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Sammanfattning 

 
Handledning har en stark påverkan på studentens professionella utveckling. Det är under den 

verksamhetsförlagda utbildningen som studenten ska få hjälp att knyta samman teori och 

praktik. Syftet med studien var att beskriva innebörden av god handledning bland sjuk- 

sköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. En kvalitativ design användes. Nio 

sjuksköterskestudenter i västra Sverige intervjuades, som alla hade erfarenhet av god 

handledning i verksamhetsförlagd utbildning. Intervjuerna analyserades med en deskriptiv 

fenomenologisk metod. Fenomenet god handledning i verksamhetsförlagd utbildning visade 

sig som att studenten successivt lotsas till ett ökat ansvar. Studenten kände sig trygg med 

handledaren och i den miljö där handledningen skedde, och hade kontinuerligt möjlighet till 

kommunikation och reflektion med handledaren som var engagerad och aktivt närvarande. 

Studenten hade möjlighet att agera självständigt och förbereda sig inför en 

omvårdnadssituation. Slutligen visade sig god handledning när handledaren visade förståelse 

för studentens bristande erfarenhet. 

 

Nyckelord: Deskriptiv fenomenologi, levd erfarenhet, sjuksköterskestudent, handledning. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Abstract 
 

Supervision has a strong impact on students` professional development. It is during clinical 

education that students will receive help in linking theory and practice. This study aimed to 

describe the meaning of good supervision among nursing students in clinical practice. A 

qualitative design was used. Nine nursing students in western Sweden, who had all 

experienced good supervision in clinical practice, were interviewed.The interviews were 

analyzed using a descriptive phenomenological methodology.The meaning of the 

phenomenon, good supervision in clinical education among nursing students, was shown as 

the students were gradually piloted to increased responsibility. The students felt secure with 

their supervisor and the environment in which supervision takes place, and have continuously 

moments for communication and reflection with their supervisor. A prerequisite is that the 

supervisor is involved and actively present. Good supervision also means that students have 

confidence to act independently, and have the opportunity to prepare for new situations. 

Finally good supervision means that the supervisor shows an understanding attitude to the 

students` lack of clinical experience. 

 

Keywords: Descriptive phenomenology, lived experience, nursing student, tutoring. 
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Inledning  
 

 I sjuksköterskeutbildningen varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU). VFU har stor betydelse för studentens möjlighet att integrera teoretisk kunskap med 

praktiska färdigheter. Klinisk, verksamhetsförlagd utbildning anses vara en grundläggande 

komponent när det gäller att skapa en professionell identitet hos studenten och för att erhålla 

personlig växt. Under VFU utgör handledning en avgörande roll för sjuksköterskestudentens 

syn på sin kommande profession. Studenten ska under VFU utveckla sin förmåga till kritiskt 

tänkande, analys, kommunikation och planering, samt öka självförtroendet angående den 

professionella rollen att vara sjuksköterska (Löfmark & Wikblad, 2000). Syftet med klinisk 

handledning är att stödja studentens inlärning genom reflektion och problemlösning 

(Severinsson & Sand, 2010). Klinisk handledning anses vara avgörande för studentens 

erfarenheter av VFU, vilket har medfört att forskningen inom området har ökat (Myall, 

Levett-Jones & Lathlean, 2008). VFU kan genomföras inom primärvård, länssjukvård och 

kommunal hälso- och sjukvård, där studenten handleds av kliniskt verksamma sjuksköterskor. 

Vi är sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård och handleder regelbundet sjuksköterske-

studenter på grundnivå och avancerad nivå. I våra möten med sjuksköterske-studenter talar de 

ofta om bra och dålig handledning. Frågan har då väckt vårt intresse att nå ökad förståelse för 

vad sjuksköterskestudenter erfar som god handledning, och hur det erfars. Efter en sökning i 

databaserna Cinahl och PubMed fann vi artiklar som enbart beskrev handledning utifrån 

sjuksköterskans perspektiv som handledare. Inga artiklar hittades som beskrev god hand-

ledning utifrån sjuksköterskestudenters perspektiv. Vi valde därför att gå till studenterna 

själva och intervjua dem om deras levda erfarenheter av fenomenet god handledning.  

Syfte 
 
Studiens syfte var att beskriva innebörden av god handledning bland sjuksköterskestudenter i 

verksamhetsförlagd utbildning. 
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Bakgrund 

Verksamhetsförlagd utbildning  

Enligt Europaparlamentets direktiv (2002) ska sjuksköterskeutbildning inom EU bestå av 

teoretisk och klinisk undervisning. Direktiven har bidragit till att företrädare för högskolor 

och universitet i Sverige, i samarbete med företrädare för sjukvården, utvecklat modeller och 

riktlinjer för VFU. VFU ska integreras med teoretiska perspektiv där studentens lärprocess 

karaktäriseras av erfarenhet och reflektion (Severinsson & Sand, 2010). Fokus på hand-

ledningsprocessens innehåll har ökat, och kompetenskrav för handledande sjuksköterskor 

fastställts (Bengtsson, Kvarnhäll & Svedberg, 2011). Direktiven syftar till att tydliggöra 

handledande sjuksköterskors roll vid VFU och därigenom skapa ökade förutsättningar för 

studenterna att uppnå utbildningens mål. I VFU ställs lika höga krav på kritiskt tänkande och 

forskningsanknytning som i teoretisk utbildning. Dessa krav gäller även för specialist-

sjuksköterskeutbildningarna, som numera bedrivs på avancerad nivå (Wijk et al., 2009).  Lilja 

