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ABSTRACT 

Background: The education for becoming a registered nurse in Sweden includes 
compulsory time for clinical practice. The clinical education means an essential part in 
the students’ personal development. According to regulation for nurses, a registered 
nurse has the responsibility to supervise nurse students during their clinical placement.  
Aim:.  The aim of the examination was to describe nurse students´ experiences of 
supervision during clinical education. 
Method: The study was an empirical examination based on interviews with seven nurse 
students.   
Results: The result showed that nurse students wanted to be seen and treated as 
colleagues, but not used as labour. Students believed that a supervisor was required to 
have knowledge how the students learn and how to teach the students about the coming 
role as a nurse, major themes that appeared were: to have time for the student, to 
promote a good interaction and to respect the students´ situation. 
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INLEDNING 

För att en sjuksköterskestudent skall utvecklas inför sin kommande roll behövs träning i 

många moment, och ett sätt kan vara att få praktisk övning och handledning. I 

kompetenskraven för en legitimerad sjuksköterska ingår ett ansvar i att undervisa och 

handleda studenter (Socialstyrelsen, 2005).   

I sjuksköterskeutbildningen ingår Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU), som är en 

klinisk del i utbildningen. Sjuksköterskestudenter på Högskolan Väst har, fram till och 

med examensår 2008, ett totalt antal av 810 VFU-timmar. Vid val av kursen vidgat 

perspektiv tillkommer en extra placering med 90 timmars VFU.  

Pilhammar Andersson (2003) menar att förväntningarna på handledaren från skolans 

håll är att handledaren är den som skall hjälpa studenten att utföra ett arbete på ett 

godkänt sätt, samt knyta samman praktik med teori. Handledarna själva uppfattade sin 

funktion som att de skulle hjälpa studenten till att kunna se helheten, vårda patienten 

och lära sig rutiner. Pilhammar Andersson (2003) skriver att ”handledning är, som den 

bedrivs idag, mer artisteri än vetenskap” (s 132) och att om sjuksköterskefunktionen 

skall utvecklas mot en profession så måste handledningen ses över.  

 

 

BAKGRUND 

Här kommer de för studien centrala begreppen att beskrivas och definieras.   

 

Handledning 

Bakom begreppet handledning finns enligt Lauvås och Handal (2001) en svår 

terminologi. Begreppet handledning har inte lyckats att avgränsas, utan det har funnits 

flera uttryck som ligger varandra nära så som vägledning, rådgivning, supervision och 

konsultation.  

Lauvås och Handal (2001) skriver att ordet handledning är ett vardagsord, och att det 

kan dölja ordets egentliga betydelse. Det kan därmed tolkas som att vem som helst kan 

handleda och att det inte behövs någon mer specifik kunskap för detta. Samtidigt kräver 
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handledningen mycket tid, vilket man enligt Lauvås och Handal (2001) blir varse när 

det tillämpas.  

 

Handledning är en process där studentens egen kunskap och erfarenhet skall få 

möjlighet, med stöd och guidning att utvecklas och enligt Lauvås och Handal (2001) 

sker detta genom tre faser. 

I den första fasen skall handledaren vara underställd studenten så att denne inte 

anammar handledarens sätt att arbeta och tänka, utan själv använder sig själv som 

instrument. Den andra fasen innebär att handledaren ställer motkrav, bedömer och 

kritiserar students strategier detta för att främja utveckling genom reflektion. I den 

tredje och sista fasen blir handledaren och studenten med jämställda och arbetar 

tillsammans (Lauvås och Handal, 2001).  

 

Sjuksköterskans handledning 

Sjuksköterskan skall enligt kompetenskraven för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ha förmåga att undervisa, handleda och bedöma studenter och 

elever.  

Pilhammar Andersson (2003) beskriver att det alltid varit en central roll för 

sjuksköterskan att handleda sjuksköterskestudenter, och att det varit ett mästar-

lärlingsförhållande där yrkeskunnandet överförts från handledare till student. Detta har 

sällan diskuterats utan bara antagits. Handledarens funktion skall enligt Pilhammar 

Andersson (2003) (som i sin tur frågat studenter) handla om att ge studenterna en 

introduktion i vårdarbete och avdelningens rutiner, i att vara en förebild, vara ständigt 

närvarande samt att göra bedömningen att studenten klarar att utföra vissa 

sjuksköterskeuppgifter. Handledaren skall även enligt Pilhammar Andersson (2003) 

bekräfta studentens perspektiv.  

En studie gjord av Marrow och Tatum (1994) visade att praktik är viktigt för 

inlärningen, men att det finns en svårighet i att det saknas kunskap och förståelse hos 

handledarna när det gäller hur de skall handleda. Dessutom sade handledarna att de 

upplevde att handledningssituationen påverkades av tidsbrist och att det fanns för lite 

personal på avdelningarna. Studien visade även att handledning inte hade samma 
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innebörd för alla som var handledare. Det kunde skilja sig från att vara en engagerad 

och aktiv handledare till att inte vara närvarade och låta studenten handledas av annan 

personal. Studenterna själva upplevde att den direkta handledningen var viktig, 

åtminstone tills att de själva och handledarna gjorde bedömningen att studentens 

kunskap var tillräcklig för att utföra momenten själva. Marrow och Tatum (1994) 

menade att det trots vidareutbildning för sjuksköterskor inom området saknas 

kunskapen om vad ett handledarskap står för. 

Lauvås och Handal (2001) menar att den allmänna uppfattningen är att om 

sjuksköterskan är kunnig inom sitt område så är hon eller han också en bra handledare.   

