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Sammanfattning 

Det föreligger ett ökat behov av placeringar inom sjuksköterskeutbildningens 

verksamhetsförlagda utbildning. Syftet med den här interventionsstudien är att kartlägga 

sjuksköterskestudenters tillfredsställelse med lärandemiljön och handledningen i två olika 

handledningsmodeller. Interventionsgruppen (IG) handleds i par av en handledare i en 

studentsal, s.k. peer learning och kontrollgruppen (KG) enligt traditionell 

handledningsmodell. För datainsamlingen har en validerad enkät, CLES + T (Clinical 

Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher evaluation scale) använts. Data (N = 

247) har samlats in från sjuksköterskestudenter i termin 3 och 4 på Ersta Sköndal högskola 

under tre terminer (VT 2011-Vt 2012). Resultatet visar att båda grupperna generellt är 

tillfredsställda med lärandemiljön och handledningen. IG upplever en större tillfredsställelse 

med lärandemiljön än KG. KG upplever generellt en större tillfredsställelse i relationen med 

handledaren och har fått individuell handledning i större utsträckning än IG. 

Nyckelord 
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Abstract 
There is an increasing need for placements in the clinical education of the nursing education. 

The purpose of this intervention study is to identify nursing students’ satisfaction with the 

learning environment and the supervision in two different supervision models. The 

intervention group (IG) is supervised in pairs by a tutor in a student ward, so called peer 

learning, and the control group (KG) is supervised according to a traditional supervision 

model. A validated questionnaire, CLES + T (Clinical Learning Environment, Supervision 

and Nurse Teacher evaluation scale) was used for data collection. Data (N = 247) were 

collected from nursing students in term 3 and 4 attending Ersta Sköndal högskola during three 

terms (spring 2011-spring 2012). The results show that both groups are generally satisfied 

with the learning environment and the supervision. IG is experiencing a greater satisfaction 

with the learning environment than KG. KG generally experience greater satisfaction in the 

relationship with the supervisor and received individual supervision to a greater extent than 

IG. 
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Inledning 

Antalet placeringar inom slutenvården är färre än tidigare, samtidigt som antalet 

sjuksköterskestudenter ökar vilket resulterar i att handledarna på sjuksköterskestudenternas 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inte räcker till för en traditionell handledningsmodell. 

Detta leder till att nya modeller för handledning måste tas fram. I den här studien ska jag 

undersöka studenters tillfredsställelse med en traditionell handledningsmodell och med en ny 

handledningsmodell som lägger tonvikten på peer learning och problembaserat lärande (PBL). 

 

Den här studien är en del av en större interventionsstudie som genomförs på Ersta Sköndal 

högskola om tillämpningen av peer learning och studentsalar inom sjuksköterskeutbildningens 

VFU. Interventionen är en handledningsmodell som har betoning på de pedagogiska 

metoderna peer learning, PBL och regelbunden reflektion. Det innebär i praktiken att två 

studenter tillsammans har hand om en specifik sal på vårdavdelningen, en s.k. studentsal. En 

handledare handleder studenterna tillsammans och handledarna varierar. På det här sättet lär 

studenterna av varandra i vårdarbetet. Varje dag avslutas med reflektion studenterna emellan 

där de kan tänka igenom nyförvärvade erfarenheter och även ge feedback till varandra. Den 

handledande sjuksköterskan är med som samtalspartner. Den här modellen för handledning 

innebär att den handledande sjuksköterskan handleder två studenter samtidigt, vilket resulterar 

i att fler studenter samtidigt kan göra sin VFU på en vårdavdelning. Kontrollgruppen handleds 

enligt traditionell handledningsmodell. Med traditionell handledning menas att en student 

följer samma handledare under hela VFU:n. Det innebär att studenten inte samarbetar med en 

studiekamrat och att handledaren endast kan ha hand om en student per VFU-period. 

 

Jag arbetar själv som studentansvarig sjuksköterska på Södersjukhuset och har flera års 

erfarenhet av studenthandledning. Eftersom den verksamhetsförlagda utbildningen har 

minskat i sjuksköterskeutbildningen är det önskvärt att studenterna använder den tid som står 

till buds på ett effektivt sätt. Det innebär dels att studenterna tar ett ökat ansvar för sin 

inlärning, men även att förutsättningarna för handledningen är de bästa. 

Bakgrund 

Verksamhetsförlagd utbildning i 

sjuksköterskeutbildningen 

Utbildningen för sjuksköterskor har förändrats sedan den första startades i Sverige i mitten av 

1800-talet och så även den verksamhetsförlagda utbildningen. Fram till 1950-talet var 

sjuksköterskeutbildningen uppbyggd som en lärlingsutbildning där det praktiska arbetet på 

vårdavdelningar uppgick till närmare 80 procent av utbildningstiden. 1955 beslutade 

medicinalstyrelsen att utbildningen skulle fokusera på patientvård och att eleverna därmed 

inte skulle användas som arbetskraft under praktiken, utan att de skulle gå vid sidan om 

personalstaben. Trots detta dröjde det till utbildningsreformen 1964 innan eleverna fick 

studerandestatus och slutade användas som arbetskraft. 1966 infördes grundutbildning för 
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sjuksköterskor som var fem terminer lång. En tredjedel av utbildningen var teoretisk. 1977 års 

högskolereform innebar återigen förändringar för sjuksköterskeutbildningen då 

vårdhögskolorna bildades. För att bli antagen krävdes en tvåårig vårdutbildning på gymnasiet. 

Elever som läst på andra gymnasieprogram fick läsa en vårdinriktad kurs på ett år som 

komplettering. Det är först nu som omvårdnad blir karaktärsämne inom 

sjuksköterskeutbildningen. Högskolereformen innebar att utbildningen måste förändas från en 

praktisk yrkesförberedande utbildning till en högskoleutbildning där både den teoretiska och 

praktiska undervisningen skulle vara vetenskaplig. Detta innebar att ämnet omvårdnad 

behövde utvecklas (Holmdahl, 1994, s. 230, 238-240).  

 

Vårdhögskolorna har sedan 1977 arbetat intensivt med att förändra utbildningen och 

vårdlärarnas kompetens. 1993 kom en ny högskolelag och förordning och 

sjuksköterskeutbildningen kom att förändras igen. I den nya utbildningen betonas att 

sjuksköterskestudenterna ska lära sig kritiskt tänkande för att kunna fortsätta med akademiska 

studier efter fullföljd sjuksköterskeutbildning (Erlöv & Petersson, 1998, s. 114).  

 

Dagens sjuksköterskeutbildning sträcker sig över sex terminer, d.v.s. 120 veckor. Andelen 

verksamhetsförlagd utbildning har idag minskat i sjuksköterskeutbildningen och på de olika 

vårdhögskolorna varierar den mellan 21 och 44 veckor beroende på vad skolan definierar som 

verksamhetsförlagd utbildning (Pilhammar, 2012, s. 118). Enligt direktiv från EU ska den 

verksamhetsförlagda utbildningen utgöra minst 50 procent av utbildningstiden (Furåker, 2001, 

s. 116). I och med att den verksamhetsförlagda utbildningen har minskat krävs det att tiden 

inom klinisk verksamhet används väl.  

Lärandemodell för VFU 

En ny lärandemodell för VFU är utvecklad av Ersta Sköndal högskola, Karolinska Institutet, 

Röda Korsets högskola, Sophiahemmet högskola och Stockholms läns landsting och har 

börjat användas under 2012. Modellen ska ge en tydligare struktur för handledning och öka 

samarbetet mellan vården och högskolorna. Den nya lärandemodellen utgår ifrån ett 

problemorienterat arbetssätt och har de tre olika perspektiven studentcentrerat, 

personcentrerat och interprofessionellt lärande (Engqvist, Kalén & Lindgren, 2012, s. 6). 

Centralt för den nya lärandemodellen är att studenten är huvudpersonen. Studenten ska ta eget 

ansvar för sitt lärande och aktivt söka kunskap. Handledaren ska stå bakom studenten och 

stödja honom/henne till skillnad från den tidigare rådande klassiska lärlingsmodellen där 

handledaren stod framför och visade studenten som sedan fick göra likadant. Studenten får på 

så vis direktkontakt med patienter och närstående och får även utöva ett interprofessionellt 

samarbete med olika företrädare för vården. Studenten ska ha ett problemorienterat arbetssätt 

och på så vis träna sig i att urskilja, formulera och lösa problem och att reflektera kring olika 

situationer som uppkommer (Ersta Sköndal högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets 

högskola, Sophiahemmet högskola och Stockholms läns landsting, 2011, s.1). 

Handledning 

Det finns ingen entydig definition av begreppet handledning. Beroende på i vilken verksamhet 

det förekommer är innebörden olika. Då den här uppsatsen handlar om handledning av 

sjuksköterskestudenter väljer jag att beskriva vad handledning inom utbildning innebär. 

Tveiten (2010, s. 21-24) definierar handledning som en iståndsättningsprocess som syftar till 

förstärkandet av bemästringskompetensen hos fokuspersonen. Det innebär att personen som 
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får handledning har förutsättningarna för att finna rätt väg att gå. Handledarens uppgift är att 

klargöra detta för den handledda så att han/hon kan göra det, d.v.s. att den handledda är i 

stånd att använda sig av sin bemästringskompetens. Det betyder att handledarens uppgift inte 

är att ge svaren till den handledda utan att hjälpa den handledda att finna svaren själv.  

Bemästring kan handla om medvetenhet om egna resurser och förmåga att använda resurserna 

på rätt sätt. Kompetens kan ses från olika infallsvinklar, exempelvis kognitiva, som handlar 

om olika typer av kunskap, affektiva, som handlar om attityder, värderingar och känslor, 

psykomotoriska, som handlar om färdigheter, personliga eller professionella infallsvinklar 

(Tveiten, 2010, s. 22). 

Personen som handleds måste vara medveten om ramarna för handledningen, d.v.s. hur den 

går till och sin egen roll i handledningen. Likaså måste handledaren vara medveten om sitt 

ansvar, sin funktion och roll. Brister i förståelsen för handledningen kan leda till att den 

handledda känner sig otrygg. Handledaren måste därför skapa en så trygg ram som möjligt för 

att den handledda ska våga ge sig in i det nya och okända och genom att fokusera på 

kognitiva, affektiva och psykomotoriska aspekter startas en process hos den handledda som 

går framåt med hjälp av reflektion och bearbetning. Detta innebär att handledaren måste ha en 

helhetssyn på handledningen. Det går inte att bara fokusera på en av aspekterna, för då blir de 

andra lidande. De affektiva processerna måste bearbetas genom dialog, d.v.s. att man måste 

tala om känslor, värderingar och attityder. Det görs genom reflektion där känslorna benämns 

och på så vis medvetandegörs för att kunna kännas igen i nya situationer (Tveiten, 2010, s. 

25-26). 

