
  SJUKSKÖTERSKOR SOM HANDLEDARE

- en grupp sjuksköterskors reflektioner kring sin funktion
                     som kliniska handledare

   Författare: Anders Kauffeldt
   Handledare: Jan-Erik Perneman

Pedagogik 61-80 poäng

Institutionen för individ och samhälle

Mars 2003



Arbetets titel: Sjuksköterskor som handledare - en grupp sjuksköterskors
reflektioner kring sin funktion som kliniska handledare

Nurses as supervisors - a group registered nurses´ reflections
on their role as clinical supervisors

Författare Anders Kauffeldt

Handledare Jan-Erik Perneman

Institution Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Institution för individ
och samhälle

Arbetets art Enskilt arbete i pedagogik, fördjupningsnivå 2

Antal sidor 54

Kurs Pedagogik 61-80p

Datum 2003.03.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nursing education in Sweden is an issue for both the university and the clinical field.
During the clinical practice, the students are supervised by professional registered
nurses in co-operation with the teaching staff at the university. The integration of the
two perspectives is a difficult task in education. Clinical supervision is often described
as an apprenticeship rather than an academic education. This demands awareness of
different forms of knowledge: scientific knowledge, practical skills and practical
wisdom and the importance of reflection on action. It also focuses the need of support
for clinical supervisors in forms of education and structured models for their
supervising. The aim of this qualitative study was to describe registered nurses´ view of
their role as clinical supervisors. Nineteen clinical supervisors answered a questionnaire
(SWOT-analysis) where they described strength, weakness, opportunities and threats in
relation to their role as clinical supervisors for nursing-students. The findings showed a
picture of clinical supervisors confident in their role as nurses. They described their task
as supervisor as stimulating and a way for developing their vocational skills and
knowledge. However many of them experienced their role as unstructured because of
lack of knowledge in education. A major problem was getting the time for reflection on
action together with the students during the clinical periods. The findings were also
used in a parallel educational project which focused the role of the clinical supervisor.
The findings are discussed according to self-reflection, the learning-process in work-
integrated learning, different levels of knowledge and situated learning.

Nyckelord:  Kunskapsformer,  omvårdnad, situerat lärande, sjuksköterskestudenter,
SWOT-analys.
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INLEDNING

Klinisk handledning och arbetsintegrerat lärande

Inom Högskolan Trollhättan – Uddevalla (HTU) är arbetsintegrerat lärande ett

profilområde inom ramen för skolans FoU- verksamhet. Arbetsintegrerat lärande är

inriktat på att fördjupa och utveckla kunskaper om lärprocesser inom de

verksamhetsområden som utgör studenternas framtida yrkesfält (HTU, 2001a).

Detta ska ses i perspektiv av att det vardagliga och kontinuerliga lärandet som sker ute i

arbetslivet alltmer kommit i centrum på senare år. Det handlar om ett annat lärande än

det som sker i traditionell utbildningsmiljö och som av tradition fokuserats i den

pedagogiska diskussionen. Behovet av nytt kunnande idag är omfattande och kraven på

flexibilitet är tydligt uttalade i informationssamhället. Man talar om det livslånga

lärandet. Larsson (1996) gör det genom att diskutera hur organiserad utbildning

samspelar med vardagen. Gustavsson (1996) beskriver ett integrativt perspektiv på

livslångt lärande:

”Det viktigaste konsekvensen av et sådant synsätt är förmågan  till

distansering, att kunna gå utöver  sina tolkningshorisonter, det

näraliggande och bekanta  , de livsformer som förefaller självklara. Det

betyder att människan inte enbart är knuten till sitt eget språkliga och

kulturella sammanhang. Lärprocesserna börjar där, men de kan inte sluta

där. De går ut i mötet med det obekanta och främmande, och införlivar det

sedan i en ny tolkning av världen. Sett så är lärandet livslångt och utan

slut” (a.a. sid 69-70)

Kopplingen mellan verksamhet och högskola finns också angiven i  högskolelagen (SFS

1992:1434, ändring 1996:1392) som anger att högskolan har tre huvuduppgifter:

utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Den sistnämnda

uppgiften benämns ibland ”den tredje uppgiften”.
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Sjuksköterskeutbildning har lång tradition av att varva teoretiska och praktiska inslag i

undervisningen. Under de praktiska avsnitten möter studenterna i allmänhet

yrkesverksamma sjuksköterskor som också fungerar som handledare för studenterna

under dessa avsnitt i utbildningen. För de yrkesverksamma sjuksköterskor som fungerar

som kliniska handledare finns på de flesta högskolor möjligheter att förkovra sig inom

detta fält. I Västra Götalandsregionen finns handledarutbildningar omfattande 5 poäng

på  alla fyra högskolorna i regionen, Borås, Göteborg, Skövde, Trollhättan-Uddevalla

(Institutionen för omvårdnad i Vänersborg).

Med arbetsintegrerat lärande avses i detta arbete lärprocesser där verksamhetsförlagda

studier integreras med teoretiska perspektiv och där lärprocessen karakteriseras av ett

erfarenhetsbaserat och reflekterande förhållningssätt till de verksamhetsområden och

arbetsuppgifter som utgör studenternas framtida yrkesfält (HTU, 2003)

Denna D-uppsats i pedagogik, handlar om arbetsintegrerade lärprocesser kopplade till

yrkesverksamma sjuksköterskors funktion som kliniska handledare för

sjuksköterskestudenter. Den empiriska delen i uppsatsen, en analys av en gruppenkät

som fokuserade sjuksköterskors reflektioner kring sin funktion som handledare,

används, under hösten 2002 och våren 2003, i ett pågående utvecklingsprojekt i

samverkan mellan Norra Älvsborgs Länssjukhus, Uddevalla sjukhus och Institutionen

för omvårdnad på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Det benämns Kliniska

handledning av studenter (KHAS) och startade i april 2002 och beräknas vara klart i

december 2003. Projektet beskrivs närmare i bakgrundsavsnittet i denna uppsats.

Genom  detta kan föreliggande uppsats också ses som ett led i en pedagogisk process

som utgörs av KHAS-projektet.  Detta kommer att dokumenteras i en rapport som

beräknas vara klar i december 2003.

I arbetet beskrivs ibland de kliniska handledarna som deltog i enkätundersökningen i

femininum då den absoluta majoriteten var kvinnor.
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Författarens bakgrund

Författarens yrkesmässiga bakgrund består i trettio års erfarenhet av psykiatriskt

vårdarbete som skötare, psykiatrisjuksköterska, högskolelärare och handledare. En del i

min uppgift som Universitetsadjunkt på HTU, Institutionen för omvårdnad är att vara

kursansvarig för den handledarutbildning som beskrivs i detta arbete. Jag ingår också i

projektledningen för KHAS-projektet som berörts inledningsvis. Jag har i tidigare

uppsatsarbeten i fokuserat psykiatrisjuksköterskors arbete som grupphandledare för

psykiatrisk vårdpersonal Kauffeldt (1994) och psykiatrisk vårdpersonals upplevelser av

yrkesmässig handledning Kauffeldt (1996).

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med detta arbete var att beskriva hur en grupp kliniskt verksamma handledare

som genomgick handledarutbildning uppfattade sin funktion som handledare. Avsikten

var också att använda dessa beskrivningar som undervisnings- och diskussionsunderlag

i ett aktionsforskningsinriktat kliniskt samverkansprojekt med Norra Älvsborgs

Länssjukhus, Uddevalla sjukhus och Högskolan i Trollhättan- Uddevalla som

deltagande parter.

Fyra frågeställningar var centrala i studien:

1. Hur beskriver kliniska handledare sina starka sidor som handledare?

2. Hur beskriver kliniska handledare sina mindre utvecklade sidor som handledare?

3. Vilka möjligheter uppfattar kliniska handledare i arbetet som handledare?

4. Vilka hinder uppfattar kliniska handledare i arbetet som handledare?
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BAKGRUND

Arbetets bakgrundsdel är uppdelade i fyra avsnitt. Det första avhandlar klinisk

handledning av sjuksköterskestudenter ur ett mer generellt perspektiv. Här görs ett

försök att beskriva klinisk handledning och handledarrollen som är centrala i arbetet.

Avsnitt två beskriver innehållet i en handledarmodell som utarbetats i Västra

Götalandsregionen och en för Regionen gemensam handledarutbildning. I avsnitt tre

beskrivs ett utvecklingsprojekt KHAS-projektet som har en direkt koppling till denna

uppsats. Det sista avsnittet i bakgrunden består av en mer teoretisk pedagogisk

förankring av fenomenet klinisk handledning. Här beskrivs klinisk handledning i

förhållande till olika kunskapsformer, yrkessocialisation och reflektion.

Del 1.  Klinisk handledning av sjuksköterskestudenter

Sjuksköterskeutbildning och högskolemässighet

Sjuksköterskeutbildningen har i Sverige varit högskoleutbildning i drygt tjugo år och

har under senare tid fått en allt tydligare akademisk prägel. Utfärdande av

kandidatexamen efter genomgången treårig grundutbildning kan ses som en yttre

markering av denna förändring. Inom högskolan betonas kravet på vetenskaplig

förankring och högskolemässighet. Med begreppet vetenskaplighet menas i allmänhet

en verksamhet som utmärks av systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap

inom ett visst område. Högskolelagen (SFS 1992:1434) föreskriver i sina allmänna mål

för grundläggande högskoleutbildning att utbildningen ska leda till att studenten inom

det kunskapsfält som utbildningen sker ska utveckla:

- kunskaper och färdigheter

- förmåga till självständig och kritisk bedömning



5

- förmåga att självständigt lösa problem

- förmåga att följa kunskapsutvecklingen

- förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå

Sjuksköterskeexamen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng.

Utöver de allmänna målen i högskolelagen anges i högskoleförordningen vad studenten

skall uppfylla för att erhålla sjuksköterskeexamen:

� förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt

kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård,

� tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad,

� utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med

beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan,

utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående,

� förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors och

mäns hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande

arbete,

� tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av

betydelse för hälso- och sjukvården,

� tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt

utvecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan

samtliga personalgrupper,

� förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att handleda

vårdpersonal.

(SFS 1993:100 med ändring 1998:1003, Högskoleförordningen, bilaga 2, examens-

ordning). Högskoleförordningen ansluter i stora drag till de riktlinjer för kompetenskrav

för tjänstgöring som sjuksköterska som beskrivs i SOSFS 1995:15. Härutöver gäller

också de mål och syften som respektive högskola bestämmer i utbildningsplaner

(övergripande för hela utbildningen) och kursplaner (för enskilda kurser).
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Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för omvårdnad beskriver tre olika

kunskapsnivåer i ämnet omvårdnad i utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet.

Grundnivå (A-nivå, 1-20p) fokuserar kunskap om och förståelse för

centrala begrepp i omvårdnad, identifiera behov och att utföra allmän

omvårdnad.

Fortsättningsnivå (B-nivå, 21-40p) fokuserar omvårdnad som process,

analys,  problemlösning och att utföra allmän och specifik omvårdnad.