(2007) visar i sin doktorsavhandling att VFU kan ses ur flera perspektiv. Sett ur lärosätets 

perspektiv, byggt på texter i utbildningsplaner och kursplaner, ska studenten tillämpa 

kunskaper och träna färdigheter inför det kommande yrket. Studenten ska även lära sig 

tidsplanering, prioriteringar i arbetet och att utveckla den professionella yrkesrollen som 

sjuksköterska. Utifrån sjukvårdens perspektiv ska VFU vara yrkesförberedande och leda till 

yrkesfärdighet, så att den nyblivna sjuksköterskan så fort som möjligt kan fungera i 

vårdverksamheten. Ur studentens perspektiv är syftet med VFU att få möjlighet att träna olika 

arbetsuppgifter, få känna ansvar och ökad självständighet och få erfarenhet av den praktiska 

yrkesrollen. Ur högskoleverkets perspektiv ska VFU vara högskolemässig, viket innebär att 

studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och förmåga att söka och 

värdera kunskap på vetenskaplig nivå. De kunskaper som prövas i VFU är av skiftande 

karaktär och kan bestå av att uppvisa tekniska färdigheter av olika slag, men också att uppvisa 

förmåga och omdöme i mötet med patienten (Lilja, 2007, SFS, 1992:1434).  VFU inom 

sjuksköterskeutbildning har till syfte att sjuksköterskestudenten ska utvecklas mot att känna 

säkerhet och oberoende vid genomförandet av omvårdnadshandlingar (Löfmark & Wikblad, 

2000). 

Handledning  

Handledning är ett begrepp som används i olika sammanhang och en enhetlig definition av 

begreppet saknas. Handledning beskrivs som ett professionellt förbund mellan handledare och 
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student, där professionell utveckling i relation till relevant utbildning betonas. Handledning 

beskrivs även som en process, i vilken deltagarna lyfter frågor, förklarar och systematiserar 

erfarenhet av klinisk verksamhet i en professionell kontext (Severinsson & Sand, 2010).  

Carlsson (2010) beskriver handledning som en interaktiv process i en trygg och tillitsfull 

relation mellan handledare och student. Handledaren ska kunna stödja studentens förmåga att 

omsätta generaliserad formell teoretisk kunskap till individrelaterade problem i en specifik 

vårdkontext. Handledning som pedagogisk process omfattar därmed planering och nivå-

anpassning, tillämpning av handledningsstrategier, samt utvärdering och bedömning 

(Carlsson, 2010).  

 

Undervisning och handledning hänger samman och har tydliga gemensamma drag, då båda 

metoderna eftersträvar lärande.  Handledning innebär att den som handleds själv upptäcker 

vad hon kan och vad hon måste lära sig (Tveiten, 2010). Traditionellt har handledning i VFU 

utgått från mästare- lärling traditionen. Nybörjaren utvecklar då succesivt sin yrkes- 

kompetens i samarbete med en ”mästare” dvs. en erfaren sjuksköterska, genom att lärandet 

sker genom övning och imitation. Återkoppling sker genom att lärlingen prövar sina färdig-

heter och visar att uppgifterna kan utföras på ett korrekt sätt. Nutida syn på handledning 

poängterar reflektionens betydelse. Reflektion förstås som en aktivitet i vilken handledare och 

student kan rekonstruera och reorganisera erfarenheter, så att betydelsen av den upplevda 

erfarenheten fördjupas. Reflektion blir då en handledningsstrategi som kan öka 

medvetenheten om och förståelsen för upplevda omvårdnadssituationer (Öhrling, 2000).   

 

 Kolb (1984) har visat att människor lär på olika sätt och har olika preferenser för hur de ska 

närma sig något nytt. Kolb beskriver fyra dimensioner av lärande och visar att människor har 

olika förutsättningar för dessa dimensioner. Dimensionerna är den konkreta erfarenheten, den 

reflekterande observationen, den abstrakta begreppsbildningen och det aktiva experimen-

terandet, som tillsammans kan placeras i en så kallad lärcykel. Startpunkten i lärcykeln, dvs 

den dimension som startar läroprocessen, skiljer sig åt från student till student. Med beaktande 

av att alla har olika sätt att lära en del vill exempelvis ha teori före praktik medan andra vill 

praktisera erfarenheter före teori ter sig detta som en utmaning för såväl handledare som 

student att kommunicera och reflektera över hur studenten bäst tar till sig ny kunskap (Kolb, 

1984). 
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Sjuksköterskans handledande funktion 

Sjuksköterskan ska undervisa, handleda och bedöma studenter (Socialstyrelsen, 2005). Kravet 

på handledning ökade i samband med att sjuksköterskeutbildningen blev en akademisk 

utbildning där studenten ska utvecklas till en kritiskt tänkande, självständig och problem-

lösande person. Studentens handledare förväntas ha formell kompetens, gärna i form av 

magisterexamen i vårdvetenskap, och helst också pedagogisk utbildning (Bentling & Jonsson, 

2010).   

