den uppgiften. (6) 

Faktorer på praktikplatsen som försvårar lärande  

För att bli delaktig i arbetsteamet, bli sedda och bekräftade på praktikplatsen upplever 
studenterna att det krävs både ett eget ansvar och en egen ansträngning.    

Att komma in i arbetslaget, är inte så lätt när man börjar i en helt främmande verksamhet. Det 

känns som om man får anstränga sig för att börja ta plats. (6) 

Man har känt sig som att man inte riktigt finns, att man inte är sedd, folk hälsar inte. (5) 

Studenternas möte med patienterna på anestesi- och operationsavdelningen begränsas av 
faktorer i miljön samt tiden där produktionskraven skapar tidspress.  

Det känns stökigt att ta emot patienterna i en korridor, där det fladdrar förbi en massa 

människor och där en mängd apparater står. Det känns inte bra ur etisk synpunkt. Patienterna 

blir ofokuserade och mer oroliga. Det är en lugnare miljö att få vila i en sängvänthall så vi kan 

komma ut och i lugn och ro säga hej, och sedan ta in patienten på operationssalen. (1) 

Jag har möjlighet att bemöta patienten, fast det är under ganska kort tid. Det är ju ett späckat 

operationsprogram och man har inte all tid i världen. (4) 

Verksamheten på anestesi- och operationsavdelningar karaktäriseras både av planerad 
och akut verksamhet. Studenternas placeringar och arbetsuppgifter vid praktikperiodens 
inledning inriktas mot icke akuta, planerade anestesier och operationer. Trots denna 
inriktning upplever några studenter verksamhetens krav på produktion med korta 
bytestider som frustrerande. En känsla av blockering i lärandesituationen beskrivs:  

Man känner sig välkommen, men jag kan tycka att det går fort och att man inte hinner ta saker 

och ting stegvis.   … när man kommer in på en sal så vet man inte ens vad man ska göra - jag 

vet inte om jag ska ställa mig och hålla luftvägarna, om jag ska intubera eller om jag ska ge 

läkemedlen. Utan jag hamnar helt plötsligt i den här situationen. (7)  

Studenterna följer sina handledare som emellanåt även utför arbetsuppgifter som 
inkluderar akut patientomhändertagande. Handledningen och studentens individuella 
träning måste i dessa sammanhang ibland vänta, vilket studenterna kan uppleva som ett 
hinder. Insikten om motivet för en annorlunda arbetsfördelning i akuta situationer 
behöver förklaras för studenterna genom reflektion kring handlingen, vilket även utgör 
ett lärande.    

När det är krav på tempo och folk gör uppgifter bara för att det ska gå fort, så att de inte orkar 

vänta på att man själv får göra dem, trots att man skulle vilja och behöva det - så stressen och 

pressen försvårar lärandet. (1) 

Kliniklärarens funktion att organisera, skapa förutsättningar för lärande, stödja, vägleda 
och undervisa studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen är uppskattad. 
Handledarna som arbetar i verksamheten har inte motsvarande möjligheter att gå ifrån 
verksamheten för att instruera och undervisa studenterna då tiden och produktionen 
utgör styrande faktorer. Många avdelningar har anställda lärare, men funktionen finns 
inte på alla praktikplatser vilket medför att förutsättningarna för studenterna varierar. 
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Här finns det ingen kliniklärare och det har verkligen varit mindre bra, jag har haft svårt och få 

hjälp med uppgifter som ska examineras på inför de kliniska examinationerna. Det har inte 

funnits tid för mina handledare, för de är så dåligt med personal. Även om jag har gett dem 

pappren nästan ända från början och sagt att ”det här behöver vi gå igenom så” … (10) 

Verksamheternas utbildningsansvar gentemot utbildningsinstitutionerna innebär ett 
åtagande om ett förutbestämt antal verksamhetsförlagda utbildningsplatser på 
anestesiavdelningarna. Antalet utbildningsplatser kan innebära att alla studenter inte 
alltid får tillträde till lärandesituationer i den omfattning som motsvarar deras 
förväntningar och behov. Studenterna upplever att den individuella färdighetsträningen 
kan försvåras.   

Faktorer som försvårar, det är ju konkurrensen, verkligen. (1) 

Att inte få tillgång till lärandesituationer upplever studenterna vara ett hinder för 
lärande. Att delta i lärandesituationer i samspel med övriga studerandekategorier och 
”lära”, trots att man själv inte ”gör”, vilket kan beskrivas som en form av medlärande19, 
upplevs inte odelat positivt. Denna metod för lärande förutsätter att studenten känner sig 
delaktig i den undervisning som sker, att studenten blir bekräftad av den som 
undervisar. Handledare som har ett pedagogiskt förhållningssätt inkluderar alla i sin 
undervisning, vilket innebär att inkludera alla i sammanhanget. Att känna sig delaktig 
kan i detta sammanhang betyda att bli sedd eller att bli tilltalad. Studenterna kan 
uppleva en rådande hierarki vad gäller tillträde i situationer där en organisation av 
möjliga uppgifter att utföra på operationssalen måste fördelas mellan olika 
studerandekategorier.    

Här är en sådan konkurrens, så många personalkategorier som är under utbildning. Läkare har 

ju ibland någon form av inbyggd förtur här. På salen pratar anestesiläkarna med ST-läkarna, 

undervisar dem under anestesin och då lyssnar jag. Här är jag åhörare, jag känner mig inte 

delaktig. När jag är med min handledare, känner jag mig delaktig. Men blir det många, hamnar 

man i ett hörn, det handlar nog mer om en attityd … de kanske inte tycker man räknas riktigt, 

jag får den känslan. (10)  

Om flera personer är med … flera studenter på salen, det hindrar mig. Anestesiologen kanske 

har bestämt att det är han som ska ta över luftvägen. Det är ju ett hinder då han kanske vill lära 

ut till sina blivande kollegor istället. Jag upplever ändå att handledaren trycker på att jag ska 

finnas med och se, att det var vi som var på salen, så det har ju känts bra. (2) 

Kvällstid, nattetid och helgdagar bedrivs endast akut verksamhet på anestesi- och 
operationsavdelningar. Om handledaren har ett arbetstidsschema som inrymmer 
frekvent kvälls- och helgtjänstgöring medför detta att studentens möjlighet till 
färdighetsträning reduceras. Arbetsuppgifterna under dessa tidsperioder koncentreras 
mot akut och svårt sjuka patienter, vilka oftast inte är lämpliga patienter för studenternas 
färdighetsträning. 

                                                 
19 Medlärande: förklaras i den teoretiska ramen, avsnittet ”Lärande utan formell undervisning” s. 17. 
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Tiden här är annorlunda, om handledaren till exempel går kväll. Det kan vara ett dåligt tillfälle, 

de kanske bara avlöser personal, de har inte någon egen sal, det kan ju försvåra. Efter klockan 

fem blir det städning och rutinsaker som det inte finns något syfte för mig att lära. (5) 

Den medicinsk tekniska kunskapen och praktiska träningen upplever studenterna 
nödvändig men svår att tillägna sig. Den grundläggande färdighetsträningen sker 
utanför patientsituationen. Studenterna beskriver lärandesituationerna:   

Tekniken är jobbig, man behöver ha någon som handleder. Det känns lite skrämmande och 

sitta själv med en apparat, även om det inte är någon patient inblandad. Man är rädd för att 

göra fel. Teknikträning kunde man träna mer på skolan, så att man är mer förberedd när man 

går ut på praktik. (6) 

Handledningen omfattas även av uppgifter som måste utföras då patienten befinner sig 
vid fullt medvetande, vilket kan upplevas påfrestande för studenterna. Trots att de är 
sjuksköterskor är uppgifterna som ska utföras nya och kräver kontinuerlig vägledning 
av handledare och arbetsteam.  

När patienten väl har somnat, går lärandesituationen mycket lättare, tycker jag - att visa, 

undervisa och att jag får testa. Man vill ju inte träna och prata när patienten är vaken. (4) 

Studenterna uttrycker förväntningar om en bättre relation mellan personalen på anestesi 
och operation särskilt ur perspektivet att arbetet på operationssalarna sägs utgå från en 
modell för ”teamwork”. Verksamheten på en operationssal består av ett teamarbete där 
kommunikation och samarbete är nödvändigt. Flera olika kategorier medverkar och är 
beroende av varandra för att kunna fullfölja arbetsuppgifterna inom sina 
ansvarsområden. Studenten utför sina uppgifter i direkt samarbete med 
anestesisjuksköterskan som är handledaren samt med anestesiläkaren och 
undersköterskan. Arbetsuppgifterna i denna grupp fördelas mellan medlemmarna. 
Kontakten med medarbetarna på operation upplevs av studenterna vara mer perifera. 

På sal har man inte så mycket kontakt, man är ganska ensam. Man pratar inte så mycket med 

varandra och känner inte varandra. Inte heller i personalrummet, det är liksom uppdelat. På 

anestesisidan tycker man att luncherna är ett tillfälle att få prata med sina kollegor och då blir 

det naturligt att man sitter med dem framför att man lär känna operationspersonalen. (3) 

Samspelet i anestesiteamet kan försvåra lärandet om motsatta anvisningar till 
handledarens tidigare råd och instruktioner ges av flera olika personer under 
handlingsmomentet. Detta tyder även på en bristande respekt för handledare och 
student. På en anestesiavdelning utför studenten samtliga uppgifter i närvaro av 
handledaren. Det aktuella handlingsmomentet har oftast föregåtts av handledarens 
undervisning och instruktioner. Studenten befinner sig ”på öppet vatten” och behöver 
handledarens stöd för att motivera sin metod att utföra uppgiften. 

Anestesisjukvård är otroligt individuellt, alla har ”sitt sätt” att arbeta på och vill i största 

välmening dela med sig av ”sitt sätt” att arbeta. Men det kan bli otroligt förvirrande för en 

student när man får tio olika sätt att göra samma sak på. Man behöver sina fasta rutiner i 

början … Till slut så känner man sig helt förvirrad, helt värdelös jaha - jag kan ingenting. (1) 

Studiekamraterna kan ibland upplevas försvåra enskilda studenters lärande. I samband 
med klinisk gruppundervisning och under examinationstillfällena exponeras 
studenternas kunskaper och prestationer i gruppen.  
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Ibland blir jag så frustrerad, man börjar ju fundera på sin egen kapacitet och tycker att man är 

värdelös. Då blir det nära till hands att man börjar jämföra sig med andra. Hur duktiga är de 

då? De verkar vara jätteduktiga låter det som. (8) 

Sammanfattning och analys  

En praktikplats med betingelser som karaktäriserar en lärande miljö är utgångspunkten 
för studenternas möjligheter till lärande. Nielsen och Kvale (2000, s. 29) formulerar 
praktiskt lärande som ett lärande som förekommer i en social organisation och i en 
yrkesmässig gemenskap. Genom perifert deltagande i gemenskapens aktiviteter tillägnar 
den oerfarne gradvis kunskaper, färdigheter och värden genom att förflytta sig från 
perifert deltagande mot en fullvärdig medlem av yrket. För att studenterna ska få delta i 
denna gemenskap förutsätter det praktikplatsens acceptans och inkluderande av nya 
deltagare som befinner sig i lärande. För studenterna har bemötande, intresse och 
acceptans från alla yrkeskategorier på praktikplatsen stor betydelse för deras anpassning 
och lärande. Säljö (2000, s. 128) beskriver socialiseringsprocessen genom att få en 
insikt i hur yrkespraktiken fungerar i givna situationer, exempelvis var och när olika 
regler är tillämpliga. Den tysta kunskapen representerar outtalade insikter om de värden 
som råder på praktikplatsen. Detta kan man förstå genom att studenternas socialisering 
eller yrkesanpassning står i proportion till i vilken omfattning de tagit till sig 
förtrogenhetskunskapen och balanserat den mot de individuella och kulturella 
värderingarna. Det kan antingen underlätta eller skapa svårigheter för studenternas 
utveckling och anpassning till gruppen. Utifrån studenternas upplevelser av 
praktikplatsens interna organisation med perspektiv på miljö, utbildningsplatser som 
möjliggör god handledning, erbjuder undervisning och ger tillträde till 
lärandesituationer, är funktioner för organisation och strukturering av utbildningsplatser 
inom verksamheten nödvändig. Akre och Ludvigsen (2000, s. 137) menar att tillträde 
till lärandesituationer uppstår i en möjlighetszon mellan arbetets formella organisation 
där avdelningars uppdelning och informella nätverk inverkar på möjligheterna för 
lärande. Studenterna upplever sig ha tillgång till lärandesituationer genom samspelet 
med handledaren och klinikläraren som organiserar utbildningsplatser som motsvarar 
kunskapsnivån och samtidigt erbjuder utmaningar. Tillträde till lärandesituationer 
upplever studenterna även vara att delta vid praktikplatsernas interna 
utbildningstillfällen, undervisning och färdighetsträning som försiggår utanför 
patientsituationerna. Praktikplatser som har ett öppet förhållningssätt avseende 
forskningsrön ger tillträde liksom samspelet med studiekamraterna på praktikplatsen. 
Att inte känna sig sedd och bekräftad på praktikplatsen upplever studenterna försvåra 
lärandet. De kan uppleva att det krävs en egen ansträngning för att komma in i 
arbetsgemenskapen. Arbetsplatsens miljö och mötet med patienten kan skapa 
svårigheter i samspelet där även tidsfaktorn har en avgörande betydelse för graden av 
transparens i lärandesituationen. Verksamhetens krav på produktion medför att tiden för 
att tillägna sig praktiska kunskaper och färdigheter reduceras och försvårar därmed 
studenternas möjligheter till lärande. Studenterna har inte hunnit utveckla beredskap att 
handla i de snabbt växlande situationer som de deltar i. Avsaknad av en funktion för att 
organisera utbildningsplatserna, handledare, scheman och undervisning medför 
svårigheter för studenterna att få tillträde till lärandesituationer som är anpassade till den 
aktuella utbildningsnivån. De kan uppleva en konkurrens i förhållande till andra 
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studerandekategorier. Rasmussen (2000, s. 207) beskriver ”lärande genom medlärande” 
som ger de lärande möjligheter att utvecklas i ett socialt sammanhang i kommunikation 
med andra. Detta innebär att det avsiktliga lärandet vidgas till att dessutom omfatta flera 
oförutsedda erfarenheter som i sig utgör ett lärande samtidigt som studenternas 
socialisering underlättas. Kommunikationen avser inte bara utbyte av fakta utan 
avläsning av andras beteenden som ger kännedom om de sociala normer som man kan 
använda för att bedöma sitt eget förhållningssätt. Med Rasmussen (2000, s. 207) kan 
man förstå detta, genom att lyfta fram och motivera medlärande som en utbildningsform 
inom en verksamhet, vilket kan utöka tillträdet till lärandesituationer. Detta innebär att 
flera studenter lär tillsammans och av varandra i utbildningssituationer. Studenterna 
upplever dock denna form för lärande kontroversiell. Akre och Ludvigsen (2000, s. 130) 
menar att interpersonella förutsättningar inverkar på graden av tillträde såsom inbjudan 
till att delta, vilket studenterna inte alltid upplever sig få, varvid tillträdet till 
lärandesituationer istället upplevs försvåras. Att lära genom att utöva färdighetsträning 
med en patient som är vid fullt medvetande upplever studenterna även försvåra 
tillträdet. Det kan förklaras med att samtliga studenter är legitimerade sjuksköterskor 
och innehar en gedigen omvårdnadsutbildning. Studenternas lärande sker även genom 
deltagande i olika handlingssammanhang och praxisgemenskaper. Studenterna 
beskriver sitt deltagande i samspel med olika praxisgemenskaper genom att efterfråga 
en bättre relation mellan medarbetare på anestesi- och operationsavdelningar. Nielsen 
och Kvale (2000, s. 243) menar att genom deltagande i olika handlingssammanhang för 
detta med sig nya aspekter på yrket som ger anledning till reflektion och eftertanke. 
Utifrån studenternas perspektiv kan samspelet inom arbetsteamet upplevas komplext i 
situationer när olika deltagare i arbetsteamet initierar annorlunda handledningsstrategier 
under de direkta lärandesituationerna än dem som handledningen inrymt. Dessa ibland 
motsatta anvisningar till handledarens tidigare eller förberedande undervisning, upplevs 
av studenterna vara frustrerande och förvillande. Genom att organisatoriskt tydliggöra 
handledarens roll och ansvar kan omständigheter som försvårar studenternas lärande 
undvikas. Studiekamraterna kan emellanåt upplevas distrahera koncentrationen då 
studenternas individuella kunskaper kan komma att jämföras inom gruppen. 
Sammanfattningsvis belyser studien miljöns och praxisgemenskapens stora betydelse 
för att studenternas lärande under verksamhetsförlagd utbildning. 