Den traditionella handledningsmodellen inom sjuksköterskeutbildningen har varit den så 

kallade hantverkstraditionen eller lärlingstraditionen. I denna tradition är det mästaren som lär 

upp lärlingen genom att lärlingen går bredvid den arbetande mästaren och får se vad han/hon 

gör. Lärlingen får även utföra arbete efter mästarens instruktioner och råd (Tveiten, 2010, s. 

30). Den här handledningsmodellen kan även kallas traditionell handledning (TH) och 

förekommer fortfarande inom sjuksköterskeutbildningen. TH innebär att studenten följer en 

handledare under sin VFU (Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010). Handledaren är 

ytterst ansvarig för bedömning av studenten även om studenten vid några tillfällen kan gå 

med en annan handledare. Det innebär att studentens handledare endast kan ha hand om en 

student åt gången. 

Handledning som process kan delas in i tre moment: förberedelse, genomförande och 

uppföljning. Förberedelse kan dels innebära att förbereda studenterna på sin praktikplats men 

även inför en uppgift som ska utföras. Under genomförandet är handledaren med studenten 

både som stöd och för att kontrollera att studenten utför uppgiften på ett korrekt och 

patientsäkert sätt. Handledarens uppgift i genomförandet är att stödja studenten att bli mer 

självständig och ta ett ökat ansvar. Uppföljningen sker efter genomförandet och då helst som 

ett reflekterande samtal där studenten först får uttala sig om situationen och tankar som 

väcktes och därefter ska handledaren ge feedback och lyfta frågor som kan diskuteras av 

handledare och student kring den genomförda uppgiften (Mogensen, Thorell-Ekstrand & 

Löfmark, 2010, s. 90-91).  

Att vara handledare innebär att hålla tillbaka sitt eget kunnande och ge studenten utrymme att 

få tänka och finna svaren själv. Det innebär att handledaren behöver besitta pedagogisk 

förmåga och vara intresserad av handledning. Därtill behöver handledaren ha kunskap om och 

erfarenhet av det område han/hon ska handleda inom. Ofta uppfyller inte handledare alla 

dessa krav, vilket kan komma att påverka studenternas VFU. Att ha flera handledare under 

VFU:n blir allt vanligare. Det beror på att antalet studenter har ökat och att handledarna inte 

räcker till, men även på att det i pedagogisk forskning framkommit att studenternas 
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självständighet minskar av att bli bunden till en och samma sjuksköterska. Att ha flera 

handledare erbjuder dessutom studenten tillfälle att se hur arbetsuppgifter kan utföras på olika 

sätt. Risken med flera handledare är att ingen tar ansvar för studenten eftersom ansvaret är 

fördelat på flera. Ett sätt att motverka detta är inrättandet av tjänster för adjungerade kliniska 

adjunkter (AKA), som är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, har en 

magisterkompetens och har det övergripande ansvaret för studenterna på VFU:n (Mogensen, 

Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010, s. 96-97). 

Problembaserat lärande 

Problembaserat lärande, PBL är en pedagogisk metod där man genom att lösa problem i en 

situation uppnår kunskap. PBL innebär att studenten tar eget ansvar för sitt lärande. PBL utgår 

från problem som en grupp studerande ska lösa med varandras hjälp. Det ger övning i att 

systematisera information, kommunikation och aktivt sökande av information. Läraren ska 

finnas med som stöd och handleda gruppen, men vara försiktig med att föreläsa för gruppen. 

Meningen är ju att de själva ska söka svar från olika källor. Upplägget är att utifrån en 

situation eller ett skeende, ska gruppmedlemmarna identifiera ett eller flera problem, fundera 

och diskutera kring vad som är orsak till dessa, samt formulera problemställningar. Dessa ska 

vara knutna till utbildningens eller kursens mål. Därefter ska de studerande söka svar på 

problemformuleringarna. Vid nästa träff redovisas vad som framkommit. I och med att de 

nyförvärvade kunskaperna används i en situation, har den studerande lärt sig något som 

kvarstannar i minnet till skillnad från kunskap som presenteras för den studerande utan 

implementering i en situation (Egidius, 1999, s. 13). Tanken är att studenterna ska använda 

sig av metoden i alla delar av utbildningen, även under sin VFU.  

Peer learning 

Enligt Cambridge Dictionary (2011) betyder peer ”a person who is the same age or has the 

same social position or the same abilities as other people in a group”. Peer learning innebär 

alltså lärande i par med en studiekamrat. Enligt Boud, Cohen och Sampson (1999, s. 4) leder 

peer learning till att studenter får träna på att arbeta tillsammans och på så vis utveckla sina 

färdigheter inom samarbete. Det leder även till att studenter får ökade möjligheter till 

reflektion och utforskande av idéer. Studenterna får träning i kommunikation genom att 

redogöra för sin förståelse inför de andra studenterna och få återkoppling från dem. 

Studenterna tar ansvar för sin egen inlärning genom att identifiera vad och hur de behöver lära 

sig för att nå gemensamma mål. 

Tidigare forskning 

Chekols (2003) avhandling beskriver vilken innebörd handledning som undervisningsform i 

sjuksköterskeprogrammets praktik har. Sjuksköterskestudenter och deras handledare 

intervjuades. Handledning innehåller följande kategorier: bry-sig, bero/ansvara, hinnas, 

mötas, göras, frågas och bedöma/s. Bry-sig innebär att bry sig om den andra individen. Detta 

görs genom ett intresse för handledning och engagemang men även ett intresse från studenten 

att vilja lära sig. Det framkommer att undersökningsgruppen anser att den mellanmänskliga 

relationen i handledningen är viktigare än uppgifterna, d.v.s. vad som ska läras. 

Innehållskategorin bero/ansvara handlar om handledarens ansvar för studenten och studentens 

beroende av handledaren. Handledarens formella makt och studentens behov av egen makt 
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blir här tydligt. Hur handledaren brukar och utövar sin makt har betydelse för hur ansvaret 

fördelas mellan handledare och student och i och med det studentens möjlighet att lära sig. 

Kategorin mötas handlar om hur studenterna blir sedda och respekterade, att de känner 

samhörighet och uppskattning. Både studenter och handledare poängterar att personkemin är 

viktig för handledningen. Kategorin göras handlar om vad som ska läras och hur och frågas 

om att visa sitt intresse genom att ställa frågor. Bedöma/s handlar om en bedömning om 

studenten klarar av uppgifterna. Det innebär delvis en formativ bedömning som från 

handledarens håll syftar till att föra studenten framåt och lärarens mer summativa bedömning, 

vilken leder till att ett betyg sätts utifrån om studenten har uppnått de mål som är uppsatta för 

praktiken. Kategorin hinnas innefattar tidsramar för vad som ska hinnas med under praktiken. 

Tiden kunde uppfattas som för kort för att lära sig allt och även tidsbristen kunde uppfattas 

som besvärlig. Förutom dessa innehållskategorier framkommer även att handledning kan 

bedrivas utifrån två olika pedagogiska sammanhang: anpassningssocialisation vilket innefattar 

traditionsstyrd funktionell, att visa/följa efter och målstyrd funktionell problemlösande, att 

samarbeta/överta samt formningssocialisation där ett studerandestyrt erfarenhetsutforskande 

sätt används med syfte att utmana/erfarenhetsutforska. Det framkommer att studenten är 

sårbar då handledningen främst anses vara en mellanmänsklig beroenderelation. Det är genom 

handledningen man blir sjuksköterska, anser deltagarna, och det är dels på grund av 

bindningen till handledaren och i och med att handledaren ska bedöma studenten som 

studenten anpassar sig efter handledaren. Att handledningen ingår i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter samtidigt med vårdproduktion i samma utsträckning som annars leder till att 

studieverksamhet och pedagogisk undervisning får ta mindre plats. Sjuksköterskor som 

handleder behöver ökad kunskap om pedagogik, arbetsledning och konfliktlösning. Ramarna 

för den praktiska undervisningen behöver förtydligas avseende innehåll, form och 

examination.   

Carlson (2010) har gjort en studie med syfte att beskriva innehåll i och förutsättningar för 

sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning. Forskningsfältet 

bestod av två vårdavdelningar på sjukhus samt en klinisk utbildningsavdelning (KUA). 

Resultaten som framkommer är att relationen mellan handledare och student måste bygga på 

tillit för en trygg lärandemiljö. Det är viktigt med ansvarsfördelning i ett teambaserat upplägg 

med olika yrkeskategorier. Sjuksköterskor som handleder enligt en traditionell 

handledningsmodell upplevde att de hade tidsbrist och att det var svårt att hinna med att både 

handleda och utföra omvårdnad av hög kvalitet. Tidsbristen ledde också till att reflektion med 

studenterna sattes åt sidan. På KUA där sjuksköterskorna hade handledning som primärt 

ansvar fanns inte denna tidsbrist utan det var avsatt tid för reflektion, vilket de ansåg var 

nödvändigt för studenternas utveckling. Studien visar att studenter som handleds enligt 

traditionell handledning gradvis får en ökad självständighet och det är handledaren som 

bestämmer när studenten är redo. På KUA ansåg handledarna att studenterna skulle vara 

självständiga från början och få hjälp av varandra i teamet.  

I Hellström-Hysons, Mårtenssons och Kristofferzons (2012) studie har sjuksköterskestudenter 

fått göra en del av sin VFU på en vårdavdelning med traditionell handledning och en del på en 

studentavdelning. Studenterna fick i intervjuer redogöra för sina upplevelser kring att 

självständigt göra bedömningar, problemlösning och upplevelser kring handledningen på 

studentavdelningen respektive avdelningen med traditionell handledning. Två teman 

framträder i analysen: att ta ansvar och finna sin professionella roll samt att vara åskådare och 

ha svårt att ta eget ansvar. Det första temat utgörs av sex kategorier som framkom i 

intervjuerna om studentavdelningen: självständighet, kontinuitet, samarbete, förtroende, 

bekräftelse och förlorad kontroll. På studentavdelningen upplevde studenterna att de fick 

arbeta självständigt. Detta stärkte deras självförtroende och även deras kunskaper. 