 

Carlsson (2010) beskriver i sin doktorsavhandling betydelsen av att studenter handleds av 

kliniskt yrkesverksamma sjuksköterskor.  Det är dessa sjuksköterskor som kan planera för och 

tillhandahålla situationer där studenterna ges möjlighet att utveckla klinisk kompetens och 

integrera teoretisk och praktisk kunskap. Studenter behöver ha erfarenhet av autentiska 

patienter för att lära sig praktiska färdigheter (Munnukka, Pukuri, Linnainmaa & Kilkku, 

2000).  Handledning påverkar såväl sjuksköterskestudentens uppfattning om omvårdnad som 

motivationen till sitt kommande yrke (Häggman-Laitila, Eriksson, Meretoja, Sillanpää & 

Rekola, 2006). Handledarens roll är att se vem studenten är och var studenten befinner sig 

kunskapsmässigt, för att lotsa studenten framåt med ökande krav och ökat eget ansvar. 

Studentens förväntningar kan ibland vara orealistiska beträffande vad som är möjligt att lära 

sig under VFU. Handledarens uppgift blir då att diskutera vad som är rimligt och möjligt 

utifrån studentens erfarenhet och kursmål (Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2007) 

Metod 

Deskriptiv fenomenologi  

I denna intervjustudie användes Giorgis (2009) deskriptiva fenomenologiska metod för att 

beskriva innebörden av fenomenet god handledning. Metoden grundar sig på Husserls filosofi 

och utvecklades av Giorgi till en vetenskaplig metod. Deskriptiv fenomenologi är en be-

skrivande metod där språket används för att tydliggöra ett fenomens natur så som det 

presenterar sig för forskarens medvetande i den aktuella kontexten, i denna studie innebörden 

av fenomenet god handledning utifrån sjuksköterskestudenters erfarenhet. Syftet med 

deskriptiv fenomenologi är att få en så exakt beskrivning som möjligt av fenomenet. Metoden 

innehåller inga förklarande, tolkande eller hypotetiska inslag. Husserl talade om att gå till 

sakerna själva, vilket innebär att gå till människors livsvärld för att få del av deras levda 

erfarenheter av fenomenet (Giorgi, 2009). Livsvärlden är en värld av varseblivning, den 
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vardagsvärld där vi lever, verkar och är. Livsvärlden är ett begrepp som inte enbart 

genomsyrar fenomenologi utan även andra kvalitativa ansatser, i mer eller mindre omfattning 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  

 

Fenomenologisk reduktion är ett särdrag som skiljer deskriptiv fenomenologi från andra 

kvalitativa metoder.  Fenomenologisk reduktion innebär dels en ödmjuk hållning genom att 

forskaren inte påstår att något existerar, endast hur fenomenet presenterar sig för forskarens 

medvetande genom forskarens data. Fenomenologisk reduktion innebär också att forskaren 

sätter sin tidigare kunskap och sina förutfattade meningar i relation till fenomenet åt sidan. 

Giorgi menar att det inte handlar om att glömma sin tidigare kunskap angående fenomenet 

vilket är omöjligt, utan att sträva efter att inte låta den påverka den öppna inställningen till 

fenomenet och dess innebörd (Giorgi, 2009). Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) talar om 

en ständig strävan att tygla sin förförståelse, för att kunna inta en kritiskt reflekterande och 

öppen attityd inför fenomenet. Syftet med detta är att inte påverka vare sig intervju eller 

analys. Forskaren ska tillåta nya aspekter av fenomenet att visa sig. I den naturliga attityden 

tar vi världen för given, att världen är som vi uppfattar den, och att andra uppfattar den så som 

vi gör. I den naturliga attityden reflekterar vi inte kritiskt. Då forskaren distanserar sig från 

den naturliga, oreflekterade attityden av livsvärlden kan hon med öppenhet se bortom och 

bakom vad som är självklart och taget för givet. Öppenhet kräver känslighet och mottaglighet 

för nya erfarenheter. Detta inkluderar också öppenhet mot möjligheten att omvärdera sina 

tidigare värderingar och uppfattningar, vilka kan vara djupt rotade. Kärnan i en öppen attityd 

är gedigen nyfikenhet inför allt nytt, och ett utåtriktat synsätt (Ekebergh, 2007, Dahlberg et al, 

2008).  

 

I en deskriptiv fenomenologisk studie söks fenomenets essens eller generella struktur, det som 

utgör fenomenet och som inte kan variera. Essensen kan beskrivas som själva kärnan hos det 

undersökta fenomenet. För att få fram essensen använder sig forskaren av fria imaginära 

variationer. Det innebär att fenomenets egenskaper varieras till en gräns nås då fenomenet 

upphör att vara de det är. Giorgi menar att aktiv fantasi är till hjälp då forskaren ska finna ett 

fenomens essens, eller försöka klargöra strukturen av en erfarenhet. Fria imaginära variationer 

kräver att forskaren mentalt avlägsnar en aspekt av fenomenet för att se om avlägsnandet 

förändrar fenomenet. Om avlägsnandet av en aspekt förändrar fenomenet radikalt är den 

aspekten essentiell (Giorgi, 2009, Robinson & Englander, 2007).  
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Deltagare 