 

Krav på studenten  

Enligt Högskolelagen (Svensk författningssamling, SFS 1992:1434), 1 kap. 8 § skall 

studenterna inom den grundläggande utbildningen själva göra kritiska bedömningar, 

urskilja, formulera och lösa olika problem. De skall även veta att förändringar sker i 

arbetslivet. Studenterna skall också på egen hand söka och värdera kunskap på 

vetenskaplig nivå och följa utvecklingen (Högskolelagen, SFS 1992:1434). 

Utbildningen till sjuksköterska skall enligt utbildningsplanen för 

sjuksköterskeprogrammet 180hp (Högskolan Väst, 2008) organiseras på ett pedagogiskt 

sätt där studenten skall utveckla sina kunskaper och färdigheter genom både teoretisk 

och praktisk övning. 

 

Förändring i handledning 

Enligt Pilhammar Andersson (2003) ändrades handledarnas situation och status avsevärt 

i och med att vårdhögskolorna blev statliga 2002. Förstatligandet ledde även till att 

skolorna fick betala för platser inom den verksamhetsförlagda utbildningen, i 

fortsättningen kallad VFU; detta för att vårdverksamheterna skulle ta emot studenter. 

Samtidigt som detta skedde började skolor och landsting att sluta avtal för att säkerställa 

villkor och förutsättningar för VFU.   

Pilhammar Andersson (2003) skriver vidare att kraven på handledarna ökade, och att 

modeller utarbetades för handledning. Dessa modeller anger den kunskap som 
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handledaren behöver, och skall ligga till grund för de beslut i relation till studenten; t.ex. 

om studenten har tillräcklig kunskap och kompetens för att genomföra en aktuell 

vårdhandling.  

Avtal mellan vårdhögskolor och landsting skall säkerställa att modellerna för 

handledning följs, och en del i modellen är t ex att handledande sjuksköterska, så kallad 

bashandledare skall ha 60 poäng i omvårdnad, 5 poäng i handledarutbildning samt 

dokumenterad yrkeserfarenhet (Pilhammar Andersson, 2003b).  

 

Tidigare studier inom området studenthandledning 

Prestbakmo (2006) har i sin studie om kommunikation fokuserat på olika tonfall, och 

vilken betydelse det har för hur informationen tas in. Kroppsspråket har också betydelse 

för hur en person är när hon eller han tar emot och tolkar informationen, likaså inverkar 

omgivningen som exempel hur arbetet är fördelat på avdelningen. Studien påvisar att 

även kroppsspråk kan skapa missuppfattningar och osäkerhet hos en student. 

Ett bättre sätt för inlärning var att efter ett moment reflektera och utvärdera studentens 

handling. Studien visade även att en personligt fungerande relationen mellan student 

och handledare/instruktör är viktig (Skovsgaards, 2004).  

Trots att studenter arbetade på olika skift såsom dag kväll och natt för att följa sin 

handledares schema, hade de inte samarbetat (Lloyd och Jones, 2001). Detta kunde bero 

på att det var brist på personal och att sjukdom hade gjort att handledarna fått byta skift 

med kort varsel. Studenterna hade istället handletts av annan personal, vilket visade sig 

resultera i en mindre mängd undervisningstillfällen och reflektionsmöten. Vissa 

studenter hade fått handledare tilldelade som sedan visade sig vara lediga 

(föräldraledighet, sjukledighet, semester) och i de fall då student och handledare gjort 

samma pass visade studien att de inte alltid hade samarbetat, detta p.g.a. av att 

handledarna känt att de hade haft alldeles för mycket annat ansvar så att tiden inte 

räckte till (Lloyd och Jones, 2001).  

Gällande möjligheten till reflektion så uppgav handledarna att brist på resurser, personal 

och tid är orsaken till för få reflektionstillfällen (Marrow och Tatum, 1994).    
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Skovsgaards (2004) studie visade också att studenterna sällan, även om de var aktiva 

och motiverade, initierade till reflektionstillfällen själva. Detta var svårt för dem och de 

hade själva inte kunskap nog att reflektera utan stöd från handledaren. 

 

Andrews och Wallis (1999) skriver att ett gott handledarskap inbegriper en god 

tillgänglighet, lämpliga personliga egenskaper, att anamma en positiv läranderoll, vara 

uppmärksam på lärandeprocessen, erbjuda stöd samt ha en personlig 

utvecklingsförmåga.  

 

Severinsson (1998) skriver att handledningen skall ses som en pedagogisk process där 

deltagarna ställer frågor, förklarar och systematiserar upplevelser från klinisk praktik på 

ett professionellt sätt. Själva förfarandet skall då ge möjlighet till reflektioner kring 

nödvändiga områden inom handledningen. Severinsson (1998) skriver även om 

betydelsen av integreringen av inläst kunskap och upplevda situationer som en del i den 

personliga utvecklingen hos studenten genom klinisk praktik. 

 

Teoretisk referensram 

Den mänskliga tillvaron är enligt Antonovsky (1991) full av stressorer, och att möta 

dessa kan leda till spänningsstillstånd som måste hanteras. Antonovsky menar att det 

beror på hanteringen av dessa spänningstillstånd om resultatet hamnar inom området 

sjukdom, hälsa eller något däremellan. Stressorerna i sin tur skall inte betraktas som 

något som alltid måste bekämpas, utan som något ständigt närvarande.  

Antonovskys (1991) modell KASAM (känsla av sammanhang) utgår från salutogenes, 

vilket innebär rörelsen mot god hälsa i motsats till ohälsa. För att nå salutogenes anser 

Antonovsky att komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet skall vara 

i balans. Det finns olika nivåer av KASAM, där ett starkt KASAM innebär en god 

balans mellan de tre komponenterna.  