6 

 

Studenterna fick ansvara för patienterna självständigt, vilket ledde till att de fick göra kritiska 

bedömningar, planera och prioritera patienternas vård. Handledningen ”tvingade” dem att ta 

eget ansvar. I och med att studenterna fick följa sina patienter under hela arbetspasset, fick de 

en ökad kontinuitet och kunde därmed öva på problemlösning under passet. De fick en ökad 

förståelse för patienternas situation. Studenterna samarbetade med varandra på 

studentavdelningen, vilket ledde till att de kunde delge varandra olika erfarenheter och även 

diskutera problem sinsemellan innan de kontaktade en handledare. De reflekterade även med 

varandra och fick på så sätt en djupare kunskap och stimulerade lärandet. Studenterna vågade 

visa sina svagheter för varandra och upplevde härigenom ett förtroende sinsemellan, men de 

upplevde även att handledaren gav dem förtroende då de fick ansvara för patienterna 

självständigt. Dock var handledaren ytterst ansvarig för patienterna och handledaren 

kontrollerade regelbundet om studenterna behövde hjälp. Detta gjorde även att studenterna 

kände att de fick bekräftelse. Det i sin tur stärkte deras professionella roll. Studenterna 

upplevde att de förlorade kontrollen när handledaren gick in och tog över arbetet utan att 

informera dem om vad han/hon gjorde. De upplevde även att de förlorade kontrollen när de 

hade för mycket arbete att göra. Det andra temat utgörs av tre kategorier som framkom i 

intervjuerna om avdelningen med traditionell handledning, att uteslutas, hinder och 

förtroende. Studenterna upplevde att de inte involverades i patienternas vård när de 

handleddes traditionellt. De fick inte ta egna initiativ och det fanns ingen tid att diskutera 

patienterna med handledaren. De kände att det var svårt att förstå patienternas situation då de 

vårdade många patienter men inte fick tid att reflektera över vården av dessa. Studenterna 

upplevde det som ett hinder att handledaren begränsade dem och kände sig hämmade då 

handledaren utförde omvårdnad utan att inkludera dem. De upplevde det även som hinder att 

de inte hade någon kontroll över vad som skulle hända med patienterna. Studenterna hyste ett 

förtroende för handledaren i och med att han/hon hela tiden var närvarande. På så vis kändes 

vården säker. 

Secombs (2007) syfte är att klarlägga de positiva och negativa aspekterna gällande peer 

teaching och peer learning i den kliniska utbildningen inom hälso- och sjukvårdsutbildning. 

Författaren har sökt i hälso- och sjukvårds- samt utbildningsdatabaser efter forskningsartiklar 

och resultatet visar att peer learning har en positiv effekt på lärandet men även att om 

studenterna inte kommer överens har det snarare en negativ effekt. Flera artiklar visar på att 

den kognitiva utvecklingen, de kliniska färdigheterna, ledarskapsförmågan, lärotillfällena och 

förståelsen för den egna utvecklingen ökar genom peer learning, men författaren slår också 

fast att mer forskning behövs för att säkerställa att så är fallet. Det framkommer att 

studenterna upplever tillfredsställelse med peer learning och att det ger dem ökad 

självständighet, ökat självförtroende, utvecklat kliniskt resonemang, förbättrad 

samarbetsförmåga med andra studenter och ökad förmåga till självskattning. Resultatet visar 

även att studenterna känner ökad trygghet av att placeras med en medstudent och att 

kommunikationen studenterna emellan ökar. Om konflikter skulle uppstå mellan studenter är 

det nödvändigt att ha strategier för att lösa dessa. Vissa studier visar att studenterna kan känna 

att de tävlar med varandra och jämförs med varandra vid bedömning. 

Christiansen och Bell (2009) har undersökt hur peer learning-partnerskap påverkar 

sjuksköterskestudenternas upplevelse av den praktiska utbildningen där en ”senior” 

sjuksköterskestudent, d.v.s. som kommit längre i utbildningen och en som gör sin första 

praktik är på samma avdelning samtidigt. Resultatet visar att studenter upplever svårigheter 

vid sin första praktik i form av känslan av att inte kunna något, isolering, och svårigheter att 

bli accepterad av personalen. Studenterna upplevde att isoleringen minskade i och med att de 

hade en medstudent (peer) på avdelningen. Studenterna upplevde också att olika moment blev 

mindre skrämmande att genomföra med hjälp av sin medstudent då de fick öva på saker som 
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sedan skulle bedömas av handledaren. Studenterna kände sig trygga då förhållandet dem 

emellan var baserat på empati och vänlighet och de vågade ställa frågor utan att riskera att 

känna sig okunniga. De seniora studenterna blev medvetna om de kunskaper de hade och fick 

på så vis bättre självförtroende. Studenterna upplevde att de blivit medvetna om hur lärande 

sker och de kände också att de fick förberedelser i att vara handledare i framtiden. 

Roberts (2009) har undersökt om, hur och när sjuksköterskestudenter lär av varandra i den 

kliniska utbildningen. Resultatet visar att studenterna upplevde den kliniska utbildningen som 

en främmande kultur. Genom att skapa band sinsemellan upplevde de en sammanhållning. 

Det hade en viktig stödfunktion för studenterna. Studenterna upplevde att det fanns många 

oskrivna regler som de inte blev informerade om utan fick bli varse den hårda vägen, ofta 

genom att bryta mot dessa och därmed känna att de gjort bort sig. Därför var studenterna noga 

med att tala om dessa regler sinsemellan för att undvika pinsamma situationer. Studenterna 

lärde sig kliniska färdigheter med hjälp av varandra genom att visa varandra. I det här 

avseendet var det inte bara studenterna från år 3 som lärde studenterna från år 2 utan det 

kunde vara tvärtom beroende på vilken kunskap studenterna hade om medicintekniska 

moment. Studenterna upplevde också att de genom att lära varandra saker blev medvetna om 

sitt eget lärande. 

Holsts och Hörbergs (2012) studie om hur sjuksköterskestudenter lär sig genom att samarbeta 

i par visar att det är en framgångsrik metod när alla delar av handledningen fungerar. Om inte, 

kan det snarare bli en börda. Att känna sig säker är en viktig faktor för lärandet. Ett bra 

samarbete inom studentparet kännetecknas av flexibilitet och omtanke om varandra. Att dela 

erfarenheter och utföra omvårdnadsaktiviteter bidrar till skapandet av en lärandeprocess. 

Studenter som känner sig säkra inom paret kan arbeta såväl tillsammans med sin partner som 

självständigt medan studenter som känner sig osäkra inom paret föredrar att arbeta mer 

självständigt för att få förståelse för patienten och dennes situation. Studien visar även på att 

konkurrens kan förekomma inom paret och att det är viktigt att handledare är medvetna om 

detta. Handledd reflektion hjälper studenterna att överbrygga gapet mellan teori och praktik 

och dessutom får de större förståelse för patientens situation. 

Ehrenberg och Häggblom (2007) beskriver sjuksköterskestudenters och deras handledares 

upplevelser av problembaserat lärande och en ny modell för handledning i den kliniska 

utbildningen. Den nya modellen för handledning innebär att alla studenter får en personlig 

handledare under hela den kliniska utbildningen. Förutom dessa tillkommer fyra 

huvudhandledare som ansvarar för flera av dessa studenter. Deras uppgift är att hålla i 

reflektionsmöten varje vecka där man går igenom olika omvårdnadsteoretiska frågor. Tanken 

är sedan att studenterna på sina avdelningar ska hitta scenarier med anknyting till vad de 

diskuterat på mötet och ta med sig dessa till nästa möte. Resultaten som framkommer är att 

studenterna uppskattade att ha en personlig handledare. De upplevde att handledaren litade på 

dem och att de successivt fick ta ett ökat ansvar för omvårdnaden. Studenterna ansåg att 

reflektionsmötena var mycket värdefulla och att de fick ett förbättrat lärande genom att föra 

fältanteckningar som låg till grund för reflektionen. Studenterna upplevde att de fick en bättre 

helhetsbild av patienterna. Även handledarna uppskattade reflektionsmötena och upplevde att 

handledarrollen blev tydlig genom dem. På vissa vårdavdelningar med hög arbetsbelastning 

var det dock svårt att få tid till reflektionsmöten. 

När det gäller PBL visar studien att studenterna upplevde att PBL gav ökad frihet men även 

ökat ansvar för att uppnå målen för den kliniska utbildningen. De upplevde att de kunde finna 

kunskap aktivt och mer självständigt och på så vis hantera situationer med patienter och 

anhöriga bättre. Handledarna upplevde att PBL hade en positiv effekt, särskilt avseende 

reflektionen och individuell handledning. De upplevde att de kunde påverka studenternas 

utveckling på ett annat sätt än vad som varit möjligt tidigare. 
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Staun, Bergström och Wadensten (2010) har gjort en interventionsstudie med syftet att 

undersöka personalens och sjuksköterskestudenters upplevelse av och tillfredsställelse med en 

intervention som utgick från patientcentrerad vård på studentsalar. Idén med patientcentrerad 

vård utgår från det problembaserade lärandet. Majoriteten av såväl studenterna som 

personalen upplevde att studentsalarna fungerade bra. Studenterna upplevde att det var lättare 

att ta ansvar genom användandet av PBL jämfört med tidigare klinisk praktik där traditionell 

handledning tillämpats och där det ofta var dålig kontinuitet i omvårdnaden av patienter. 

Studenterna fick ökat självförtroende av att ta eget ansvar. De ansåg att både feedback och 

reflektion var viktigt för deras lärande men vissa upplevde att detta prioriterades ned av 

personalen p.g.a. hög arbetsbelastning. Studenterna hade möjlighet att reflektera sinsemellan 

men hade önskat att handledarna kunnat närvara oftare. Majoriteten av studenterna tyckte 

dock att reflektionstiden var tillräcklig. Några studenter upplevde att handledarna var osäkra 

på hur mycket kunskap studenterna hade och hur mycket de klarade av att göra självständigt. 

Dessa handledare kontrollerade studenterna genom att ställa många frågor och närvara när 

studenterna utövade omvårdnad. 

Jones (2008) interventionsstudie där halva klassen har traditionell undervisning och halva 

klassen PBL, visar att de studenter som använt PBL i högre grad utvecklar ett kritiskt 

tänkande och förbättrad kommunikation. Majoriteten i PBL-gruppen upplevde att metoden 

var mycket användbar. De uppskattade de små grupperna som var intima och avslappnade och 

de vågade ställa frågor och komma med synpunkter till skillnad från föreläsningar i stora 

klasser. De flesta studenterna tyckte att PBL underlättade inlärningen och ökade deras 

motivation att söka information. Fler än hälften tyckte att gruppdiskussionerna var givande 

men ett antal upplevde ilska över att inte alla i gruppen deltog i samma utsträckning. Alla 

studenter upplevde att deras kommunikativa förmåga, kritiska tänkande och självskattning 

ökade. 

Teoretisk utgångspunkt 

Enligt min åsikt och erfarenhet handlar lärande i praktisk verksamhet om interaktion mellan 

olika individer: student, handledare och andra personer i verksamheten. Den här synen på 

lärande är framträdande inom det sociokulturella perspektivet på lärande, vilket jag har valt 

som teoretisk utgångspunkt i den här studien. Inom det sociokulturella perspektivet finns olika 

riktningar och betoningar men den fundamentala tanken är att lärande handlar om relationer, 

deltagande, samspel och kommunikation i en kontext. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet härstammar dels från pragmatismen med förespråkare som 

John Dewey och George Herbert Mead som menade att lärande skapas i praktisk aktivitet i 

samverkan av människor inom en kulturell gemenskap, och dels från den kulturhistoriska 

traditionen där Lev S. Vygotskij är den mest betydande personen för perspektivet. Inom den 

kulturhistoriska traditionen framhävs att kunskap är beroende av den kultur den är del av.  