Fördjupningsnivå (C-nivå, 41-60p) handlar om planering, undervisning,

ledning, evaluering, kvalitetsutveckling samtidigt som förmågan att ge god

omvårdnad finslipas (HTU, 2001b)

(Två biämnen (medicinsk vetenskap och pedagogik) ingår i utbildningen och ligger på

grundnivå med fokus på kunskap och förståelse. Dessa ämnen ska ge stöd till åt

omvårdnadsämnet.)

Sjuksköterskeutbildningen har samtidigt en tydligt yrkesinriktad karaktär och leder till

en formell yrkeslegitimation. En tydlig markering av detta är det markanta inslaget av

klinisk/tillämpad utbildning i sjuksköterskeprogrammet. Att göra utbildningen

högskolemässig är alltså inte bara en fråga om ett teoretiskt projekt. Det handlar i lika

hög grad om hur den klinisk/tillämpade utbildningen görs högskolemässig. Flera

utvärderingar och studier har visat en bristande koppling mellan den teoretiska och

praktiska utbildningen. Pilhammar (1997) visar i en studie att mycket av den kliniska

handledningen uppvisade mer likheter med en lärlingsutbildning än en akademisk

utbildning.

Detta ska ses mot bakgrund av omvårdnadsarbetets historia. Äldre och mer erfarna

vårdare överförde sina kunskaper, erfarenheter och inte minst förhållningssätt  till de

oerfarna, en form av lärlingssystem.  Ännu idag överförs alltså ”tyst kunskap” i mycket

på ett liknande sätt – modellinlärning i sjuksköterskeutbildningen.
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Klinisk handledning

Handledning är ett begrepp som används i många sammanhang. Därför kan det vara på

sin plats att avgränsa handledning från näraliggande verksamheter som t.ex psykoterapi,

personalgruppsarbete (där man primärt utgår från relationer i arbetslag) och

arbetsledning (Bernler & Johnsson, 1989). På senare tid har man fört in begreppet

yrkesmässig handledning när man avser en verksamhet där man fokuserar bekräftelse

och utveckling av professionella insatser på en speciell arbetsplats eller inom en speciell

grupp av yrkesverksamma personer (Tveiten, 2000). Denna handledning kan i mycket

likna en typ av handledning som studenter möter under utbildning men innehåller inte

någon formell bedömningsdel.

Handledning av sjuksköterskestudenter kan också innebära olika typer av

verksamheter. Det kan avse handledning av mer traditionell akademisk karaktär i

samband med t.ex uppsatsarbete. Handledning benämns även de verksamheter där

studenter handleds under praktiska och teoretiska studier under

sjuksköterskeutbildningen. Som handledare i dessa sammanhang fungerar både

högskolans lärare och yrkesverksamma sjuksköterskor som fungerar som kliniska

handledare under praktikavsnitten. Med klinisk handledning avser författaren i detta

arbete:

Det nödvändiga stöd av yrkeskunniga personer som studenten behöver för

att utveckla handlingsberedskap för sjuksköterskeyrket. Vilket sker i en

lärprocess som utmärks av studentens aktiva deltagande i

omvårdnadsarbete och reflektion kring detta med utgångspunkt från såväl

teoretiska, etiska och praktiska perspektiv. Denna form av handledning har

ofta inslag av någon typ av bedömning.  (Fritt efter Granum (1993) och

Tveiten (2000)).

Det finns inga givna metoder i handledning men gemensamt för all handledning är att

man utgår från ett handledningsunderlag. som utgörs av specifika arbetsrelaterade

situationer eller mer generella yrkesrelevanta frågor.  Ibland handlar det om situationer
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som ligger i framtiden och då talar man om förhandledning. I andra fall reflekterar man

kring situationer som redan upplevts i efterhandledning. I klinisk handledning arbetar

ofta handledare och student sida vid sida i patientarbete. Det är då fråga om direkt

handledning ofta med tydliga inslag av modellinlärning och / eller ”learning by doing”.

Nedanstående bild (Kauffeldt, 2002)  visar en översikt av handledningsprocessen.

Handledarrollen

Som tidigare anförts i arbetet stipulerar högskoleförordningen (SFS 1993:100 med

ändring 1998:1003, Högskoleförordningen, bilaga 2, examensordning) att handledning

ingår som en del i en legitimerad sjuksköterskas kompetensområde.

Kursplan

Individuella behov
av kunskap

HANDLING

    Direkt-
handledning

Ökad medvetenhet

Höjd handlings-
beredskap

Förhandledning Efterhandledning

PLANERING:

Varför – syfte?
Vad – innehåll?
Hur – metod?
När?
Var?
Vem?

Upplevelse:
Hinder?
Möjligheter?

UPPFÖLJNING:

Vad genomfördes?
Hur genomfördes det?
Uppnåddes syftet?

Värdering:
  - vad blev bra
  - vad blev mindre bra?
  - andra alternativ?

Upplevelser?

Figur 1. Översikt av strukturen i olika moment i klinisk handledning.
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Öhrling (2000) belyser bl.a sjuksköterskors erfarenheter av handledarrollen i en

intervjuundersökning. Sjuksköterskorna beskrev innebörden i rollen som att inkludera

studenterna i sitt dagliga arbete och vikten av att utveckla en tillit till studenten.

Att vara handledare innebar också att den egna medvetenheten om lärprocesser ökade

vilket även innebar ökad självreflektion i omvårdnadsarbetet. Själva

handledningsprocessen beskrevs i termer av förhandlingar om utbildningsmål,

samverkan med andra sjuksköterskor och lärare, val av handlingar, bedömning av

kompetensen och variation av pedagogiska metoder. De efterlyste också mer tid för

reflektion tillsammans med studenterna. Carisle, Luker, Davies, Stilwell & Wilson

(1999) uppmärksammar också tiden som ett dilemma i samband med klinisk

handledning.

Pilhammar (1997) menar att med vetskap om  vårdkulturens centrala roll i

sjuksköterskestudentens yrkessocialisation får de kliniska handledarna en betydande roll

i lärprocessen  Hon hänvisar till Tichen och Binnie (1995) som beskrev fem olika

strategier som handledarna använde sig av i sin kliniska handledning:

1. Stå vid sidan om – vilket innebar en form av oreflekterad modellinlärning.

2. Försök med detta – en förevisande instruktionsmetod utan reflektion.

3. Berätta för mig om – studenten får berätta om och reflektera över sitt handlande.

4. Vad jag försökte göra här var att – handledaren berättar om sina erfarenheter och

studenten ges möjlighet att fråga.

5. Inte bara observatör – här kombineras de övriga strategierna när handledare och

student arbetar tillsammans som kollegor. Det finns möjlighet till såväl observation,

lyssnande och reflektion.

Pilhammar (1997) slår fast att möjligheten till reflektion som inslag i klinisk

handledning är begränsad och att handledarnas val av strategier ofta styrs av omedvetna

val där fenomen som nivåanpassning, arbetsprocessen, uppgiftens art och grad av

obehag för patienten inverkar. Hon poängterar som tidigare nämnts likheten med

lärlingsutbildning snarare än akademisk utbildning i detta sammanhang och
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understyrker vikten av att vårdpedagogik bör vara ett självklart ämne inom

sjuksköterskeutbildning.

Del 2. Regional samverkan kring klinisk handledning

Handledarutbildning i Västra Götalandsregionen

Projektet Kliniska utbildningsplatser är ett gemensamt projekt mellan Västsvenska

universitetssamarbetet och Västra Götalandsregionen. Projektet syftar till:

” att uppnå tillräckligt antal kliniska utbildningsplatser av god kvalité

som har ett innehåll som vilar på vetenskaplig grund samt motsvarar

den utbildningskapacitet som behövs för att säkerställa Västra

Götalandsregionens och kommunernas behov av personal med rätt

kompetens. dessutom avses att utveckla principer för fördelning och

nyttjande av de kliniska utbildningsplatserna.”  (Västsvenska

rektorsgruppen och Västra Götalandsregionen, 2001, sid 5)

I en  delrapport av projektet föreslås förutom fördelningsprinciper för praktikplatser och

organisation för samverkan även utveckling av en gemensam handledningsmodell för

Västra Götalandsregionen. Som en konsekvens av det sistnämnda formulerades av

prefekterna på Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap; Sahlgrenska

akademin vid Göteborgs Universitet, Vårdvetenskapliga fakulteten, Institutionen för

omvårdnad; Högskolan Skövde, Institutionen för Hälso- och Vårdvetenskap och

Högskolan i Trollhättan och Uddevalla, Institutionen för omvårdnad ett uppdrag till en

grupp högskolelärare från nämnda lärosäten att formulera en gemensam kursplan för

handledare av sjuksköterskestudenter inom Västra Götaland.

Det beslutades i denna arbetsgrupp att syftet med handledarutbildningen skulle anges

som:
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”Kursen syftar till att utveckla sjuksköterskors förmåga att handleda

sjuksköterskestudenter i klinisk omvårdnad i enlighet med högskolans

riktlinjer för grundläggande högskoleutbildning genom:

-   betoning av reflektionens betydelse för hur kunskap grundläggs och

utvecklas

-   utveckling av kunskaper om teorier och modeller inom området

handledning.” (HTU, 2002)

Kursens innehåll utarbetades av samma arbetsgrupp och följande rubriker beskriver

detta:

”-  kunskapssyn och olika kunskapsformer: teori, praktik och etik

  -  kommunikation och relationsprocesser i omvårdnad och handledning

  -  sjuksköterskeprofessionens utveckling

 -  lärprocesser i handledning

 -  handledningsteori och handledningsmetodik

 -  styrdokument med anknytning till handledning.” (HTU, 2002)

Den första fristående kursen i handledning 5p enligt den gemensamma kursplanen

genomfördes på Högskolan Trollhättan – Uddevalla, Institutionen för omvårdnad i

Vänersborg under våren 2002. Se kursplan bilaga 1.

En gemensam handledningsmodell

Inom ramen för projektet Kliniska utbildningsplatser.”  (Västsvenska rektorsgruppen

och Västra Götalandsregionen, 2001) har också en handledningsmodell tagits fram där

man skiljer på bashandledare och huvudhandledare. Bashandledaren är en sjuksköterska

med 60 poäng i omvårdnad och handledarutbildning 5p som handleder en till två

studenter. Uppdraget är att skapa lärtillfällen, stödja lärprocessen och medverka i

bedömning av studieresultat. För detta arbete avsätts fyra – sex timmar per vecka.
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Huvudhandledaren är en sjuksköterska med 80 poäng i omvårdnad, fyra års

yrkeserfarenhet och handledarutbildning 5 poäng. Huvudhandledaren ansvarar för en

grupp bashandledare och har ett övergripande ansvar för planering, introduktion och

kontakter mellan vård- och utbildningsverksamhet. Åtta – sexton timmar i veckan

beräknas för detta arbete. I handledningsmodellen förväntas bas- och huvudhandledare

arbeta tillsammans med högskolans lärare. Högskolans lärare följer upp studenterna i

olika former av handledning under praktikavsnitten och ansvarar juridiskt för

bedömning av studenterna i medverkan av både bas- och huvudhandledare (Västsvenska

rektorsgruppen och Västra Götalandsregionen, 2001)

Student

Bashandledare

 Universitetsadjunkt / lektor

Huvudhandledare

Figur 2.  Illustration av handledningsmodellen. Fritt efter Västsvenska

rektorsgruppen och Västra Götalandsregionen (2001).
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Del 3.  Utvecklingsprojektet Klinisk handledning av studenter

Projektets bakgrund

Med utgångspunkt från de perspektiv som beskrivs i bakgrundsdelen i detta arbete

väcktes under våren 2002 tanken att starta ett projekt som fokuserade klinisk

handledning av studenter och utbildning av handledare. Projektet har fått namnet

Klinisk handledning av studenter (KHAS). Projektgruppen består av

universitetsadjunkterna Eva Welander och Anders Kauffeldt Högskolan Trollhättan /

Uddevalla, Institutionen för Omvårdnad. Vetenskaplig handledare är prefekt, doktor i

omvårdnad, Olle Söderhamn från samma lärosäte. Nedan följer en relativt detaljerad

beskrivning av projektet vilket har ansetts nödvändigt för att öka förståelsen för val  av

innehåll och metod i detta uppsatsarbete.