Begriplighet betyder att individen förstår inre och yttre stimulans på ett tydligt och 

strukturerat sätt. En människa med hög känsla av begriplighet räknar med att de stimuli 

som hon möter i framtiden, går att ordna eller förklara (Antonovsky, 1991).  
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Hanterbarhet står för den inre kraft individen har för att klara uppkomna krav. Om en 

individ har en hög känsla av hanterbarhet, kommer denne inte att känna sig som ett offer 

för situationerna eller tycka att livet behandlar en orättvist (Antonovsky, 1991).  

Meningsfullheten betyder att individen anser att det uppkomna kravet är värt att satsa 

energi i, så att kravet tolkas mer som en utmaning än en börda. En individ med hög 

känsla av meningsfullhet känner att livet har en känslomässig innebörd, att en del 

problem som denne möter är värda att investera energi i då problemen i sig själva, är en 

del i livet (Antonovsky, 1991).  

 

Författarna har valt att använda sig av Antonovskys (1991) KASAM som teoretisk 

referensram, då författarna anser att en känslan av sammanhang väl överrensstämmer 

med hur upplevelser av handledning under VFU faller ut. Handledning i sig är varken 

ett friskt eller sjukt tillstånd, men författarna avser att koppla KASAM till upplevelsen 

av handledning, där komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet står 

för de olika bitar som handledarskapet byggs kring.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

För att en sjuksköterskestudent skall utvecklas inför sin kommande roll behövs klinisk 

träning, vilket innebär praktisk övning under handledning av sjuksköterska. I 

kompetenskraven för en legitimerad sjuksköterska ingår ett ansvar i att undervisa och 

handleda studenter (Socialstyrelsen, 2005). Den verksamhetsförlagda utbildningen 

(VFU) kan upplevas positivt eller negativt. Det är viktigt att tydliggöra 

sjuksköterskestudenters upplevelser av VFU för att kunna utveckla kunskap i 

handledning, för så väl handledande sjuksköterskor som för de presumtiva handledarna-

sjuksköterskestudenterna. Det är också av intresse att undersöka vilka som är 

betydelsefulla faktorer i handledning, samt undersöka vad en student anser vara en 

optimal handledning; vilket kan ha betydelse för den egna kommande rollen som 

handledare.  
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SYFTE 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av handledning i 

den verksamhetsförlagda utbildningen. 
 

 

METOD  

Detta arbete är en kvalitativ, empirisk studie med öppna intervjufrågor.  

 

Pilotstudie 

För att testa frågornas formulering användes en fokusgrupp innehållande tre personer. 

Fokusgrupper skall enligt Polit och Beck (2004) innehålla fyra eller fler deltagare och är 

en intervjuform där en liten grupp åsiktsfyllda människor samtalar runt ett förbestämt 

ämne. Gruppdeltagarna har något gemensamt (i detta fall är de sjuksköterskestudenter) 

och frågestunden leds av intervjuare/moderatorer. Resultatet visade att frågan ”berätta 

om den VFU som påverkat dig mest med fokus på handledning” behövde 

omformuleras, eftersom svaren hade en tendens att hamna inom ramen för en viss 

specifik situation som hade påverkat studenten och inte upplevelsen av handledning. 

Efter att ha omformulerat frågorna föll svaren väl ut mot undersökningens syfte.  

 

Urval  

Informationen om studien, syftet med undersökningen samt informerat samtycke (se 

bilaga 1) lades ut på det för högskolan gemensamma nätverket Disco för termin sex 

studenter. Efter två veckors väntan hade författarna fått två svar, och för att komma 

vidare med studien utökades sökandet även till att inkludera sjuksköterskestudenter från 

termin fyra. Nyberg (2000) menar att undersökningens metoder, material och 

respondenter skall väljas med tanke på vilket problemet är och hur frågorna skall 

besvaras.  För att ytterligare öka antal deltagande tillfrågades senare även termin fem 

studenter och med dessa förehavanden fick författarna fram nio studenter från totalt 

termin fyra till termin sex.  
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Bortfall 

Två studenter föll ur undersökningen då den ena inte kom till avsatt möte och inte heller 

gick att nå, samt att den andra inte återkom trots tidigare regelbunden kontakt. Det totala 

antalet informanter var därför sju stycken. 

 

Intervjuer 

Nyberg (2000) menar att insamlingsmetoden skall vara anpassad till de variabler som 

skall bli undersökta, i detta fall empiriska data utifrån upplevelser. Informanterna 

kontaktade författarna via e-post, telefon eller samtal. Tid och plats för intervjuerna 

bestämdes efter informanternas önskemål och dessa genomfördes sedan i 

respondenternas egna hem (fyra), på skolan i ett enskilt rum (en) eller per telefon (två). 

Telefonintervjuerna genomfördes med högtalartelefon samt bandspelare – de som blev 

intervjuade var medvetna om att samtalet bandades. Intervjuerna tog mellan 5-20 

minuter vardera och bandades efter överrenskommelse mellan informanter och 

intervjuare. Båda författarna närvarade vid alla intervjuer. 

De tre huvudfrågorna som ställdes var : 

- Berätta om den handledning under VFU som på påverkat dig mest/haft störst betydelse 

för dig. 

-  Vad är en optimal handledning för dig? 

- Vad kommer du att, som blivande sjuksköterska, ta med dig när du själv skall 

handleda studenter?   

 

Då svaren på frågan ”Finns det något du vill tillägga?” inte svarade mot syftet, togs 

frågan bort efter de första intervjutillfällena. 

 

För att få flyt i intervjuerna användes didaktiska frågor som enligt Jan och Meyer 

(2005) omfattar vad som avser innehållet, hur som avser förmedlingen och varför, som 

berör saken. Jan och Meyer menar också att vad handlar om målet och att vem handlar 

om relationen mellan den som lär ut och den som undervisas.  
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Då avsikten var att undersöka upplevelser ur ett helhetsperspektiv, valde författarna att 

inte lämna ut frågorna skriftligt till informanterna i förväg.  