För att finna informanter med levd erfarenhet av fenomenet god handledning kontaktades 

sjuksköterskestudenter i termin sex på en högskola i västra Sverige. Studenterna hade under 

sin utbildning genomfört sammanlagt minst 18 veckors VFU i primärvård, länssjukvård 

och/eller kommunal hälso- och sjukvård.  De bedömdes därigenom ha erfarenhet av fe-

nomenet god handledning. Författarna gav studenterna muntlig och skriftlig information om 

studien då de var samlade i teoriundervisning på högskolan. De informerades om att studenter 

med erfarenhet av god handledning söktes. Sex studenter anmälde direkt sitt intresse att delta, 

och deras namn och telefonnummer antecknades. Telefonkontakt togs med dessa studenter 

efter någon dag och tid och plats för intervju bestämdes. Ytterligare en student meddelade 

intresse av att delta då hon följde med en studentkamrat vid dennes intervjutillfälle. Studenten 

fick muntlig och skriftlig information angående studien vid intervjutillfället.  Då författarnas 

önskan var att intervjua ca tio studenter (Dahlberg et al., 2008) kontaktades ytterligare två 

studenter i termin fyra, de gav båda samtycke till att delta. Dessa två studenter var i slutet på 

en sju veckor lång VFU-period, och hade ca 13 veckors sammanlagd erfarenhet av VFU.  Det 

skiljde således inte mycket i VFU-erfarenhet mellan studentgrupperna.  Informanterna in-

formerades om att intervjuerna skulle spelas in på band, skrivas ner ordagrant och analyseras. 

De informerades också om att resultatet skulle presenteras i en magisteruppsats.  

Studenterna i termin fyra fick skriftlig information om studien vid intervjutillfället. Data 

samlades således genom intervjuer med nio informanter. Två av informanterna är män och sju 

kvinnor, alla var tidigare okända för författarna. Informanternas ålder varierade mellan 21 och 

44 år, medianålder 23 år.  

Intervjuer 

Sex intervjuer genomfördes i högskolans lokaler. De tre övriga intervjuerna genomfördes 

enligt studenternas önskan i lokaler i anslutning till VFU platsen. Samtliga lokaler valdes så 

att intervjuerna skulle kunna ske ostört. Samtliga informanter lämnade i samband med inter-

vjun sitt skriftliga samtycke till att delta i studien. Varje intervju inleddes med ett allmänt 

samtal för att skapa kontakt mellan författare och student. För att skapa trygghet och tillit 

informerades studenterna om att intervjumaterialet skulle hanteras konfidentiellt, dvs. 

oåtkomligt för andra än författarna och deras handledare (Lindseth & Norberg, 

2007,Vetenskapsrådet, 2007). Öppenhet i intervjun möjliggjordes genom att den inleddes med 

att informanten ombads att tala fritt och öppet om sina levda erfarenheter av fenomenet. Det 

fanns hela tiden en strävan från författarna att sätta förförståelsen angående fenomenet åt 
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sidan, för att inte låta den påverka intervjun (Giorgi, 2009). Informanterna ombads att 

beskriva en situation där de upplevt god handledning. De gav exempel på situationer då de 

upplevt handledningen som god, men beskrev också situationer då handledningen brustit. För 

att få djupare förståelse ställdes följdfrågor som ”Hur menar du då?”, ”Hur kände du då?”, 

”Kan du berätta mer?”, ”Hur?” osv. Följfrågorna underlättades av att stödord antecknades 

under intervjun.  

 

Längden på intervjuerna varierade mellan 16 och 48 minuter, median 29 minuter. Två av 

intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans, de övriga sju genomfördes av 

enbart en författare.  Av de intervjuer som genomfördes enskilt intervjuade en författare tre 

informanter och den andra fyra. Varje intervju spelades in på band för att sedan skrivas ut 

ordagrant. Intervjuaren av respektive intervju var den som sedan skrev ut den (Giorgi, 2009).  

Analys 

Texten analyserades enligt Giorgis (2009) fyra steg, där varje steg är en förutsättning för 

nästa. Steg 1; analysarbetet inleddes med att hela materialet lästes flera gånger för att få en 

känsla för helheten. Steg 2; markeringar gjordes i texten där det blev en förändring eller 

övergång i textens innebörd. Texten delades in i meningsenheter, vilket innebär att text-

materialet uppdelades i mindre delar, utifrån meningsenheternas innebörd. Steg 3; informant-

ernas vardagsspråk transformerades till ett vårdvetenskapligt språk med fokus på fenomenet 

god handledning. Denna transformering gjordes under reflektion och fria imaginära varia-

tioner. Då varierades fenomenets särdrag för att slutligen nå fram till det som inte kunde 

varieras utan att fenomenet förändrades.  Steg 4; fenomenets generella struktur söktes genom 

användandet av imaginära variationer baserade på de transformerade meningsenheterna. Hela 

tiden var det en pendling mellan helheten och delarna i texten. Varje transformerad menings- 

enhet togs i beaktande. Också informanternas levda erfarenhet av bristande handledning, dvs. 

handledningssituationer som upplevts som otillfredsställande, låg till grund för att genom sin 

motsats beskriva fenomenet god handledning. Fenomenets konstituenter, byggstenar, sattes 

sedan samman till en generell struktur, essens. Konstituenterna finns i samtliga nio intervjuer. 

Genom hela analysarbetet fanns en medvetenhet och reflektion angående författarnas 

förförståelse, för att inte låta den påverka analysarbetet (Giorgi, 2009). Samtliga analyssteg 

genomfördes av båda författarna tillsammans. 
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Tabell 1 Exempel på analysstegen 

 

Meningsbärande enhet   Transformerad text                 Konstituent         

 

… ja jag kan väl säga att   God handledning sker i             Successivt lotsas 

man från början tar det lite  studentens takt så att            till ökat ansvar 

 lugnt, att man får vara med,  denne går mot större 

titta på. Att man sen får prova  självständighet. 

på. Att man successivt får ta  

lite mer ansvar… det där att  

man blir mer självgående.  