Yrkesidentiteten  
Yrkesvalet  

Varför anestesisjuksköterska?  

I studenternas berättelser framkommer att några redan under grundutbildningen bestämt 
sig för att gå vidare med specialistutbildning med inriktning mot anestesisjukvård. Flera 
av de studenter som arbetat som allmänsjuksköterskor inom akutsjukvården samt de 
som arbetat som specialistsjuksköterskor inom intensivvård eller ambulanssjukvård, 
betraktar det som ett naturligt steg att gå vidare i sin profession och utveckling genom 
att utbilda sig till anestesisjuksköterska. Studenterna uttrycker även svårigheter att antas 
till utbildningen. De uttalar likartade motiveringar för val av inriktning, såsom: intresse 
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av akutsjukvård, avancerad utbildning, lära mer, arbetsuppgifternas karaktär vilka 
upplevs vara en utmaning, nya arbetsuppgifter till exempel luftvägen, roligt och 
spännande att söva, ha ett eget ansvar och ta egna beslut, arbeta självständigt, att tänka 
själv och lita till sig själv samt teamarbetet på operationssalen. 

Det var svårt att komma in på anestesiutbildningen, så jag valde att söka 

intensivvårdsutbildningen först och var kvar där några år, men nu kände jag att det var dags att 

gå vidare. Jag tycker om att jobba självständigt, man får ta egna beslut även om man har en 

läkare eller en annan sjuksköterska och kommunicera med … Det ett roligt arbete och jag 

känner att man får så mycket tillbaka av patienterna av det man ger. (2) 

Arbetsuppgifternas karaktär och att ansvara för en patient åt gången uppger flertalet av 
studenterna är en bidragande anledning till valet av inriktning. Studenterna ser 
möjligheten till att fördjupa sina kunskaper och omvårdnadsuppgifter genom att 
koncentrera dem till en patient, vilket de även upplever mindre stressande. Några 
studenter uttrycker även korta patientkontakter som en anledning till yrkesvalet.   

Det är arbetsuppgifterna, man får lära så mycket mer inom akutsjukvården som fria luftvägar, 

det händer mycket mer och snabbare inom anestesisjukvården. Personligen passar det mig 

ganska bra att det är korta …, att man träffar många patienter. Jag vet inte hur jag ska uttrycka 

mig så att det inte låter fel. Men det kan bli lite jobbigt att ha de här långa vårdtiderna. (1) 

Självständighen, och det tilltalar mig att man har hand om en patient i taget. Man jobbar i ett 

team på salen, ett samarbete för patientens bästa. (6) 

Specialistutbildningen i akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård anses som 
bred - med kommande arbetsmarknad i sikte. Att knyta framtiden till ett arbete på en 
anestesiavdelning, vilket utbildningen i grunden är avsedd och upplagd för är inte 
självklart för alla studenterna.  

Anestesiinriktningen är den bredaste av specialistutbildningarna inom akutsjukvård. Det finns 

så många olika typer av jobb i framtiden både inom vård och inom industrin. (3) 

Alla valmöjligheterna man har, att jobba på ambulans, på akutmottagning, man kan arbeta 

utomlands och jobba inom försvaret. Man är väldigt attraktiv. Så det är en utbildning där hela 

världen ligger öppen när man är färdig. (10) 

Mål med den verksamhetsförlagda utbildningen  

Under specialistutbildningen innebär praktikperioden att studenterna återigen blir 
betraktade som studenter efter att kanske under många år ha arbetat som sjuksköterska. 
Detta faktum upplever studenterna påfrestande – yrkesidentiteten prövas. I samspelet 
mellan student, handledare och arbetsteam finns en förhoppning hos studenten att bli 
sedd och respekterad för sin yrkesroll som sjuksköterska. 

När man ska gå sin specialistutbildning är det viktigt att få känna att sjuksköterska är jag ju 

faktiskt fortfarande. Det är jobbigt när man har arbetat självständigt att gå in i en studentroll. 

Man känner sig grön, lite fumlig, det här behärskar man inte, det här är någonting nytt. (9) 

Det känns som jag blir behandlad mer som en kollega än att jag blir behandlad som en student. 

Så att jag trivs jättebra, känner att alla är väldigt vänliga, trevliga och tillmötesgående. (2) 
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Studenterna sammanfattar förväntningarna på praktiken genom att uttrycka en 
förhoppning om att ha nått utbildningsmålen efter avslutad utbildning. Förutom 
medicinska kunskaper inriktade mot anestesiologi förväntar studenterna att praktiken 
ska leda till en trygghet i yrkesprofessionen. De avser kunskaper i att söva en frisk 
patient, möjligtvis med en lindrig komplicerande sjukdom. 

Förväntningarna är att man ska få möjlighet att uppfylla sina mål. (1) 

Lära mig att söva ASA 1 eller ASA 220 patienter självständigt [skrattar]. Nej, men målet är att 

lära mig själva arbetet, det lär man sig inte i första hand i skolbänken. Jag lär mig när jag är på 

praktik, då lär jag mig på riktigt. Så praktiken är ovärderlig, för och nå fram till målet. (10) 

Anestesi är ju helt nytt, det är ingenting som man har stött på som sjuksköterska på 

vårdavdelning. Det är ju hela förloppet, mottagande och bemötande av patient. Själva 

anestesin, vilka läkemedel man använder, förväntningar kring operationen och en 

handlingsberedskap under operationen. Det är hela processen från mötet till avslut. (3) 

Studenterna beskriver anställningsvillkoren efter avslutad utbildning när de påbörjar 
arbetet inom den nya professionen utifrån att det inte förväntas ta ett självständigt 
ansvar initialt. Denna period beskrivs även som en förlängd inlärnings- eller 
utbildningsperiod. 

Från början hade jag tänkt mig att när jag är klar ska jag kunna det här. Nu har jag insett att det 

här är svårare än vad man hade kunnat tänka sig. Så jag inser att jag inte kommer att vara klar 

när jag går ut, även om jag blir godkänd. Man upptäcker under vägens gång att det är större, 

bredare och djupare, men roligare också. (7) 

När man börjar ett nytt jobb, börjar nästa skola. Det tar ett och ett halvt år, innan man känner 

sig säker, men jag hoppas att man ska känna att man kan hantera situationerna. Sedan kanske 

man inte kan allt och man kan kanske inte känna sig säker i riktigt svåra situationer. (1)  

Sammanfattning och analys  

Nielsen och Kvale (2000, s. 243) skriver att man tillägnar sig ett yrkes färdigheter, 
kunskaper, värden och normer medan man utvecklar en identitet som medlem av en 
praxisgemenskap inom yrket. Tillägnelsen av kunskaper och färdigheter ingår i 
identitetsutvecklingen och kan inte förstås i avskildhet från den. Detta belyser hur 
faktiska yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter som tillägnas genom observation och 
imitation utgör grunden för identitetsutvecklingen. Lave och Wenger (1991, s. 52) 
menar att deltagande i social praxis tydligt framhäver fokus på personen, men en person 
inom praxisgemenskapen, som en medlem av ett sociokulturellt samhälle. Detta kan 
förstås genom att betrakta personen utifrån den sociala värld han ingår i. Handledaren 
företräder arbetsplatsens kultur och normer. Studenterna ser handledaren i ljuset av den 
praxis hon/han ingår i, vilken format dennes yrkesidentitet. På detta sätt förankras 
praxisgemenskapens värden hos handledaren, vilket får en viktig betydelse för 
studenternas identitetsutveckling. För att studenterna successivt ska kunna uppfatta och 

                                                 
20 ASA: American Society of Anesthesiologists har utarbetat ett system för bedömning av patienternas fysiolgiska 

status före anestesi. ASA-klassifikationen består av 5 grupper. ASA I: normal frisk person. ASA II: patient med en 

mild systemsjukdom utan större funktionell begränsning (Strand Finstad & Valeberg, 2005, s. 39).   
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tillägna sig anestesisjuksköterskans yrkesidentitet ser studenterna handledningen under 
praktikperioden som ovärderlig. Arbetsplatsen och arbetsteamet står för den 
yrkesidentitet som tillägnas genom deltagande i praxisgemenskapen där studenterna 
identifierar formella uttryck för yrkets normer och värden. Handledarna är studenternas 
förebilder under praktiken och vilka de gestaltar sig efter, vilket enligt Nielsen och 
Kvale (2000, s. 281) får en identitetsformande och socialiserande verkan på dem. Detta 
innebär att studenterna med handledarna och praxisgemenskapen som förebilder 
identifierar förhållningssätt, moral, värderingar och intentioner som härigenom formar 
studenterna. Østerlund (2000, s. 155) menar att det människor lär även omfattar 
förändringar i deras deltagande och sociala mönster då de utvecklar en känsla för sin 
egen ställning i miljöns komplexa sociala struktur och kulturella praxis. Flera av 
studenterna har en relativt lång yrkeserfarenhet inom akutsjukvården, dels som 
allmänsjuksköterska på akutmottagning eller prehospitalt inom ambulanssjukvården, 
dels som specialistsjuksköterska inom områdena intensivvård eller ambulanssjukvård. 
Studenternas förväntningar av att bli sedda och respekterade för den yrkeskompetens de 
bär med sig underlättar deras deltagande och successiva anpassning i 
praxisgemenskapen. Studenterna beskriver anledningen till yrkesvalet, som ett led i en 
gradvis utveckling av det egna yrkeskunnandet. De ser möjligheten till ett självständigt 
arbete och ansvar som även möjliggör att koncentrera omvårdnaden till en patient åt 
gången, vilket för flera av studenterna utgör den primära anledningen till yrkesvalet. De 
relativt korta vårdtiderna som anestesisjukvården inrymmer, upplever studenterna vara 
en kontrast till tidigare yrkeserfarenheter som kan ha inrymt omvårdnad av patienter 
under mycket långa vårdtider. Utifrån detta perspektiv kan sjuksköterskor uppleva 
känslor av maktlöshet av att vara delaktig i vård av patienter med icke behandlingsbara 
sjukdomar och konfronteras med deras lidande under långa perioder. Studenterna ser 
även möjligheter i att specialistutbildningen banar väg för arbetsuppgifter inom andra 
arbetsfält utanför anestesi- och operationsavdelningarna. Närliggande 
specialistutbildningar såsom intensivvård eller ambulanssjukvård uppfyller likaledes 
kompetenskraven för arbete inom flera av de externa områdena. Utifrån aspekten att 
flera av studenterna upprepade gånger ansökt till specialistutbildningen med inriktning 
mot anestesisjukvård uppstår dilemmat att siktet ändå inte för alla är riktat mot denna 
sfär av sluten vård utan finns inom närområdena, kanske redan från början. De studenter 
som har siktet riktat mot anestesisjukvårdens primära område, anestesiavdelningen, 
förväntar sig att praktiken ska ge dem kunskaper i att självständigt handlägga anestesier 
till friska patienter, vilket de anser är målet med praktiken. Det innebär att tillgodogöra 
sig de kunskaper som är nödvändiga för anestesisjuksköterskan i dennes profession och 
omfattar hela anestesiförloppet, från mötet med patienten till anestesins avslutande, där 
tillämpningen av kunskaperna särskilt fokuseras. Studien belyser studenternas sökande 
efter och behov av att urskilja anestesisjuksköterskans yrkesidentitet för att successivt 
nå målet att bemästra yrket. Försiktighet kan skönjas i några av studenternas berättelser 
då de framhåller att de efter avslutad utbildning försäkrats om en lång introduktion på 
den anestesiavdelning de tagit anställning. Detta kan tyda på att utbildningen inte i alla 
avseenden inrymmer den utövning och övning som studenterna har behov av för att ge 
tillräcklig förberedelse inför den nya yrkesprofessionen. 
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Samspel med handledare, patient, arbetsteam 
och skola i lärandesituationer  
Faktorer som underlättar handledningssituationen och lärande  

Studenterna uttrycker kvalitativa perspektiv på handledarrollen. De anser att 
handledningen är den mest betydelsefulla faktorn för deras lärande. Handledarens 
motivation för handledningsuppdraget, intresse för studenter och lärande samt hur 
handledaren utövar sin funktion har en avgörande betydelse för studentens lärande och 
utveckling.  

Det hänger väldigt mycket på handledaren, hur positivt inställda de är till att ha en student. En 

bra handledare har själv valt att ha student, har ett eget intresse av det. En bra handledare är 

alltså intresserad och tycker att det är kul. (9) 

Egenskaper studenterna tillskriver en bra handledare är att vara förberedd och 
välkomnande. Ett öppet och tillmötesgående förhållningssätt gentemot studenterna 
innebär en gynnsam inledning på praktikperioden. Handledarens förberedelse består 
bland annat av vara uppdaterad på kursens syfte, uppläggning, innehåll och de specifika 
mål som avser den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Att man känner sig välkommen, att någon vet att man ska komma, säger ”hej, välkommen”. Det 

är viktigt att det är lite förberett. Även att man kommer med i gemenskapen så gott det går. (10) 

Personkemin är en annan betydelsefull faktor som studenterna anser bör vara i 
någorlunda överensstämmelse mellan student och handledare.  

Handledaren är i princip avgörande för om praktiken blir bra eller inte. Har man ingen bra 

handledare och personkemin inte fungerar då har man säkert jättesvårt att utvecklas. (10) 

Andra egenskaper som studenterna även framhåller som gynnsamma för lärande är 
handledare som är intresserade, trevliga och snälla. Studenterna upplever sig vara 
hänvisade till sin handledare och att de befinner sig i en form av beroendeställning till 
handledaren, varför dennes förhållningssätt gentemot studenten får betydelse för 
studentens utveckling.  