 

Analys 

Alla intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant. Det nedskrivna materialet 

genomlästes av författarna var och en för sig för att sedan diskuteras gemensamt. Efter 

det gjorde författarna en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell 

där de manifesta data urskildes för att sedan omtolkas till den egentliga betydelsen. För 

att se om olikt manifest innehåll kunde framkomma, gjorde författarna en första översyn 

var och en för sig för att sedan samstämt tematisera det framkomna materialet.  

Författarna satte in alla svar på intervjufrågorna i tabellform, och genomförde analysen 

enligt modellen. Först lyftes kondenserade meningar ur de bärande meningarna; det vill 

säga att det manifesta i informanternas svar identifierades ur den ursprungliga texten. 

Efter det tolkades den egentliga betydelsen av den kondenserade meningen, och blev 

subteman (se tabell 1). 
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 Tabell 1. Tabellen visar analysen av de meningsbärande enheterna som omtolkats till 
kondenserade enheter, kondenserade meningsbärande enheter, subteman och slutligen 
teman utifrån Graneheim & Lundmans(2004) innehållsanalys (fritt översatt). 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Subtema Tema  

IP3 mm. Ja, det e ju 
faktiskt så att det e ju det 
som ligger närmast i 
tiden, alltså den VFU jag 
e ute på nu. Äää.. å 
anledningen till att den 
har påverkat mig mest är 
att först nu så börjar jag 
att få så mycket erfarenhet  
så att jag kan……… 
identifiera det jag har lärt 
mig på skolan, med det 
jag upplever ute 

Först nu fått 
erfarenhet så jag kan 
koppla teori & 
praktik 

Mognat inför den 
kommande rollen 

Utveckling Studenten 

IP3 Och det upplevde jag 
inte på samma sätt ääee… 
tidigare. Utan där var det 
mer för att ääee..stannade 
man upp och så kanske 
man fick nån , inte gliring 
skall jag inte säga 
men,äem… man fick ju 
frågor om varför man 
hade gjort som man hade 
gjort, men det kändes inte 
som om den frågan ibland 
var relevant eller så 
genomtänkt. 

Orelevanta frågor om 
varför man hade gjort 
som man gjort 

Ifrågasätta studentens 
bedömning utan att ta 
hänsyn till position i 
form av oerfaren 

Respekterar 
studentens 
position 

Handledaren 

IP3 Men sedan även att 
handledaren har förmågan 
att … reflektera över vad 
han själv säger och sedan 
reflektera över vad jag 
som student säger; och 
gör. Och sätta det i någon 
form av 
verksamhetsförlagt 
sammanhang eller .. jag 
vet inte hur jag skall 
uttrycka mig nu. Men 
alltså att ja 
handledaren…äee… 
sätter in… min upplev 
eller det jag gör,  det han 
tänker på i 
verksamheten…så att man 
blir anpassad …jag har 
lite svårt åå ää.. klä det i 
ord. 

Ssk reflekterar över 
vad hon/han själv 
säger och vad 
studenten säger och 
gör 

utbyte av kunskap 
mellan student och 
handledare 

En god 
relation 

Samspelet  
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Etiska övervägande 
Författarna ansökte om tillstånd för att få intervjua studenter som går på 

Sjuksköterskeprogrammet från utbildningsansvarig på Högskolan Väst (se bilaga 2). 

Undersökningen fick också efter viss revidering av syftet ett godkännande. 

När författarna träffade informanterna informerades dessa om att de när som helst kunde 

välja att inte svara på en fråga, dra sig ur studien och att all information som skulle 

bandas och skrivas ner enbart skulle läsas av författarna samt deras handledare.  

 

 

RESULTAT  

 

Demografiska data 

Undersökningsgruppen består av sex kvinnor och en man. Deltagarna var i en ålder av 

20-45 år med en medelålder på 28,3 år och hade tidigare erfarenhet av arbete i vården 

från 0-5 år, medeltal 2,8 år. 

 

Resultat 

Resultatet består av tre teman med sju subteman som framkommit ur intervjutexterna, 

dessa är: Handledaren –den pedagogiska rollen, god självkännedom, intresse samt att 

respektera studentens position. Samspel – respektfull relation. Studenten – vilja lära 

samt utveckling. Svaren från informanterna i fjärde termin har skiljt sig en del från 

svaren från informanterna i termin sex. 

 

 

Handledaren 

Den pedagogiska rollen       

Flertalet informanter ansåg att den handledande sjuksköterskan skall ha en pedagogisk 

kunskap samt kunna använda sig av den när de lär ut till studenter. Den pedagogiska 

rollen innebär bland annat att handledaren skall ha kunskap om hur studenten lär, ta 

hänsyn till att studenten behöver tid att lära samt stämma av förkunskaper. 
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/…/handledaren skall kunna sitt yrke och kunna lära ut på ett professionellt sätt/…/ 

(informant 2). 

Man gick in och utförde ett moment kunde man sen ah ta det med henne för hon 

förklarade och vad man skall tänka på (informant 2). 

/…/en sjuksköterska som var väldigt öppen och pratade mycket men vart mammaledig 

och ny på området. Men hon kompenserade upp det med att va bra på att lära ut/…/ 

(informant 5). 

 

En av informanten upplevde att denne fick lära sig saker under VFU-placeringarna som 

denne redan kunde. 

 

/…/kollar med personen vad den gjort innan/…/ta reda på deras erfarenhet/…/inte sätter 

det på den nivån ja att du får börja göra undersköterskeuppgifter som jag fick göra/…/ 

(informant 1) 

 

Trygg i sin yrkesroll 

Informanterna uppgav att för att vara en bra handledare, skall denne ha kunskap om sitt 

eget yrke, vara trygg i sin roll som sjuksköterska samt handledare. Då dessa bitar har 

brustit, har informanter upplevt det som ett hinder.  