 
 

 

Etiska överväganden 

Under hela arbetets gång fanns en medvetenhet hos författarna avseende de etiska forsknings-

principerna att göra gott (beneficence), inte skada (nonmaleficence) och autonomi 

(Beauchamp & Childress, 2009). Principen att göra gott har beaktats då ökad kunskap om 

fenomenet god handledning kan vara av vikt för studenters lärande i VFU. Informanterna 

informerades om att intervjuerna skulle resultera i en magisteruppsats som de ska kunna ta del 

av. Upplevelsen av god handledning är ett fenomen som inte orsakade negativa känslor hos 

informanterna, dvs att inte skada. Informanterna ombads att tala om sina erfarenheter av god 

handledning, inte av dålig handledning.  Informanterna erbjöds dock att efter intervjun 

kontakta författarna, om de kände behov av att tala om tankar som uppkommit i samband med 

intervjun Principen om autonomi gjorde sig gällande genom att informanterna informerades 

muntligt och skriftligt om studien, och därefter gav sitt skriftliga informerade samtycke till att 

delta. Informanterna fick själva välja tid och plats för intervju, och lokal valdes för att skapa 

en lugn och trygg atmosfär. De informerades också om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan förklaring. Allt intervjumaterial behandlades konfidentiellt, vilket innebar att 

ingen förutom författarna och deras handledare hade tillgång till detta. Informanterna 

informerades om att ingen enskild informant skulle kunna urskiljas i den presenterade studien. 

Godkännande från etisk kommitté för att utföra studien krävdes inte, då informanterna var 

studenter och utan beroendeställning till författarna (SFS 2003:460).  
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Resultat 
 

Först beskrivs den generella strukturen för innebörden av fenomenet god handledning bland 

sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. Därefter beskrivs varje konstituent 

för sig. 

Generell struktur för innebörden av fenomenet god handledning bland 

sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning 

Innebörden av fenomenet god handledning bland sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd 

utbildning visade sig som att studenten successivt lotsas till ökat ansvar. Studenten känner sig 

trygg i relationen med sin handledare och i den miljö där handledning sker, och har fort-

löpande möjlighet att kommunicera och reflektera tillsammans med handledaren. Detta 

förutsätter att handledaren är engagerad och aktivt närvarande. God handledning innebär 

också att studenten får förtroende att handla självständigt, och ges möjlighet till förberedelse 

inför nya situationer. God handledning innebär vidare att handledaren visar förståelse för att 

studenten har bristande erfarenhet. 

Successivt lotsas till ökat ansvar 

Handledaren behöver kännedom om studentens tidigare kunskap och erfarenhet. Det sågs som 

värdefullt att handledaren skaffar sig denna kännedom i ett tidigt skede i handledningen, så att 

den fortsättningsvis kan planeras utifrån studentens individuella kunskaps- och erfarenhets-

nivå. Handledaren var ofta men inte alltid insatt i studentens kursplan, inklusive syfte och mål 

för VFU. Sådan kunskap ses som en förutsättning för att studenten ska kunna fokusera på de 

moment hon behöver träna, och inte på de hon redan behärskar. Studenterna uppskattade när 

handledaren eftersträvade jämbördighet i sitt förhållningssätt, vilket gjorde det möjligt för 

studenterna att visa och diskutera sina kunskaper. De teoretiska kunskaper studenten har 

behöver hon få möjlighet att praktiskt använda, testa och bli förtrogen med. 

  

I individuellt anpassad handledning har studenten ett eget ansvar för att handledningen sker på 

rätt nivå.  Hon behöver på ett öppet och ärligt vis informera handledaren om sin kunskap, 

erfarenhet och eventuella farhågor inför VFU. Studenten talar själv om vad hon känner sig 

osäker på och behöver utveckla.  
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Då studenten ska utföra nya moment är det angeläget att handledning sker lugnt och stegvis. 

Studenten behövde till en början observera då handledaren utförde momentet, samtidigt som 

handledaren på ett tydligt och systematiskt vis instruerade studenten. Studenten lotsas 

successivt till ett ökat ansvar, för att slutligen kunna genomföra momentet självständigt. 

Ibland krävs det att studenten genomför momentet upprepade gånger, innan hon känner sig 

förtrogen. Vid stegvis och individuellt anpassad handledning har handledaren förmåga att läsa 

av och bedöma studentens kunskap och förmåga i olika moment. För några studenter innebar 

stegvis och individuellt anpassad handledning att handledaren tog reda på hur den individuella 

studenten lär in nya moment på bästa sätt. 

Känna en lugn och trygg miljö 

I en miljö där det råder lugn och trygghet har studenten lättare att förstå varför och hur ett 

moment ska utföras. En lugn och trygg miljö skapas genom att handledaren försöker 

eliminera yttre störande faktorer, exempelvis ringande telefoner. Att känna trygghet innebär 

också att det finns väl tilltagen tid för att utföra momentet.  