Ansatsen i KHAS-projektet är kvalitativ med inslag av aktionsforskning.

Aktionsforskning är en kvalitativ forskningsmetod som ofta använts inom pedagogikens

område. Sandberg (1982) skriver att aktionsforskning utmärks av ett nära samspel

mellan handling och forskning, mellan praktik och teori i en förändringsprocess. Där

forskarens uppgift är att utvärdera och att kontinuerligt återföra detta till de berörda.

Forskaren ska också delta med sin kunskap och utvecklandet av handlingsalternativ i

"samhandling" med praktikerna - deltagarna. Aktionsforskning innebär praktisk

problemlösning baserad på reflektion och handling. Aktionsforskning är också ett sätt

att generera kunskap vars syfte är att kunna omsättas i praktiskt handlande.  Denna

ansats innebär också att den ursprungliga strukturen för uppläggningen av ett projekt är

avhängig den problemlösning som forskare och deltagare tillsammans kommer fram till.

Strukturen kan därför behöva modifieras under projektets gång.

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva, utveckla och implementera

strategier i arbetsintegrerat lärande inom ramen för yrkesverksamma sjuksköterskors

funktion som kliniska handledare för sjuksköterskestudenter. Grupphandledningarna

spelas in på audioband och transkriberas. Materialet analyseras kvalitativt, sammanställs



14

och delges handledningsgruppen kontinuerligt. Projektet kommer att dokumenteras i

rapportform.

Projektets genomförande

Projektet kan beskrivas som en process innefattande tre olika faser.

I den första fasen genomförde nitton studenter vid starten av den fristående kursen,

Handledning av studenter 5p, en gruppenkät med fyra öppna frågeställningar. Svaren

lämnades till kursledningen. I slutet av kursen genomförde deltagarna samma

gruppenkät som vid starten. Denna del ingår i själva kursinnehållet och genomfördes av

alla kursdeltagare. Kursdeltagarna informerades och erbjöds möjligheten att delta i

projektet i denna fas. Sex deltagare tackade ja till medverkan i projektet. Dessa

gruppenkäter utgör också empiriskt underlag i detta arbete.  Fas 1 pågick från april 2002

till augusti 2002.

I fas två genomförs grupphandledning en gång i månaden med de sex kursdeltagare som

anmält intresse för medverkan i projektet och fyra andra sjuksköterskor/handledare som

hört om projektet och var intresse av att delta. Fas två påbörjades i september 2002 och

avslutas i maj 2003. Gruppenkäterna som analyserades och sammanställdes i fas 1

används som i delar av material i handledningen i fas två.

Fas tre: denna fas  påbörjas juni 2003 och beräknas vara klart under hösten 2003.

Huvudarbetet i projektet i denna fas  kommer att bestå i dokumentation av fas två.

Under våren 2002 hade också kontakt knutits med Universitet i Buskerud, Norge. Där

en grupp lärare, Bjones, Landmark och Storm Hansen (2002), genomfört ett projekt som

fokuserade klinisk handledning. Universitet i Buskerud har ansökt om ekonomiskt stöd

för utvidga detta till ett internationellt Leonardo-projekt. Presumtiva intressenter i

projektet, Development of a plan for education of clinical supervisiors, träffades i en

workshop i Buskerud i maj 2002 där former för ansökan, projektdesign och fortsatt
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samarbete fastslogs. Våren 2003 beräknas beslut om  projektet får finansiering genom

Leonardomedel tillkännages.

Parallellt under arbetets gång är intentionen att återföra erfarenheter som görs inom

projektets ram till projektdeltagare, studenter, institutionen för omvårdnad och andra

verksamheter där handledarfunktionen och arbetsintegrerat lärande är av intresse.

Genom projektets eventuella internationella koppling kommer möjligheten att delge och

reflektera kring olika projekt att utgöra ett viktigt moment i kunskapsutveckling kring

frågor som berör arbetsintegrerat lärande.

.

                    Fas 1

apr 2002                   aug 2002

Kursdeltagare i handledar-
utbildning genomför
gruppenkät. Samman-
ställning av gruppenkät.

                    Fas 2

sept 2002                   maj 2003

       Grupphandleding av
kliniska handledare.

                    Fas 3

juni 2003                   dec 2003

       Analys och dokumentation
av grupphandledning.
Slutrapport

Figur 3. Översikt av projektet Klinisk handledning av studenter.
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Del 4.  Teoretiska perspektiv på klinisk handledning

Kunskapens olika former

Lärande är inte något som sker i ett värdeneutralt rum. Pilhammar (1991) visar att

traditionen – vårdkulturen som sjuksköterskestudenterna möter under praktiken

påverkar yrkessocialisationen i högre grad än den skolförlagda delen. Handledning är

alltså en process som mycket påtagligt påverkas av det sammanhang där lärandet sker.

Säljö (2000) beskriver ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Han betonar då

interaktionen mellan individens erfarenheter och kunskaper och vad man uppfattar att

omgivningen möjliggör i en viss situation som grund för handlande. Medvetenhet om

detta är av grundläggande betydelse i sjuksköterskeutbildning,  då utbildningen

genomförs i en kontext där ”lärlingsmodellen” och krav på reflekterande

högskolemässighet existerar sida vid sida.

Sjuksköterskeutbildning syftar till att studenter skall tillägna sig en viss typ av

kompetens. Legitimeringsförfarandet är en tydlig markering av detta. I utbildnings- och

kursplaner finns närmare definierat vad denna eftersträvade kompetens består i.

Ellström (1992) definierar kompetens som:

”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift,

situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt

(enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att

identifiera, utnyttja och, om möjligt utvidga det tolknings-, handlings- och

värderingsutrymme som arbetet erbjuder”. (sid 21 a.a)

Fagermoen (1993) beskriver yrkeskompetens som bestående av tre delkomponenter :

1. Kognitiv kompetens som utgörs av förståelse av både teoretisk och erfarenhetsbaserad

kunskap.
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2. Affektiv kompetens som består av etiska värderingar och känsloupplevelser som

tillsammans med kunskap utgör grunden för praktisk handling.

3. Handlingskompetens som innebär att ha en repertoar av olika handlingsberedskaper

som används i det dagliga arbetet. Konkret kan detta handla om kompetens i kritiskt

tänkande, problemlösning, samarbetsförmåga och motoriska färdigheter. Detta kan

sammanfattas som att det är i handling som förståelsen visar sig.

Gustavsson (2000) gör en indelning av tre olika former av kunskap som härstammar

från Aristoteles. Episteme, den vetenskapliga kunskapen, behövs för att förstå hur

världen är uppbyggd och fungerar. Techne är den kunskap som används för att kunna

tillverka, skapa och producera saker. En tredje kunskapsform är fronesis som används

för att kunna utveckla ett gott omdöme och verka som etiska och demokratiska

människor. Gustavsson (a.a.) nämner just vårdutbildningar som exempel på

verksamheter där fronesis måste lyftas fram som ett perspektiv lika viktigt som

vetenskaplig expertkunskap och praktisk instrumentell kunskap.

Lauvås & Handal (2001) betonar vikten av att praktiker tillsammans samtalar om och

övar sig i att sätta ord på den typ av kunskap som de benämner praktisk yrkesteori.

Detta begrepp bygger man kring en tankemodell, som man benämner praxistriangeln. I

modellen tydliggörs etik, teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap och det konkreta

handlandet, på ett sätt som nära ansluter till de kunskapsformer som Gustavsson (2000)

beskrev ovan. Det upplevda utfallet av  det praktiska förhållningssättet påverkar sedan i

sin tur både kognitiva och affektiva strukturer hos individen. Vi lär i handling – learning

by doing! En process som kan vara medveten men i praktiken ofta är mer eller mindre

oreflekterad.

Josefsson (1991) menar att förtrogenhetskunskap ofta är av omedveten natur – tyst

kunskap och att denna typ av kunskap är så unik för varje tillfälle att det är svårt att

beskriva den i generella teorier. Hon använder sig av omvårdnad som exempel på ett

kunskapsfält med stort inslag av tyst kunskap. Hon trycker på betydelsen av att

praktiker ges möjligheten att tillsammans med andra reflektera kring yrkesmässiga
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situationer. Det handlar alltså inte bara om det vi traditionellt kallar teori utan också en

kunskapsform som har sitt ursprung i människors förhållningssätt till omvärlden och sig

själva.

Lauvås & Handal (2001) betonar handledningens betydelse för

förtrogenhetskunskapens utveckling. I handledning fokuseras upplevelser som är

relaterade till yrkesmässiga situationer. Reflektion kring detta utgör grunden för

handledning. Det handlar om att uppmärksamma och se situationen, att försöka förstå

situationen och att se olika sätt att handla.

              

     upplevelse

Figur 4. Översiktsbild. Kunskapsformer, yrkeskompetensens områden och

handledningens olika fokus.

Episteme
Kognitiv kompetens
Teori
Tanke

Fronesis
Affektiv kompetens
Etik
Känsla

Techne
Motorisk kompetens
Praktik
Handling

     upplevelse
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Handledning och reflektion

Erlandsson (1999) menar att intresset för fenomenet reflektion inom den svenska

pedagogiska debatten vuxit kraftigt sedan början av 1990-talet. Han nämner namn som

Schön (1983) och Dewey (1985) som viktiga influenser. Schön (1983) definierar den

erfarne praktikern som den som mitt i handlingen uppmärksammar och reflekterar i

anslutning till upplevelser av t.ex osäkerhet eller förvåning. Den reflektiva processen

innefattar uppmärksamhet, bearbetning och problemlösning. Schön anses bygga mycket

av sitt resonemang på Deweys tänkande om lärande där aktivitet, kunskapens kontext

och nyttan av kunskapen för det mänskliga livet utgör hörnstenar. Bengtsson (1996)

poängterar vikten av självreflektion och påtalar bristen av tydlighet i detta avseende i

Schöns sätt att förhålla sig till reflektionsbegreppet. Silén (2000) fann upplevd

osäkerhet som en betydelsefull drivkraft för studenters lärande i samband med

problembaserat lärande – PBL. En pedagogisk metod som betonar studenters egen

aktivitet i lärprocessen både i form av att formulera uppgifter som att söka svar på sina

frågor.