 

/…/handledaren måste ju …dels ha kunskap om sitt eget arbete, sin egen gärning. 

(informant 3) 

Det var mycket att hon liksom gjorde saker åt mig utan att jag fick göra dem själv som 

liksom hjälpa till och liksom jag fick inte med mig den biten/…/ (informant 1) 
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Intresse 

Mer än hälften av informanterna tyckte att en intresserad handledare underlättade 

inlärningen och att det var viktigt med ett intresse för handledning. Några ansåg även att 

ett intresse för handledarskap skall vara ett krav inför handledning. 

 

Handledaren måste, säger jag, vara intresserad och villig att handleda, det skall finnas 

en vilja inte bara det att de blir påkastade det här handledarskapet/…/ det är väl en 

grund för att vara en bra handledare att man vill göra det. (informant 3) 

/…/det är ingen som har varit negativ till att ta emot studenter, för det har man ju också 

hört. (informant 4) 

/…/ inte bara se det som tvång utan vill jag inte ha studenter säga det. /…/ Tacka nej 

ifall man inte vill ha studenter är jätteviktigt. (informant 7) 

 

Respektera studentens position 

Det som var mest återkommande i alla intervjuer var vikten av att respektera studentens 

utsatta position. Under detta subtema samlades upplevelser kring att befinna sig i en 

känslig situation som beskrevs av samtliga informanter: förvärvad kunskap skall 

stämma överrens med de förväntningar som handledaren har på studenten på en plats 

där studenten är ny och oerfaren.  

 

Det skulle vara en van handledning och inte glömt att vara student och vara lyhörd och 

inte tycka det är dumma frågor och himla med ögonen. (informant7) 

En optimal är när man visar och förklarar och att de har ett förtroende och inte står och 

hänger över en för då blir man nervös. (informant 5) 

 

Flertalet informanter lyfte fram upplevelser kring att bli sedda och bekräftade som 

studenter och inte som resurser.  
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/…/han såg mig som en student eller jag kände det och inte en resurs. ”Hur kändes det?” 

kunde han fråga, men frågade ngn annan om något sa han nej till dem för jag är student. 

(informant 6) 

Att lyssna och prata mycket, och kommer inte använda mina studenter som resurser 

som man själv kan känna ibland att bli överkörd och utnyttjad. (informant 5) 

 

Två informanter tog upp tiden som en viktig del i handledningen. Studenten vill få 

möjlighet att exempelvis få slutföra ett moment i den takt som studenten själv önskat. 

Då detta inte har fungerat, har en informant upplevt även det som en svårighet.  

 
Det är om man har med sig elever också/…/ jag fick ta den tid det tog och så hitta 

tekniken /…/ så att man som elev får utföra momentet från början till slut. (informant4) 

Tiden är negativt dock, man kunde ej få vara ifred. (informant 2) 

 

En informant upplevde att handledaren inte tog hänsyn till önskemål och studieplan 

under placeringen vilket i sin tur påverkade syftet med VFU’n. 

 

/…/jag hade skrivit att jag ville vara självständig och vad jag gjorde för att jag skulle bli 

bättre, men hon lyssnade inte så mycket på det, hon gick sitt race. (informant 1) 

 

Samspelet 

Att uppleva en respektfull relation 

Ungefär hälften av informanterna uttryckte att relationen mellan dem och handledaren 

var viktig; de ville bli behandlande med respekt och ha en god kommunikation.  

 

/…/och sedan måste man ju på något sätt vara så stor människokännare att man kan 

känna av vad man skall och kan prata med studenten om utan att studenten tar illa vid 

sig. (informant3) 
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/…/vi har kunnat ha en öppen kommunikation från början. (informant 4) 

Det måste vara psykiatrin, efter varje situation tog han iväg mig och vi satte oss o 

diskuterade och frågade ifall allt va okej/…/ (informant 6) 

 

Studenten 

Vilja lära som student 

En informant uppgav att det även ligger i studentens eget intresse att ta ansvar för sin 

utveckling. Informanten menade att studenter själva måste vara målmedvetna, ta ansvar 

för sina studier och få en fungerande relation med handledaren.  

 

/…/det ligger inte bara på handledarna utan det är ju faktiskt lite hur vi e själva också på 

att ta för oss, som studenter/…/ att man tar för sig och att man är öppen och att man 

visar att man… är intresserad och vill utveckla sig och lära sig. (informant 4) 

 

Utveckling 

Två informanter uttryckte tydligt att de nu kunde se olika upplevelser från VFU-

placeringar som en del i deras utveckling; de menade att alla upplevelser har sin del i 

det stora hela. De två informanterna pratade även om att de under utbildningens gång 

har haft lättare att koppla det teoretiska mot erfarenheter ute i den praktiska VFU’n.  

 

/…/jag kan nog inte säga vilken som varit mest givande, utan jag tycker allihopa har 

vart helt otroliga i min process, som har varit jättegivande. 

( informant 4) 

/…/det e ju det som ligger närmast i tiden …anledningen till att den har påverkat mig 

mest är att först nu så börjar jag att få så mycket erfarenhet  så att jag kan…identifiera 

det jag har lärt mig på skolan, med det jag upplever ute. (informant 3) 

 

Att ha med sig de negativa upplevelserna för att själv inte upprepa dem som presumtiv 

handledare uttalade en informant mycket tydligt. 