En bra handledare är en person som inspirerar och sprider glädje och själv tycker att det är 

roligt, det hon håller på med. Att man känner att det är någon som bryr sig om och som är 

intresserad av en. En person som är snäll och lugn och ödmjuk, det är viktigt för mig. (3) 

En bra handledare är först och främst hyfsat socialt kompetent och trevlig och tar hand om en, 

för det är en utsatt situation och komma som student - så man behöver bli stöttad. (5) 

Med utgångspunkt från att nästan samtliga studenter nämner handledarens förmåga av 
att skapa lugn och inge trygghet ser de denna egenskap som central för lärandet. Det 
möjliggör för studenterna att slappna av och fokusera på de aktuella uppgifterna. Trots 
att studenterna känner stor entusiasm och motivation inför den verksamhetsförlagda 
utbildningsperioden, kan där finnas en känsla av otrygghet och viss bävan förknippad 
med praktiken då området är helt nytt för dem. Finns rädsla inför praktiken etablerad, 
medför det svårigheter för att studenten att utveckla sina kunskaper.   
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Handledaren har en jätte viktig del i utbildningen och de har varit duktiga på att skapa den här 

lugna och trygga miljön, då slappnar man av och då är det mycket lättare att lära sig. (1) 

Det är en jätteviktig egenskap hos handledaren att dämpa den här rädslan och oron, få en att 

slappna av för då frigörs studentens egen kapacitet, då kan hon lita på sig själv. Oftast är man 

väldigt osäker på sig själv när man kommer till en arbetsplats, då är man ju ny, man är ju 

liksom lite utanför, man känner ingen och man har så mycket rädsla i sig. (8) 

Handledare som är trygga i den egna yrkesrollen upplever studenterna ger goda 
förutsättningar för lärande. 

Är man trygg i sin egen yrkesroll, då är det lätt att lära ut till andra och då är det lätt att vara 

lugn och avslappnad som student. (1) 

Handledarnas faktiska yrkeskunskaper som är förutsättningen för studenternas lärande 
refererar även till handledarnas yrkeserfarenhet där de flesta studenterna anser att en 
handledare med lång yrkeserfarenhet, en som är kunnig i yrket ger goda förutsättningar 
för lärande. Men studenterna anser inte att det är tillräckligt med en lång 
yrkeserfarenhet. Att handledaren har aktuella teoretiska kunskaper är minst lika viktigt 
och att de kontinuerligt upprätthåller och utvecklar sin yrkeskompetens teoretiskt anser 
studenterna nödvändigt. Studenterna upplever att handledare med betydligt kortare 
yrkeserfarenhet även har mycket goda förutsättningar för att handleda studenter. De har 
aktuella teoretiska kunskaper att referera till och har betydligt lättare att identifiera sig 
med studenten i dennes lärandesituation, då de egna studierna inte ligger alltför långt 
tillbaka i tiden. Detta är viktigt för studenterna, då det finns behov av att kontinuerligt 
identifiera studenternas aktuella kunskapsnivå både teoretiskt och praktiskt under 
handledningsperioden.    

Hur de är som människor och anestesisjuksköterskor. Att de vidareutvecklar sig och håller en 

hög kunskapsnivå. Det är ju det, de kommer att förmedla till mig. Är de väldigt intresserade 

själv, får man en stor kunskapsbas och är de mindre intresserade blir ju den mindre. Man kan 

inte diskutera lika mycket om man får svar som ”nej men jag vet inte, så här gör jag”. (9) 

Att man har kunskaper som handledare vad gäller fysiologi och farmakologi, så att man kan 

komma med nya frågor. Är det så här …, när jag har läst om muskelrelaxantia och acetylkolin 

till exempel, hur fungerar det egentligen? (3) 

En handledare hade bara jobbat i fyra år. Det var väl relativt kort tid egentligen. Men det var så 

bra, för han hade ju så färska kunskaper. (4) 

Med handledarens hjälp utvecklar studenterna nya kunskaper inom olika områden 
samtidigt som handledarna kan uppdatera och utveckla sina kunskaper genom att ta del 
av studenternas aktuella teoretiska kunskaper som de förvärvat inom teorin. Detta 
växelspel fungerar som ett utbyte av kunskaper och ger studenterna möjlighet att känna 
sig sedda och bekräftade för sin yrkeserfarenhet som sjuksköterska och nu som 
specialiststudenter.  

Handledarna vägleder mig hela tiden och frågar mig frågor – uppdaterar sig – vad nytt som 

gäller. Vad vi studenter får från skolan, nya råd och rön som kommer och nya artiklar man har 

läst. Vad som sägs i nya behandlingsriktlinjer, ja, det vi är uppdaterade på. (2) 
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Handledarens förmåga att kommunicera upplever studenterna vara absolut nödvändigt 
för deras lärande och att de i denna kommunikation ska kunna ställa alla typer av frågor, 
utan att behöva känna sig besvärade. Området är helt nytt för studenterna och de 
teoretiska studierna som föregått den verksamhetsförlagda utbildningen behöver nu få 
en praktisk förankring.  

Bra handledare är kommunikativa, de kan diskutera saker och ting. Man kan ställa frågor utan 

att det blir ett jobbigt klimat, ”nej, jag frågar inte, det här känns som en dum fråga”. (9) 

Handledares pedagogiska förhållningssätt beskriver studenterna som mycket 
betydelsefullt för lärandet. För att åstadkomma progress, är det viktigt att studenten och 
handledaren kontinuerligt identifierar och omprövar kunskapsnivån och strategin för 
handledningen.  

Att man är pedagogisk och lugn, att man lyfter fram saker som studenten gör bra. (1) 

Att få hjälp att inventera var man själv befinner sig på skalan just nu och hjälp att få upp 

ögonen för vad man behöver träna på, förbättra eller vad man behöver läsa. (7) 

Studenterna upplever att handledare som ställer frågor, förklarar, beskriver och visar 
använder bra handledningsmetoder. Detta visar på studenternas vilja till att aktivt lära 
och utveckla sina kunskaper mot ökad självständighet. Studenternas strävan att 
tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter är beroende av handledarens vilja och 
förmåga att lära ut, vilket hon/han gör genom att dela med sig av sina förvärvade 
kunskaper och erfarenheter.   

Det är viktigt att ha handledare som lär ut sina erfarenheter och berättar om olika situationer, 

hur de har gått tillväga. Att de vill se vad jag klarar av genom att också ställa frågor till mig – 

hur jag tänker och varför jag gjorde så? Inte att de hela tiden berättar för mig vad jag ska göra, 

utan låter mig tänka och successivt ger mig mer och mer ansvar. (2) 

Mot praktikperiodens slut, när studenternas utveckling och måluppfyllelse blir mer 
tydlig ser studenterna sig mera som en samarbetspartner till handledaren.  

Tålamod en bra egenskap, att jag inte ska behöva känna mig stressad. Som två likar, varav 

den ena har klarat av ett steg och ska hjälpa den andra dit. Att de är med mycket i början och 

sedan sakta släpper efter, ger mig lite utmaningar men inte för mycket och inte för tidigt. (6)  

Handledningen är jätteviktig, inte bara att man ska lära sig så mycket som möjligt. Till slut blir 

det ju nästan som att man samarbetar, man hjälper varandra. Så kan jag känna nu när det har 

gått några veckor. (4) 

Faktorer som försvårar handledningssituationen och lärande  

Studenterna upplever att avsaknad av motivation och engagemang för 
handledningsuppdraget försvårar deras möjligheter till lärande. De upplever även att 
handledare som är oförberedda på handledaruppdraget genom att inte ha skaffat sig 
adekvat information om den aktuella utbildningens innehåll och utbildningsmål 
försvårar lärandet.   

En handledare som inte egentligen vill, men är påtvingad en student. (9) 

När studenterna kom till praktikplatsen så visste ingen att de skulle komma, det är 

oengagerade handledare. (10) 
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Handledare som inte är trygg i den egna yrkesrollen kan inte heller skapa en miljö som 
känns trygg för studenter att lära i. Detta kan medföra att studenterna inte visas tilltro, 
trots att flera av studenterna har mångårig yrkeserfarenhet som sjuksköterskor.  

Handledare som inte själv känner sig trygg i sin egen yrkesroll, kan inte skapa den här trygga 

inlärningsmiljön. (1) 

En person som inte vågar släppa fram studenten, utan har ett kontrollbehov och måste göra 

allting själv, litar inte på att studenten kan. Vi är ju ändå sjuksköterskor i botten. (4) 

Studenterna har behov av att kontinuerligt kommunicera med handledaren som 
utvärderar uppgifterna och återkopplar till studenten. Saknar handledaren adekvata 
yrkeskunskaper, förmåga eller vilja till att kommunicera medför det att studenten inte 
får kännedom om kunskapens ”vad, varför och hur”, vilket försvårar studentens lärande 
och utveckling.   

Kunde aldrig svara på några frågor, utan det var mer ”så har vi alltid gjort”, ”jag vet inte”, ”vi gör 

så här bara”. Tvär, inte intresserad av sitt arbete längre och hade inte speciellt mycket och 

förmedla över huvud taget. (10) 

Flera studenter beskriver handledare som saknar pedagogiskt förhållningssätt i termer 
av att de saknar viljan att lära ut, viljan att dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter. De visar inget intresse för studenten eller för yrket, saknar tålamod och 
”tar över” uppgifterna från studenterna, vilket försvårar studenternas möjligheter till 
lärande. 

En person som inte delger sina kunskaper och erfarenheter. En som tar över ansvaret, inte 

vågar lägga det på mig, områden som de känner att jag ska kunna behärska. (2) 

Det är en ointresserad person, framför allt. Är man inte intresserad av att lära ut eller 

intresserad av sitt yrke så … (3) 

I studenternas berättelser om deras lärande och deras handledning återkommer i 
intervjuerna genomgående orden ”tar/tog över”, vilket jag med underlaget för studien 
tolkar som en mycket påfrestande upplevelse för studenterna. Situationen beskrivs oftast 
i samband med uppgifter som berör luftvägen, där studenten under handlingsmomentet 
blir ombedd att lämna över uppgiften till någon annan – vilket innebär att förflytta sig 
från platsen där uppgiften ska utföras. Studenterna upplever sig då vara i en utsatt 
situation. I handlingssituationen efterfrågar de istället hjälp och stöd från handledaren i 
form av vägledning och förslag om ändrad metod för att kunna utföra och fullfölja 
uppgiften.  

En bra handledare ”tar inte över”, utan tar ett steg tillbaka samtidigt som de ska uppfatta när 

man känner att man inte behärskar något och då gå in och hjälpa till. Det är vanligt och det är 

nog många som inte tänker på att de gör det. (5) 

Att under handledning inte bjudas in till ett samarbete försvårar och komplicerar 
lärandet, då studenternas utveckling och färdighetsträning bygger på kommunikation 
och samarbete.  

En del handledare sköter sitt jobb och gör det bra, men tar inte in studenten i arbetet. Det är 

svårt ställa frågor till en handledare som är väldigt stram. (7) 
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Handledare som inte finns tillgänglig, som vänder ryggen åt sin student. Man upplever att 

personen tycker ”oh, vad det här är jobbigt”. Det finns handledare som kommer in och säger åt 

sin student ”ja, då gör du i ordning det här, och det här” och sedan försvinner utan att 

kontrollera att det är uppgifter som studenten klarar av att genomföra. (6)  

Upplevelser av bra lärandesituationer   

I mötet med patienten på anestesi- och operationsavdelningen ges utrymme för lärande 
genom studenternas kommunikation med patienten.  

Mina handledare låter mig föra samtalet med patienten helt och hållet. På operationssalen står 

ju jag vid huvudändan med patienten, så är det ju vi som för dialogen. Jag upplever verkligen 

att jag får ta hand om det här första mötet med patienten. (2) 

Studenterna beskriver samspelet med patienten före anestesi och operation där olika 
aspekter på mötet och bemötandet innebär insikt, lärande och utveckling.  

Man kan säga ”jag förstår att det här inte är någon vardagssituation för dig, men det är det för 

oss”. Då säger man ju ”vi förstår att du är orolig, men för oss är det en vardagssituation – vi gör 

det här varje dag”. När patienten ska sövas söker de ögonkontakt, att man då låter dem få ha 

ögonkontakten hela tiden. (7) 

Om de är ledsna, ska de få vara ledsna, det är viktigt. Man kan säga ”jag ser att du är ledsen”, 

”varför du är ledsen?” Man ska verkligen låta patienten berätta och ha en handlingsberedskap, 

så att man tar hand om det. (8) 

Studenternas förmåga att uppmärksamma patienternas individuella behov före anestesi 
och operation präglas utav deras kunskaper och erfarenheter som sjuksköterskor men 
även av handledaren och dennes förhållningssätt.  

Det är ett jätteviktigt möte som anestesisjuksköterskan har med patienten. Mötet med patienten 

är ju extremt kort. Men det handlar väl egentligen om att man lärt sig och se helheten. (10) 

Patienterna är oftast väldigt nervösa inför operation. En del är rädda för att de ska vakna under 

operation och andra är rädda för att de aldrig kommer att vakna. Det är viktigt att ge ett bra 

intryck så patienten känner sig lugn och trygg, och såklart ett professionellt bemötande. (2)  

En del känner oro att de mister kontrollen eller oro att de känner smärta och att ingen förstår 

det. De är oroliga för själva operationen hur det ska gå, vad det blir för resultat. (8) 

Genom att avstå uppgifter i samband med patientomhändertagande, där 
färdighetsträning ingår visar studenterna empati.  

Om jag känner att den här patienten är jätteorolig, då kanske jag avstår. Jag tecknar till min 

handledare att det är bättre att hon/han gör det här nu – jag ska inte öva mig på den här 

patienten. Där måste man stå tillbaka, man kan inte låta lärandet vara det viktigaste, utan det 

viktigaste är att patienten får en bra känsla. (5) 

Genom att handledaren förklarar ”vad” och ”varför” samt visar ”hur”, till exempel den 
fria luftvägen skapas och upprätthålls markeras lärandesituationens kvalitet.  

Undervisningen har varit jättebra. Man har läst teoretiskt och sedan har man fått praktisk 

undervisning både av anestesisjuksköterskor och av läkare. Man har fått pröva och ingen är 

stressad. Om man misslyckas så får man göra om det, ingen rycker något ur händerna på en. 
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Jag har fått öva mycket och insett att det är mycket svårare än jag trodde. Vi har fört en dialog, 

där handledaren har förklarat och visat på olika sätt. (5) 

Handledarnas pedagogiska förhållningssätt fokuseras under den praktiska 
undervisningen av luftvägen. För studenterna innebär denna lärandesituation ofta stress 
då uppgiften är nödvändig att lära i en patientsituation. Handledarens förmåga att 
förmedla medicinska och tekniska kunskaper i kombination med sina erfarenheter, ger 
studenten möjlighet att befästa de teoretiska kunskaperna och sammanfoga dem med de 
nya praktiska kunskaperna. 