Emsheimer (1995) pekar på att handledning kan fungera som ett instrument för att

bevara - konservera arbetssätt som är legitima i organisationen snarare än att kritiskt

granska och utveckla nya vägar att gå. Schön (1983) är inne på samma spår när han talar

om den reflekterande praktikern:

”Reflection-in-action is essential to the process by which individuals function as

agents of significant organizational learning, and it is at the same time a threat to

organizational stability.” (sid. 338, a.a)

I en gruppintervjustudie av studenters, handledares och lärares uppfattningar av

klinisk/tillämpad utbildning i vård- och omsorgsutbildningar, ifrågasätter Carmnes

(2000) delvis den dåliga klang som ”mäster-gesäll-relationen” fått i diskussionen om

högskolemässighet. Hon skriver:
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”Det mest fruktbara är kanske att ta till sig denna relation som rådande och

att utveckla den vidare i den positiva riktning som handledare, lärare och

studenter beskriver det. Vissa handledare menar att modellen går att

utveckla mot ett mer problemorienterat, modernt arbetssätt utan att förlora

det positiva som finns i relationen. Den bör kunna utvecklas till den

fruktbara reflekterande relationen för ökat gemensamt lärande, anser

studenter och handledare. Enligt handledarna kräver det ytterligare

varierande utbildning av dem och tid att få vara handledare. Jag stödjer de

intervjuade i deras uppfattningar.” (sid 47 a.a.)

Även internationella studier poängterar reflektionens betydelse för i den praktiska

utbildningen. Kember (2000) visar i en aktionsforskningsinriktad studie av reflektionens

betydelse i  vårdutbildningar fem teman av betydelse för att vidareutveckla förståelse

för reflektionens natur och funktion i dessa sammanhang.

”1. Reflection is not confined to following a hiatus but can be stimulated.

2. Reflection can be both an individual and a group activity.

3. Reflection can be prompted in both professional and academic contents

4. Ways to trigger reflection: questioning, discussion, journal writing.

5. Reflection is a broad concept. Broader than that portrayed in some

literature on the topic.” (sid 155. a.a.)

Yrkessocialisation

Socialisation innebär individens sociala utveckling genom internalisering av samhällets

eller gruppens vedertagna beteendemönster, normer, regler, värden och sedvänjor, en

process som pågår hela livet. Med yrkessocialisation menas den process som syftar och

leder till medlemskap i en viss yrkeskultur (Lauvås & Handal, 2001). Dreyfus &

Dreyfus beskriver i Benner (1993) professionell färdighetsutveckling som en process i

vilken handlingsberedskap utvecklas i olika faser:
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1. Novis. Nybörjarstadiet. Handlandet är begränsat och oflexibelt. Den erfarne

praktikern kan befinna sig här i nya situationer och sammanhang.

2. Avancerad nybörjare. Känner igen situationer och kan se meningsfulla mönster när

han får hjälp att identifiera situationen.

3. Kompetent. Arbetar effektivt och organiserat men ej flexibelt.

4. Skicklig. Ser situationer som helheter och handlar genom erfarenhet och medveten

uppmärksamhet.

5. Expert. Ser det centrala i situationer. Arbetar mycket utifrån intuition i vardagen men

kan ställa om till medveten analys.

Det är i sammanhanget viktigt att förstå att en erfaren och kompetent praktiker kan

befinna sig på olika nivåer i olika professionella sammanhang beroende på erfarenhet.

Men samtidigt är det av vikt att se utvecklingen av denna process av mänskliga

handlingar som medvetet eller omedvetet påverkade av vad omgivningen ger möjlighet

till eller uppfattas ge möjlighet till. Detta benämner Säljö (2000) lärandets situerade

natur och ansluter därmed till t.ex Pilhammars (1997) bilder av hur vårdkulturen färgar

den kliniska handledningen i form av stereotypa oreflekterade strategier.

METOD

Metod och ansats

Metoden som användes i studien, gruppenkät med öppna svarsalternativ, var av

kvalitativ deskriptiv karaktär.  Ejlertsson (1996) beskriver gruppenkäten som en metod

att samla in data där man distribuerar enkäten till informanter som regelbundet träffas i

en lokal eller som har sammankallats för att fylla i enkäten.
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Det pedagogiska synsätt som beskrivits i arbetets bakgrundsdel där erfarenhet, aktivitet,

samverkan och reflektion betonats och den aktionsforskningsinriktade ansatsen i

KHAS-projektet var vägledande för metodvalet i detta arbete. Gruppenkät-

undersökningen som genomfördes inom ramen för denna D-uppsats i pedagogik ska

därför också ses som en del av en aktionsforskningsinriktad lärprocess där stor vikt

läggs vid projektdeltagarnas aktiva medverkan i forskningsprocessen och kontinuerlig

feedback till deltagarna. Enkäterna tjänade både som aktivitet som feedback i detta

sammanhang.

SWOT-analys

SWOT-analysen består av fyra öppna frågor som fokuserar upplevda styrkor (Strength),

svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunites) och hot/hinder (Threats). Modellen

kan användas i såväl individuella som grupp/organisatoriska perspektiv.

Det är inte alldeles enkelt att härleda SWOT-analysen som metod. Dealtry (1992) anger

att metoden ursprungligen utvecklats som instrument inom management i

industrivärlden. Balamuralikrishna & Dugger (2002) beskriver hur modellen med

framgång använts i olika utbildningssammanhang. Särskilt poängterar man dess

möjligheter när det gäller att utveckla utbildningar med yrkesmässiga kopplingar.

De två första frågeställningarna, styrkor och svagheter, leder i allmänhet till reflektioner

som fokuserar den egna individen, gruppen eller organisationen. De andra två frågorna,

möjligheter och hot, belyser informanternas uppfattningar om samspelet med

omvärlden. Man söker kortfattade kärnfulla reflektioner på frågorna snarare än långa

analyserande texter. Idéen bakom modellen är att identifiera viktiga frågeställningar

för vidare diskussioner om strategier för framtida förhållningssätt. SWOT-analysen är

genom sin uppläggning lättadministrerad och enkel för informanter att förstå

(Balamuralikrishna & Dugger, 2002). Eftersom det fanns ett mycket begränsat

tidsutrymme för insamlande av data bedömdes modellen vara en framkomlig väg.

Frågornas öppna karaktär stämde också väl med studiens kvalitativa karaktär.
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Sättet att använda SWOT-analysen i detta arbete är att förstå i termer av gruppenkät

med öppna svarsalternativ. Kursledaren tillika rapportens författare fanns tillgänglig

för eventuella frågor under besvarandet av enkäten.  De fyra frågeställningarna

formulerades enligt nedan:

- Detta är mina starka sidor som handledare:

- Detta är mina mindre utvecklade sidor som handledare:

- Detta tycker jag är möjligheterna med att arbeta som klinisk handledare:

- Detta tycker jag försvårar arbetet som klinisk handledare:

Etiska ställningstaganden

Eftersom enkäterna ansågs falla inom ramen för den reguljära undervisningen/

utvärderingen i den kurs som informanterna gick så vidtogs inga speciella åtgärder ur

forskningsetiska perspektiv förutom att kursdeltagarna muntligt informerades och

tillfrågades om möjligheten att  använda enkäterna i projektet KHAS. Samtliga

godkände detta.

Informanterna besvarade enkäterna anonymt kodade för att kunna identifiera enkäterna

vid återlämning och analys.

Genomförandet av gruppenkätundersökningen

Eftersom författaren hade tidigare erfarenhet av att använda SWOT-modellen bedömdes

det inte nödvändigt att genomföra några provenkäter innan undersökningen.

Kursdeltagarna informerades muntligt om syftet med SWOT-analysen som fanns i

skriftform i en studiehandledning som delats ut vid kursstarten. Information om att

kortfattade utsagor utan krav på vidare analys efterfrågades gavs också. Ett A4 ark delat
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i fyra rutor, med möjlighet att skriva på baksidan, angavs som mått på utrymme för att

besvara enkäten.

Den första enkäten besvarades vid kursstarten i mars 2002. Den andra genomfördes vid

näst sista kurstillfället i maj 2002. Ifyllandet av enkäten tog cirka trettio minuter. Först

efter inlämnandet av enkät nummer två fick kursdeltagarna tillbaks den första enkäten.

Samtliga nitton kursdeltagare besvarade och lämnade in bägge frågeformulären. Vid

första tillfället var en kursdeltagare borta men lämnade in sitt frågeformulär vid ett

senare kurstillfälle. Inget internt bortfall återfanns i de inlämnade enkäterna.

En grov första analys av materialet presenterades muntligt med uppföljande diskussion

vid avslutningen av kursen. Deltagarna fick också denna analys skriftligt som en del i

ett dokument med evalueringar av kursen.

Bearbetning av data

Analysen hade en deskriptiv ansats, dvs den strävade efter att återge hur

undersökningsgruppen uppfattade sin funktion som kliniska handledare av studenter.

Man kan närmast likna ansatsen som fenomenologisk. Hartman (1998) beskriver denna

ansats:

Ur våra direkta upplevelser av sinneserfarenheter skapar människan en

tolkning av det hon ser. Fenomenologin inriktar sig på hur denna

tolkningsprocess skapar en förståelse för världen, det vill säga vårt sätt att

se på oss själva, världen och våra erfarenheter. Vad vi söker kunskap om i

en fenomenologisk undersökning är strukturen och essensen i erfarenheten

hos en grupp människor” (sid 246, a.a.).

Eftersom syftet med gruppenkäterna var att samla data som skulle ge en helhetsbild av

hur informanterna uppfattade sin funktion som handledare, behandlades de båda

SWOT-analyserna som komplementära. Inom ramen för syftet med denna uppsats låg
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alltså inte att göra någon jämförande analys av de båda enkäterna. En sådan analys

gjordes av deltagarna själva vid sista kurstillfället men finns inte redovisat i detta arbete.

Databearbetningen i kvalitativ analys kan sägas innehålla tre faser: bekantgörande,

analys och beskrivning (Dahlberg, 1993) . Analysarbetet inleddes med genomläsning av

hela datamaterialet upprepade gånger. Genom detta skapades en första ”grov bild” -

helhetsbild av materialet.

Efter ytterligare genomläsningar markerades meningsbärande enheter i datamaterialet.

Nästa steg var att söka efter mönster i materialet i form av nyckelord – kategorier. Efter

fortsatta genomläsningar observerades likheter och skillnader i de meningsbärande

enheterna i datamaterialet. På så sätt växte kategorier fram ur texterna. För att få

ytterligare struktur i analysarbetet gjordes sk mind-maps för var och en av de fyra

frågeställningarna. På dessa gjordes också markeringar hur många informanter som

berörde de olika kategorierna i datamaterialet. I resultatet beskrivs detta genom uttryck

som alla, flertalet, några, någon etc.

För att åskådliggöra kategorierna valdes sedan citat ut ur texterna som ansågs ge en bild

av den aktuella kategorin. De flesta kategorier beskrivs genom flera citat då de

bedömdes beskriva olika kvaliteter av kategorin i fråga. Detta åskådliggörs i arbetets

resultatdel.