/…/först och främst kommer jag ta med de negativa upplevelserna som jag har mött/…/ 

och dom sakerna tar jag med mig för att inte upprepa. Det positiva får man ju klart ta 

med sig också, och upprepa/…/(informant 3) 

 

Sammanfattning resultat 

I intervjuer med sju sjuksköterskestudenter i termin fyra till sex, framkom tre stora 

teman med sju underliggande subteman. Studenterna ansåg att en handledare skall ha 

pedagogisk kunskap, vara trygg i sin roll som sjuksköterska och ha erfarenhet. Ett annan 

viktig del som informanterna uppgav var att sjuksköterskan skall vara intresserad av att 

handleda studenter. Det allra tydligaste som framkom var att bli respekterad i sin 

position som student. Upplevelser som samlats här har varit att inte bli sedd som en 

resurs, att få lov att pröva och göra fel utan att känna sig utsatt samt att få lov att ta den 

tid i nya moment studenten känner att den behöver. Studenten vill bli respekterad som 

kollega men inte bli behandlad som en resurs (se figur 1). 

 

 

 
Figur 1. Figuren visar vad studenterna uppgav som viktigt i en handledningssituation 
under VFU. 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
För att fylla studiens syfte diskuterades hur data skulle samlas in och kom fram till att 

en empirisk studie med intervjuer skulle genomföras. Polit och Beck (2004) menar att 

man genom att använda enkätformulär kan nå en större grupp informanter, men då 

författarna avsåg att se till upplevelserna hos en mindre grupp informanter valdes 

intervjumetod.  

En fokusgrupp skall enligt Polit och Beck (2004) bestå av fyra eller fler deltagare. I 

denna undersökning användes en fokusgrupp som bestod av tre personer för att studera 

frågornas formulering. Författarna avsåg inte att använda en fokusgrupp för de 

slutgiltiga intervjufrågorna, men fann tillfället intressant att undersöka skillnader mellan 

gruppintervju och enskild intervju. De tre deltagande företrädde en tredjedel av det 

totala antalet informanter och författarna ansåg därför att det var en representativ 

mängd. Under intervjun av fokusgruppen märkte författarna att alla deltagare inte fick 

samma utrymme och att deltagarna påverkade varandra i svaren. Detta gjorde att det 

blev ännu mer tydligt att enskilda intervjuer skulle genomföras i den stora 

undersökningen. Polit & Beck (2004) skriver även att risken med fokusgruppsintervjuer 

kan vara att vissa deltagare känner sig obekväma i att uttrycka sina åsikter inför en 

grupp.  

Svårigheterna att få tag på informanter kan ha påverkat resultatet, då de informanter 

som har deltagit har tyckt det varit viktigt att delta då de vill föra fram sina åsikter; detta 

kan ha varit kopplat till en negativ upplevelse som har känts angelägen att berätta om. 

Om fler studenter hade varit med skulle svaren möjligtvis ha kunnat bli mer balanserat, 

men frågan är om resultatet hade sett annorlunda ut.  

Frågorna ställdes muntligt vid intervjutillfällena utan att informanterna hade fått dem i 

förväg då författarna antog att om de hade lämnat ut frågorna i förväg så skulle svaren 

ha varit mer situationsrelaterade.  Författarna har diskuterat de tre frågor som ställdes 

och som sedan har analyserats som ett resultat. Tankegångarna kring frågorna var att 

svaren relaterade till upplevelser även om informanterna inte direkt återberättade varje 
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enskild upplevelse; författarna menade att frågornas olika infallsvinklar öppnade upp 

samtalen där upplevd samt önskvärd handledning kunde diskuteras.   

Författarna avsåg att undersöka sjuksköterskestudenters upplevelser av handledning 

under VFU. Då svaren på en av ursprungsfrågorna ” Finns det något som du vill 

tillägga?” hade en tendens att hamna inom ramen för skolans support och lärarnas 

funktion under VFU, togs denna bort efter de första intervjutillfällena. Polit och Beck 

(2004) skriver att svar som inte svarar mot syftet, inte behöver inkluderas i 

undersökningen. 

Två intervjuer har gjorts per telefon då tidsbrist hos studenten samt geografiskt avstånd 

omöjliggjort möten. Emellertid har en tanke väckts med denna form av intervju då 

författarna märkt att dessa intervjuer tagit kortare tid i anspråk, men även att samtalen 

har fungerat bra med mer tydlig fakta än vid de andra intervjuerna. Svaren via telefon 

har inte varit avvikande i relation till frågeställningarna jämfört med övriga intervjuer. 

Polit och Beck (2004) skriver att intervjuer per telefon är mindre kostsamt och ett 

alternativ då ämnet inte är för känsligt, men att det är viktigt att informanten känner sig 

bekväm i samtalet och att intervjuarna har ett tillåtande klimat även vid 

telefonintervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att få fram det viktigaste i intervjuerna. Polit 

och Becks (2004) beskrivning av hur man tematiserar stämde väl överrens med 

Graneheim och Lundmans(2004) metod, och användes därför av författarna.  

Syftet med denna undersökning var att studera upplevelser och därför användes 

tematisering, som enligt Graneheim och Lundman (2004) skall spegla den egentliga 

betydelsen i meningarna.  

Författarna själva är sjuksköterskestudenter med egna upplevelser från VFU. Detta kan 

ha haft betydelse i själva dataanalysen, men för att så långt det är möjligt undvika detta 

har författarna försökt att bortse från sina egna upplevelser och enbart tolkat nedskrivna 

data.  
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Resultatdiskussion 
I resultatet i denna empiriska undersökning framkom olika teman med flera 

underliggande subteman gällande handledning under VFU som var viktiga för 

informanterna, vilka diskuteras nedan.  

 

Den pedagogiska rollen 

Under subtemat framkom att sjuksköterskestudenter ansåg att handledaren skall ha 

kunskap i pedagogik; förstå hur de skall undervisa och stötta i inlärningen. Skovgaards 

studie (2004) visade att handledare hade brister i kunskap om hur de skall lära ut, vilket 

även överrensstämmer Marrow och Tatums studie (1994). 