Lärande är enligt det sociokulturella perspektivet kopplat till relationer. Vi lär oss genom 

samspel med andra och kommunikation och språk är fundamentala delar av lärandet. Lärande 

kan inte ses som en individuell aktivitet utan inkluderar alltid individen i dennes 

sociokulturella miljö (Dysthe, 2003, s. 31-32, 34).  
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Lärande är en process som hela tiden sker i all verksamhet människan företar sig (Säljö, 2010, 

s. 13). Vi kan från alla händelser ta med oss erfarenheter som kan användas i framtiden. 

Människan har konstruerat olika redskap eller verktyg för att observera och bearbeta 

omvärlden med och lärande handlar om hur man kan använda sig av resurser för tänkande och 

praktiskt handlande i projekt som ingår i vår kultur. Med kultur menas idéer, värderingar och 

kunskap som människan skaffar sig genom ett samspel med omvärlden (a.a., s. 21). 

Resurserna, exempelvis att kunna lösa ekvationer eller tolka och analysera begrepp och 

uttryck, är inte biologiska processer, utan innefattar meningsskapande och förståelse av 

innebörd, vilket är kommunikativa processer. Dessa har uppstått genom erfarenheter, insikter 

och handlingsmönster under historien och har förts vidare genom interaktion mellan 

människor. Resurserna skapas genom kommunikation och de förs också vidare genom 

kommunikation (a.a. , s.23, 29).  

 

Sammanfattningsvis består lärande av utveckling och användning av intellektuella och fysiska 

redskap samt kommunikation och utvecklandet av samarbete i kollektiva verksamheter. De 

fysiska redskapen kallas även artefakter och utgörs av olika verktyg och instrument för att 

mäta och väga, informationsteknologi, transportmedel etc. Utvecklingen av artefakter är 

kopplad till den intellektuella utvecklingen (a.a., s. 30). Artefakterna medierar verkligheten 

för människan, vilket innebär att vi behöver redskapen för att kunna förstå omvärlden. 

Människans tänkande och föreställningar om världen härstammar från och är färgade av vår 

kultur och våra intellektuella och fysiska redskap (a.a., s. 29).  

 

Människan är unik på så vis att vi har ett språk som gör att vi kan skapa mening i omvärlden. 

Vi tolkar en händelse i begreppsliga termer vilket leder till att vi får nya erfarenheter. Genom 

att kategorisera objekt, exempelvis efter färg och form, kan vi skilja mellan och jämföra olika 

objekt och på så vis lära oss hur vi ska bete oss i förhållande till dem i olika situationer. 

Språket ger oss också möjlighet att dela erfarenheter med varandra (a.a., s. 34, 81). Språket 

förbinder individuella, psykologiska processer och sociala lärandeaktiviteter (Dysthe (2003, s. 

10).  

 

Enligt Dysthe (2003, s. 42-46) är lärande situerat, d.v.s. att lärande är en del av den aktivitet 

som sker inom en social och fysisk kontext. Lärande är även socialt, d.v.s. att det är i 

interaktion med andra människor som den individuella konstruktionen av kunskap och 

färdigheter kan ske. Vidare är lärande och kunskap distribuerat bland flera personer i en 

grupp, vilket innebär att för att få en helhetsbild måste lärandet ske genom samspel i gruppen. 

Lärande medieras, d.v.s. förmedlas med hjälp av personer eller redskap. Språket anses inom 

det sociokulturella perspektivet vara det viktigaste medierande redskapet, vilket gör det 

grundläggande i läroprocesser.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kartlägga och jämföra studenters tillfredsställelse med lärandemiljön 

och handledningen inom verksamhetsförlagd utbildning i en traditionell handlingsmodell 

respektive i en interventionsmodell. 

 

 Hur ser tillfredsställelsen ut med lärandemiljön i respektive grupp?  

 Hur ser tillfredsställelsen ut i relationen mellan handledare och student i respektive grupp? 

 Vilka eventuella samband finns mellan studenternas tillfredsställelse och 

handledningsmodellernas upplägg? 

Metod 

Design 

Resultatet i den här uppsatsen bygger på en interventionsstudie. En interventionsstudie 

innebär att en intervention, d.v.s. en åtgärd sätts in för en grupp. Gruppen jämförs sedan med 

en kontrollgrupp som inte utsätts för interventionen. En interventionsstudie är en 

experimentell studie. Experimentella studier är empiriska studier där man vill undersöka 

utmärkande faktorers egenskaper och förhållanden. Tre krav måste uppfyllas för att en studie 

ska få kallas experimentell, att den ena variabeln aktivt påverkas, att det finns en 

kontrollgrupp och att fördelningen mellan grupperna är slumpmässig så att grupperna är 

likvärdiga eller så kallat ekvivalenta. Genom att införa en intervention och hålla alla andra 

faktorer oförändrade kan eventuella förändringar förklaras av interventionen. Likaså kan 

eventuella skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen förklaras av den 

införda interventionen (Denscombe, 2009, s. 75-79: Hartman, 2004, s. 250). 

Enkät 

Jag har valt att göra en enkätstudie för att kartlägga studenternas tillfredsställelse med 

lärandemiljön och handledningen i de två olika handledningsmodellerna och med hjälp av 

deskriptiv statistik och olika centralmått analysera och beskriva mitt insamlade material.  

En enkät är ett instrument för insamling av information som bygger på frågor. När denna 

metod används krävs att man tar hänsyn till graden av standardisering och strukturering. 

Frågor med hög grad av standardisering lyder likadant och ställs i samma ordning till samtliga 

deltagare. Hög grad av strukturering innebär att deltagarna har ett litet utrymme att svara 

inom. En enkät med fasta svarsalternativ är helt strukturerad medan en enkät med öppna 

frågor har en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson, 2011, s. 73-77). 

 

Studenterna i både interventionsgruppen (IG) och kontrollgruppen (KG) besvarade en enkät 

som mäter tillfredsställelsen med lärandemiljön genom 34 påståenden, CLES + T, Clinical 

Learning Environment Supervision Scale. CLES + T består av tre huvudrubriker, 

lärandemiljö inom verksamhetsförlagd utbildning, relationen mellan handledare och student 

och den kliniska lärarens roll (anställd vid lärosätet) samt sju underrubriker, pedagogisk 
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atmosfär på avdelningen, ledarstil för avdelningschef, omvårdnad på avdelningen, innebörden 

i relationen mellan handledare och student, klinisk lärare med ansvar för att integrera teori 

med verksamhetsförlagd utbildning, samarbete mellan klinisk lärare och avdelningen och 

relationen mellan student, handledare och klinisk lärare. Studenterna svarar på påståendena 

genom en femgradig skala, 1 = håller definitivt inte med 2 = håller inte helt med 3 = 

varken/eller 4 = håller med i viss mån 5 = håller med helt och fullt. CLES + T är ett reliabelt, 

validerat mätinstrument som använts i internationella studier och kan användas för att 

utvärdera studenternas tillfredsställelse med VFU:n och sjuksköterskeläraren i anslutning till 

VFU:n (Saarikoski, Isoaho, Warne, Leino-Kilpi, 2007, s. 1236). 

Genomförande 

Sjuksköterskestudenterna i termin 3 och 4 är indelade i två grupper. Interventionsgruppen 

(IG) gör sin VFU enligt modellen med studentsal på Södersjukhuset AB, SÖS, Capio St. 

Görans samt Ersta sjukhus, totalt 14 avdelningar (4 studenter/avdelning). Kontrollgruppen 

(KG) gör sin VFU enligt traditionell handledningsmetod på Capio Sankt Görans Sjukhus, 12 

avdelningar, Karolinska universitetssjukhus Huddinge, 3 avdelningar, Karolinska 

universitetssjukhuset Solna, 3 avdelningar, samt även 1 avdelning på Ersta sjukhus och 1 på 

Södersjukhuset (1-2 studenter/avdelning). Samtliga studenter och handledare är informerade 

om studien och har givit sitt samtycke. Ansvarig lärare delade ut enkäten. Studenterna fick 

sedan lämna den besvarad till läraren eller i dennes fack på Ersta Sköndal högskola. Jag har 

fått tillgång till enkäterna från lärare på Ersta Sköndal högskola. 

Urval 

Enkäten delades ut till samtliga studenter i termin 3 (t3) och 4 (t4) i samband med avslutande 

av VFU vårterminen 2011, höstterminen 2011 samt vårterminen 2012. Utdelade och inkomna 

enkäter redovisas enligt tabellen nedan. Den ursprungliga planen var att 7 avdelningar på 

Södersjukhuset, Capio St. Görans och Ersta sjukhus skulle utgöra interventionsgruppen, och 

därför har en del enkäter räknats till ytterligare en grupp, nämligen övriga avdelningar, men i 

och med att ytterligare 7 avdelningar på Södersjukhuset och Capio St. Görans sjukhus har 

modellen med studentsal, har jag valt att inkludera enkäterna från dessa avdelningar i 

interventionsgruppen. På samma vis har jag valt att inkludera enkäter från avdelningar där 

man inte har studentsal i kontrollgruppen. Från den första terminen enkäten delades ut, finns 

17 enkäter som tillhör gruppen övriga avdelningar där det inte går att härleda vilken avdelning 

studenten har varit på och därför inte går att placera i IG eller KG. Jag har därför valt att inte 

ta med dessa 17 enkäter i min studie. 

Tabell 1 

 Utdelade 

t3 

Inkomna 

IG t3 

Inkomna 

KG t3 

Utdelade 

t4 

Inkomna 

IG t4 

Inkomna 

KG t4 

Inkomna 

Övriga t4 

VT 2011 59 10 6 58 23 5 17 

HT 2011 67 33 15 60 38 11  

VT 2012 68 36 16 69 33 21  

Totalt 194 79 37 187 94 37 17 

Tabellen visar utdelade respektive inkomna enkäter de tre terminerna studien pågick. 
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Totalt delades 381 enkäter ut och 264 besvarades. Det är fler besvarade enkäter inkomna från 

IG än KG. De inkomna enkäterna från IG är sammanlagt 173 stycken och från KG 

sammanlagt 74 stycken. 

Jag har valt att analysera de två områdena pedagogisk atmosfär på avdelningen och 

innebörden i relationen mellan handledare och student. Detta för att de svarar mot mitt syfte 

och mina frågeställningar. 