Undervisningen har varit bra. Man väldig respekt för luftvägen och redskapen man använder 

för att upprätthålla fri luftväg, intuberingen framför allt. Just det momentet ger ett stresspåslag. 

Då är det viktigt att undervisningen är lugn och sansad. Att man hela tiden får feedback, får 

bekräftelse av handledare och anestesiolog att allting ser ut som det bör. Det är återkommande 

sådana situationer som har varit. Vid varje tillfälle så känner man sig mer och mer trygg med 

situationen. (3) 

Handledaren jag hade just den dagen - visade, tryckte från utsidan, så att jag upplevde att jag 

fick en aha upplevelse genom att ”ja men, det är så här det ska se ut, så här kan man också 

göra”. Det kändes väldigt lugnt, jag fick ingen känsla av att ”oj, nu är det bråttom, patienten får 

ingen luft” eller ”patienten håller på och vakna”. (6)  

Upplevelser av mindre bra lärandesituationer  

I samspel med handledare och arbetsteamet på operationssalen utvecklar studenterna 
sina kunskaper och färdigheter. Kommunikationen bygger på ömsesidig respekt och 
tolerans. Handledarens stöd och reflektionens betydelse fokuseras när samspelet 
studenten är involverad i råkar ut för en prövning.  

Jag hade varit här i två veckor. Jag råkade fråga patienten när han var född innan 

operationssköterskan kommit in på salen. Det var tydligen det värsta man kan göra. Hon gick 

på mig väldigt mycket inför patienten som till slut blev irriterad och tyckte att det spelade väl 

ingen roll. Det var ju inte så att jag hade gett fel läkemedel … Jag kände mig väldigt ensam för 

min handledare sade ingenting, jag kände mig påhoppad. Sedan blev allt fel den dagen - hela 

dagen var förstörd. Jag tyckte att operationssjuksköterskan betedde sig väldigt illa. Man går på 

en student på det sättet för en sådan sak. Min handledare skulle ha gått in och sagt ”ja, men 

det gör väl ingenting”. (1) 

En strukturerad handledningsmetod är av stor betydelse för studenternas lärande och 
utveckling.  

Man kastades in direkt från början – det är viktigt att handledaren går igenom luftvägen, så 

handledare och student är överens om hur det ska vara. Jag behövde få veta vilka steg man 

ska göra, hur man ska tänka och vilka sekvenser man ska gå igenom för att få en fri luftväg och 

intubera. Det blev stor skillnad när jag senare fick den tiden på kanske två, tre timmar. (7) 

För att studenterna ska förstå och därefter kunna utföra de olika uppgifterna förväntas 
handledaren förklara ”vad” och ”varför” samt visa ”hur”. Studenterna framhåller 
förberedelsetiden som nödvändig för att genomföra uppgifterna. En situation beskrivs: 

Så står jag på salen och fick uppgiften … handledaren säger att jag ska ”ventilera den här 

patienten som vi gör här på narkosen” och jag hade aldrig förut … När jag ventilerar så säger 
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hon bara ”du gör fel, så ska du inte göra”, istället för att säga ”har du varit med om det här?” 

eller bara säga ”nu ska jag visa hur man kan göra”. (8) 

Handledarens primära uppgift är alltid ansvaret för patientens säkerhet, även under 
pågående handledning. Ibland kan det innebära svårigheter för handledaren att på ett 
pedagogiskt sätt vägleda studenten i uppgifter som omfattas av handledningen. 
Studenterna känner därmed oro för att misslyckas med uppgiften, då det inte är 
självklart att de just i den aktuella situationen medges ytterligare ett övningstillfälle.   

Det som är svårt med intubationen är att ingen egentligen ser vad jag ser. Så ofta har man 

kanske känt att … att jag var lite utlämnad till att själv att komma på hur jag skulle göra, därför 

att de inte ser vad jag ser. Går det inte så ”tar man över”. (9) 

Sambandet teori - praktik   

Lärande som överföring  

För att studenterna ska kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i den praktiska 
utbildningen vilken i huvudsak bygger på lärande utan formell undervisning, måste de 
se överföringen av kunskaperna som tillägnats inom utbildningsinstitutionens ramar 
utifrån ett sammanhang. Studenterna beskriver de teoretiska utbildningsavsnitten som 
nödvändiga och relevanta. Föreläsningar som fördjupat studenternas kunskaper och som 
anknutits till patientfall upplevs vara en bra lärandeform.  

Teorin i termin 1, var ju en bas. Den behöver man för att kunna gå vidare i praktiken. (4) 

Patientfall är jättebra utbildningsform, det är något som har hänt i verkligheten, man lär sig av 

hur de tänkte, hur de gjorde. (1) 

PBL (Problem Baserat Lärande) bygger på självstyrt lärande där studenten aktivt 
förväntas söka kunskap. Några studenter beskriver svårigheter att sovra i den massiva 
kunskapsbank specialområdet inrymmer vilken bland annat utgörs av kurs- och 
referenslitteratur samt artiklar från databaser. De upplever denna form för lärande som 
tidskrävande och beskriver en känsla av frustration då de famlar efter otydliga mål. De 
vet helt enkelt inte vad de ska fokusera på. Studenterna beskriver studier i ensamhet och 
känslan av övergivenhet. Anestesiologi är ett nytt ämne för studenterna vilket gör det 
svårt för dem att föreställa sig vilken kunskap som anestesisjuksköterskan bör känna till 
i förhållande till vad som är absolut nödvändig kunskap för att kunna utöva yrket. Den 
osäkerhet och tidspress som studenterna beskriver kunde elimineras genom riktning och 
vägledning utifrån tydligt formulerade och dokumenterade mål både för den teoretiska 
och verksamhetsförlagda utbildningen.  

Mer praktiska kunskaper redan i skolan såsom anestesiförberedelser, intubation, hur 

anestesierna ska styras och om anestesisystem istället för att sitta hemma och leta i böcker. 

Man skulle ha experter som leder en rätt, som sätter ramar och pekar på vad som är väsentligt.  

Dessutom löper ju andra uppgifter under tiden, man känner inte att man hinner ägna sig åt 

praktiken riktigt. (7) 

Genom att efterfråga vägledning och tydliggöra vikten av vägledning både i teorin och i 
praktiken visar studenterna en respektfull attityd gentemot deras blivande profession. 
Detta utesluter inte studenternas medvetenhet och förmåga till kritisk granskning vilket 
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är i linje med högskolans policy vilken utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Antalet föreläsningar under teoriperioden upplevs av de flesta vara för få. 
Överlappningen mellan teorin och praktiken upplever studenterna inte helt 
okomplicerad. De individuella studieuppgifter som förlagts till den verksamhetsförlagda 
utbildningen men som har sin utgångspunkt från teoretiska utbildningsavsnitt upplevs 
av studenterna ta fokus från praktiken. Studenterna ser inte hur studieuppgifterna bidrar 
till deras lärande i den aktuella verksamhet de befinner sig i, vilket medför att de inte 
alltid känner motivation för studieuppgifterna. Studieuppgifterna kan utifrån lärosätets 
synsätt ses som en pragmatisk ansats till lärande genom överföring av kunskap från 
teorin till praktiken.  

Det läggs för stor vikt vid att man ska hitta all litteratur själv och läsa in allting själv. Vissa saker 

behöver man få hjälp av experter för att förstå då de är så komplicerade. Man är så rädd att 

missa någonting, att man kanske har förstått någonting helt fel. Mycket går ju att rätta till när 

man väl kommer ut på sin verksamhetsförlagda utbildning. (1) 

Litteraturen överensstämmer inte alltid med verkligheten. Som student blir det genast en 

svårighet. Då, för jag en dialog med handledaren om varför man kanske väljer och göra på det 

här sättet. Många gånger är det ett inarbetat arbetssätt. För mig är det mer en lärande sak som 

gör att jag vet om, att jag inte lär mig fel sätt. (2) 

Teorin är ett hinder för mitt lärande på praktiken, för vi har så fruktansvärt mycket 

bredviduppgifter. Jag känner mig kvävd av alla bredviduppgifter. De tar fokus från praktiken, 

man känner sig otroligt kluven. Man lär sig vissa saker i skolan och när man kommer ut i 

praktiken så gör de inte så. (10) 

Det kan komma ”ja, det här borde du ju veta” och då känner jag att det har jag inte riktigt koll 

på. Teoretiskt förstår man, men att sedan applicera det praktiskt, det är kanske inte så där helt 

självklart. Just att man ska ligga steget före. Ibland kanske man lär sig av att vara steget efter 

också, man kan ju lära sig av sina misstag. (8) 

Tidigare yrkeserfarenheter speglar studenternas olika behov av undervisning om 
luftvägen. En del studenter upplever det nödvändigt med mer färdighetsträning under 
teoriperioden för att få tillräcklig förberedelse inför den verksamhetsförlagda 
utbildningen.  

Vi hade alldeles för lite undervisning om luftvägen innan vi gick ut på verksamhetsförlagd 

utbildning. Det var bara en föreläsning och en massa bilder om den svåra luftvägen - ingen 

som helst praktisk träning innan. (1) 

Färdighetsträningarna i teorin inför praktiken, har varit för få. Jag skulle gärna vilja ha fler med 

den fria luftvägen. Vi fick det under någon timme inför i termin 1 och det tyckte jag var alldeles 

för lite. (4)  

Sammanfattning och analys  

Nielsen och Kvale (2000, s. 18) beskriver att samspelet mellan studenter, handledare 
och arbetsteam representerar en specifik kommunikativ och fysisk miljö för lärande. 
Lärandet har avskiljts från den primära socialisationsmiljön som skolan utgör och blivit 
en del av en specialiserad och professionell gemenskap. Studenternas lärande sker 
således i en levd praxis. Handledaren och arbetsteamet som representerar 
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praxisgemenskapen gestaltar den status och identitet som studenterna vill uppnå. 
Handledarna blir särskilt betydelsefulla för studenternas lärande under den 
verksamhetsförlagda utbildningen då de följs åt under hela praktikperioden. Deltagarna 
inom arbetsteamen växlar däremot. På detta sätt lär studenterna mellan 
handlingssammanhang i olika praxisgemenskaper. Med Nielsen och Kvale (2000, s. 
242) kan detta förstås genom att när studenterna förflyttar sig mellan miljöer och 
handlingssammanhang kan de se det välkända med andra ögon vilket öppnar nya 
perspektiv. Studenterna lär sig någonting nytt och reproducerar inte endast en 
gemenskaps praxis. Studenterna beskriver egenskaper hos handledare som möjliggör 
lärande. Handledare som är motiverade för handledaruppdraget och förberedda genom 
att ha kännedom om utbildningens uppläggning och mål är utgångspunkten för deras 
lärande. En förutsättning för att handledaren ska kunna skapa en lugn och trygg 
lärandemiljö är att handledaren är trygg i den egna yrkesrollen och har aktuella 
teoretiska kunskaper. Nielsen och Kvale (2000, s. 37) menar att studenters lärande 
försiggår indirekt och långsamt i den dagliga praktiken i nära personlig interaktion med 
den erfarne handledaren. Detta medför att personkemin mellan studenter och handledare 
blir betydelsefull. Studenterna lär genom att handledaren använder sig av exempel, 
redskap och fallstudier i sin undervisning. Genom imitation och identifikation utövar 
studenterna konkreta handlingar och ges möjlighet att repetera utövandet (övning). 
Imitation som är ett medvetet, avsiktligt lärande innebär ofta en form för medlärande 
där uttryckssätt eller framställningssätt övertas. Förberedelsetiden inför uppgifternas 
utövande är viktig för studenterna. Handledaren delar med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter genom att förklara vad, varför och visa hur i olika handlingssammanhang. 
Samspelet mellan studenten, handledare och arbetsteam bygger på kommunikation och 
samarbete. Studenternas lärande karaktäriseras av gradvis progress mot ökad 
självständighet vilket även medför att studenternas deltagande i praxisgemenskapen 
successivt ökar. Resultatet speglar även en handledning som studenterna upplever 
försvårar eller utgör hinder för lärande. Studenterna upplever och känner av 
handledarens motivation för handledaruppdraget. Ett dilemma kan uppstå om 
verksamhetens utbildningsuppdrag överstiger tillgången på kompetenta och motiverade 
handledare. Studenter kan då komma att tilldelas handledare som ännu inte uppnått 
adekvat kompetens för det aktuella handledningsuppdraget/nivån eller tilldelas 
handledare som är omotiverade och oengagerade. Studenterna följer de individuella 
handledarna under många veckor och befinner sig i en form av beroendeställning till 
dem. För studenterna innebär denna handledning att den entusiasm de känt inför den 
kliniska utbildningen avtar. Studenterna utvecklar sin yrkesidentitet genom att 
identifiera sig med handledaren som utgör en förebild för dem (Nielsen & Kvale, 2000, 
s. 243). Att identifiera sig med en handledare som saknar motivation och engagemang 
blir svårt eller omöjligt, vilket medför att studenten inte kommer att kunna utveckla sin 
yrkesidentitet eller sitt lärande. Ur handledarens perspektiv är handledningsuppdraget 
förenat med ett ansvar för patientens säkerhet, verksamhetens krav på produktion, 
teamets krav på samarbete och inte minst ansvaret för studentens lärande och 
utveckling. Handledarfunktionen innebär ett parallellt ansvar gentemot flera kategorier, 
vilket medför att det ställs höga krav på handledaren. Premisserna för 
handledarfunktionen inom organisationer varierar. Mogensen, Thorell Ekstrand och 
Löfmark (2006, s. 110) menar att med en väl fungerande ”basorganisation” för 
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medveten handledning, innebär det ingen nackdel för studenterna om handledaren i en 
trängd situation prioriterar patienterna före handledning av studenterna. Situationer kan 
i efterhand speglas ur ett utbildningsperspektiv, genom reflektion kring handling. 
Handledare som saknar ett pedagogiskt förhållningssätt och saknar viljan eller förmågan 
att kommunicera försvårar studenternas lärande. Handledare som inte är trygga i sin 
yrkesroll kanske på grund av att yrkeskunskaperna inte är aktualiserade, kan inte heller 
dela med sig av kunskaper och erfarenheter på den nivå studenterna har behov av. Detta 
medför en otrygg tillvaro för studenterna som inte kan utvecklas. Studenterna har behov 
av struktur på handledningen och förberedelsetid inför uppgifterna de ska lära. I 
konkreta handledningssituationer kan en så kallad förhandledning vara nödvändig där 
man går igenom vad som skall göras. Därefter sker genomförandet av handlingen. 
Studenterna måste få utrymme att utvecklas från perifer deltagare mot ökad 
självständighet. Handledarens roll är att se vem studenten är och var studenten befinner 
sig för att vägleda studenten framåt med ökande krav och eget ökat ansvar. En 
uppföljning eller så kallad efterhandledning av den enskilda situationen i form av 
feedback eller som reflekterande samtal bör efterfölja uppgiften (Mogensen et al., s. 
104). Att ge studenterna stöd och visa tolerans i lärandesituationer genom att till 
exempel undvika att ”ta över” uppgifterna från studenterna om situationen inte så 
kräver, ger möjligheter för studenterna att utvecklas. Studenterna lär även av att 
misslyckas. För att kunna utveckla sitt lärande behöver studenterna få handledning inom 
en organisation och i en atmosfär som karaktäriserar en lärande miljö. Handledaren som 
ingår i denna miljö måste erbjudas förutsättningar och stöd i sitt handledarskap. 
Transparensen, som avser kvalitativa aspekter på lärandesituationer, innebär att 
handledare och arbetsteam använder ett pedagogiskt men framför allt ett tillåtande 
förhållningssätt i sin undervisning där graden av transparens varierar med graden av 
reflektion. Med Akre och Ludvigsen (2000, s. 133) kan detta förklaras genom att, för att 
åstadkomma ökad transparens i lärandesituationer bör ”reflektion i handling” eller 
”reflektion kring handling” vara mer eller mindre förenad med alla 
handlingssammanhang och aktiviteter. Med stöd från de resultat studien presenterar kan 
slutsatsen dras att handledarna och deras pedagogiska förhållningssätt utgör en mycket 
betydelsefull faktor för studenternas möjlighet till lärande och utveckling under 
verksamhetsförlagd utbildning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen sker 
lärandet huvudsakligen utan formell undervisning i samspel med handledare, patient 
och arbetsteam. De praktiska uppgifternas karaktär fordrar en teoretisk kunskap och 
förståelse för att uppgifterna ska kunna utföras på ett säkert och tillfredställande sätt. 
Studenterna upplever utbildningens teoretiska avsnitt vara relevanta och utgöra en 
nödvändig grund för utbildningens verksamhetsförlagda del. De kan dock se en vinst i 
att parallellt med den skolastiska utbildningen komplettera de teoretiska avsnitten med 
praktisk färdighetsträning som på så sätt ger en förberedelse inför praktikperioden. 
Studenterna upplever även svårigheter att sortera och prioritera teoretiska kunskaper 
från de aktuella kunskapsbankerna utifrån de institutionella mål som finns formulerade. 
De upplever även att den teoretiska kunskapen inte alltid överensstämmer med den 
praktiska tillämpningen. Det kan man förstå genom Säljö (2000, s. 141) som förklarar 
svårigheterna med lärande genom överföring av kunskaper från den institutionella 
utbildningen som skolan utgör till social praxismiljö. Säljö menar att översättningen av 
handlingar från en miljö till en annan blir komplicerad då de arbetar med olika 
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förutsättningar och logik. Dreier, (2000, s. 101) utvecklar kunskapsöverföringen 
ytterligare med att förklara att det tidigare inlärda förändras från ett 
handlingssammanhang till en annat och blir till något annat än det var. I förhållandet 
lärande och tillämpning ersätts begreppet överföring med transformation. Den 
ursprungliga föreställningen om senare tillämpning överensstämmer inte exakt med det 
inlärda.  