 

Trygg i sin yrkesroll 

Att vara trygg i sin yrkesroll och låta studenten få pröva sig fram som en del i 

lärandeprocessen, framkom som ett subtema. Skovgaard (2004) har tidigare kommit 

fram till liknande resultat där det framfölls viktigt att sjuksköterskan är erfaren och 

trygg inom sitt område för att vara handledare. Pilhammar Andersson (1997a) skriver 

att det är en tradition att låta erfarna sjuksköterskor handleda studenter, men att även 

oerfarna sjuksköterskor ansvarar för handledning. Vår undersökning tydliggör inte att 

antal yrkesverksamma år hos handledaren har betydelse för hur trygg sjuksköterskan 

känner sig i sin roll, däremot att handledaren skall ha god kunskap om sitt yrke. 

 

Intresse 
Ett intresse för att handleda sjuksköterskestudenter upplevdes som underlättande faktor 

av studenterna.  Detta att vilja handleda är av avsevärd vikt för att till en början skapa 

ett möte med studenter; där information skall överföras och där moment skall utföras 

gemensamt. Marow & Tatums (1994) har tidigare visat att handledningssituationer inte 

har samma innebörd för alla som handleder, då det kan skilja från att vara totalt 

närvarande till helt frånvarande. Vår undersökning visar att vara närvarande som 

handledare är av avsevärd vikt, och vi vågar påstå att om man som handledare inte har 

ett intresse av att handleda, så anser man inte heller att det är viktigt att vara närvarande, 

varken fysiskt eller emotionellt.  
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Respektera studentens position 
Det allra tydligaste subtemat som framkom var att respektera studentens position. 

Studenterna uttryckte att de kände sig utsatta i främmande miljö med krav från både 

handledaren och skolan. Pilhammar Andersson (1997) anser att handledningssituationen 

skall integrera teoretisk kunskap med praktisk kunskap, och att studenten skall vara 

medveten om att handledaren kommer att ställa frågor som berör omvårdnaden.   

En annan viktig del var att bli bekräftade som studenter och inte som personal, och 

Pilhammar och Andersson (1997) skriver om vikten att som student få öva sig i nya 

moment, med den tid som krävs. Pilhammar Andersson (1997) hänvisar också till att 

sättet att se studenter som personal är en gammal tradition. Vi anser att den utsatta 

positionen som student på ny avdelning där det krävs erfarenhet, och studenten ses som 

personal och inte i lärandeprocess, kan resultera i en brist i omvårdnadens kvalité.  

 

Att uppleva en respektfull relation 

Relationen mellan studenten och handledaren ansågs viktig, ett respektfullt bemötande 

och god kommunikation hade stor betydelse för hur studenterna upplevde 

handledarskapet. Skovsgaard (2004) har i tidigare studier visat att relationen är viktig 

gällande handledarskapet, och Prestbakmo (2006) belyser i sin studie betydelsen av hur 

omgivning samt icke-verbalt språk även påverkar hur information tas emot.  

 

Utveckling 

Det fanns en tendens i resultaten att svaren skilde sig mellan studenter i termin sex, som 

gjort fler placeringar än mot studenter i termin fyra och fem. Dessa skillnader syntes 

tydligast under subtemat utveckling och vi reflekterade kring om detta kunde ha att göra 

med att ju längre in i utbildningen studenten var, desto mer var upplevelserna utifrån ett 

helhetsperspektiv; som en del i en utvecklingsprocess.   

Att även se de negativa upplevelserna som en del i utvecklingen, tydliggjorde och 

förklarade två informanter. De ansåg att det hade påverkat deras personliga utveckling 

inför den kommande rollen, och menade att det i slutändan också hade varit viktigt att 

ha varit med om dessa erfarenheter för att själva undvika liknande situationer.  

Pilhammar Andersson (1997) skriver att inlärningsprocessen många gånger kan vara 
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smärtsam, syftet är att bli insatt i regelsystem, rådande värderingar och traditioners 

betydelser.  

Flera studier visar på vikten av reflektionstillfällen mellan student och handledare 

(Skovsgaards, 2004; Pilhammar Andersson, 1997). Resultatet i denna undersökning 

visade dock att den starkaste upplevelsen för en sjuksköterskestudent under VFU har 

varit att bli respekterad i deras utsatta position som student.  

 

Detta är en studie med begränsat antal respondenter där de egna upplevelserna beskrivs. 

Detta resulterade i att de olika subtemana inte har lika många respondentsvar. Vi har 

ändå valt att presentera all framkommen data, för även om det var få informanter som 

svarade likvärdigt, så var det det redovisade resultatet som poängterades tydligt i 

intervjuerna.  

 

KASAM i handledning 

För att en student skall uppleva att en vfu placering är tillfredställande, krävs att flera 

komponenter är i samspel anser vi. Enligt vår undersökning där fokus har varit på 

upplevelse av handledning anser vi att handledning när den fungerat, har varit när den är 

begriplig, hanterbar och meningsfull i utvecklingsprocessen. Enligt vår tolkning vill vi 

då säga att studenten upplever en stark KASAM (känslan av sammanhang) enligt 

Antonovsky (1991).  

 

Vi anser utifrån resultatet att en handledning som är strukturerad, tydlig och informativ 

upplevs begriplig, vilket i sin tur resulterar i att den är en bidragande del i den fortsatta 

utvecklingen hos studenten. En handledning som upplevs ostrukturerad genom brister i 

pedagogiska kunskaper så som missad avstämd nivå, och där studenten inte får den tid 

som behövs i nya moment, upplevs anser vi inte heller begriplig. 