Etiska riktlinjer 

Forskning ställer krav på forskaren att ha en etisk medvetenhet. Beroende på om man har en 

kollektivistisk eller individualistisk människosyn kan olika former av undersökningsmetoder 

försvaras. Om man betraktar individerna som delar av ett kollektiv kan forskningen kan ge 

förståelse för ett fenomen som kan gagna kollektivet. Det är dock viktigt att respektera 

individens krav på personskydd och integritet. Det innebär att t.ex. att personer som ingår i en 

undersökning ska vara informerade om det och frivilligt samtycka till att delta. De ska även 

ha möjlighet att välja vilken information de vill lämna. Forskaren måste garantera diskretion, 

anonymitet, konfidentialitet och sekretess. När det gäller forskning med kvantitativ metod är 

det viktigt att komma ihåg att människor i allmänhet hyser stor tilltro till fakta som kan 

beskrivas med hjälp av siffror. Det innebär att vi kan feltolka våra resultat och finna samband 

där det egentligen inte finns några. Dessutom finns en problematik i förhållningsättet till 

undersökningsobjekten, då man inom kvantitativ forskning ska ha ett värdeneutralt och 

objektivt förhållande till undersökningsobjekten. En forskare är ju trots allt en individ med 

för-förståelse och fördomar, vilket präglar exempelvis begreppsanvändningen i 

undersökningen (Holme & Solvang, 1997, s. 153, 158, 316, 333).  

 

Studenterna informeras skriftligt om att deltagande i studien är frivilligt och att uppgifterna 

hanteras konfidentiellt. (Bilaga 1). 

Databearbetning 

Jag har matat in de besvarade enkäterna med hjälp av programmet Microsoft Excel. Därefter 

har jag använt statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (Statistical Product and Service 

Solutions) version 21,0 där jag har analyserat min insamlade data med deskriptiv statistik och 

på så sätt fått reda på svarsresultatens frekvens, medelvärde och median. Jag valde 

programmet IBM SPSS Statistics eftersom det är ett välanvänt program för statistisk analys 

inom samhällsvetenskap. Jag fick tillgång till programmet via Stockholms universitet. 

 

Kvantitativ information bearbetas genom statistik. Det finns två olika typer av statistik, den 

deskriptiva, där man i siffror beskriver det insamlade materialet och hypotesprövande statistik 

som används för att pröva statistiska hypoteser (Patel & Davidsson, 2011, s.111). Den grupp 

man vill undersöka kallas inom statistiken för population och egenskapen man vill mäta eller 

studera kallas variabel (Byström, 1990, s. 43). Det finns både kvantitativa och kvalitativa 

variabeltyper. Kvalitativa variabler delas in i nominal- och ordinalskalor. Nominalskalan 

kategoriserar värdena men utan ordning, exempelvis man och kvinna. Ordinalskalan innebär 

en rangordning av värdena, exempelvis attityder: instämmer helt, instämmer delvis, 

varken/eller etc. Den insamlade informationens fördelning beskrivs med hjälp av centralmått, 

såsom typvärde eller median. Typvärdet är det vanligast förekommande värdet, d.v.s. 

svarsalternativet med flest observationer. Medianen är mittvärdet med hälften av alla 

observationer över och hälften under det. Medianen är mindre känslig för enstaka avvikande 
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värden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 42-43, 49). Ett annat centralmått är 

medelvärdet, eller genomsnittet som räknas ut genom att lägga ihop alla enheters värden och 

dela med antalet enheter. Medelvärdet påverkas av extrema värden, d.v.s. om en enhet har ett 

extremt högt värde, höjs medelvärdet och om en enhet har ett extremt lågt värde, sänks 

medelvärdet (Holme & Solvang, 1997, s. 211-212).  

 

Jag har valt att beskriva mitt material med medelvärde och median eftersom variabeln är av 

typen ordinalskala. Typvärdet är ett mått som är okänsligt för materialet i stort och främst 

används för att beskriva nominaldata (Byström, 1990, s. 114). Medianen är lämplig för 

beskrivning av ordinaldata eftersom det delar upp materialet i lika stora delar på var sida om 

mittvärdet (Holme & Solvang, 1997, s. 211). I och med att medelvärdet påverkas av extrema 

värden (höga eller låga) är det bra att redovisa både medelvärde och median (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 60). 

 

Interventionsgruppens och kontrollgruppens svar jämförs med varandra för att på så sätt 

upptäcka skillnader och/eller likheter mellan gruppernas tillfredsställelse av lärandemiljön och 

handledningen. 

Resultat 

Resultatet presenteras i först i tabellform som tolkas och beskrivs i löpande text, därefter 

följer en sammanfattande jämförelse av resultatet. 
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Tabell 2 

 
N Medelvärde Median 

Indelning Indelning Indelning 

IG KG IG KG IG KG 

Lärandemiljö inom verksamhetsförlagd 

utbildning: 

Pedagogisk atmosfär på avdelningen 

Det var lätt att få kontakt med personalen 

 

 

 

         171 

 

 

 

74 

 

 

 

4,33 

 

 

 

3,99 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

Det kändes bra att gå till avdelningen vid varje 

utbildningspass 

169 74 4,30 4,11 5 4 

Det kändes bra att delta i diskussionerna under 

personalmötena 

157 68 3,66 3,60 4 4 

Det var en positiv atmosfär på avdelningen 171 73 4,24 4,22 4 4 

Personalen var i allmänhet intresserad av 

studenthandledning 

167 73 3,99 3,64 4 4 

Personalen lärde känna de studerande genom deras 

namn 

170 74 4,05 3,92 4 4 

Det var tillräckligt många meningsfulla 

lärandesituationer på avdelningen 

171 74 4,30 4,24 4 4 

Lärandesituationerna var multidimensionella 

(innefattade olika dimensioner och innebörder) 

170 73 4,16 4,08 4 4 

Avdelningen kan anses vara en god lärandemiljö 

Relationen mellan handledare och student: 

Innebörden i relationen mellan handledare och 

student 

169 73 4,49 4,21 5 4 

Min handledare visade en positiv inställning för 

studenthandledning 

171 72 4,51 4,31 5 5 

Jag ansåg att jag fick individuell handledning 170 73 4,19 4,34 4 5 

Jag fick kontinuerlig återkoppling från handledaren 
169 72 3,92 3,94 4 4 

Generellt sett är jag nöjd med handledningen jag fått 

på avdelningen 

169 73 4,34 4,25 5 5 

Relationen mellan mig och handledaren var jämlik 

och underlättade mitt lärande 

170 71 4,24 4,24 4 5 

Det var ömsesidig samverkan i relationen mellan mig 

och handledaren 

170 72 4,26 4,29 4 5 

Relationen mellan mig och handledaren byggde på 

respekt och ömsesidig förståelse för varandra 

170 73 4,34 4,37 5 5 

Relationen mellan mig och handledaren var 

karaktäriserad av tillit 

171 72 4,33 4,35 5 5 

Valid N (listwise) 148 62 
    

Tabellen visar antal personer som svarat på påståendena (n), medelvärden samt medianen för varje påstående. 
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Medelåldern var 28,18 år och populationen bestod av 28 män och 209 kvinnor. 10 personer 

hade inte angivit sitt kön och 12 personer hade inte angivit sitt födelseår. I IG sträckte sig 

antalet handledare mellan 2 och 13. 

Lärandemiljö inom verksamhetsförlagd utbildning 

Det var lätt att få kontakt med personalen 

Resultatet för det här påståendet skiljer sig tydligt mellan grupperna. IG upplever i större 

utsträckning att det är lätt att få kontakt med personalen än KG. 

Det kändes bra att gå till avdelningen vid varje utbildningspass 

Även här föreligger en viss skillnad mellan grupperna. IG känner större tillfredsställelse med 

att gå till avdelningen vid varje utbildningspass än vad KG gör. 

Det kändes bra att delta i diskussionerna under personalmötena 

Här är skillnaden mellan grupperna inte lika påtaglig. IG upplever dock i större utsträckning 

att det kändes bra att delta i diskussioner under personalmöten än KG. 

Det var en positiv atmosfär på avdelningen 

Båda grupperna anser i nästan lika stor utsträckning att det var en positiv atmosfär på 

avdelningen. 

Personalen var i allmänhet intresserad av studenthandledning 

Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan grupperna. IG upplever i större utsträckning än 

KG att personalen är intresserad av handledning. 

Personalen lärde känna de studerande genom deras namn 

Här föreligger en viss skillnad mellan grupperna. IG upplever i större utsträckning att 

personalen lär sig studenternas namn.  

Det var tillräckligt många meningsfulla lärandesituationer på avdelningen 

Här föreligger en mindre skillnad mellan IG och KG. IG upplever i större utsträckning än KG 

att antalet lärandesituationer är tillräckligt många. 

Lärandesituationerna var multidimensionella (innefattade olika dimensioner och 

innebörder) 

Även här är skillnaden mellan grupperna liten och det är IG som i större utsträckning anser att 

lärendesituationerna var multidimensionella. 

Avdelningen kan anses vara en god lärandemiljö 

Det föreligger en tydlig skillnad mellan grupperna. IG anser i större utsträckning att 

avdelningen är en god lärandemiljö. 

Relationen mellan handledare och student 

Min handledare visade en positiv inställning för studenthandledning 

Svarsresultatet skiljer sig tydligt mellan grupperna. IG anser i högre grad att handledaren 

visade en positiv inställning till handledning. 
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Jag ansåg att jag fick individuell handledning 

Här ses också en skillnad i resultatet. KG anser sig ha fått individuell handledning i större 

utsträckning. 

Jag fick kontinuerlig återkoppling från handledaren 

För det här påståendet föreligger nästan inga skillnader mellan grupperna. 

Generellt sett är jag nöjd med handledningen jag fått på avdelningen 

Det är en liten skillnad mellan grupperna. IG har en mer positiv syn på handledningen 

generellt sett. 

Relationen mellan mig och handledaren var jämlik och underlättade mitt lärande 

Här föreligger inga skillnader i resultatet mellan grupperna.  

Det var ömsesidig samverkan i relationen mellan mig och handledaren 

Båda grupperna anser i nästan lika stor utsträckning att samverkan mellan student och 

handledare var ömsesidig.  

Relationen mellan mig och handledaren byggde på respekt och ömsesidig förståelse för 

varandra 

Det är en liten skillnad i resultatet mellan grupperna. KG upplever i högre grad att relationen 

mellan handledare och student byggde på respekt och ömsesidig förståelse för varandra.  

Relationen mellan mig och handledaren var karaktäriserad av tillit 

Båda grupperna anser i nästan lika stor utsträckning att relationen var karaktäriserad av tillit. 

Sammanfattande jämförelse 

Inom det första området lärandemiljö inom verksamhetsförlagd utbildning med underrubriken 

pedagogisk atmosfär på avdelningen ligger medelvärdet mellan 3,60 och 4,49 och medianen 

mellan 4 och 5. Det innebär att en majoritet av studenterna har angivit 4 eller 5 på enkäten, 

d.v.s. håller med i viss mån eller håller med helt och fullt. IG har högre medelvärde på 

samtliga påståenden inom det här området, vilket innebär att de upplever större 

tillfredsställelse med lärandemiljön och den pedagogiska atmosfären på avdelningen. Man kan 

alltså se ett samband mellan tillfredsställelse med lärandemiljön och handledningsmodellen 

med peer learning och studentsal. Påståendet om deltagande på personalmöten har skattats 

lägre av båda grupperna och det är en större del deltagare från båda grupperna som inte har 

skattat det här påståendet jämfört med andra påståenden.  