 

God handledning förutsätter också trygghet och tillit mellan student och handledare. När 

studenten kände sig trygg i relationen vågade hon vara mer aktiv. Självförtroendet ökade och 

studenten vågade ställa frågor. Att känna trygghet innebar även att handledaren förmedlade 

förtroende för och tillit till studentens förmåga.   

 

Att handledaren har god kunskap och känner sig trygg i handledarrollen ökar studentens 

känsla av trygghet. Studenten litade på att handledaren griper in om studentens förmåga skulle 

svikta. Trygghet skapades också när studenten visste att handledaren har kunskap om 

studentens erfarenhetsnivå och kan bedöma när hon behöver gripa in. 

Få möjlighet till kommunikation och reflektion 

God handledning förutsätter god kommunikation mellan handledare och student. Det fanns ett 

behov av att kontinuerligt få kommunicera med handledaren. Studenten gavs möjlighet att 

uttrycka tankar och känslor inför att utföra en omvårdnadshandling, och kunde då diskutera 

och argumentera för sina handlingar, bedömningar och sin teoretiska kunskap.  När studenten 

fick uttrycka sina känslor och tankar inför en ovan situation upplevdes en känsla av trygghet 

och avspändhet.  Kommunikationen underlättas av att handledaren och studenten har en 

avspänd och personlig kontakt. Handledaren använder språket och sätter ord på sina 
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handlingar och bedömningar, vilka då synliggörs för studenten. Studenten har möjlighet att ta 

till sig av handledarens kunskap och erfarenhet då handledaren tänker högt. Kommunika-

tionen var inte alltid av verbal karaktär. Enbart en blick kunde ge bekräftelse på att studenten 

var på rätt väg i sitt handlande.  

 

Kommunikation och reflektion innebär också att efter en utförd uppgift få möjlighet till re-

flektion tillsammans med handledaren. Studenten gavs då möjlighet att uttrycka och sätta ord 

på sina känslor och upplevelser. Det sågs som önskvärt att handledaren ger både positiv och 

negativ återkoppling till studenten och är ärlig i sin bedömning av studentens handlande.  

Reflektion förutsätter avsatt tid, och studenterna såg det som en fördel om reflektionen skedde 

i direkt anslutning till genomförd handling. 

Känna handledarens engagemang och aktiva närvaro 

God handledning förutsätter en engagerad handledare som visar intresse för och vilja att 

handleda. Hon har då ett välkomnande förhållningssätt och visar intresse av att lära känna 

studenten både som person och blivande kollega. Studenterna önskade att bli synliggjorda i 

arbetslaget och instrueras i praktiska detaljer och rutiner.  Handledaren förväntades också 

motivera och ställa krav på studentens engagemang och delaktighet i arbetslaget. Hand-

ledarens engagemang och aktiva närvaro kunde visa sig genom att hon uttryckte positiv syn 

på sitt yrke och en glädje i att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. 

 

Exempel på att känna handledarens engagemang och aktiva närvaro var när handledaren med 

hjälp av sin fantasi erbjöd studenten praktiska exempel inför ett omvårdnadsmoment. Detta 

kunde vara att studenten fick öva sig i venprovstagning genom att använda exempelvis ett 

blad från en sankt Paulaplanta att sticka i. Studenterna uppskattade att handledaren vägledde 

studenterna i arbetsuppgifter och var ett aktivt närvarande stöd. Detta kunde visa sig genom 

att handledaren fokuserade på studenten och hennes handlande i en omvårdnadssituation. 

Handledaren gav då direkt återkoppling på att studenten var på rätt väg, och kunde ingripa om 

problem uppstod. 

Få förtroende att handla självständigt 

Studenterna uppskattade när de gavs möjlighet att vara aktivt delaktiga i omvårdnadsarbetet. 

Studenten vill självständigt få söka kunskap, och genom att tänka självständigt resonera sig 

fram till möjliga åtgärder. Att få förtroende att handla självständigt innebär att studenten får 
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möjlighet att träna och prova på olika moment. Handledaren måste då ta ett steg åt sidan och 

ge studenten för-troende och utrymme att agera självständigt. Detta underlättas av att 

handledaren själv har god kunskap och erfarenhet. Några studenter ville uppmuntras till ökat 

ansvar och delaktighet.  De ansåg det som värdefullt att få utföra moment, gärna vid upprepa-

de tillfällen, för att befästa kunskap och färdighet. Det fanns ett stort behov av att få känna på 

och ta i olika typer av utrustning och material, för att få en känsla av hur den fungerar. 

Få möjlighet till förberedelse 

För att studenten ska få positiv erfarenhet av ett nytt moment krävs förberedelser.  Relevant 

kunskap och information inför uppgiften är nödvändig, och studenten behöver få möjlighet att 

läsa in sig på problemområdet. Det sågs som positivt att få diskutera den förväntade situa-

tionen tillsammans med handledaren, som var aktivt lyssnande och svarade på frågor. Det var 

också värdefullt att få praktiska exempel innan momentet genomfördes på en patient. 

 

Att få möjlighet till förberedelse visade sig också som att det är fastställt i förväg vilket ansvar 

som student respektive handledare ska ta i den specifika situationen. De måste tillsammans 

komma överens om sina roller och hur mycket ansvar studenten är mogen att ta. Möjligheter 

till förberedelse ansågs även innefatta patienten. Att som patient vara informerad om 

studentens roll och behov av handledning ansågs skapa trygghet för både patient och student. 