Utvärderingen  
Studenterna beskriver utvärderingen som ett samspel mellan student och handledare där 
kommunikationen sker genom en öppen dialog i samband med eller efter olika 
handlingssammanhang. Genom att handledaren kontinuerligt ger återkoppling på de 
uppgifter som studenten utför, blir återkopplingen en utvärdering av det inlärda som då 
kan omprövas. Detta kan ses som en form för lärande. Studenterna upplever denna form 
av feedback från handledarna nödvändig för att kunna utvecklas.     

Att vi ska ha en rak och öppen kommunikation med varandra och att de ger mig feedback varje 

dag och jag likaså till dem. (2) 

Att man får feedback hela tiden på det man gör. Det ska både vara positiv och negativ 

feedback, gärna direkt om situationen tillåter det. Det ska ju inte vara någon lektion inför en 

vaken patient för det är lite olustigt, utan sover patienten då ska man kunna ha en öppen 

diskussion. (4)  

Samspelet med handledare och arbetsteam är betydelsefullt för studenternas lärande. 
Specialiststudenten har en central roll i teamet då uppgifterna som ska läras påverkar 
teamets arbete både kvalitativt och kvantitativt, med betoning på tiden. Studenterna 
upplever det kontroversiellt när övriga medlemmar i teamet förmedlar synpunkter till 
dem om metoden som används för uppgifterna. Studenterna upplever handledarens roll 
som den mästare denne är, som försvarar och står upp för de strategier och metoder som 
handledningen inrymt.   

Att man också lyfter fram saker som studenten gör bra och att man tänker på hur man kritiserar 

studenten för att det ska ha den effekt man vill ha. Man kan ta kritik men det beror på hur man 

säger. Eftersom det är så mycket folk och alla har så mycket åsikter så måste man nog kunna 

försvara sin student lite grann, de är ju ens trygghet i början. (1) 

En strukturerad utvärdering av handledaren, vilket innebär återkoppling på lärande 
under och efter handling, upplever studenterna även saknas:    

Vi har nog inte gjort någon utvärdering, egentligen. Det kanske är så att skolans krav inte 

kommer fram. Mitt krav kommer inte riktigt heller fram, det är nog möjligt att klinikläraren skulle 

kunna implementera det här, så att det finns i det dagliga arbetet. (7) 

Handledarens pedagogiska förhållningssätt innefattar förmågan att observera och 
utvärdera i handling. För studenten innebär det att kontinuerligt få nya och värdefulla 
insikter som leder till progress. En student beskriver sina upplevelser av en bra 
lärandesituation ”trots” att handledningens villkor förändrats då ny handledare inträtt.  

Min handledare studerade hur jag gjorde och talade om ”jag såg att du gjorde så där” - jag 

hade gjort ett steg för tidigt, hon såg det ”ja men, du måste göra det här också”. Att jag lyfte 
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laryngoscopet för tidigt för att leta upp epiglottis, istället för att fortsätta och gå ner och låta 

epiglottis visa sig och sedan lyfta. Jag har gjort fel hela tiden. Det var min nya handledare som 

såg att jag lyfte för att leta efter, istället för att gå ner och hitta och sedan lyfta. Jag har alltså 

gjort ett fel som ligger inbyggt hela tiden, som jag gör varje gång, ja, ett systematiskt fel. Och 

den nya handledaren såg det och undervisade ”gör så här” och helt plötsligt blev det helt 

annorlunda när jag skulle intubera. Jag tog bort det systematiska felet och fick så att säga, fri 

sikt. Det kändes som att någonting bara öppnade sig ja, inte bara luftvägen, utan någonting här 

också. Det kändes jätteviktigt för det där har varit ett problem. Man har undrat ”varför blir det 

fel”? Nu fick jag ett annat sätt att arbeta på. (7)  

Studenterna upplever att de befinner sig i en mycket utsatt situation under 
handledningen på operationssal både med patienten och anestesi- och operationsteamet i 
direkt närhet. För handledaren är miljön och samspelet i teamet naturligt, men för 
studenterna är situationen främmande. Att bli utvärderad i handling och i närvaro av 
teamets medlemmar, kräver att den kompetente handledaren har ett pedagogiskt 
förhållningssätt i sin handledning och utvärdering. Studenterna formulerar social 
kompetens som en egenskap som tillskrivs en bra handledare, men beskriver även de 
som saknar denna kompetens. 

De som inte har den sociala kompetensen som krävs för att handleda, man märker på dem att 

man är en belastning. Man blir åt… tillsagd att man har gjort något fel på ett tråkigt sätt. Det är 

redan en väldigt utsatt situation, då känner man bara för att börja gråta och gå hem. (5) 

Man tillåter inte studenten något, man blir elak, säger att det här måste du kunna och det här 

ska du kunna. Någon som skriker åt en, då blir man ju bara ledsen, det låser sig. Det kan 

förstöra en hel dag – om någon har betett sig illa, istället för att på ett lugnt sätt säga … (1) 

Att ”ryta till” … ingen vill ju göra någonting tokigt. Jag skulle förklara lite mera – praktiskt, det 

tror jag ingen har gjort utan det förväntas att jag ska förstå själv, fast jag ju är där för att lära. 

Man kan förstå det teoretiskt, men man har inte sett det praktiskt och absolut aldrig sett på en 

skärm och kunnat följa någons andning på det sättet - det är ju någonting helt nytt. (8) 

Utvärdering används även som en summering av dagens uppgifter och händelser.  

De var verkligen noggranna med att fråga om det var någonting man undrade över innan man 

gick hem. (1)  

Reflektion 

Att skriva dagbok som underlag för reflektion med handledaren, underlättar 
studenternas lärande. 

Det kan vara bra att skriva en enkel dagbok om det man har varit med om under dagen, så går 

man igenom det på kvällen hemma. Man skulle också behöva backa tillbaka till det man gjorde 

veckan innan och få tid att ta upp det med handledaren. (7) 

Studenterna uttrycker ett behov av att komplettera den kontinuerliga utvärderingen i 
handling med reflektion, men begränsningarna utgörs av tiden och produktionen.    

Det finns för lite tid för reflektion. Om det har varit något speciellt som man vill diskutera vidare 

med sin handledare så finns inte den tiden. Mina handledare har lika många patienter oavsett 

om jag är där eller inte och det tycker jag är mindre bra. (4) 
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Det går vidare i ett flöde hela tiden. Vet inte om det ens finns en möjlighet att stanna upp. Innan 

operationen avslutats så bör man dra upp läkemedel till nästa operation. I dokumenten från 

skolan, står det ”att tid skall avsättas för reflektion”. Men, man ser inte att den tiden finns och 

jag ser inte hur jag ska skapa den heller. Jag måste på något vis förvänta mig att kliniken ger 

oss de här tillfällena och att tiden finns avsatt, att det till exempel är en punkt på dagen. (7) 

Uppföljning av utbildningsmål  

– exemplifierat utifrån delmålet fri luftväg – 

I studenternas berättelser framkommer olikartade upplevelser av metod för uppföljning 
av utbildningsmålen för delområdet fri luftväg. Styrdokumenten utgörs av 
utbildningsinstitutionens mål och studentens egen målbeskrivning i vilken studenterna 
preciserat sina individuella mål och där tidigare erfarenheter bildar utgångspunkten. Om 
än handledarna inte systematiskt använder målbeskrivningen som underlag i 
handledningen, upplever studenterna ändå att handledarna är införstådda i vad som ska 
ingå i undervisningen. Handledarna skapar möjligheter utifrån studentens gradvisa 
utveckling och koncentrerar färdighetsträningen mot områden studenten har behov av 
att träna. En förutsättning är att student och handledare har en bra kommunikation. 

Vi har tittat på målbeskrivningen vid två tillfällen men den är ingenting jag bär med mig eller 

som vi bockar av på. Utan den finns med när man går igenom nu inför mittbedömningen. Några 

dagar dessförinnan så tittar vi igenom den och ser vad man klarat av och stryker under det som 

återstår och gör en planering. Det här ska vi försöka göra nästa vecka och det här kommer du 

att få se på nästa placering. (3) 

En student beskriver innehållet i sin individuella målbeskrivning exemplifierat utifrån 
delområdet den fria luftvägen:  

Jag vill känna mig bekväm med att hantera en fri luftväg. Att jag kan ventilera på ett adekvat 

sätt och använda de hjälpmedel som finns för att säkra en fri luftväg. (2) 

Flera studenter uppger dock att handledaren vare sig sett eller efterfrågat den 
individuella målbeskrivningen. Utifrån perspektivet att studenterna är legitimerade 
sjuksköterskor och genomgår sin specialistutbildning bär de med sig både kunskaper 
och erfarenheter. Studenterna tar även ett ansvar för sin utveckling. I detta ansvar 
förväntas även handledaren vara delaktig då insikten om yrkets mångfacetterade 
karaktär är förbehållet handledaren. 

Vi har inte diskuterat några utbildningsmål riktigt än, nu när halva tiden har gått. Inte så att jag 

har tagit fram målbeskrivningen och de har tittat på den. Men däremot har jag sagt vad det är 

för mål jag har. Jag har naturligtvis frågat om de är intresserade av att läsa målbeskrivningen, 

men de har inte riktigt varit det. De tycker att ”ja, ja, det som står på ett papper …, det är bättre 

att du talar om vad du känner, vad du vill fokusera mer på eller inte.” (4) 

Vi har inte följt upp utbildningsmålen. Det är ju mitt ansvar helt enkelt och se till allt det där … 

det är inte handledaren. Det är inte handledaren så mycket inblandad i. (10) 

Att den individuella målbeskrivningen inte systematiskt används som underlag för 
utvärdering och återkoppling under praktikperioden, kan även upplevas försvåra 
utvecklingen mot den kommande professionen. Studenterna kan uppleva avsaknad av 
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bekräftelse från handledaren samtidigt som studentens erfarenhet som sjuksköterska för 
med sig en slags förståelse för handledarens arbetssituation och sätt att tänka.  

Målbeskrivningen har vi inte tittat på. Jag har visat den, men sedan finns den inte längre. Det 

ser jag som ett stort problem, det är där man ser var man står, vad det är jag behöver tänka på. 

Jag vet inte hur min handledare tänker egentligen, de är här och gör sitt arbete och jag står i en 

utbildningssituation. Handledaren kanske tycker ”ja, men det går nog bra, det är nog ingen fara, 

det här kan han nog lära sig”. Medan jag kanske har behov utav att veta var jag står 

någonstans, vad jag behöver göra och på vilket vis. Så det är möjligt att vi tänker olika för att vi 

står i olika situationer. (7)  

Halvtidsbedömning  

Studenterna upplever halvtidsbedömningen som en form för utvärdering.  

Vid halvtidsbedömningen gick vi igenom vad jag hade lärt mig och vad min handledare tyckte 

var bra respektive dåligt. (5) 

Verksamhetsförlagd examination 

Form för utvärdering och lärande 

Innehållet i de verksamhetsförlagda examinationerna - examinationsområdena - upplevs 
av studenterna vara viktiga för den kommande yrkesprofessionen. Förutsättningarna för 
examinationerna varierar beroende av var den egna praktikplatsen är belägen i 
förhållande till var examinationen genomförs. Flera studenter upplever frustration över 
att inte ha haft möjlighet att se eller träna på vissa delmoment inför examinationen.   

Jag tyckte att det var jättebra för då kände jag att jag hade grepp om saker och ting. Det var ju 

väldigt bra saker som var med där, helt relevanta och väldigt viktiga. Och så lärde jag mig nya 

saker under tiden också. (8) 

Det var inte svårigheter för mig, men jag hade kollegor som aldrig hade sett ett CVP set i 

praktiken. Skolan har liksom inte gått in på det, utan då är det någonting man teoretiskt ska 

föreställa sig genom att läsa text i en bok och då blev det lite abstrakt. (9) 

Studenterna har olika uppfattningar om de verksamhetsförlagda examinationerna utgör 
en form för lärande. Faktorer som påverkar studenternas uppfattningar är 
examinationernas uppläggning och examinatorernas förhållningssätt. Som lärandeform 
upplever studenterna moment för återkoppling under examinationen nödvändigt då 
presentationerna inte i alla avseenden bringar klarhet i vad som till exempel är rätt eller 
fel metod. 