Även inom det andra området, relationen mellan handledare och student, har studenterna 

skattat påståendena högt i båda grupperna. Påståendet ” Relationen mellan mig och 

handledaren var jämlik och underlättade mitt lärande” har fått samma medelvärde i båda 

grupperna, vilket indikerar att båda handledningsmodellerna ger lika tillfredsställelse i den här 

frågan. KG har lite högre medelvärden när det gäller övriga påståenden om relationen mellan 

handledare och student, men på de flesta påståenden är det inga större skillnader i 

tillfredsställelsen med handledningen beroende på handledningsmodell. Det är egentligen bara 

när det gäller den individuella handledningen som det föreligger en tydlig skillnad mellan 

grupperna. KG har i större utsträckning ansett sig få individuell handledning. Det föreligger 

alltså ett samband mellan upplevelsen av att få individuell handledning och den traditionella 

handledningsmodellen. IG har högre medelvärden avseende att handledaren visade en positiv 

inställning för handledning och hur de generellt sett var nöjda med handledningen. Det går 
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således att se samband mellan handledningsmodellen med peer learning och tillfredsställelse 

med handledarnas inställning till handledning och även tillfredsställelse med handledningen 

generellt. 

Resultatanalys  

Inom det sociokulturella perspektivet skapas motivation av en god lärandemiljö med 

situationer som uppmuntrar aktivt deltagande. Genom att känna sig accepterad och forma sin 

identitet, att känna att man är någon och även kan betyda något för andra ger motivation till 

lärande. Att vilja lära sig är starkt sammankopplat med känslan av meningsfullhet som i sig är 

en följd av synen på kunskap och lärande i de grupper man är delaktig i. Lärande är situerat 

och socialt, d.v.s. kunskap fås genom samarbete i en kontext. Kontext innebär här något som 

väver samman en social praktik till en helhet. Med ett sådant synsätt på lärande blir det viktigt 

att skapa autentiska aktiviteter i utbildningen (Dysthe, 2003, s. 38-42). Säljö (2000, s. 125) 

beskriver att kunskap inte är något individer har, utan något man använder som en resurs för 

att lösa problem och även att identifiera problem genom tidigare erfarenheter. Genom att 

använda PBL i den teoretiska utbildningen, kan situationer tagna från verkligheten analyseras 

och diskuteras vilket är ett sätt att skapa autentiska aktiviteter i utbildningen. Den 

verksamhetsförlagda utbildningen är ju i högsta grad situerad, då utbildningen i fem veckor är 

förlagd till vårdavdelningar. Det är på vårdavdelningar som studenterna efter fullföljd 

utbildning kommer att verka och på så vis är lärandet på vårdavdelningen en autentisk 

aktivitet. 

Känslan av meningsfullhet kan kopplas till tillfredställelse med lärandet. Lärande ska vara 

meningsskapande, vilket innebär att vi upplever världen och vårt engagemang som 

meningsfullt (Dysthe, 2003, s. 63). Att uppleva tillfredsställelse med lärandemiljön, d.v.s. att 

uppleva lärandemiljön som god, är att uppleva den som meningsfull. 

Enligt praxisteorin ska lärande förstås som socialt deltagande. Socialt deltagande som 

läroprocess har fyra utmärkande drag: mening, praxis, gemenskap och identitet. En 

praxisgemenskap innebär en social praktik där lärande sker. Det är gemensam verksamhet 

med gemensamma uppgifter och rutiner. Lärandet sker genom verksamhet och deltagarna går 

från att vara perifert deltagande i praxisgemenskapen som nybörjare till kärnmedlemmar. När 

vi lär oss omformas vår identitet, vilket bidrar till att kunskap inte reproduceras utan utvecklas 

(Dysthe, 2003, s. 63-65). Vårdavdelningen är den sociala praktiken där studenterna deltar. 

Under de fem veckor som VFU:n pågår, går de från att vara nybörjare till närmandet av 

kärnmedlemmar. Under VFU:n antar studenterna en identitet som blivande sjuksköterska. Det 

kan ske eftersom studenterna upplever tillhörighet till praxisgemenskapen. Att känna 

tillhörighet kan kopplas till känslan av att bli accepterad, vilket har med bemötandet från 

avdelningspersonalen att göra. Att det är lätt att få kontakt med personalen och att personalen 

lär känna de studerande genom deras namn är viktiga delar av bemötandet. Studenterna har 

skattat dessa påståenden högt, vilket antyder att de kände sig accepterade på 

vårdavdelningarna.  

Då både IG och KG har skattat sin tillfredställelse med både lärandemiljön och relationen 

med handledaren högt, indikerar det att de upplever en meningsfullhet med lärandet under 

VFU:n. Lärande är socialt, vilket innebär att samspelet mellan individerna spelar stor roll för 

vad som lärs och hur det lärs. Att kunna delta i olika grupper man tillhör är en del av lärandet 
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och likaså att bli en del av en kultur, inkulturation (Dysthe, 2003, s. 44). Studenterna i IG 

interagerar med varandra och i och med att de har olika tidigare erfarenheter och kunskaper 

som de använder som resurser, förmedlar de dessa till varandra och approprierar på så vis nya 

kunskaper, d.v.s. de tar över och tar till sig nya kunskaper. Interaktion mellan student och 

handledare och mellan student och avdelningspersonal förekommer i båda grupperna. Arbetet 

på en vårdavdelning är interprofessionellt, d.v.s. att man samarbetar med yrkesutövare från 

olika professioner, exempelvis undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

Genom att delta i avdelningsarbetet får studenterna en ökad förståelse för sjuksköterskeyrkets 

mångsidighet. Ett aktivt deltagande i det interprofessionella avdelningsarbetet ger kunskaper 

om de olika yrkesprofessionernas specialistkunskaper och hur man tillsammans arbetar mot 

samma mål för patienten. Det kan kopplas till studenternas tillfredsställelse med 

lärandesituationer på avdelningen. Ett samspel med alla personalkategorier ger upphov till 

lärandesituationer som är multidimensionella. 

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som beskriver hur den individuella 

kunskapsutvecklingen kan förstås inom det sociokulturella perspektivet. Utvecklingszonen är 

det avstånd mellan vad en individ kan klara av själv och vad den kan klara av med hjälp av en 

kamrat som kommit längre. Det innebär att man med handledning eller assistans kan lösa ett 

problem som man inte själv skulle ha klarat av att göra (Säljö, 2000, s. 120). Handledaren 

eller en studiekamrat kan hjälpa till att lösa ett problem genom att dela upp det i mindre, 

bekanta delar. Genom att bryta ned problemet och staka ut vägen får individen inte en 

instruktion i hur problemet ska lösas utan en förståelse för hur man kan avgränsa ett problem. 

När det handlar om fysiska redskap, kan man behöva handledning första gångerna. Så 

småningom kan man bemästra redskapet och använda det på ett kompetent sätt. Den mer 

kompetente, exempelvis handledare eller studiekamrat, lotsar den mindre kompetente med 

hjälp av verbala och icke-verbala uttryck, och på så vis lånar den mindre kompetente 

kompetensen från de mer kompetenta (Säljö, 2000, s. 121-123). Det handlar för den mer 

kompetente om att aktivt skapa kunskap med hjälp av problemlösning, vägleda, uppmuntra 

och återkoppla och för den mindre kompetente att internalisera, d.v.s. ta till sig och använda 

som resurs i framtida situationer. En effektiv handledning karaktäriseras av bl.a. personlig och 

situationsanpassad vägledning, snabb återkoppling och att försöka få den lärande att reflektera 

och komma med egna förslag, istället för att presentera svar och rätta fel (Dysthe, 2003, s. 

51). Upplevelsen av att få individuell handledning och kontinuerlig återkoppling samt även att 

handledaren visade positiv inställning till handledning kan kopplas till en effektiv 

handledning som beskrivs ovan. Att relationen mellan studenten och handledaren är baserad 

på jämlikhet och respekt sinsemellan är viktiga aspekter av samspelet. Studenterna i båda 

grupperna anger en tillfredsställande relation med handledaren.  

Lärandemiljö beskriven enligt påståendena i CLES handlar till stor del om kommunikation. 

Omvärlden medieras för oss genom ord och förklaringar och gör den på så vis meningsfull. 

Kommunikation gör att vi kan interagera med andra människor i olika aktiviteter då vi kan 

förklara och beskriva världen på ett funktionellt sätt. Genom språket kan vi även dela 

erfarenheter med varandra. Det gör vi genom att fråga varandra och utbyta kunskaper och 

färdigheter (Säljö, 2000, s. 34, 82). Språket används för att uttrycka sin förståelse i ord, dela 

den med andra och få reaktioner. Att diskutera med andra vad man förstår och inte förstår är 

grundläggande för lärandet (Dysthe, 2003, s. 51). Handledning är en kommunikativ 

verksamhet. Handledaren och studenterna kommunicerar hela tiden med varandra. 

Studenterna kommunicerar även sinsemellan. Genom kommunikationen blir studenten 

delaktig i kunskaper och färdigheter. Språket används exempelvis när man ska förklara hur 

olika praktiska redskap fungerar och används. Sjuksköterskeyrket innefattar många sådana 

redskap. Det kan vara olika medicintekniska redskap eller redskap för omvårdnadsarbete, 
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diagnosticering eller mätning. Man använder olika termer och begrepp som beskriver objekt, 

händelser och personer som lämpar sig inom olika sociala praktiker och som är viktiga för 

kunskapsbildningen (Säljö, 2000, s. 94). Inom vården använder man ett medicinskt språk, som 

man måste behärska som sjuksköterska. Det kan skilja sig från den teoretiska utbildningen 

och under VFU:n kan olika termer förstås och kopplas till erfarenheter studenterna gör.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av enkät som metod gjordes för att kartlägga hur nöjda studenterna är med sin VFU i de 

två handledningsmodellerna. En enkät med fasta svarsalternativ ger ingen djupare förståelse 

för hur deltagarna tänker och känner, utan för det krävs en enkät med öppna frågor eller 

kvalitativa metoder, såsom intervjuer. I den stora interventionsstudien som genomförs på 

Ersta Sköndal högskola om peer learning och studentsalar, vilken denna studie är en del av, 

består det insamlade materialet av flera olika typer av data, såsom studentenkäter, 

handledarenkäter, loggböcker och fokusgruppsintervjuer med både studenter och handledare. 

Det materialet kommer antagligen att fördjupa förståelsen av resultatet i den här studien. För 

att få en heltäckande förståelse för hur peer learning och studentsalar fungerar som 

lärandemodell måste flera studier med olika ansatser genomföras.  

Tanken med studien var att göra en totalundersökning, d.v.s. att samtliga studenter i termin 3 

och 4 skulle besvara enkäten, men av de 381 utdelade enkäterna valde 117 studenter att inte 

besvara den. Det innebär att 30 procent av studenterna inte är representerade i den här studien 

vilket kan påverka resultatet.  