Få förståelse för bristande erfarenhet 

Om studenten gör ett misstag ska handledaren korrigera detta lugnt och sakligt. Handledaren 

intar då ett ödmjukt förhållningssätt gentemot studentens eventuella misstag och bristande 

erfarenhet. Förslag på alternativt genomförande välkomnades. Om handledaren behåller sitt 

lugn i en för studenten svår situation sprider sig lugnet ofta till studenten. Att få förståelse för 

sin bristande erfarenhet kan även innebära att handledaren visar förståelse för innebörden av 

att vara student, genom att delge sina egna erfarenheter av att vara novis. Det upplevdes som 

tryggt och befriande för studenten att höra att det är vanligt att känna osäkerhet som ny och 

oerfaren sjuksköterskestudent. 



13 
 

 

Diskussion  

Metod 

Ett centralt syfte med livsvärldsforskning är att verbalisera den mer eller mindre dolda delen 

av mänsklig existens. Genom ord kan fenomen som god handledning beskrivas. Detta ställer 

krav på både intervjuaren och den intervjuades språkliga förmåga (Dahlberg et al., 2008).  

 

Trovärdigheten i studien stärks genom den öppenhet som hela tiden fanns, under både intervju 

och analysarbete. För att öka författarnas öppenhet inför fenomenet god handledning 

genomfördes intervjuerna och analysarbetet innan litteratur inom området studerades. På så 

vis underlättades möjligheten att tygla förförståelsen, dvs. begränsa påverkan av kunskapen 

och antaganden om fenomenet. Dahlberg et al (2008) menar att det dock inte är möjligt att 

helt sätta förförståelsen åt sidan, det kan enbart vara en genomgående strävan. Informanterna 

ombads att tala fritt om sina upplevelser angående fenomenet. Inte heller togs snabba beslut 

om vad fenomenet innebar under analysarbetet (Dahlberg et al., 2008, Giorgi, 2009).  

 

Informanterna hade haft VFU och därmed erfarenhet av fenomenet handledning, inklusive 

god handledning, i 13-18 veckor. Eventuellt hade datamaterialet blivit fylligare om samma 

informanter blivit intervjuade efter fullföljd VFU, då de haft längre tids erfarenhet av 

handledning.  Detta var dock inte möjligt pga. begränsad tid. Då studenterna tillfrågades om 

deltagande informerades de om att de skulle ha erfarenhet av god handledning. Trots detta 

hade en av informanterna svårt att ge exempel på god handledning. Denna intervju blev därför 

mindre fyllig, men samtliga konstituenter finns även i hennes intervju. Samtliga informanter 

var engagerade och intresserade av fenomenet god handledning. De var villiga att delge sin 

erfarenhet av fenomenet. Författarna är medvetna om att bristen på egen erfarenhet av att 

intervjua kan ha påverkat intervjuernas fyllighet. Då de transkriberade intervjuerna lästes 

erfors att vissa följdfrågor kunde ha ställts som kanske givit data ytterligare djup. 

Resultat 

Studenterna uttryckte vikten av att handledningen var stegvis och individuellt anpassad. De 

ville att handledaren skulle vara väl insatt i mål och syfte med studentens VFU. Studenterna 

önskade få handledning som stämde överens med deras individuella sätt att ta till sig kunskap, 
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samt i vilken takt detta skulle ske. Barker och Pittman (2010)  menar att handledning ska ske 

utifrån studentens personliga erfarenhetsnivå. Enligt Bisholt (2009) skall handledaren utgå 

från den enskilde studentens behov och sträva efter att möta studenten där denne befinner sig 

kunskapsmässigt. 

 

Innebörden i god handledning visade sig hos studenterna genom möjlighet till kommunikation 

och reflektion. Vikten av att kommunicera med handledaren i samband med en omvårdnads-

situation betonades. Studenten gavs då möjlighet att uttrycka sina känslor och erfarenheter. 

Reflektion innefattade även återkoppling från handledaren efter en utförd uppgift, och en 

önskan om att denna helst skulle ske i direkt anslutning till omvårdnadssituationen.   Glover 

(2000)  menar att återkoppling är en grundläggande komponent i VFU. Hon beskriver värdet 

av återkoppling för att förbättra studentens självförtroende inför rollen som sjuksköterska, och 

för motivation till fortsatt lärande.  När återkoppling sker i nära anslutning till en omvårdnads-

situation ökar möjligheten att komma ihåg detaljer. Återkoppling som ges på ett ärligt vis 

uppfattas ofta som uppmuntrande och stödjande (Glover, 2000). 

 

Ekebergh (2007) menar att reflektion och inlärning är starkt kopplade till varandra och att 

reflektion bör ses som navet i själva inlärningsprocessen. Det är genom reflektion som 

läroprocessen startar, och där vi upptäcker nya sidor av våra upplevelser och attityder. 

Människans medvetande kan ha två riktningar. Den första riktas mot ett objekt, vilket är den 

naturliga attityden. Den andra riktas mot sig själv, vilket är en distansering ifrån den naturliga 

attityden. Medvetandet blir genom distansering från den naturliga attityden medvetet om sig 

själv vilket möjliggör självreflektion. I motsats till den naturliga attityden är självreflektion en 

medveten handling som utförs genom att distansera sig från sig själv. Individen, i detta fall 

studenten, blir då medveten om sig själv i relation till det gällande fenomenet. När en individ 

(läs student) är mitt uppe i en aktivitet är hon koncentrerad på sin uppgift. Det är då inte 

möjligt att distansera sig från situationen för att uppnå självreflektion vilket en reflekterande 

attityd kräver.  För att uppnå självreflektion måste individen därför kliva ur situationen och 

handlingen. För sjuksköterskestudenten i VFU innebär detta exempelvis att efter att aktivt ha 

deltagit i ett omvårdnadsmoment är det nödvändigt att i efterhand få reflektera över 

situationen för att få en djupare förståelse för fenomenet relaterat till det specifika momentet. 