RESULTAT

Undersökningsgruppen bestod av sjutton sjuksköterskor och två biomedicinska

analytiker arton kvinnor och en man. Två hade arbetat i yrket 1 – 5 år. Fyra

mellan fem och tio år. Tretton hade arbetat längre än tio år. Flertalet arbetade inom

sluten somatisk vård. Två arbetade inom primärvården Samtliga hade erfarenhet av att

handleda studenter. Endast två var under kursens gång handledare för

sjuksköterskestudenter. Samtliga informanter besvarade alla fyra frågeställningarna i

gruppenkäten. Svaren som kursdeltagarna gav vid de två svarstillfällena var relativt

stabila över tid. Det vill säga att så som man besvarade enkäten i början av utbildningen

så svarade man i stora drag också i slutet av densamma. Man kan skönja en viss
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förskjutning mot svar som lyfter fram reflektionens och frågors betydelse vid det andra

svarstillfället. Någon vidare analys av förändringar i svaren över tid gjordes inte då

syftet med enkäten var att få underlag för att beskriva gruppens uppfattningar om

fenomenet klinisk handledning. Resultatdelen presenteras utifrån de fyra

frågeställningar som ingick i gruppenkäten och den kategorisering som genomfördes i

dataanalysen. Inledningsvis ges en översikt av resultatdelen.

Detta är mina
starka sidor som
handledare

Detta är mina
mindre ut-
vecklade sidor
som handledare

Detta tycker jag
är möjligheter
med att arbeta
som klinisk
handledare

Detta tycker jag
försvårar arbetet
som klinisk
handledare

Figur 5. Översikt av kategorisering av resultat.

Personliga egenskaper

Didaktisk förmåga

Yrkeskompetens

Reflektion

Utveckling av yrkes-
kompetens

Möjligheter att påverka

Stressig arbetsmiljö

Attityder hos övrig personal

Kontakt med skolan

Bristande kompetens

Personliga egenskaper

Didaktisk förmåga

Yrkeskompetens
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Detta är mina starka sidor som handledare

Denna del åskådliggörs genom tre huvudkategorier: personliga egenskaper, didaktisk

förmåga och yrkeskompetens. När det gällde att beskriva sina starka sidor som

handledare valde respondenterna i första hand att lyfta fram allmänna personliga

egenskaper snarare än mer pedagogiskt inriktade styrkor.

Personliga egenskaper

En positiv grundkänsla, intresse och motivation inför uppdraget att vara handledare var

den vanligaste beskrivna starka sidan som handledare. Det handlade ofta både om att

själva handledningen är lustbetonad att utföra och att samtidigt vara öppen för att själv

lära sig nytt genom att träffa studenter. Nästan alla berörde detta tema i sina svar som

kort och konsist sammanfattas i citatet nedan.

”Jag tycker det roligt och utvecklande att handleda.”

Att vara lugn och trygg i rollen som handledare lyftes fram av många som en av sina

starka sidor som handledare. Nära denna beskrivning låg ofta förekommande

beskrivningar av styrkan i att besitta tålamod och att vara stresstålig i

handledningssituationer.

”Lugn och väntande när studenten arbetar.”

”Känner mig inte irriterad om någon hänger med mig hela tiden.”

Flera respondenter ansåg sig besitta social kompetens som innebar stöd i

handledarollen. Det beskrevs både som intresse för att möta nya människor och att vara

öppen och lyhörd för studenternas frågor.

”Jag tycker mycket om människor och omvårdnaden – mitt yrke.”
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”Öppen för diskussion. Öppen för frågor”

”Har förmåga att entusiasmera.”

”Jag försöker ge eleven självförtroende.”

Handledning kan vara förbundet med att möta nya utmaningar vilket några handledare

poängterade som en av sina starka sidor.

”Jag är relativt lugn som person men gillar lite kaos.”

”Är inte rädd för utmaningar.”

Övriga starka sidor som handledare som beskrevs av enstaka respondenter var:

kreativitet, att vara snäll, att kunna ge beröm, att vara ambitiös och att inte glömt

elevtiden.

Didaktisk förmåga

Didaktisk förmåga hör samman med medvetenhet och förståelse för syfte, innehåll och

metod i den pedagogiska gärningen som handledare. Respondenterna beskrev detta ur

olika perspektiv. Att förklara och förmedla  kunskap på ett tydligt sätt framhöll flera

respondenter som viktiga och utvecklade egenskaper hos sig själva som handledare.

”Har lätt lätt för att förmedla ett budskap på ett enkelt sätt.. Anser mig bra

på att föreläsa i de ämnen jag behärskar. Bra på att göra det begripligt.”

”Snart gått färdigt en handledarutbildning som givit mig mycket.”

”Jag känner mig som mycket erfaren på mitt arbete, har därför mycket att

lära ut – delge.”
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”Goda kunskaper om kursplanen. Vad som studenten ska lära sig -

allmänna råden.”

När det gäller förmågan att förhålla sig pedagogiskt i sin roll som handledare så pekade

några handledare på sin styrka i att få studenterna att reflektera i omvårdnadsarbetet.

Några handledare betonade sina färdigheter att genom öppna frågor få studenterna att

utvecklas.

”Mina försök att få eleven att reflektera över sitt handlande och tänkande.”

”Jag följer upp vad som hänt varje dag.”

”Inte servera svar utan försöka låta studenten själv komma fram till det

själv genom öppna frågor.”

”Vet att jag inte sitter inne med alla svar.”

”Jag försöker hitta tillfällen där studenten är aktiv.”

”Ger konstruktiv kritik.”

Andra framhöll sin förmåga att lyssna på studenterna. Lyssna kunde också handla om

att skapa sig en bild av studentens utvecklingsprocess.

”Jag kan lyssna.”

”Märker när de inte hänger med.”

”Försöker att hitta personliga lösningar för varje person.”
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Yrkeskompetens

Denna kategori beskrevs ofta men minst utförligt av informanterna i denna fråga. Här

framkom egna kompetenser som uppfattades som grund för handledarskapet. Oftast

uttrycktes det i termer av lång yrkeserfarenhet. Det var  få informanter som beskrev sin

kompetens i detta avseende men i några svar framskymtar mer specifikt beskriven

kompetens.

”Lång erfarenhet inom vården”

”Medicinsk-teknisk (integrera teori och praktik).”

Detta är mina mindre utvecklade sidor som handledare

Denna del åskådliggörs genom samma huvudkategorier som frågan innan: personliga

egenskaper, didaktisk förmåga och yrkeskompetens. Av dessa dominerade upplevda

brister i den didaktiska förmågan helt svaren på denna fråga.

Personliga egenskaper

Det är framförallt två personliga egenskaper som lyftes fram i detta avseende, brist på

tålamod och för stort kontrollbehov. Att lyfta fram personliga egenskaper som

hämmade arbetet som handledare var betydligt mindre frekvent än motsvarande

kategori under frågan om de upplevda styrkorna som handledare i fråga 1.

Att vara lugn och ha tålamod beskrev flera handledare som en av sina starka sidor. Att

detta uppfattades som en viktig egenskap accentueras av att flera i gruppen såg just

bristen på tålamod som en av sina mindre utvecklade sidor i sin funktion som

handledare.
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”Jag kan bli irriterad i stressituationer. Jag har då lätt att ta över.”

”Ge studenten tid för reflektion, ger svar själv för snabbt.”

”Skyndar gärna på ger inte alltid den tid som den studerande kanske

behöver.”

”Svårt att låta bli att handgripligen i situationen låta eleven utföra allt, och

stå med händerna bakom ryggen.”

”Kan bli irriterad en kort stund när jag måste ta samma sak för tjugonde

gången.”

Medvetna om vikten av att studenter självständigt får öva praktiska moment i

handledningen innebar att förmågan att lita på andra sattes på prov. Av mindre

utvecklade sidor som handledare beskrev flera informanter ett hämmande kontrollbehov

som  innebar svårigheter att lämna över ansvar till studenten.

”Har ibland svårt att lämna det praktiska helt och hållet till studenten.”

”Svårt att släppa kontrollen, så att studenten får känna eget ansvar.”

Några handledare såg sina svårigheter i form av att ha svårt att hantera konflikter i

handledarfunktionen.

”Svårt att hantera konflikter – svåra situationer mellan elev och mig.”

Någon handledare påtalade sina upplevda brister i form av svårigheter att som

handledare ta kritik.

”Tar lätt åt mig allt. Även om negativ kritik inte är relevant tar jag åt mig.”
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Didaktisk förmåga

Två upplevda brister dominerade och förekom frekvent i enkätsvaren i denna kategori:

oförmåga att strukturera handledningen och svårigheter att ge kritik.

Pedagogisk verksamhet som handledning kräver viss struktur. Flertalet av

informanterna uppfattade sig som ostrukturerade i sin funktion som handledare och

påtalade detta som en brist. Ibland beskrev informanterna i svepande ordalag sin brist på

pedagogisk skolning.

”Har inte någon klar struktur i mitt handledande.”

”Inte alltid förberedd. Tar dagen som den kommer.”

”Har ingen plan för vad som skall göras på de olika nivåerna.”

”Mindre goda kunskaper om pedagogik och olika handledarmodeller.”

I handledarrollen finns inslag av bedömning av studenters prestationer. Många

informanter uppgav att de såg brister hos sig själva när det gäller att ge kritik på

ett konstruktivt sätt.

”Svårt att tillrättavisa på ett smidigt sätt. Svårt att formulera sådant som

fungerar mindre bra.”

”Svårt att ge kritik till en student som inte är på rätt väg. Rädd att såra.”

”Har svårt att ge negativ kritik.”

Handledning handlar i stor utsträckning om att få studenten att reflektera kring aktuella

arbetsmoment. Flera handledare såg brister hos sig själva just när det gällde att
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formulera frågeställningar som möjliggör för studenterna att tänka och diskutera runt

situationer i omvårdnadsarbetet som också innefattar tyst kunskap.

”Svårt att formulera frågor som ger reflektion.”

”Ställer gärna ledande frågor.”

”Det är lätt att undervisa i det teoretiska och praktiska, men svårare med

det som fås genom intuition.”

En informant ställde detta i relation till ett förmedlande förhållningssätt gentemot

studenten. Några andra upplevde sig  sakna just färdigheter i att förmedla kunskap till

studenterna.

”Tar lätt en undervisande roll som kanske berättar för mycket istället för

att få den studerande att reflektera själv. Medicin – teknisk kan bli för

mycket.”

”Vet inte hur jag ska förmedla viss kunskap på ett bra sätt.”

Några handledare var tveksamma till sitt sätt att följa upp sin handledning.

”Ibland osäker om studenten eller den nya kollegan har förstått vad vi

pratat om.”

”Jag följer inte upp i den utsträckning som skulle behövas.”

Flera informanter lyfte fram sina bristande kunskaper om hur sjuksköterskeutbildningen

ser ut idag och vilka förväntningar högskolan har på de kliniskt verksamma

handledarna. I handledning ingår också att vara medveten om vilken kunskapsnivå

studenten befinner sig på. Några handlare påtalade sina svårigheter i att hitta rätt

kravnivå i detta avseende.
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”Har ingen plan för vad som skall göras på de olika nivåerna

”Mer kunskap krävs om vad eleverna kan och vad jag kan kräva av dem.”

”Borde ha mer kunskap om vad eleverna har med sig i bagaget. Vet

ganska lite om omvårdnadsteorier etc.”

”Är inte helt ajour med den nyare studentlitteraturen och sättet som

undervisningen bedrivs på.”

”Vad fodras av mig som handledare egentligen?”

 Någon informant påtalade sina brister i hantera AV-hjälpmedel i handledning.