Jag valde att inte ta med de 17 enkäter där det inte fanns information om på vilken avdelning 

studenten gjort VFU. Anledningen till att avdelningen inte var angiven var att dessa data var 

insamlade som en validering av CLES i större skala i Sverige till en annan studie. 

Avdelningen skulle då inte anges, vilket fick konsekvenser för den här studien i och med att 

de inte kunde användas och därför kan resultatet ha påverkats av det. 

Kontrollgruppen består av färre deltagare än interventionsgruppen, vilket möjligen kan 

påverka resultatet. En anledning till att KG har färre deltagare är att de faktiskt var färre än IG 

i och med att i IG var fyra studenter på en avdelning samtidigt, medan det i KG var en till två 

studenter per avdelning. 

Deltagarna har av en eller annan anledning valt att inte svara på alla påståenden, men 

bortfallet verkar inte vara systematiskt, d.v.s. att det är ett visst påstående som samtliga 

deltagare lämnat blankt. Bortfallet är på de flesta påståenden inte så stort att det borde påverka 

resultatet. Flera studenter har lämnat blankt på påståendet om att delta i personalmöten. Det 

kan bero på att studenterna inte deltagit i personalmöten. 

Resultatdiskussion 

Då båda grupperna i hög grad är tillfredsställda med både lärandemiljön och handledningen, 

visar det på att den verksamhetsförlagda utbildningen är meningsfull för studenterna. Att IG 

är mer tillfredsställd med lärandemiljön kan bero på att de upplever en ökad trygghet på 
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vårdavdelningen genom att vara i ett par, som Secomb (2007) beskriver. Även Christiansen 

och Bell (2009) och Roberts (2008) beskriver att studenter upplever trygghet med att ha en 

medstudent på avdelningen. Att studenterna känner sig tryggare i par kan förklara varför de 

upplever att det är lätt att få kontakt med personalen och att det känns bra att gå till 

avdelningen, vilket de högre medelvärdena indikerar.  

Secomb (2007) menar ju även att lärotillfällena blir bättre genom peer learning då den 

kommunikativa förmågan förbättras, likväl som förmågan till samarbete. Studentsalen leder 

till en förbättrad kontinuitet när det gäller patienterna eftersom studenterna har samma sal hela 

VFU:n. En ökad kontinuitet leder enligt Hellström-Hyson, Mårtensson och Kristofferzon 

(2012) till ökad förståelse för patienternas situation och bra träning i problemlösning. Holst 

och Hörberg (2012) menar att delande av erfarenheter och utförande av omvårdnadsaktiviteter 

skapar en lärandeprocess. IG anser att det i hög grad var tillräckligt många lärandesituationer 

på avdelningen och att de var multidimensionella. Kanske upplever de detta genom att de med 

hjälp av ett problemorienterat arbetssätt kan arbeta tillsammans i paret för att klara av 

arbetsuppgifterna. Genom att hjälpa och stödja varandra tar de över och till sig kunskaper från 

varandra och kan på så sätt utvecklas. I Hellström-Hysons, Mårtenssons och Kristofferzons 

(2012) studie berättar studenterna om sitt samarbete med varandra på studentavdelningen, där 

de diskuterade problem sinsemellan innan de kontaktade en handledare. Det kan förstås som 

exempel på hur den proximala utvecklingszonen fungerar inom peer learning.  

Studenterna i IG har haft möjlighet att reflektera tillsammans, vilket är en förutsättning för 

lärande. Detta kan förklara varför IG upplever större tillfredsställelse med lärandemiljön än 

KG. Hellström-Hysons, Mårtenssons och Kristofferzons (2012) studie visar att studenterna 

reflekterade, diskuterade problem och delgav varandra erfarenheter. Carlsson (2010) beskriver 

att tid måste avsättas för reflektion för att den ska bli av. Studenterna i KG har haft möjlighet 

att reflektera med sin handledare, men om detta görs framgår inte i enkäten. Carlssons (2010) 

studie visar på att reflektion åsidosätts vid traditionell handledning p.g.a. tidsbrist. Det är inte 

säkert att handledarna i IG heller reflekterar med studenterna, men då kan studenterna 

reflektera med varandra. På en avdelning där studenten är själv, blir det kanske ingen 

reflektion alls. Reflektionen är ett sätt att bearbeta känslor men även ett sätt att utvärdera nya 

kunskaper och som Holst och Hörberg (2012) beskriver, överbrygga gapet mellan teori och 

praktik. Om studenten inte får tillfälle att reflektera kring känslor eller diskutera händelser, 

kan det innebära att förståelsen för utförda aktiviteter uteblir och på så vis en sämre kvalitet 

på lärandet. 

Carlssons (2010) studie visar att relationen mellan handledare och student måste bygga på 

tillit för en trygg lärandemiljö. Studenterna i KG upplever större tillfredsställelse med 

handledningen och fler anser sig ha fått individuell handledning än i IG. Ett intressant resultat 

är att det är IG som uppfattar att handledaren visade en positiv inställning för handledning, 

trots att KG anser sig ha fått individuell handledning i större utsträckning. Innebär det att de 

fick individuell handledning av en oinspirerad handledare? Kan det vara så att handledarna i 

den traditionella handledningsmodellen inte handledde på det sätt som Dysthe (2003, s. 51) 

beskriver som effektiv handledning, att studenten får reflektera och komma med egna förslag, 

istället för att ge svaren själv? Chekol (2003) beskriver att studenterna upplever att det är 

genom handledningen man blir till. I Ehrenbergs och Häggbloms (2007) studie uppger 

studenterna att de uppskattade att ha en personlig handledare som lät dem ta ökat ansvar under 

VFU:n. Studenterna med traditionell handledning är överlag något mer nöjda med 

handledningen än IG. Relationen till en handledare blir troligtvis mer intim än om man har 

flera handledare. Chekol (2003) menar att studenten är i beroendeställning eftersom 

handledaren har makten och ska bedöma studenten. Kanske kan det vara ett skäl till att IG i 

högre grad upplever sig vara nöjda med handledningen generellt och att de uppfattade att 
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handledaren hade en positiv inställning till studenthandledning. När man har olika handledare 

är personkemin inte lika avgörande och genom att ha flera handledare kan man få se olika sätt 

att arbeta på. Majoriteten i båda grupperna har ansett att handledningen var jämlik och att det 

underlättade lärandet, vilket kan indikera att de inte upplevde sig vara i en beroendeställning. 

I IG har två studenter en handledare, vilket kan vara skälet till att de inte upplever sig få 

individuell handledning i samma utsträckning som KG. Både Secomb (2007) och Holst och 

Hörberg (2012) visar på att det kan förekomma konkurrens inom paret. Det finns en risk att 

handledaren jämför studenterna med varandra och även om så inte är fallet kan studenterna 

tro att det är så. Studenterna behöver känna att de har en handledare att vända sig till. I IG 

kanske studenterna upplever sig åsidosatta i och med att de delar på en handledare. Jag tänker 

dock att det är en uppfattning som med tiden kan komma att förändras om handledning i par 

blir vanligare i VFU. Traditionell handledning har förekommit länge i 

sjuksköterskeutbildningen och det tar tid att ändra på rådande synsätt. Dock är det ju av 

yttersta vikt att handledare är medvetna om och uppmärksammar rivalitet mellan studenter 

och även sitt eget sätt att bedöma studenternas prestation så att de inte jämförs med varandra. 

Det har inte funnits någon bestämd struktur för hur avdelningen ska lägga upp arbetet med 

studentsal rent praktiskt, utan avdelningarna har anpassat modellen efter verksamheten. På 

vissa avdelningar har handledaren endast hand om studentsalen och de två studenterna medan 

man på andra avdelningar har både studentsalen och andra salar med patienter som 

studenterna inte är delaktiga i. Detta kan förstås ha betydelse för hur väl det fungerar att ha 

studentsal på avdelningen och även för studenternas upplevelse av sin VFU-placering. Antalet 

handledare varierade från två till tretton. Att ha för många handledare kan inverka negativt på 

studentens upplevelse av VFU, eftersom ansvarsfördelningen kan bli oklar, vilket beskrevs i 

bakgrunden (Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010). Det kan vara ansträngande för 

studenten att skapa en relation med många olika handledare och samspelet mellan studenten 

och handledaren kan försvåras. Från handledarens sida kan det kännas oengagerande att 

handleda studenter endast vid enstaka arbetspass, då de inte får följa studenterna under VFU:n 

och ha möjlighet att sätta sig in i vad studenterna har för inlärningsbehov och 

inlärningsmetoder. 

I och med att det behövs fler VFU-platser, då sjuksköterskestudenterna antagligen kommer att 

öka i antal, måste nya handledningsmodeller utvecklas. Modellen med peer learning och 

studentsalar är en. Det är dock viktigt att den verksamhetsförlagda utbildningen inte blir av en 

sämre kvalitet p.g.a. resursproblem. Även om studenterna i IG har angett en tillfredsställande 

lärandemiljö och tillfredsställelse med handledningen, ska man ha i åtanke att de är mindre 

nöjda med handledningen än KG. Det finns alltså en utvecklingspotential vad gäller 

handledningen i den här modellen. Det skulle vara intressant att ta reda på hur handledarna 

upplever den nya modellen. Känner de att de har tid att ge individuell handledning när de 

handleder två studenter samtidigt? Innebär modellen en ökad belastning på avdelningen eller 

underlättar den handledningen? Det skulle kunna vara utgångspunkter för vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Källförteckning 

Boud, David, Cohen, Ruth & Sampson, Jane (1999). Peer learning and assessment. 

Assessment and Evaluation in Higher Education, 24, 4, s. 413-426. 

 

Byström, Jan (1990). Grundkurs i statistik. 5., omarb. uppl. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Cambridge Dictionary (2011). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/peer_2 [2012-11-21]. 

 

Carlson, Elisabeth (2010). Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för 

sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie. 

Diss. Malmö : Malmö högskola, 2010.  

 

Chekol, Ing-Marie (2003). Handledning som undervisningsform i sjuksköterskeprogrammets 

praktik: en beskrivning av variation i innebörd. Diss. Lund : Univ., 2003. 

 

Christiansen, Angela & Bell, Amelia (2009). Peer learning partnerships: exploring the 

experience of pre-registration nursing students. Journal of Clinical Nursing, 19, s. 803–810. 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola (2010). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dysthe, Olga (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Egidius, Henry (1999). PBL och casemetodik. Hur man gör och varför. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ehrenberg, Anna C., & Häggblom, Marianne (2007). Problem-based learning in clinical 

nursing education: Integrating theory and practice. Nurse Education in Practice, 7, s. 67–74. 