Ja, först var jag skeptisk till att man skulle ställa frågor till sina kollegor, men jag märkte att det 

var jättebra. Dels så fick man hjälp att få med allt och dels kunde de ställa frågor som man inte 

kunde svara på och som man förstod var bra att kunna. När lärarna sedan ställde sina frågor 

och om ingen kunde svara på dem så var det inte stopp där, utan då redogjorde de hur det 

skulle vara eller vilka svar de ville ha. Så det var ju lärande i sig. (5) 

En del saker vill man få svar på om det är rätt eller fel, men det tyckte jag inte vi fick. Lärarna 

menade att det här inte är ett resurstillfälle, utan en ren examination. (4) 
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Vid den verksamhetsförlagda examinationen, del 1, reagerade vi på att det bara var hantering 

av den svåra luftvägen. Vi tyckte det var konstigt för man måste kunna den basala luftvägen 

innan man kan gå in på den svåra, det är logiskt. Man hade fått ut mycket mer av att få den 

svåra luftvägen senare och hade kunnat ta till sig den kunskapen på ett helt annat sätt. (1) 

Studenterna upplever att de verksamhetsförlagda examinationerna utgör en form av 
utvärdering. Delade uppfattningar kan vara betingat av examinationernas uppläggning 
och/eller examinatorernas förhållningssätt.  

Jag fick ju bevisa för mina kurskamrater och examinatorerna att jag kan hantera den fria 

luftvägen. Så jag känner att jag har utvecklats jättemycket på den nivån. (2) 

Ja, det tycker jag väl men examinationen kom väldigt tidigt, så jag fick väl mera svar på allt jag 

inte kan. (6) 

Ja, det blir ju på vad man kan, det blir en form av utvärdering absolut. (5) 

Examinationsområdena upplever de flesta studenterna bygger både på teoretiska och 
praktiska kunskaper. Studenternas framförande/presentationer under examinationen 
beskrivs däremot variera, beroende på platsen för examinationen. De betonar värdet av 
praktisk anknytning, att visa – att de får se ”hur”.  

Det är ett bra sätt att man kombinerar teori och praktik, men jag hade velat att personen visade 

på någon av oss. Lärarna skulle ha gått in och sagt ”ja, men vi vill att du visar”, utan hon fick 

sitta där och rabbla och det kändes som nej, det blev bara något teoretiskt direkt från böckerna. 

Det hade varit mycket bättre att få se det. (4) 

Vi hade ju varandra till att tillgå, men det var det ingen som gjorde. (3) 

Den uttalade pedagogiska infallsvinkeln som ingår i bedömningskriterierna för den 
verksamhetsförlagda examinationen och som studenterna förväntas visa vid sina 
presentationer, upplever de vara för högt ställd. Studenterna upplever att kravet mer 
ligger i nivå med att hålla en föreläsning istället för att visa att man har tillägnat sig 
kunskaper och förståelse genom att på ett strukturerat sätt redogöra för och motivera 
varför en metod används så att de kan besvara frågorna vad, varför och hur. Studenterna 
betonar samspelet i gruppen som betydelsefullt, även för att dämpa den press de känner 
i samband med examinationerna.  

Jag upplever det petigt med instruktionerna/bedömningskriterierna, att utförandet ska vara 

upplagt på ett pedagogiskt sätt. Det kändes som att kan man inte hålla ett flytande föredrag så 

kommer det inte och gå. Det kändes inte riktigt, att jag skulle stå där och berätta allt jag visste 

om olika ämnen. Utan det är liksom samspelet i gruppen genom och ställa frågor, att hjälpa 

fram den som står där framme - det upplevde jag positivt. (6) 

Studenterna upplever att den förberedelse som krävs i form av träning inför 
examinationerna initialt utgjorde ett hinder för praktiken. Den generella 
kursuppläggningen i vilken valbara kurser går parallellt med praktikperioden begränsar 
studenternas möjligheter att tillägna sig de praktiska färdigheterna inför 
examinationerna. De upplever att tiden inte räcker till. Att få vägledning och 
undervisning inför examinationerna upplever studenterna nödvändigt.   
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Innan kändes det väldigt pressande, för att jag skulle hinna med att se så mycket som möjligt 

inför examinationen, vilket gjorde att andra saker kom till spillo. Jag fick inte slutföra min 

patient, så det är ju litet hinder. (2) 

Genomgångarna av det vi ska kunna på de verksamhetsförlagda examinationerna har vi fått 

skaffa oss helt själva. Där tycker jag att skolan brister, man kunde nog få bättre uppbackning 

från skolan. Men jag har haft sämre förutsättningar, eftersom jag inte har haft tillgång till någon 

kliniklärare. Den första verksamhetsförlagda examinationen kom ju efter bara tre till fyra veckor. 

Jag har haft en fempoängskurs parallellt, så jag har inte klarat det. (10) 

När examinationen närmar sig får man panik. Det är så mycket nytt på avdelningen, man vill 

komma in i arbetet och man vill vara med på många operationer. Plötsligt har man en 

examination framför sig och så ska man börja träna på olika apparater, det är många 

apparater. Man skulle ha det mer reglerat, systematiserat. (7) 

Sammanfattning och analys  

Utvärdering som återkoppling på utförda handlingar upplever studenterna nödvändigt 
för att utvecklas i sitt lärande. Nielsen och Kvale (2000, s. 185) beskriver handledarens 
utvärdering som en kontinuerlig prövning av utförda uppgifter och resultatet av dem. 
För studenterna innebär denna form för ”utvärdering i handling” att de får en omedelbar 
respons och möjlighet att förbättra eller göra om uppgiften. Handledarens 
demonstrationer av hur uppgifterna ska utföras tjänar som kvalitetsnormer. Studenterna 
upplever att samspelet med handledaren och dennes feedback är nödvändigt både för det 
individuella lärandet och för samarbetet i arbetsteamet, vilka är beroende av att 
uppgifterna studenten utför utvärderas i handling. Nielsen och Kvale (2000, s. 249) 
använder begreppet konsekvensutvärdering och menar att konsekvenserna av lärandet 
inte bara berör den lärande, utan uppgiftens resultat har stor betydelse för den 
praxisgemenskap han ingår i. Inom området anestesisjukvård inriktas uppgifterna mot 
patientens vitala funktioner, vilket innebär att arbetsteamet står i direkt beroende av att 
handledarna utvärderar studenternas uppgifter och omedelbart återkopplar dem. Denna 
form för utvärdering upplever studenterna som påfrestande i de situationer då patienten 
befinner sig vid fullt medvetande, till exempel om operationen utförs med patienten i 
vaket tillstånd med lokalbedövning eller i situationer när anestesin ännu inte påbörjats. 
Utvärderingen upplevs även påfrestande för studenterna om handledaren inte har ett 
pedagogiskt förhållningssätt. Samspelet med arbetsteamet som finns i direkt närhet 
pågår parallellt vilket medför att studenterna kan uppleva sig vara i en mycket utsatt 
situation. Bruksutvärdering innebär att omgivningen utvärderar det som producerats. 
Praxisgemenskapen blir ansvarig för andras lärande vid bedömningen av det som 
producerats. Förutom handledaren blir arbetsteamet och arbetsplatsen sålunda ansvariga 
för de uppgifter studenterna utfört, vilket medför en stark social kontroll och att en 
ständig utvärdering av studenternas arbete pågår. Flera studenter använder uttrycken 
återkoppling, feedback, utvärdering och reflektion synonymt. Nielsen och Kvale (2000, 
s. 285) gör en distinkt skillnad mellan ”reflektion i handling” och ”reflektion kring 
handling”. Detta kan man förstå som att ”reflektion i handling” motsvarar ”utvärdering i 
handling” medan ”utvärdering genom praxis” både kan inrymma ”reflektion i handling” 
och ”reflektion kring handling”. ”Reflektion i handling” används mer eller mindre i den 
dagliga handledningen av studenter. ”Reflektion kring handling” innebär att tänka 
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tillbaka på det man gjort, ifrågasätta och även få kännedom om kunskapen bidragit till 
ett oförväntat resultat. Denna form för reflektion upplever studenterna inte ges utrymme 
till under den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna uttrycker ett behov av att 
komplettera den kontinuerliga utvärderingen i handling med reflektion och menar då 
reflektion kring handlingar och uppgifter de utfört. Genom reflektionen kan studenterna 
få tydligare förklaringar och därigenom förändra eller förstärka kunskaper och 
erfarenheter som de förvärvat. Lave och Wenger (1991, s. 96) fokuserar på den 
verksamhetsförlagda utbildningens pedagogiska struktur med utgångspunkt från 
utbildningsmålen för den verksamhetsförlagda utbildningen. Eftersom utbildningen 
utgår från lärosätet är målen för den verksamhetsförlagda utbildningen även 
formulerade utav utbildningsinstitutionerna. När lärandet förflyttats från skola till 
verksamhet kan det lärande som utbildningsmålen beskriver komma att bli annorlunda 
än vad som var intentionen från utbildningsinstitutionerna. Genom att i samband med 
utvärdering använda situerade lärande-/studieplaner som innehåller tydliga mål 
förankrade i verksamheten kan utbildningsmålen uppfyllas. De formella och 
individuella utbildningsmålen som omfattar den verksamhetsförlagda utbildningen 
upplever studenterna tydliga, men de upplever kanske inte alltid att målen är lika tydliga 
för handledarna. Att använda utbildningsmålen som stöd för ett strukturerat och planerat 
lärande under praktiken görs inte generellt vare sig av studenterna eller av handledarna. 
De individuella utbildningsmålen används inte heller konsekvent som stöd i samband 
med utvärdering. Studenterna upplever att anledningen kan vara att handledarna inte är 
tillräckligt förberedda eller informerade om utbildningens uppläggning och mål. 
Halvtidsbedömningen upplevs vara en form för utvärdering där både de formella och 
individuella utbildningsmålen fokuseras. Nielsen och Kvale (2000, s. 29, 250) skriver 
att utvärderingen av det praktiska lärandet traditionellt avslutas med ett formellt prov för 
att erhålla ett utbildningsbevis. De verksamhetsförlagda examinationerna upplevs 
kontroversiella. De upplevs dels utgöra en form för utvärdering genom återkoppling och 
bedömning och dels en form för lärande. Båda delarna ingår dock inte som 
obligatorium, vilket kan vara beroende av att examinatorerna och platserna för 
examinationerna växlar. Examinationsområdena och nivån under examinationerna 
upplever studenterna vara relevanta. Studenternas förberedelser inför examinationerna, 
teoretiska som praktiska, upplever de omfattande och pressande. När examinationerna 
fullföljts känner studenterna dock en form av nöjdhet, då examinationen ger en tydlig 
utvärdering av de aktuella kunskaperna.  
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Diskussion 
Diskussionen indelas i metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 
reflekterar jag över den metod jag valt för min studie och diskuterar alternativa 
metodval. Här beskriver jag även några faktorer som har problematiserat min studie och 
de konsekvenser de medfört. Studiens tillförlitlighet avslutar metoddiskussionen. I den 
efterföljande resultatdiskussionen resonerar jag runt innebörden av de resultat min 
studie visat och relaterar till resultat från andra forskningsstudier. Utifrån mitt val av 
teoretisk referensram diskuterar jag i vilken utsträckning min undersökning svarar på 
forskningsfrågorna och jag lyfter fram förhållanden som är av särskild betydelse.  

Metoddiskussion  
Syftet med studien var att undersöka lärande i verksamhetsförlagd utbildning med fokus 
på studenternas upplevelser av omgivningsfaktorers inverkan på lärandet. Det föll sig 
därför naturligt att jag valde kvalitativ ansats. Valet av intervju framför en 
enkätundersökning var även givet då ett strukturerat frågeformulär med givna 
svarsalternativ inte skulle ge möjlighet att inrymma studenternas många tankar och 
upplevelser vilket var studiens syfte.   

Utifrån ett strategiskt urval med två bortfall, omfattade studien tio studenter. Under den 
månad som intervjuerna genomfördes fanns en osäkerhetsfaktor avseende det antal 
intervjuer som skulle komma att ingå i det slutliga materialet, då endast tio möjliga 
deltagare fanns tillgängliga den aktuella terminen. Ytterligare bortfall skulle ha kunnat 
äventyra möjligheten att få tillräckligt underlag för att genomföra studien. Den aktuella 
perioden var särskilt sårbar för studenterna på grund av att examinationer och 
halvtidsbedömningar inföll i detta skede av utbildningen, vilket ibland medför att 
studenter väljer att göra studieuppehåll eller avbryter utbildningen. Då några studenter 
vid första kontakten beskrev personliga förhållanden som kunde komma att 
problematisera möjligheten för mig att genomföra intervjun, beslutade jag mig för att 
planera och boka in intervjuer med resterande tio studenter. På detta sätt försökte jag 
säkerställa ett tillräckligt underlag för studien om ytterligare bortfall skulle inträffa allt 
eftersom intervjuerna pågick. Fler bortfall uppstod emellertid inte, vilket innebar att 
intervjumaterialet blev relativt omfattande, åttiotvå sidor. Trots professionell inrådan att 
utesluta någon eller några av intervjuerna och därmed minska materialets omfattning för 
att underlätta bearbetning och analys, valde jag att ta med samtliga tio intervjuer i 
materialet. Alla intervjuerna innehöll kvalitativa, värdefulla och omsorgsfullt beskrivna 
upplevelser vilket innebar svårigheter att sortera bort någon av intervjuerna. För att 
kunna bearbeta och analysera ett massivt material använde jag mig av tabeller i vilka 
teman, meningsbärande enheter och subgrupper organiserades.   

Vid tiden för intervjuernas genomförande, efter att intervjufrågorna korrigerats och 
kompletterats utifrån mitt syfte med studien ändrade jag inriktning avseende studiens 
teoretiska perspektiv. Initialt knöts studien till ”lärande” mer allmänt, men karaktären på 
intervjufrågorna som jag önskade få besvarade kunde i större utsträckning härledas mot 
ett ”sociokulturellt perspektiv” på lärande. Denna förändring medförde att 
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intervjufrågorna blev för många och i vissa avseenden överlappade varandra, vilket jag 
kunde konstatera under intervjuerna och vid bearbetningen av materialet. Förändringen 
av teoretisk ram innebar även att min genomförda och dokumenterade research nära på 
halverades, då delar av texten inte längre var relevant i det nya perspektivet. Detta 
innebar även att den genomförda faktainsamlingen som berörde den teoretiska ramen 
reducerades. Det sociokulturella perspektivet på lärande är ett vidsträckt perspektiv som 
beskriver samspelet mellan lärande och omvärld genom att fokusera mera allmänt på 
vilken inverkan traditioner, förväntningar och den kommunikativa miljön har på 
lärande. En viss svårighet fanns att i detta perspektiv finna en nisch och en struktur som 
var möjlig att härleda till, stödja resonemang och forskningsfrågor på och som kunde 
knytas till det jag verkligen ville undersöka. Strukturen fann jag genom att till den 
teoretiska ramen integrera aspekter på situerat lärande.    