”Dålig på nyare AV-hjälpmedel.

Yrkeskompetens

De var få som ifrågasatte sin egen yrkeskompetens. Några informanter uttryckte

osäkerhet i den egna praktiska erfarenheten i förhållande till uppdraget att vara

handledare för studenter.

”Kan ibland känna mig ny själv.”

”Har inte så stor erfarenhet av studenter de senaste åren.”

Detta tycker jag är möjligheterna med att arbeta som klinisk

handledare

Denna fråga gav inte upphov till reflektioner kring informanternas personliga

egenskaper som handledare i någon större utsträckning. Någon uttryckte att handledning
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gav möjlighet till att öka den egna kommunikationsförmågan. Några andra anförde egen

utveckling utan att närmare precisera vad de menade med detta. Frågan gav istället mer

upphov till utsagor om hur pedagogisk verksamhet – handledning kan påverka arbetet

som sjuksköterska i positiv riktning på olika sätt. Utsagorna åskådliggörs genom tre

kategorier: reflektion, utveckling av yrkeskompetens och möjligheter att påverka som

förtydligas genom citat från gruppenkäterna.

Reflektion

Nästan alla informanter berörde hur handledning ger möjlighet till att stanna upp och

reflektera kring sitt arbete. Handledning uppfattades som en lärande arbetsuppgift

genom att sjuksköterskan i handledningen fick möjlighet att stanna upp och se på sitt

arbete ur delvis nya vinklar.

”Att utvecklas i mitt yrke och tvingas tänka till.”

”Chans att reflektera över mitt eget arbete eftersom frågorna ofta kommer

från studenten. Varför? Hur?”

”Nya infallsvinklar”

”Ger mig möjlighet att reflektera över mitt arbete och profession.”

”Se mig själv kritiskt.”

”Lära mig ge och ta kritik.”
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Utveckling av yrkeskompetens

Handledarna såg också handledning som en verksamhet där de på ett naturligt sätt ges

möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper. Närheten till möten med  studenter och

skola sågs som en värdefull möjlighet. Nästan alla berörde detta perspektiv på att vara

handledare i sina svar.

”Jag får nya kunskaper om det som är aktuellt på utbildningen.”

”Ger mig möjligheten att söka ny kunskap.”

”Utveckla mig både i min yrkesroll och handledarroll.”

”Möjlighet att lära mig mycket av studenten.”

Möjligheter att påverka

Att arbeta med handledning uppfattades som en möjlighet  att på olika sätt kunna vara

med och aktivt påverka skeenden i anslutning till handledningen. Många informanter

såg i handledning en möjlighet att utbilda och rekrytera blivande kollegor.

”Möta nya generationens sjuksköterskor och få vara med och påverka

deras utveckling.”

”Glädjen i att få utbilda och utbilda eventuellt blivande kollegor.”

”Höja sjuksköterskeyrkets status.”

Några betonade möjligheten att genom handledning minska avståndet mellan teoretiska

och praktiska perspektiv i utbildningen.
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”Att minska avståndet mellan skola och klinik.”

”Kontakt med skolan.”

”Att genom studenterna föra en dialog med högskolan och hålla sig

informerad om förändringar i utbildningen.”

Uppdraget som handledare kunde ge möjlighet för handledaren att i förväg planera

innehållet i handledningen. Flera av dem poängterade i denna fråga att handledning kan

bidra till struktur i lärprocessen och att det i sig ökar intresset för handledning på

arbetsplatsen.

”Att få en strukturerad studieplan för eleven på min arbetsplats.”

”Jag har fått en handledningsplan och en struktur för hur vi kan mötas och

arbeta.”

”Vill gärna få studenter nu när man har fått så mycket idéer och

kunnande.”

”Förbättra handledningen för studenterna på avdelningen.”

”En arbetsplats som är positiv till studenter.”

Detta tycker jag försvårar arbetet som klinisk handledare

I svaren på denna fråga kunde man tydligt avläsa hur handledningen påverkades av de

rådande kulturerna på arbetsplatsen och skolan. Några få berörde personliga

tillkortakommanden i sin handledarfunktion i detta avseende. Svaren på denna fråga gav

en mycket entydig bild av upplevelser av svårigheter att finna tid för handledning.

Arbetsbelastningen beskrevs som så tung att handledning ofta fick stå tillbaks för det

övriga arbetet som sjuksköterska. Denna del åskådliggörs genom fyra kategorier:
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stressig arbetsmiljö, attityder hos övrig personal, kontakt med högskolan och bristande

kompetens.

Stressig arbetsmiljö

Nästan alla informanter lyfte fram tidsaspekten när de beskrev de hinder som de

upplevde i handledarrollen. Påfallande ofta var det inte avsatt någon speciell tid

för handledning.

”Att det inte finns tid avsatt för att vara handledare i den praktiska

vardagen.”

”Att få tiden att räcka till, då det är mycket att göra i akutläget och få

sjuksköterskor, är kanske ensam med två undersköterskor. På avdelningen

har vi många spridda områden. Eleven nosar bara på detta i de korta

praktikperioderna.”

”Ständig tidsbrist.”

”Tidspressen, dygnet har för få timmar.”

”Kan vara mycket stressande att hinna med sitt ordinarie arbete med

patienterna. Skulle behöva vara avkopplad från de vanliga sysslorna

ibland.”

Arbetsmiljön i sig upplevdes stressig och orsakade svårigheter i det pedagogiska arbetet

med handledning.

”Hos oss finns inga slutna utrymmen att tala ostört i. Går man till ett rum

längre bort måste man meddela detta. Det är inte speciellt omtyckt att ej

vara tillgänglig.
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”Arbetsmängden avpassas ej efter att det är en student med.”

”Hård belastning på mottagningen.”

”Hela tiden tänka på det medicinska ansvaret och hålla koll.”

”Ibland går det lite för långsamt (egentligen ingen nackdel).”

Attityder hos övrig personal

Många handledare angav att det kunde vara svårt att få acceptans för handledning från

den övriga personalgruppen på arbetsplatsen. Även bristen på personal anfördes som

upplevda hinder för att fungera optimalt som handledare.

”Dålig förståelse från kollegor.”

”Få övrig personal att inse vikten av att ha tid för studerande.”

”Personalbrist och ont om personal som kan täcka upp vid genomgångar

och samtal.”

Kontakt med skolan

Flera informanter anförde att de upplevde kontakten med skolan som bristfällig och att

det försvårade arbetet som handledare.

”Avståndet skola / klinik. Att ute på kliniken förstå läroplaner,

användandet av olika språk m.m.”

”Ingen kontakt direkt genom skolan och mig som handledare.”
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Bristande kompetens

Den egna kompetensen ifrågasattes av några enstaka handledare och någon saknade

möjligheten att själv få handledning på sin handledning.

”Ingen utbildning.”

”Känna att jag ej lever upp till studentens förväntning.”

”Min egen brist på erfarenhet.”

”Vet inte vad studenterna kan.”

”Saknar någon ex en huvudhandledare för att själv få handledning och

stöd.”

Några  pekade på studenternas bristande erfarenhet och kunskap som ett hinder i

handledningen. En handledare poängterade svårigheten att fungera tillsammans med

studenten när personkemin inte stämmer.

”Att det ibland finns en brist hos studenten i den praktiska kunskapen.

Man förväntar sig att vissa basala saker ska de kunna. detta kan göra

handledarrollen svårare.”

”Studenternas begränsade teoretiska kunskaper. Personkemin”

Sammanfattning av resultatdelen

Bilden som framtonade var en handledare som upplevde trygghet i sin roll som

sjuksköterska och som tycker handledningsuppgiften är rolig trots att hon ofta var

ostrukturerad i en stressig miljö där tidsbristen upplevdes som påtaglig. Detta
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uppvägdes av den utmaning och möjlighet som handledarfunktionen innebar i form av

möjligheten att hålla sig ajour och kontinuerligt utveckla nya kunskaper.

Men samtidigt fanns andra kvaliteter i beskrivningarna av handledarfunktionen vilka

egentligen är lika viktiga mot bakgrund av att utfallet av enkäten ska användas för att ge

kliniska handledare möjligheten att se sig själva och andra som en del  i en pedagogisk

lärprocess inom ramen för KHAS-projektet.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Gruppenkät och SWOT-analys som metod

SWOT-analysen som instrument för gruppenkäterna visade sig ge mycket information i

förhållande till tidsåtgång att besvara den och tid för analys och sammanställning av

utfallet. Ejlertsson (1996) poängterar fördelen med gruppenkäter i förhållande till

postenkäter i det att man har bättre kontroll över vem som besvarar frågorna genom att

man inte konfererar med andra och att svarsfrekvensen i allmänhet är hög vid

gruppenkäter, i detta fall hundra procent.

Självfallet försvinner möjligheten att ställa följdfrågor och be informanterna att utveckla

sitt resonemang. Flera utsagor väckte nyfikenhet som inte stillas i själva analysarbetet.

På frågan om vilka möjligheterna med att arbeta som klinisk handledare var svarade en

informant:

”Får man bara tiden är inget omöjligt”

Vad var detta som inte var omöjligt? Vilka möjligheter ser du under de förutsättningar

du har nu? En annan informant svarade på samma fråga:
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”ständig uppdatering av det senaste”

Vad är innebörden i det senaste? Kan du ge exempel på kunskap du kommit i kontakt

med just genom att du fungerat som klinisk handledare? Datamaterialet var alltså fyllt

av utsagor som varit intressanta att utveckla vidare. Vilket också är intentionen i att

använda detta arbete som undervisnings- och diskussionsmaterial i samverkansprojektet

KHAS. Där kommer deltagarna att ges fortsatt möjlighet att reflektera kring

handledarrollen med utgångspunkt från resultatet av gruppenkäten.

Inte heller räckte instrumentet för en jämförande analys av de två olika tillfällena då

informanterna besvarade gruppenkäten. De var för  kortfattade för en sådan typ av

innehållsanalys. Däremot kunde informanterna själva jämföra de båda SWOT-

analyserna i samband med en uppföljning i samband med kursavslutningen. Vid denna

diskussion framkom upplevelsen av stabilitet i svaren om än en tendens i svar som

påpekade reflektionens och det öppna frågandets betydelse i den SWOT-analys som

besvarades i slutet av utbildningen.

Ett alternativt förfarande hade kunnat vara att genomföra ett antal kvalitativa

djupintervjuer som komplement till SWOT-analysen. Det hade givit möjlighet att tränga

in i informanternas utsagor på ett mer ingående sätt än vad gruppenkäten ger möjlighet

till. Eftersom informanterna och författaren/forskaren samtidigt hade relationer i form

av att vara student-lärare bedömdes auktoritets- och maktperspektiv omöjliggöra

genomförandet av kvalitativa djupintervjuer i detta sammanhang.

Att intressera sig för och beskriva människors upplevelser – livsvärldar i olika kontexter

brukar anges som kännetecken på studier med fenomenologisk ansats (Alvesson &

Sköldberg, 1994). Även om denna studie haft reducerade möjligheter att tränga in i

informanternas livsvärldar som beskrivits ovan har ändå intentionen varit att analysera

utsagorna för att kunna beskriva de olika kvaliteter av upplevelser som informanterna

gav uttryck för i sina svar.
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Gruppenkäten besvarades anonymt och tidsutrymmet (trettio minuter) ställde krav på ett

ganska spontant reflekterande och besvarande av enkätens frågeställningar. Möjligen

kan detta bidra till att informanterna kunde vara uppriktiga i sina svar. När det gäller

frågeställningar av mer personlig karaktär som de som ingår i SWOT-analysen kan man

spekulera i om gruppenkäten som metod kan vara minst lika gångbar som den

kvalitativa djupintervjun där informanten förväntas öppna sig för en okänd frågeställare.