 

Engqvist, Anders, Kalén, Susanne & Lindgren Jan Åke (2012). Skrivelse till 

utbildningsdepartementet angående regeringens planerade utökning av 

sjuksköterskeutbildningen från och med 2013. Dnr. LS 1112-1728, KI 21/2012-100. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.sll.se/Handlingar/Forskningsberedningen/2012-01-

19/Punkt%209%20Skrivelse%20ang%20regeringens%20planerade%20ut%C3%B6kning%20

av%20sjuksk%C3%B6terskeutbildningen%20fr%C3%A5n%20och%20med%202013.pdf 

 [2012-11-21]. 

 

Erlöv, Iris & Petersson, Kerstin (1998). Från kall till akademi: ideologiska faser i 

sjuksköterskeutbildningen under 1900-talet. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 



23 

 

Ersta Sköndal högskola, Karolinska Institutet, Röda Korsets högskola, Sophiahemmet 

högskola och Stockholms läns landsting. (2011). Lärandemodell för verksamhetsförlagd 

utbildning inom sjuksköterskeprogrammet. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.sll.se/upload/Personalstrategiska/SLL%20L%C3%A4randemodell210x259mm.pd

f [2012-11-21]. 

 

Furåker, Carina (2001). Styrning och visioner: sjuksköterskeutbildning i förändring. Diss. 

Göteborg : Univ., 2001. 

 

Hartman, Jan (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2., [utök. 

och kompletterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hellström-Hyson, Eva, Mårtensson, Gunilla & Kristofferzon, Marja-Leena (2012). To take 

responsibility or to be an onlooker: Nursing students' experiences of two models of 

supervision. Nurse Education Today. 32:1, s. 105-110. 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Holmdahl, Barbro (1994). Sjuksköterskans historia: från siukwakterska till 

omvårdnadsdoktor. 1. uppl. Stockholm: Liber utbildning. 

 

Holst, Hanna & Hörberg, Ulrica (2012). Students ’ learning in an encounter with patients – 

supervised in pairs of students. Reflective Practice. 13:5, s. 693-708. 

 

Jones, Marcia (2008). Developing Clinically Savvy Nursing Students: An Evaluation of 

Problem-Based Learning in an Associate Degree Program. Nursing Education Perspectives, 

sep./okt. 2008, 29 (5), 278-283. 

 

Mogensen, Ester, Thorell-Ekstrand, Ingrid & Löfmark, Anna (2010). Klinisk utbildning i 

högskolan: perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pilhammar, Ewa (2012). Sjuksköterskan som handledare. I Pilhammar, Ewa (red.) Pedagogik 

inom vård och handledning. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Roberts, Deborah (2008). Learning in clinical practice: the importance of peers. Nursing 

Standard, 23, 12, s. 35-41. 

 

Saarikoski, Mikko, Isoaho, Hannu, Warne, Tony & Leino-Kilpi, Helena (2007). The nurse 

teacher in clinical practice: Developing the new sub-dimension to the clinical learning 

environment and supervision (CLES) scale. International Journal of Nursing Studies, 45 

(2008) 1233–1237. 

 

Secomb, Jacinta (2007). A systematic review of peer teaching and learning in clinical 

education. Journal of Clinical Nursing, 2008 Mar;17(6):703-16. 

 



24 

 

Staun, Margaretha, Bergström, Berit & Wadensten, Barbro (2010). Evaluation of a PBL 

strategy in clinical supervision of nursing students: Patient-centred training in student-

dedicated treatment rooms. Nurse Education Today. 30:7, s. 631-637. 

 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

 

Säljö, Roger (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 2. uppl. Stockholm: 

Norstedts. 

 

Tveiten, Sidsel (2010). Yrkesmässig handledning - mer än ord. 3., [uppdaterade och rev.] 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Bilaga 1: Brev till deltagare i 

studien 

 

Till studenter på Ersta Sköndal Högskola som genomför 

verksamhetsförlagd utbildning på somatisk vårdavdelning under år 2011 

 
 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie som pågår under år 2011 och som syftar till att undersöka 

studenternas uppfattning om handledning och lärandemiljön under den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU). 

 

Du ombeds vänligen att besvara denna enkät. Lägg den ifyllda enkäten i medföljande kuvert och ge till 

kontaktansvarig lärare eller lämna den i skolans postfack och märk kuvert med Marléne Lindblad    

 

Din medverkan är frivillig och dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer 

att presenteras på ett sådant sätt att inga enskilda studenter kommer att kunna identifieras. 

 

 

Önskar Du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss: 

 

 

Samordnare för projektet: 

Marléne Lindblad Adjunkt Ersta Sköndal Högskola 

marlene.lindblad@esh.se 

 

Projektansvariga: 

Mirjam Ekstedt, lektor, Ersta Sköndal Högskola 

mirjam.ekstedt@esh.se 

 

Anna Löfmark, lektor, Ersta Sköndal Högskola 

anna.lofmark@esh.se 
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Bilaga 2: CLES + T 

Copyright (C) 2002 Saarikoski, 2008 Saarikoski & Leino-Kilpi  
 (1/3)  

ENKÄTEN LÄRANDEMILJÖ INOM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 
HANDLEDNING OCH KLINISK LÄRARE (CLES+T)  
(Saarikoski & Leino-Kilpi 2008)  
 
Följande påståenden omfattar tre huvudområden lärandemiljö, handledning och klinisk lärares roll, var 
och en med egna delområden.  
 

Utvärderingsskala: 
För varje påstående, besvara genom att sätta en ring runt den siffra som bäst överensstämmer med 
din egen åsikt.  

 
1 = Håller definitivt inte med  
2 = Håller inte helt med  
3 = Varken/eller 
4 = Håller med i viss mån  
5 = Håller med helt och fullt 
 

Lärandemiljö inom verksamhetsförlagd utbildning  
  
Pedagogisk atmosfär på avdelningen:  
1. Det var lätt att få kontakt med personalen   1 2 3 4 5  
2. Det kändes bra att gå till avdelningen vid varje utbildningspass  1 2 3 4 5  
3. Det kändes bra att delta i diskussionerna under personalmötena  1 2 3 4 5  
4. Det var en positiv atmosfär på avdelningen   1 2 3 4 5  
5. Personalen var i allmänhet intresserad av studenthandledning  1 2 3 4 5  
6. Personalen lärde känna de studerande genom deras namn  1 2 3 4 5  
7. Det var tillräckligt många meningsfulla lärandesituationer  1 2 3 4 5  
på avdelningen  
8. Lärandesituationerna var multidimensionella (innefattade olika  1 2 3 4 5  
dimensioner och innebörder)  
9. Avdelningen kan anses vara en god lärandemiljö   1 2 3 4 5  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------  
Ledarstil för avdelningschef:  
10. Avdelningschefen för avdelningen ansåg att personalen var en  1 2 3 4 5  
mycket viktig resurs i vårdarbetet  
11. Avdelningschefen var en i teamet    1 2 3 4 5  
12. Feedback/återkoppling från avdelningschef uppfattades  1 2 3 4 5  
som en lärandesituation  
13. Individuella insatser från varje anställd uppskattades på  1 2 3 4 5  
avdelningen  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Omvårdnad på avdelningen:  

14. Avdelningens omvårdnadsfilosofi/förhållningssätt var   1 2 3 4 5  
tydligt beskriven  
15. Patienterna fick individuell omvårdnad    1 2 3 4 5  
16. Det fanns inga problem med informationsflödet   1 2 3 4 5  
gällande patienternas vård  
17. Omvårdnadsdokumentationen var tydlig (t ex. individuell vårdplan  1 2 3 4 5  
och dagliga anteckningar om omvårdnad)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Copyright (C) 2002 Saarikoski, 2008 Saarikoski & Leino-Kilpi  
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(2/3)  

Relationen mellan handledare och student  
I den här enkäten hänvisar begreppet handledare till den person som vägleder, stödjer och bedömer 
studenten samt är ansvarig för måluppfyllelse inom verksamhetsförlagd utbildning. Handledning kan 
ske genom individuell handledning eller som grupphandledning.  

 
Utvärderingsskala: 
För varje påstående, besvara genom att sätta en ring runt den siffra som bäst överensstämmer med 
din egen åsikt.  
 
1 = håller definitivt inte med 
2 = håller inte helt med  
3 = varken/eller  
4 = håller med i viss mån  
5 = håller med helt och fullt  
 
Innebörden i relationen mellan handledare och student: 
18. Min handledare visade en positiv inställning för studenthandledning  1 2 3 4 5  
19. Jag ansåg att jag fick individuell handledning   1 2 3 4 5  
20. Jag fick kontinuerlig återkoppling från handledaren   1 2 3 4 5  
21. Generellt sett är jag nöjd med handledningen jag fått på avdelningen  1 2 3 4 5  
22. Relationen mellan mig och handledaren var jämlik och underlättade  1 2 3 4 5  
mitt lärande  
23. Det var ömsesidig samverkan i relationen mellan mig och  1 2 3 4 5  
handledaren  
24. Relationen mellan mig och handledaren byggde på respekt och  1 2 3 4 5  
ömsesidig förståelse för varandra  
25. Relationen mellan mig och handledaren var karaktäriserad av tillit  1 2 3 4 5  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Den kliniska lärarens roll (anställd vid lärosätet)  
 
Utvärderingsskala:  
För varje påstående, besvara genom att sätta en ring runt den siffra som bäst överensstämmer med 
din egen åsikt.  
 
1 = håller definitivt inte med 
2 = håller inte helt med  
3 = varken/eller  
4 = håller med i viss mån  
5 = håller med helt och fullt  
 
Klinisk lärare med ansvar för att integrera teori med verksamhetsförlagd utbildning:  
26. Enligt min uppfattning kunde den kliniska läraren integrera teoretiska  1 2 3 4 5  
kunskaper med praktiskt omvårdnadsarbete på avdelningen  
27. Den kliniska läraren kunde tydliggöra/konkretisera lärandemålen för  1 2 3 4 5  
den verksamhetsförlagda utbildningen under denna utbildningsperiod  
28. Den kliniska läraren hjälpte mig att minska gapet mellan  1 2 3 4 5  
teoretisk kunskap och praktisk kunskap  
Samarbete mellan klinisk lärare och avdelningen:  
29. Den kliniska läraren var som en av personalen på avdelningen  1 2 3 4 5  
30. Den kliniska läraren hade förmågan att överföra sin pedagogiska  1 2 3 4 5  
kunskap till personalen på avdelningen  
31. Den kliniska läraren och personalen på avdelningen samarbetade  1 2 3 4 5  
för att stödja mitt lärande  
Copyright (C) 2002 Saarikoski, 2008 Saarikoski & Leino-Kilpi  
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Relationen mellan student, handledare och klinisk lärare:  
32. De gemensamma mötena mellan mig, handledare och   1 2 3 4 5  
klinisk lärare kändes positiva  
33. På våra gemensamma möten kändes det som vi var kollegor  1 2 3 4 5  
34. Fokus på de gemensamma mötena var i linje med mitt lärandebehov  1 2 3 4 5  
_________________________________________________________________________________ 
Tack för din tid och hjälp!  
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Svensk översättning av CLES+T  
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