Intervjuerna genomfördes vid de flesta tillfällena utanför operationsavdelningarna och 
spelades in på band. Oftast hade vi möjlighet att sitta ostörda, men vid något tillfälle 
stannade vi dock intervjun till dess att störningsmomentet var avklarat. Några av 
respondenterna talade mycket fort vilket jag uppfattade var ett karaktärsdrag hos 
personerna. Detta medförde att jag under transkriberingen i vissa sekvenser fått lyssna 
noggrant flera gånger, innan jag verkligen uppfattat alla ord. Bland intervjupersonerna 
fanns de som talade kort och koncist och de som i reflekterande anda berättade om 
upplevelser de varit med om. Engagemanget i frågeställningarna och de svar som 
studenterna gav varierade och kan förklaras av att deras deltagande i händelser och 
deras upplevelser varit olikartade. Spännvidden på svaren varierade således från några 
rader till någon sida. 

Under intervjuerna utgick jag från intervjuguiden (se bilaga 3) och erhöll svar på de 
flesta frågorna av samtliga respondenter. De öppna frågornas karaktär gjorde att svar på 
kommande frågor ibland gavs i tidigare skede av intervjun under en annan 
frågeställning. Följaktligen hänvisade några respondenter till föregående frågor och 
kompletterade eventuellt med någon kortare utsaga vid ett par tillfällen. I efterhand kan 
jag se frågeställningar med liktydighet, vilket egentligen inte medfört några problem 
annat är att dessa liktydiga frågor har sammanförts vid bearbetningen av materialet.  

Sjuksköterskorna som deltog i studien hade kommit omkring halvvägs i sin 
verksamhetsförlagda utbildning på anestesiavdelningarna. Samtliga hade genomgått 
verksamhetsförlagd examination, del I. Däremot hade inte alla haft halvtidsbedömning. 
Under halvtids- och slutbedömning används studentens individuella målbeskrivning 
som styrdokument tillsammans med lärosätets målbeskrivning och lärosätets officiella 
bedömningsformulär. Av denna anledning kan några studenter ha uppfattat och svarat 
att den individuella målbeskrivningen satts i fokus, medan de som ännu inte haft 
halvtidsbedömning och inte heller haft en strukturerad utvärdering eller reflektion 
tillsammans med handledaren, svarat att målbeskrivningen inte använts.  

Lantz (2007, s. 46) menar att intervjun främst har sitt värde då forskningsfrågan 
eftersträvar kvalitativ bestämning av verkligheten eller för att förstå det unika och 
sammanhangsbestämda. … Samspelet mellan intervjuare och den som svarar möjliggör 
att nyansera svar och att respondenten har utrymme att tillsammans med en intresserad 
och ickevärderande person verbalisera sitt tänkande och söka nyanser och 
differentieringar. Min uppfattning var att flera studenter inför intervjun förberett sig väl, 
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genom att reflektera över syftet och de frågeställningar som jag presenterat i mitt brev 
med förfrågan om deltagande i intervjun. Min upplevelse var även att intervjun för 
några sjuksköterskor möjliggjorde att kanalisera frågeställningar som uppkommit under 
deras verksamhetsförlagda utbildning genom att problematisera omkring en fråga. 
Utifrån mina följdfrågor, bereddes sjuksköterskorna genom detta samspel en form av 
vägledning att agera i aktuella situationer som berörde dem. Denna vägledning upplevde 
jag vara viktig för respondenten och det medförde vid några tillfällen avsteg från 
intervjuguiden. Intervjufrågorna var dock till hjälp för att åstadkomma en mjuk 
övergång och återknyta samtalet till intervjun.     

I analysarbetet har jag utgått från mina frågeställningar och sökt svaren i intervjuerna 
som jag själv transkriberat. Detta har inneburit att jag redan i skedet för utskriftsarbetet 
påbörjat min bearbetning och analys. Jag har undvikit att ta med ord och uttryck som 
kan härledas till sjukhus eller till personer, men i övrigt redovisat citaten fullständigt. 
Det går inte att utesluta att min förförståelse påverkat både intervjusituationen och min 
analys. Min förförståelse av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning på 
anestesiavdelningar baseras på min erfarenhet inom anestesiprofessionen som 
anestesisjuksköterska i nära trettio år, varav som klinisk lärare mer än ett decennium. 
Detta har gett mig kvalitativa erfarenheter av studenters, anestesisjuksköterskors och 
handledares lärande, kunskaper, utveckling och omvärld. Förförståelsen är en viktig 
sida av forskarens motivation för att forska kring ett speciellt tema. Den kan dock bidra 
till att forskaren går in i projektet med skugglappar, med en begränsad horisont, eller en 
bristfällig förmåga att lära av sitt material (Malterud, 1998, s. 45). 
Fördjupningsfrågornas karaktär kanske speglas av min förförståelse vilket kan innebära 
att de blivit ledande men de kan även ha bidragit till att fördjupa intervjun. Under 
analysarbetet när jag lärt känna mitt material genom att läsa utsagorna gång på gång, har 
jag noterat att jag förändrat en del uppfattningar som jag inledningsvis fick. Min insikt 
av intervjupersonernas upplevelser är både vidare och djupare efter analysarbetet. Den 
kvalitativa intervjun är en komplicerad process, då den är beroende av observatören 
[forskaren; den som intervjuar], som är ett tolkande subjekt. Forskaren själv utgör 
instrumentet (Backman, 1998, s. 53). Att vara medveten om förförståelsens påverkan 
när det gäller analys och tolkning och därigenom systematiskt under bearbetningen av 
materialet förklara sin tolkning minskar möjligheterna till felkällor eller ”bias”. 
Förförståelsen kan dock även bidra till en djupare förståelse av de utsagor de 
intervjuade presenterar (ibid.).  

Tillförlitlighet  

Kvalitetskriterier värderar undersökningars vetenskapliga tillförlitlighet. Specifika och 
gemensamma kriterier21 finns formulerade för kvalitativa respektive kvantitativa 
                                                 
21 Fastheten (beskaffenheten) är ett mått på tillförlitlighet och säkerhet i metoden och anger att resultatet inte är 

slumpmässigt. Fasthet inom kvalitativ metod motsvarar reliabilitet inom kvantitativ metod. Gemensamt kvalitetskriterium 

är konsistens. Upprepbarhet är ett sätt att värdera reliabiliteten i en kvantitativ studie men inte i en kvalitativ 

undersökning. Fasthet i en kvalitativ studie visas i att undersökningen anknyter till omgivningsfaktorer samt att 

forskningsprocessen påverkas av omgivningen och sammanhanget. Detta står i direkt motsats till kravet på 

upprepbarhet i kvantitativa studier. Trovärdighet inom kvalitativ metod motsvarar validitet inom kvantitativ metod. 

Gemensamt kvalitetskriterium är sanningshalt (Bring et al., 1999, s. 22).  
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forskningsmetoder. Fastheten eller tillförlitligheten i denna studie stöds bland annat av 
ett strategiskt urval av deltagare samt utav intervjuns karaktär, vilken var 
halvstrukturerad. Kvale (1997, s. 65) anser att kvalitativa intervjuer kan närma sig 
objektivitet och menar att även om det inte går att upprepa en enskild intervju, kan olika 
intervjuare, om de följer samma procedurer enligt en intervjuguide, få fram likartade 
intervjuer från sina intervjupersoner. Mina intervjuer företogs genom öppna frågor till 
respondenterna som därigenom fick berätta utan att bli avbrutna. Som intervjuare 
försökte jag hålla mig neutral. Ibland ställdes följdfrågor för att fördjupa, förtydliga eller 
för att få en berättelse nyanserad. Om intervjun skulle upprepas av en annan intervjuare 
med liknande förförståelse, som använde samma intervjuguide, riktade sig till samma 
studentkategori och gjorde intervjun inom en tidsperiod där omgivningsfaktorer vilka är 
föränderliga, ännu inte hunnit påverka, så tror jag att det skulle gå att skönja en likartad 
riktning i intervjusvaren både avseende aspekter på praxisgemenskapen, handledningen 
och på lärandesituationerna. Bearbetningen och analysen skulle se annorlunda ut men 
sammanfattande analyser och svaren på forskningsfrågorna skulle ändå vara möjliga att 
känna igen. Analysen påverkas av min förförståelse på gott och på ont. Förförståelsen 
kan ha bidragit genom att respondenternas berättelser blivit nyanserade och 
innehållsrika. Transkriptionen av varje intervju har betytt att jag återupplevt och känt 
igen skiftningar av glädje eller nedstämdhet i respondenternas berättelser, vilket även 
bidrar till studiens fasthet. Förförståelsen kan ha påverkat följdfrågornas karaktär, vilka 
dock formulerats likartat till respondenterna. Trovärdigheten eller validiteten är ett mått 
på en vetenskaplig undersöknings giltighet, ett mått som talar om det fenomen som 
studien undersöker verkligen är detsamma som avsikten var att undersöka (Dahlberg, 
1997, s. 118). Min studie har fokuserats på vad jag önskade undersöka ”studenters 
upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd utbildning”. Studiens trovärdighet 
baserar jag även på den halvstrukturerade intervjun vilken följer en intervjuguide med 
förhållandevis många frågor som inriktats på lärande under verksamhetsförlagd 
utbildning. Frågornas karaktär ger respondenterna utrymme att reflektera under 
pågående intervju och därigenom återkomma med olika infallsvinklar på sina 
upplevelser under hela intervjun. Berättelserna som jag delvis återger i 
resultatredovisningen i form av citat speglar väl studenternas upplevelser av möjligheter 
och hinder för lärande. Den teoretiska ramen jag fann lämplig att härleda till, stödja 
mina resonemang och forskningsfrågor på utgår från det sociokulturella perspektivet. 
För att få en struktur av materialet i ett vidsträckt perspektiv användes aspekter på 
situerat lärande i analysarbetet vilka integrerades i den teoretiska ramen. Denna struktur 
utgör ett stöd för analysen och stärker även studiens trovärdighet. För att få en 
uppfattning om relevansen i min analys har jag låtit två kollegor verksamma inom 
ämnesområdet läsa uppsatsen. Utifrån deras frågor har jag förtydligat några 
formuleringar vilket bidrar till uppsatsens fasthet och trovärdighet. Med hänsyn till ett 
omfattande material har jag försökt göra detta rättvisa genom att presentera 
intervjupersonernas många, innehållsrika och skiftande citat vilka i sig talar för 
studenternas upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd utbildning.  
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Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen återknyter jag till de fyra teman vilka jag använt som struktur i 
den teoretiska ramen och i resultatredovisningen: lärande i en praxisgemenskap, lärande 
om utveckling av en yrkesidentitet, lärande utan formell undervisning och utvärdering 
genom praxis (Nielsen & Kvale, 2000, s. 29). Jag använder dessa teman som underlag 
till en förklaringsmodell för att förtydliga de resultat studien förmedlar om lärande som 
social praxis utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Samtliga teman ska ses 
sammanbundna där inget tema kan uteslutas i studenters lärande under 
verksamhetsförlagd utbildning.  

Studenterna upplever att praktikplatsen har stor betydelse för deras lärande. I mötet med 
praxisgemenskapen genomgår studenter en sekundär socialisering som Mogensen et al. 
(2006, s. 25) beskriver för in individen i ett nytt sammanhang, arbetslivet där de 
tillägnar sig de normer och värden som råder. Studenterna har behov av att bli 
accepterade av arbetsgruppen på praktikplatsen, att känna tillhörigheten med teamet och 
att synas. Det kan förhålla sig så att studenterna inte blir inbjudna till att delta i 
praxisgemenskapen. De kan uppleva att de inte räcker till och att de får anstränga sig för 
att få delta i gemenskapen, vilket kan vara beroende av ett mindre utvecklat 
utbildningsklimat. Socialiseringsprocessen kan innebära studenters ifrågasättande av 
praktikplatsens normer och värden, vilket i sig kan föra med sig utveckling och 
förändring inom praxisfältet. Waugaman och Aron (2003) beskriver i sin studie 
anledningar till att verksamheter misslyckats med specialiststudenters socialisering, där 
skillnader mellan individuella värderingar och yrkesmässiga värderingar befanns skapa 
svårigheter i anpassningen till arbetsgruppen. Genom att inkludera reflektion i 
handledningen eller genom mentorskap underlättas studenters inträde och deltagande i 
gemenskapen. Tillträde till lärandesituationer avgörs av praktikplatsens organisation 
och samspelet med handledare och arbetsteam. Akre och Ludvigsen (2000, s. 127) 
menar att organisationen av arbetet samtidigt är en organisering av kunskap och reglerar 
vad studenter har möjlighet att lära sig. Detta betonar värdet av att utbildningsplatserna 
inom en verksamhet organiseras efter studenternas olika utbildningsmål och efter 
studenternas individuella behov. Tillträde innebär även att studenter känner sig 
inbjudna, att de inkluderas i gemenskapen och verksamheten tillsammans med 
handledare och arbetsteam. Att försöka skapa en lärande organisation och en lärande 
miljö innebär vinster både för studenter och för verksamhetens medarbetare. För 
verksamhetens medarbetare kan det betyda en stimulans att arbeta med 
utvecklingsprojekt, evidensbaserad vård, ge ökad motivation för handledaruppdrag och 
inte minst att knyta studenter till arbetsplatsen som blivande kollegor.  

Studenter tillägnar sig handledares färdigheter, kunskaper, värden och normer medan de 
utvecklar en yrkesidentitet som medlem i arbetsgemenskapen (Nielsen & Kvale, 2000, 
s. 243). Detta innebär att studenterna identifierar och värderar egenskaper hos 
handledare och arbetsteam på praktikplatsen. Därmed skaffar de sig en bild av yrket 
som handledare och arbetsteam representerar. En del personer blir viktigare för enskilda 
studenter och de personerna blir då studenternas förebilder. Det kan vara en 
professionell eller karismatisk handledare eller person i arbetsteamet. Mogensen et al. 
(2006, s. 27) benämner identifikationen med professionella förebilder ”rollmodeller” 
och menar att lärande via en rollmodell är särskilt effektivt av förhållningssätt som det 
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är svårt att sätta ord på, till exempel bemötande. Ofta används uttrycket professionellt 
beteende i sådana sammanhang. Studenterna vill bli bekräftade i sin yrkesroll som 
sjuksköterska. Blumenreich (2002) menar att det är viktigt att urskilja och tydliggöra 
skillnaden mellan specialiststudenten och anestesisjuksköterskan avseende 
ansvarssynpunkt, så att studenter som ännu inte har tillräcklig erfarenhet inte utsätts för 
risken att skada patienter genom att utföra uppgifter de ännu inte behärskar. 
Praktikplatsen speglar samhället där många olika personligheter finns representerade. 
Studenter kan under sin praktiska utbildning även komma i kontakt med negativa 
rollmodeller och av detta ta lärdom av hur de inte ska agera, vilket tyder på att de 
utvecklat ett kritiskt tänkande. Personkemin är en betydelsefull faktor. Studenterna 
anser att den bör vara i någorlunda överensstämmelse mellan student och handledare för 
att studenterna ska kunna identifiera sig med handledaren och utveckla en 
yrkesidentitet. Detta utgör ett dilemma då organisatoriska faktorer inte alltid medger att 
studenter och handledare ges möjlighet till ett inledande möte utanför patientsituationen. 
Första mötet kan dessvärre komma att bli på en operationssal under pågående operation. 
Då den verksamhetsförlagda utbildningsperioden omfattar flera månader blir 
personkemin mellan student och handledare särskilt betydelsefull. Utbildningsansvariga 
har i detta sammanhang ett betydande ansvar genom att på kort tid försöka lära känna 
studenterna och till var och en finna handledaren bland medarbetarna.   