Sköldberg & Alvesson (1994) anger fyra tolkningsnivåer i kvalitativ forskning:

Tolkningsnivå Fokus

1. Interaktion med empiriskt material Utsagor, egna observationer m.m.

2. Tolkning Bakomliggande innebörder

3. Kritisk tolkning Ideologi, politik, social

reproduktion

4. Självkritisk och språklig reflektion Egen text, auktoritetsanspråk,

Figur 6. Tolkningsnivåer i kvalitativ forskning. (sid 325 a.a)

Intentionen i denna uppsats var att i resultatdelen beskriva informanternas upplevelser

av sin funktion som klinisk handledare, allstå närmast det Sköldberg & Alvesson (a.a)

avser med nivå 1. I arbetet med att analysera och presentera data fanns därför en uttalad

strävan att inte gå vidare till övriga tolkningsnivåer. I samverkansprojektet KHAS finns

däremot ambitionen att föra reflektionen vidare med tonvikt på nivå två och tre i

modellen ovan. Detta med utgångspunkt från den empirinära nivå som presenteras i

resultatdelen av denna uppsats. Man kan även uppfatta diskussionsavsnittet i detta

arbete som reflektioner där dessa nivåer berörs.

SWOT-modellen är som tidigare beskrivits utvecklad inom industrivärlden. Johnson,

Scholes, Sexty (1989) beskriver den som ett instrument som ger underlag för

beslutsfattande och strategisk planering i utvecklingssammanhang. Balamuralikrishna
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(2002) beskriver positiva erfarenheter av att använda SWOT-analys såväl i grupper som

individuellt när det gäller utveckling av yrkesutbildningar. Utfallet av SWOT-analysen i

denna undersökning kommer också att kunna användas i det fortsatta arbetet med att

utveckla handledarutbildningen på Institutionen för omvårdnad.

Om validering

En viktig fråga i detta sammanhang är naturligtvis hur väl författarens analys av data

återger verkligheten. I en kvalitativ studie är det viktigt att vara öppen för att det kan

finns flera alternativa tolkningar av ett fenomen. Om validering i samband med

kvalitativa studier skriver Dahlberg (1993) att arbets- och forskningsprocessen ska

beskrivas. Författaren ska redovisa hur datainsamlingen och dataanalysen genomförts

och hur resultatet och slutsatserna framkommit. Vidare betonar hon vikten av att i detta

sammanhang redovisa de teoretiska utgångspunkterna för arbetet och de kontextuella

faktorer som påverkat arbetet.

Det har varit en strävan att hantera frågan om validering i detta arbete på ett öppet sätt

genom att låta läsaren få möjlighet att kunna bilda sig en uppfattning om hur

informanterna beskriver sina erfarenheter av handledning genom att ta med citat för att

konkretisera innebörden i beskrivningskategorierna. Detta utgör tillsammans med en

noggrann metodbeskrivning av arbetet som helhet grunden för kritisk granskning.

Som ett led i att validera dataanalysen återfördes resultatet till informanterna i samband

med kursavslutningen. Författaren lämnade då tillbaks de kodade gruppenkäterna till

informanterna och presenterade det material som i grova drag nu utgör resultatdelen i

detta arbete. Informanterna fick sedan i smågrupper reflektera kring detta och ge

synpunkter. Inga invändningar framfördes mot innehållet i analysen som informanterna

uppfattade som en viktig och bekräftande bild av att vara klinisk handledare.
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Resultatdiskussion

Detta arbete har fokuserat hur kliniska handledare ser på sig själva som handledare och

de möjligheter och hinder de upplever i denna funktion. Avsikten har varit att så otolkat

som möjligt återge dessa bilder i resultatdelen. I denna resultatdiskussion del tillåter sig

författaren att mot uppsatsens bakgrundsavnitt analysera och tolka resultatet. Med

utgångspunkt från detta ges också förslag på förhållningssätt och några teoretiska

modeller som uppfattas av författaren som hanterbara i arbetet med utveckling av den

kliniska handledningesfunktionen.

Vägen är mödan värd

Man kan i ett avseende påstå att resultatet av den empiriska studien inte är särskilt

uppseendeväckande i form av nya upptäckter i anslutning till den kliniska

handledarrollen. Det är troligen en relativt förväntad bild som framtonar i resultatdelen.

Men just detta ska uppfattas som en av de viktigaste poängerna i pedagogisk

verksamhet, som betonar erfarenhet, aktivitet och reflektion. Att låta

studenter/handledare sätta ord på sina inre bilder (av sig själva och omgivningen) och få

möjlighet att ta del av övriga deltagares bilder är en betydelsefull konsekvens av kärnan

i den pedagogiska syn som legat till grund för detta arbete och det parallella KHAS-

projektet. Här kan man se en tydlig koppling till att beröra såväl kognitiva som affektiva

perspektiv av lärande. Vilket kan återföras till Fagermoens (1993) beskrivning av

yrkeskompetens som bestående av kognitiv, affektiv och handlingskompetens. Det sista

mer konkret praktiska – handlingskompetens kan också ses i form av studenters aktiva

konkreta reflekterande kring sig själva och sin omgivning. Intellektuell reflektion är

också en ”praktik” som måste övas för att utvecklas! En student uttryckte detta i ett

annat sammanhang ”Man behöver öva sig i att tänka också!!”

I detta perspektiv är en tydlig fokusering på lärande som en aktiv process där reflektion

på basis av egna och andras erfarenheter vägen till utveckling och lärande. Nästa steg är

att låta sig utmanas av dessa bilder. Denna utmaningen av deltagarnas bilder av
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handledarfunktionen ligger dock utanför detta arbete. Det arbetet utgör en del  i KHAS-

projektet.  Mot bakgrund av detta kan man anse att studiens syfte, att beskriva

verksamma handledares uppfattningar av sin funktion, uppnåddes.

Man kan också se resultatet i ljuset av att projektets deltagare själva konstruerade delar

av projektets handledningsmaterial (SWOT-analysen) vilket ligger i linje med

aktionsforskningens strävan efter utveckling av handlingsalternativ där

projektdeltagarna - praktikerna förutsätts vara aktiva. Även om SWOT-analysen inte

håller för en djupanalys av de enskilda respondenternas upplevelser av den kliniska

handledarrollen fungerar den för det syfte i vilket den genomfördes.

Självreflektion

Handledarna i undersökningen tryckte hårt på vikten av personliga egenskaper som

trygghet, nyfikenhet och social kompetens som betydelsefulla i sitt handledarskap. En

pedagogisk fråga som inställer sig är: Hur övar man upp denna typ av förmågor? Går

man tillbaks till Fagermoens (1993) beskrivning av yrkeskompetens förstår man att

detta är ett sammansatt problem. Det krävs att handledarna ges möjlighet att utveckla

sina kognitiva, affektiva och praktiska förmågor i en lärprocess där reflektionen är ett

drivande hjul. Syftet med att sammanställa  SWOT-analysen var just att handledarna

ska ges möjligheten att reflektera kring sig själv men också att få del av hur de andra i

gruppen uppfattade sig själva som handledare. I den uppföljande grupphandledningen i

fas 2 av KHAS ges deltagarna möjligheter att tillsammans öva sig i att sätta ord på sin

upplevda kompetens och spegla sig själv genom andra, vilket ger deltagarna möjlighet

att utmana sina inre bilder av sig själva som kliniska handledare. Det handlar om en

form av självreflektion där man upptäcker sig själv i förhållande till tillvaron. Bengtsson

(1996) och Silén (2000) poängterade just vikten av självreflektion i den pedagogiska

processen. Genom självreflektion lär deltagare (och projektledare!) om sig själva och

sin yrkespraxis. På detta sätt blir utveckling av handledning som pedagogisk metod en

utmaning/möjlighet för arbetsintegrerade lärande. Med utgångspunkt från dialektiken

mellan kaos och kosmos (frihet och struktur) är det en uppgift att utveckla relevanta och

utvecklande utmaningar.
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Handledarkompetens

Många informanter var kritiska till sin egen pedagogiska kompetens. Det är i

sammanhanget viktigt att förstå att även erfarna och kompetenta sjuksköterskor kan

befinna sig på olika nivåer i den modell för utveckling av omvårdnadsrelaterade

färdigheter som Benner (1993) beskrev. Det kan därför finnas skäl att uppmärksamma

detta och på olika sätt ge kliniska handledare stöd i sin funktion. Den skisserade

handledarmodellen som föreslås av Västsvenska rektorsgruppen och Västra

Götalandsregionen (2001) betonar också vikten av att högskolans lärare också ska ses

som pedagogiska resurser för de kliniska handledarna. Man se KHAS-projektet med

grupphandledning av kliniska handledare som en modell för denna typ av samverkan.

Carmnes (2000) ville se en utveckling av de kliniska handledarna just genom att bejaka

tyngden i att lära i praktiska situationer. I enkätsvaren framkom ju också tydligt att

handledarna uppfattade sig själva besitta denna yrkeskompetens som just styrkan i sin

funktion som handledare.  Detta kan med utgångspunkt från Kolbs (1984) handla om

både den konkreta upplevelsen som det aktiva experimenterandet och hur man på ett

naturligt och hanterbart sätt få in ett mer reflekterande förhållningssätt som

komplement. En del av svaret kan vara så enkelt som att studenten får möjlighet att

tillsammans på handledaren reflektera kring frågan: Vad har jag lärt idag? Medan

högskoleläraren behöver att fundera kring hur det ges möjlighet för studenter att

reflektera kring sin praktik i form av teoretiska och etiska perspektiv och med

utgångspunkt från detta aktivt pröva sina kunskaper i det praktiska fältet – det aktiva

experimenterandet. På så sätt kan de kliniska handledarna och högskolelärarnas insatser

komplettera varandra i utbildningen av sjuksköterskor.

I detta sammanhang accentueras vikten av att den kliniska handledningen ges en

struktur som möjliggör reflektion på olika nivåer. Här kan man då se den modell med

bas- och huvudhandledare som tagits fram i samverkan mellan Västa Götalandsregionen

och Högskolorna i regionen som ytterst betydelsefull  (Västsvenska rektorsgruppen och

Västra Götalandsregionen, 2001). Som en konsekvens av detta blir då, som detta

samverkansarbete också pekade på vikten av att högskolorna tillhandahåller kvalitativt
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goda handledarutbildningar och skapande av nätverk där intresserade

sjuksköterskor/handledare och högskolans lärare kan mötas och fortsätta utvecklingen

av den kliniska handledningen.