 

För att studenten skall kunna tillgodose sig handledning samt ny inlärd kunskap under 

vfu, krävs enligt vårt resultat även att studenten själv har inneboende resurser för att 

kunna hantera kraven som ställs. Detta anser vi överrensstämmer med komponenten 

hanterbarhet (Antonovsky, 1991).  En student som är intresserad av att lära anser vi kan 
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hantera uppkomna krav, som från skolan och handledaren, på ett för den egna 

utveckling underlättande sätt; detta även om själva upplevelsen varit negativ då 

slutsatsen har varit att själv inte upprepa situationen som kommande handledare själv.  

 

För att uppnå en stark KASAM enligt Antonovsky (1991) skall även själva situationen 

anses meningsfull att investera kraft och energi i. Vi tolkar detta som att en utmaning, så 

som att komma som student till en ny vfu-placering, inte skall vara påfrestande på ett 

sådant sätt så det kräver för mycket energi, utan att studenten skall se det som en del i 

utvecklingsprocessen. En placering som ansetts otillfredsställande genom att studenten 

inte har upplevt någon tydlig utveckling hos sig själv, detta relaterat till en oengagerad 

handledare eller en plats där studenten inte fått pröva själv utan bara stått bredvid, har 

inte heller känts meningsfull anser vi.   

 

Trovärdighet 

Polit & beck (2004) skriver att för att öka en studies trovärdighet, skall författarna 

arbeta med insamlad data på ett sätt som säkerställer att resultatet blir en spegling av 

informantens upplevelse, och inte författarnas egen tolkning. Författarna har tolkat 

nedskrivna data enskilt för att sedan samstämt diskutera fram ett resultat. Själva 

innehållsanalysen har ombearbetats tre gånger för att säkerställa att det är upplevelserna 

som utgjorts temana. För att ytterligare säkerställa att resultatet har tydliggjort 

informanternas upplevelser, har även författarna tillfrågat tre av de deltagande 

informanterna i efterhand om resultatets struktur överrensstämt med uttalandena. 

 

KONKLUSION 

Sjuksköterskestudenternas/informanternas starkaste upplevelse innebar att de ville bli 

respekterade som studenter och inte räknas som resurser i personalstyrkan, samtidigt 

som handledaren måste visa ett intresse för handledarskapet. Upplevelsen av en god 

relation mellan sjuksköterskestudenterna och handledaren var mycket viktig, men även 

den pedagogiska kunskapen hos handledaren var av betydelse enligt resultatet. Ett 

samspel mellan handledare och student kan leda till en god upplevelse av ett 

handledarskap. Resultatet innehåller också subtemat; vilja lära, men datan inkluderar 

endast en informant och har då inte diskuterats vidare i diskussionen. 
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Vi anser att studenters upplevelser bör fortsätta undersökas då den kliniska 

verksamheten är av stor vikt i den enskilde studentens utbildning, och då litteratur visar 

att det finns en tradition att själv handleda som man blivit handledd.  
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BILAGA 1 

 

Högskolan Väst      
Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur  
Sjuksköterskeprogrammet 180 Hp 
 

Vi är två sjuksköterskestudenter i termin fem på Högskolan Väst som genomför en 
undersökning i samband med vårt självständiga arbete i omvårdnad.  

 
För att en sjuksköterskestudent skall utvecklas inför sin kommande roll behövs träning i 
många moment, och ett sätt kan vara att få praktisk övning och handledning genom 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  Det är betydelsefullt att handledning i VFU sker 
på ett optimalt sätt för att främja inlärning och utveckling, och vi ämnar undersöka 
sjuksköterskestudenters upplevelser av handledning under VFU. 

 
Om du vill delta 
Undersökningen innebär att vi kommer att ha öppna enskilda intervjuer på en plats och 
tid som passar Er. Intervjuerna kommer att bandas för att sedan skrivas ner och 
analyseras. Endast vi som utför undersökningen samt våra handledare kommer att 
kunna ta del av insamlad data. Deltagandet är helt frivilligt och Ni kan när som helst dra 
Er ur.  
Högskolan Väst har även lämnat sitt medgivande för undersökningen.  

 
Låter detta intressant? Kontakta oss gärna för mer information och anmäl ert intresse. 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Minnie Petrusic    Christèl Åberg 

XXXXXXXXX   XXXXXXXXX 

 

 



BILAGA 2 

Göteborg den 12 november 2007 

Till utbildningsansvarig XXXXX: 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som precis börjat kursen ”Självständigt arbete i 
omvårdnad, 15 hp”, och vi önskar undersöka sjuksköterskestudenters upplevelser av 
VFU-placering med fokus på handledning.  

Nu söker vi skolans tillstånd att för att få använda studenter i termin 6 som informanter.  

Vi kommer kontakta studenterna via Disco där vi skall informera om vårt syfte med 
studien samt hur de som vill delta skall kontakta oss. De som sedan vill delta kommer 
även få information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan dra sig 
ur.  

För att få fram fakta som kan besvara vårt syfte kommer vi att använda öppna 
intervjufrågor. Intervjuerna kommer att bandas där det tillåts och framkommen data 
kommer sedan att bevaras och behandlas konfidentiellt.  

Förhoppningarna inför vår valda inriktning är att skolan, liksom sjuksköterskestudenter 
i övrigt, kommer att få nytta av framkommen data inför framtida VFU-placeringar samt 
handledarskap. 

Vår handledare under arbetet är Anette Hernvall. 
 
Med vänlig hälsning 
Minnie Petrusic & Christèl Åberg 
 

Sjuksköterskestudenter  
Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur. 
Sjuksköterskeprogrammet 180 Hp. 
Kurs: Självständigt arbete i omvårdnad 15 Hp  SSK 05 H2 
 
Kontaktuppgifter: 

Minnie Petrusic    Christèl Åberg 

XXXXXXXX   XXXXXXXXXX 
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