Handledarna har således en mycket stor betydelse för studenters lärande under 
verksamhetsförlagd utbildning, där lärandet sker i en levd praxis vilket innebär att 
skolmiljön huvudsakligen avskiljts från lärandet. Lärandet sker genom handledaren och 
handledningen vilket innebär att handledarnas pedagogiska förhållningssätt blir viktigt 
för studenternas möjligheter till lärande. Nielsen och Kvale (2000, s. 34) redogör för 
denna form för lärande som sker via observation, imitation, identifikation, träning, 
vägledning, uppsikt, fallstudier, exempel och berättelser, vilket betyder att handledaren 
måste kunna kommunicera och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 
McDonough och Osterbrink (2005) visar att handledare som kontinuerligt 
kommunicerar med studenterna genom att ställa frågor, lär studenterna att utveckla ett 
kritiskt tänkande genom att kritiskt granska och därtill visar studenterna respekt uppnår 
det bästa resultatet. Denna handledningsstrategi strävar efter att stödja studenterna och 
få dem att passera de egna gränserna som de kanske ofta ställt för lågt. Mogensen et al. 
(2006, s. 101) beskriver yrkeshandledare som professionella förebilder. Under 
studenternas verksamhetsförlagda utbildning förbereder de, följer under en tid och 
återkopplar delmoment och helheter. Reflektion och eftertanke är centrala inslag under 
handledningen. Därutöver ska yrkeshandledaren stimulera studenternas personliga 
utveckling, följa upp utvecklingen av färdigheter, omdöme, faktakunskaper och 
vetenskapligt förhållningssätt. Detta ställer krav på handledarens kompetens men borde 
i en lärande organisation och i en lärande miljö även uppfattas som en utmaning för 
handledare. Mogensen (1994) menar att det sociala lärandet på praktikplatsen bildar en 
ram för studentens personliga lärande viket innebär att den sociala miljön som 
praktikplatsen utgör har ett viktigt inflytande på vad som accepteras som kunskap. Med 
Mogensen (1994) kan detta förstås som att i överlappningen mellan teori och praktik 
borde en samsyn finnas om riktningen på den kunskap som utbildningen i dess helhet 
ska innehålla och förmedla. Transparensen på lärandesituationerna har en stor betydelse 
för studenterna. Handledarnas förmåga att tillsammans med studenterna reflektera kring 
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de praktiska aktiviteterna innebär att studenterna får en fördjupad förståelse och 
kunskap. I lärandesituationerna där färdighetsträning ingår medverkar patienter varför 
handledarnas förklaringar och beskrivningar av metod ibland måste vänta. I denna 
kontext är handledarens efterhandledning särskilt värdefull genom att handledaren går 
igenom delarna så att studenterna förstår uppgiften i dess helhet, vilket blir en form av 
reflektion kring handling. Begreppet medlärande betecknas som en form av 
socialisering och kan även ses i perspektivet interprofessionell utbildning. Detta innebär 
att studenter inom olika program aktivt samarbetar för att: lära med, lära av och lära om 
varandra med ett mål att utveckla och förbättra samverkan och därmed förbättra vården 
för patienterna (Mogensen et al. (2006, s. 60). En form är Kliniska Kunskaps Centra. 
Syftet är att lärande i grupp kan vara effektivt, är stimulerande och kan förbereda 
studenter på ett positivt sätt till förändrings- och utvecklingsarbete. Detta blir en form 
av träning i teamarbete med andra studenter. Metoden kan även användas inom en 
avdelning för att skapa pedagogiska förutsättningar för studenter och ge utökat tillträde 
till lärandesituationer. Henrichs et al. (2002) visar i en studie anestesistudenters 
uppfattningar om simulatorundervisning som del av den kliniska utbildningen. 
Studenterna upplevde undervisningen som pedagogisk men verklighetsfrämmande. 
Detta kan förklaras med att lärandesituationerna under simulatorträningarna är 
dekontextualiserade genom att patienter inte är delaktiga. Trots en välprogrammerad 
simulator kan denna inte ersätta patienten. Studentgruppen kunde däremot träna 
kommunikation som team. Lärande via simulatorträning utgör ett värdefullt 
komplement till den verksamhetsförlagda utbildningen men kan inte ersätta denna då 
lärandet under verksamhetsförlagd utbildning sker i kontext. 

Utvärdering i form av feedback [återkoppling] i lärandesituationer och reflektion kring 
handling är av avgörande betydelse för studenternas utveckling och lärande under 
verksamhetsförlagd utbildning. Handledaren som följer studentens progress ger 
kontinuerligt feedback på de uppgifter som studenten utför vilket ger studenten 
möjlighet att rätta till eller göra om uppgiften. Utvärdering i handling behöver dock 
kompletteras med reflektion kring handling. Detta innebär en pedagogisk reflektion 
kring handlingar mellan student och handledare där avsikten är att tänka tillbaka på det 
man gjort, ifrågasätta och även få kännedom om i vilken utsträckning kunskapen 
bidragit till det aktuella resultatet. Reflektion som form för utvärdering är viktig för 
studenternas utveckling särskilt om utbildningsmiljön är involverad med produktion. 
Detta beläggs enligt Meno et al. (2003) som har studerat anestesistudenters 
uppfattningar om behovet av mentorer, där 98 % ansåg att det var viktigt att de under 
specialistutbildningen tilldelas en mentor och att denne mentor var handledaren. 
Handledarfunktionen som bland annat innebär att vägleda i handling bör även innefatta 
ett samspel mellan student och handledare som bygger på en reflektorisk utvärdering av 
studenters lärande och utveckling. Organisatoriska och individuella förutsättningar 
avgör i vilken utsträckning studenterna erbjuds reflektion kring handling som form för 
utvärdering. Hand och Thompson (2003) har en studie funnit att de flesta handledare 
upplevde att mentorskap ingick i handledningen av specialiststudenterna. Handledarna 
underskattade dock sitt bidrag och inflytande där betydelsefulla insatser från 
handledarna ingick i studenternas utbildning och yrkesmässiga förberedelse. Studiens 
resultat tyder på en viss osäkerhet bland handledarna av innebörden ”reflektion kring 
handling” eller ”utvärdering genom praktik”. Handledarna insåg inte i vilken 
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utsträckning deras insatser som avsåg utvärdering och reflektion bidrog till studenternas 
lärande och utveckling. Min studie tyder även på att de officiella och individuella 
målbeskrivningar som utgör styrdokument för studenternas verksamhetsförlagda 
utbildning inte systematiskt används av handledarna. Syftet med målbeskrivningarna är 
bland annat att de genom kontinuerlig uppföljning ska utgöra ett underlag för 
utvärdering och bedömning. Härigenom får studenterna den återkoppling som är 
nödvändig för att de successivt ska kunna utvecklas mot ökad självständighet. 
Bolognaprocessen22 som införs under 2007, reformerar svensk högre utbildning. 
Deklarationen tydliggör uppsatta mål som beskriver vad en student förväntas kunna, 
förstå, förhålla sig till eller kunna utföra för att få en examen. Lärandemålen formuleras 
från ett studerande/lärandeperspektiv. Med utgångspunkt från Bolognadeklarationen och 
de lärandemål som utifrån denna formuleras, tydliggöras även målen för den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Lärandemålen kan därmed användas av studenter 
och handledare som underlag för utvärdering samt vid verksamhetsförlagda 
examinationer. 

Fortsatt forskning 

Med utgångspunkt från min studie ser jag två huvudområden, miljön och handledningen 
som angelägna att fokusera på för att utveckla möjligheterna till lärande under 
verksamhetsförlagd utbildning. När det gäller miljön är fortsatta studier av hur 
omgivningsfaktorer påverkar studenters möjligheter till lärande under VFU intressant. 
Lärande pågår ständigt inom verksamheter. Inom vårdområdet är det ett samhällsansvar 
att knyta fler individer till vårdutbildningar. Om inte den miljö studenter möts av ger 
goda förutsättningar för lärande, kan vi då inspirera dem till att bli våra medarbetare, 
även om den aktuella utbildningen fullföljs? Vår vision är ju att de inom en framtid 
kommer att delta i undervisning och utbildning genom att handleda studenter. 
Jämförande studier med andra yrkesområden och lärandemiljöer kan bidra till att vidga 
vår horisont.  

Handledning ingår i vår befattning och yrkesutövning. Men kan vi utgå från att alla 
besitter förmågan, är motiverade eller har kunskaper i handledning? Genom att utbilda 
kan vi motivera, utveckla förmågan och kunskaperna i att handleda. Vi kan åstadkomma 
detta genom att ta reda på vilket stöd handledarna har behov av. Finns det behov av att 
utforma obligatoriska utbildningar i yrkeshandledning från en grundläggande nivå i 
flera på varandra följande nivåer eller steg? Hur ska innehållet i 
handledarutbildningarna utformas med utgångspunkt från att yrkeshandledare har olika 
behov beroende på skillnader i yrkeserfarenheter? Finns behov av yrkesmässig 
handledning i lärandesituationer? Finns behov av att implementera praktiska 
lärandesituationer genom simulatorträning? En studie som utforskar vilket stöd 
handledare har behov av och utifrån resultatet utarbeta utbildningsprogram innehållande 
en stegvis utveckling av handledarskap skulle gynna handledare, verksamhet och 
utbildningsorganisationer.  

                                                 
22 Högskolereformen 2007. Karolinska Institutet.  

Hämtat från http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=11219&l=sv 
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Avslutande reflektion 

För att nå kunskap krävs mening, förståelse, sammanhang, motivation och möjligheter 
för lärande. I verksamhetsförlagd utbildning sker lärandet genom deltagande i det 
dagliga arbetet. Tillträde till lärandesituationer och transparensen (kvalitativa aspekter 
på lärandesituationerna) blir då avgörande faktorer för kunskapsbildning och lärande. 
Dessa faktorer kan den erfarne och de som organiserar utbildning påverka. Genom 
kontinuerlig återkoppling och reflektion av lärandets progress ges näring till 
kunskapsutveckling.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Brev till presumtiva intervjupersoner 

 
200X-XX-XX 

 

 

Till Dig som är intresserad av att delta i en intervjustudie om lärande under 
verksamhetsförlagd utbildning. 

Mitt namn är Kerstin Bucht och jag arbetar som vårdutvecklingsledare/klinisk lärare på 
anestesiavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Parallellt med mitt 
arbete skriver jag min magisteruppsats inom vårdpedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm. Syftet med uppsatsen är att undersöka studenters upplevelser av 
förväntningar, möjligheter och hinder för lärande under verksamhetsförlagd utbildning. 
Min plan är att intervjua ~ 8-10 sjuksköterskor under specialistutbildning inom 
anestesisjukvård, termin 2. Då Du nyligen påbörjat den verksamhetsförlagda 
utbildningsperioden önskar jag höra Dina upplevelser, varför Din medverkan är mycket 
angelägen för mig. 

Under intervjun ges Du stor möjlighet att uttrycka Dina upplevelser, tankar och åsikter. 
Jag planerar att komma till det sjukhus där Du har Din verksamhetsförlagda 
utbildningsplats och göra intervjun som tar 45-60 minuter. Intervjun kommer att 
bandinspelas och om möjligt ske ”utanför” anestesiavdelningen. Deltagandet är frivilligt 
och alla Dina uppgifter behandlas konfidentiellt. Endast jag kommer att lyssna på 
banden för att kunna transkribera och analysera intervjun.  

Jag hoppas att jag väckt ett intresse hos Dig och att Du vill delge mig Dina upplevelser 
av lärande under verksamhetsförlagd utbildning. Intresse visar Du genom att så snart 
som möjligt svara mig via e-mail eller telefon. Jag tar då kontakt med Dig för ytterligare 
information samt att vi avtalar om en lämplig tid för intervjun.   

 
Vänliga hälsningar 
Kerstin Bucht 
 
kerstin.bucht@karolinska.se 
08–585 863 98 (arb.) 
08–651 35 37 (hem) 
070–736 15 60 
 
Handledare 
Marja Schuster, filosofie doktor  
marja.schuster@lhs.se 
 

 67

mailto:kerstin.bucht@karolinska.se
mailto:arja.schuster@lhs.se


 

Bilaga 2 Brev till deltagare i intervjustudie 

 
 
Kerstin Bucht   200X-XX-XX 
Kungsholmstorg 3 C, 3 tr. 
112 21 STOCKHOLM  
08–651 35 37 (hem) 
08–585 863 98 (arb.) 
070–736 15 60 
kerstin.bucht@bredband.net 
kerstin.bucht@karolinska.se 
 

 

 

 

 

Välkommen till intervju om lärande under VerksamhetsFörlagd Utbildning (VFU) 

 

Torsdagen den XXXX-XX-XX  kl. 14.00 – Anestesiavdelningen, Karolinska 
Universitetssjukhuset XXX.  

 

Lokal: Anestesiavdelningens fackbibliotek 

 

Skulle Du få förhinder att delta, vore jag tacksam om Du meddelar mig i så god tid som 
möjligt då jag disponerat tiden för intervjun och i vissa fall även har resväg till 
intervjun. Dagen för intervjun nås jag säkrast på mobiltelefonen. 

 

 

 

Varmt välkommen! 

Kerstin Bucht 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 
 

 

 

1. Kan Du berätta varför Du valt att bli anestesisjuksköterska? 

2. Hur trivs Du på Din praktikplats? 

3. Vad är bra? 

4. Vad är mindre bra? 

5. Vad har Du för mål med Din praktik? 

6. Hur ser Du på sambandet mellan teorin och praktiken? 

7. Vilka förväntningar har Du på Din praktik d.v.s. lärandet/lärandesituationerna? 

8. Vilken betydelse har handledaren/handledningen för Dig? 

9. Hur är en bra handledare? 

10. Hur är en mindre bra handledare? 

11. Vilka faktorer underlättar Din lärandesituation?  

12. Vilka faktorer försvårar Din lärandesituation?  

13. Berätta om mötet med patienten före anestesi/operation? 

14. Berätta om hur du upplever undervisningen av den fria luftvägen? 

15. Kan Du berätta om en eller flera bra lärandesituationer – exemplifierad utifrån  

den fria luftvägen? 

16. Kan Du berätta om en eller flera mindre bra lärandesituationer – exemplifierad  

utifrån den fria luftvägen? 

17. Hur går utvärderingen till (reflektionen) – hur tänker Du om detta? Berätta … 

18. Hur följer Du och Din handledare upp utbildningsmålen för delområdet fri 
luftväg? 

19. Innan vi avslutar intervjun – är det någonting mer Du vill berätta? 
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Telefon: 08–16 20 00 
www.su.se 
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