Högskolans sk ”tredje uppgift”: samverkan med verksamheten, kan här få sin praktiska

betydelse i att högskolans lärare också fungerar som pedagogiska handledare för de

kliniskt verksamma handledarna. Det vore en möjlighet för högskolans lärare att ha en

naturlig koppling till både omvårdnadsarbete och pedagogiska frågor på ett sätt som

skulle kunna utgöra ett perspektiv av AIL. I ett sådant samarbete kan Kolbs modell vara

till gagn som struktur för de pedagogiska diskussionerna. Detta förtydligar ytterligare

ett perspektiv av AIL, nämligen det att den verksamhet där denna typ av lärprocesser

försiggår också påverkas och i sig själv blir en lärande part. Informanterna uttalade

också detta tydligt när de beskrev vilka möjligheter de såg i sin roll som handledare.

”Chans att reflektera över mitt eget arbete eftersom frågorna ofta kommer

från studenten. Varför? Hur?”

”Ger mig möjligheten att söka ny kunskap.”

 Detta ligger i linje med vad Ellström (1992) menar vara utmärkande för den lärande

organisationen:

Tydliga mål

Lärande arbetsuppgifter

Medvetenhet om formellt och informellt lärande

Medvetenhet om förhållandet arbetsuppgift och lärande

Organisationens klimat

En struktur som t.ex  Kolb (1984) kan tydliggöra vägarna till kursplanens mål och

syften, att planera handledningen blir en lärprocess för såväl studenter, handledare som

lärare. Handledningen bejakar också den form av tyst kunskap som Josefsson (1991)

och Lauvås & Handal (2001)  beskrev som viktig att verbalisera i olika reflekterande
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sammanhang. Det är kanske förmätet att tro att detta i sig skulle påverka klimatat i en

organisation (med tanke på Ellströms beskrivning), men det vore definitivt ett sätt att

skapa broar mellan högskola och verksamhet på ett fruktbart sätt där Kolbs beskrivning

av lärprocessen kan underlätta det pedagogiska samtalet på ett högskolemässigt sätt.

Bristen på tid

Vart man än vänder sig idag klagar vi över brist på tid. Öhrling (2000) och  Carisle,

Luker, Davies, Stilwell & Wilson (1999) fann detta i sina undersökningar av klinisk

handledning. Så även handledarna i denna  undersökning. I den gemensamma

handledarmodell som beskrivs i bakgrunden Västsvenska rektorsgruppen och Västra

Götalandsregionen (2001) anges i tid hur mycket man tänker sig att bas- och

huvudhandledare ska ägna åt dessa funktioner: fyra-sex timmar respektive åtta-sexton

timmar i veckan anges som kvantitativa riktmärken. Det är naturligtvis avgörande att

reformens intention att bereda handledarna tid för sitt arbete får legitimitet ute på

arbetsplatserna. I samband med vårdhögskolornas förstatligande sker en växling av

pengar från lärosäte till Västa Götalandsregionen som ersättning för klinisk/tillämpad

utbildning med 1200 kr per student och vecka. Enligt arbetsgruppens beräkningar täcker

ersättningen motsvarande lönekostnad för handledare i vårdverksamheten.

Tidsaspekten måste naturligtvis ses mot bakgrund av den intensifiering av arbetsbördan

för vårdpersonal som ägt rum i svensk sjukvård i takt med indragningar och besparing.

Paradoxalt nog torde ändå mer strukturerad handledning med avseende på syfte,

innehåll, metod och inte minst tid! ändå upplevas som mindre belastande än den

handledning som idag upplevs inte hinnas med och som späder på upplevelsen av

otillräcklighet hos handledarna/sjuksköterskorna.

I sin förlängning är detta ett fenomen som också kan kopplas till den rådande kulturen

på praktikplatsen. I sitt resonemang om kunskapens situerade natur använder Säljö

(2000) begreppet mediering för att beskriva hur människors föreställningsvärldar är

framvuxna den rådande kulturen och dess intellektuella och fysiska redskap. I ett
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sociokulturellt perspektiv är grunden hur dessa redskap medierar verkligheten för

människor. Man kan alltså tolka sjuksköterskornas brist på tid för handledning som en

övergripande syn (organisationens) på hur kunskapsutveckling sker i olika

vårdverksamheter. Säljö (a.a) skriver:

”Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individer handlar

med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad

man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter

eller gör möjligt i en viss verksamhet. Detta är grunden i en sociokulturell

tradition; handlingar och praktiker konstituerar varandra.” (a.a. sid 128).

 Den nya handledarmodell, Västsvenska rektorsgruppen och Västra Götalandsregionen

(2001) som Västa Götalandsregionen ska pröva kan i detta perspektiv uppfattas som en

utmaning mot den modell där sjuksköterskorna finner det svårt att få tid till att följa upp

handledningen i form av reflektion i nära anslutning till den praktiska verksamheten.

Med detta som bakgrund framstår det som viktigt att noggrant följa upp i vilken mån

handledarna i realiteten får tid för sitt uppdrag. En sådan undersökning skulle kunna

vara en framtida del inom KHAS-projektet eftersom denna fråga är av intresse för både

verksamhat och högskola i ljuset av utveckling av den kliniska handledningen..

Förslag till forstsatt pedagogisk utveckling

Avslutningsvis ges i detta arbete förslag på hur pedagogiska frågor i anslutning till

klinisk handledning kan tydliggöras med hjälp av några teoretiska modeller Kolb (1984)

och Maltén (1981) som kan tjäna som hjälpstrukturer i diskussioner och planering av

handledning med nära kopplingar till arbetsintegrerat lärande. Dessa reflektioner ska

förstås med bakgrund mot de problem med att göra den kliniska utbildningen

högskolemässig som flera författare anför (Cramens, 2000, Granum, 1993,  Pilhammar

1997 och Öhrling, 2000). Modellerna kan användas i försök att systematisera viktiga

pedagogiska inslag i processen att bli sjuksköterska.
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Lärprocesser i arbetsintegrerat lärande

Många respondenter angav i sina SWOT-analyser att de upplevde sig som

ostrukturerade och saknade tillräcklig pedagogisk skolning när de angav sidor hos sig

själva som behövde utvecklas mer. Pilhammars (1997) undersökning visade också att

den kliniska handledaren i stor utsträckning handledde på det sätt som man själv blivit

lärd. Man har tagit över en modell där man inte alltid är medveten om varför man

handleder som man gör. Hon poängterar vikten av pedagogik i sjuksköterskeutbildning

och specifik handledarutbildning. Hon fann att de handledare som hade specifik

utbildning var mer medvetna om den pedagogiska funktionen i sitt yrke.

Kontexten är av avgörande betydelse för lärandet men självfallet har mer individuella

perspektiv också betydelse för lärprocessen. Kolb (1984) beskriver inlärningsprocessen

bestående av fyra faser. Konkreta upplevelser, reflekterande observation,  abstrakt

tänkande och aktivt experimenterande. Lärprocessen styrs av individens behov och mål.

Varje individ har en viss profil i sitt lärande, vilket innebär att man i allmänhet tenderar

att börja sitt lärande i någon av de olika faserna. Man kan säga att vi har olika

inlärningsstilar. För någon är det optimalt att börja i den konkreta upplevelsen. För

någon annan är det abstrakta tänkandet den optimala inkörsporten för vidare lärande etc.

Konkreta upplevelser

        Aktivt
experimenterande      Reflekterande

observation

 Abstrakt tänkande

Figur 7. Lärprocessens olika faser enligt Kolb (1984).
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Detta sätt att beskriva lärprocessen innebär att handledaren behöver variera de

pedagogiska metoderna. I pedagogens uppgift ligger också att ge studenterna under

praktiken möjlighet att genomgå alla faser i lärprocessen. En student kan inte bara stå

och titta på lika lite som bara göra utan att få reflektera. Kolbs modell, vilken kan

uppfattas som ett sätt att beskriva olika former av reflektion, kan också fungera som en

stuktur för tänkandet kring AIL.  Vilka moment i sjuksköterskeutbildningen lämpar sig

för reflektion i de olika faserna i lärprocessen? Vilka uppgifter lägger de kliniska

handledarna tyngdpunkten på och hur förhåller sig detta till högskolelärarnas insatser?

De finns all anledning att uppehålla sig kring dessa spörsmål.

Nivåer i den pedagogiska processen

I den upplevda bristen på pedagogisk kompetens beskrev också flera handledare att de

saknade kunskaper om sjuksköterskeutbildningen. Återigen kan man se behovet av att

högskola och verksamhet möts i pedagogiska reflektioner där centrala frågor som syfte,

innehåll och metod synliggörs. Inte minst med tanke på att handledarna kan möta

sjuksköterskestudenter som befinner sig på olika nivåer i utbildningen. En central fråga

är hur studenter, handledare och lärare förhåller sig till det nivåtänkande som som

beskrivs i utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet HTU (2001b).  Studenter är

alltså beroende av en lärmiljö där det ges möjlighet att utveckla yrkeskunnande i en

progressiv process. Vilket också ansluter till det sätt att beskriva yrkessocialisation som

Benner (1993) anför i sitt resonemang om utvecklingen från novis till expert.

Maltén (1981) ger förslag på praktiska pedagogiska aktiviteter. Han är influerad av

Blooms taxonomi (1956) ett tänkande som också kan spåras i det sätt som

omvårdnadsämnet beskrivs. Några av de aktiviteter som Maltén i mycket allmänna

ordalag föreslår i de olika kunskapsnivåerna anges i figur 8.
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Fakta kunskap återge definiera mäta

Förståelse identifiera formulera klassificera

Tillämpning visa utföra beräkna

Analys se delar jämföra se likheter - skillnader

Syntes summera se samband generalisera

Värdering bedöma välja fatta beslut

Figur 8. Aktiviteter kopplade till Blooms taxonomi (Fritt efter Maltén, 1981)

Malténs sätt att resonera blir som jag ser det ett form av smörgåsbord av tänkbara

pedagogiska problemställningar/förhållningssätt snarare än att uppfatta lärprocessen

som en rationell ekvation som ska lösas. Den senare metaforen kan skönjas i såväl

Bloom (56) som i utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet HTU (2001b).

Det intressanta med Malténs pedagogiska aktiviteter är just att de är aktiviteter och

utgår från aktivt deltagande istället för en traditionell bild av kunskapsförmedling. Att

initiera pedagogiska samtal mellan studenter, handledare och högskolelärare där

utbildningens syften tolkas med utgångspunkt från Malténs förslag på aktiviteter, kan

ses som ett högskolemässigt sätt bryta såväl det mönster av oreflekterat görande,

observerande och förmedlande i handledning som Pilhammar (1997) fann.

Högskolemässig pedagogik och som den kritiska granskningen av den kräver såväl

frihet som struktur för att utvecklas.
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Konklusion

Studien beskriver hur en grupp kliniskt verksamma handledare uppfattade sin funktion

som handledare. Bilden som framtonar ur gruppenkäten är en handledare som är trygg i

sin roll som sjuksköterska och som tycker handledningsuppgiften är rolig och

stimulerande trots att hon är ostrukturerad i en stressig miljö där tidsbristen upplevs

konstant. Detta uppvägs av den utmaning och möjlighet som handledarfunktionen

innebär i form av att hålla sig ajour och kontinuerligt utveckla nya kunskaper. Denna

och övriga bilder som framkom i handledarnas uppfattningar om sin funktion ska ses i

ljuset av den pedagogiska dynamiken mellan rutin och reflektion. Vilket också är tanken

med användandet av resultatdelen som ett led i KHAS-projektet.
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