Reflektion är inte enbart en kognitiv aktivitet, utan innehåller också de minnen, känslor och 

förväntningar som upplevelsen väcker i individen (Ekebergh, 2007). 
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 För att studenterna skulle bli förtrogna med och kunna behärska olika moment räckte de inte 

att passivt observera. De behövde självständigt få utföra olika moment i omvårdnadsarbetet. 

Studenterna behövde aktivt få agera och testa sin teoretiska kunskap praktiskt. Löfmark och 

Wikblad (2000) beskriver att när sjuksköterskestudenter under VFU ges tillfälle att prova på 

och lära sig av sina misstag är detta gynnande för utveckling och inlärning. 

 

Det krävs avsatt tid för att studenten ska kunna få möjlighet att utföra omvårdnadshandlingar 

självständigt och reflektera efteråt tillsammans med handledaren. Carlsson, Pilhammar och 

Wann-Hansson (2009) menar att många handledare upplever det som svårt att utan avsatt tid 

hinna med att handleda studenter, samtidigt som de skall utföra och organisera sitt eget 

dagliga patientarbete. Arbetsbördan ökar då för de kollegor som för tillfället inte är hand-

ledare. Detta kan studenten känna av. Hon kan då uppleva sig som en ytterligare börda för 

handledaren som signalerar stress och brist på tid för handledning. Särskilt märks det då 

handledaren inte signalerar det engagemang och den närvaro som studenten önskar, eller inte 

visar tålamod och förståelse för studentens bristande erfarenhet. Avsatt tid för handledning är 

därför av största vikt för att studenten ska få god handledning under VFU. Det är en utmaning 

för den handledande sjuksköterskan att trots ett högt arbetstempo kunna ge studenten möjlig-

het till tid för reflektion och eftertanke samtidigt som hon har sitt omvårdnadsansvar för 

patienten. Varje patient har rätt till en trygg och säker vård, där patientens problem, behov, 

resurser och risker tas i beaktande. 

 

God handledning av sjuksköterskestudenter i VFU kan vara avgörande för möjligheten att 

utbilda och vidareutbilda goda sjuksköterskor.  En engagerad handledare kan få studenten att 

växa. Studenter som möts av engagerade och kunniga handledare kan antas ha ökad möjlighet 

att utvecklas till trygga, positiva, reflekterande och yrkesstolta sjuksköterskor med ett stort 

etiskt patos. En sjuksköterska som har god omvårdnadskunskap och trygghet i sin yrkesroll är 

en förutsättning för att patienten får god omvårdnad. Att se den specifika individens behov är 

av vikt såväl i rollen som handledare som sjuksköterska. En student som fått god handledning 

har goda förutsättningar att själv se patienten utifrån dennes livsvärld och behov. God 

handledning av sjuksköterskestudenter är därför av vikt även för patientens vård. 

 

Alla sjuksköterskestudenter på grundnivå och avancerad nivå handleds under VFU. 

Studenternas medvetenhet om att VFU ska ske på samma vetenskapliga grund som den 

teoretiska delen av utbildningen ökar. Detta ställer krav på handledaren. Handledning ingår 



16 
 

som en delkompetens inom sjuksköterskans ansvarsområde. Handledarutbildning ingår vid 

flera lärosäten inte i grundutbildningen utan studeras som en fristående kurs. För att 

studenterna ska få god handledning under VFU vore det en fördel om denna kurs ingått i 

grundutbildningen.  Många studenter inom specialistutbildningar på avancerad nivå handleds 

av sjuksköterskor som utbildades innan utbildningen ledde till en akademisk examen. Detta är 

ett problem då handledningen riskerar att inte blir på rätt nivå.  Ett förslag på vidare forskning 

är därför att beskriva god handledning för studenter inom specialistsjuksköterskeutbildning.  

 

Resultatet beskriver nio sjuksköterskestudenters levda erfarenheter av god handledning i 

VFU. Resultatet kan antas vara gällande även hos andra sjuksköterskestudenter. Resultatet 

kan därför användas som stöd i handledning av sjuksköterskestudenter i VFU.  

 

Konklusion 

Det är under VFU som sjuksköterskestudenten utvecklas mot sin kommande profession i 

mötet med patienten tillsammans med handledaren. Studenten ska under VFU integrera teori 

och praktik. För att studenten ska kunna ta till sig kunskap i VFU krävs att handledaren visar 

intresse och engagemang för att handleda, och möter studenten individuellt på dennes 

kunskapsnivå. Handledaren ska vara yrkeskunnig och även ha förmåga att förmedla sin 

kunskap till studenten i en trygg miljö. När sjuksköterskestudenter placeras inför VFU kan det 

vara lämpligt att vårdverksamheten utser handledare utifrån intresse och engagemang inför 

handledaruppgiften, och inte som ofta sker, utifrån ett turordningssystem. God handledning 

under VFU kräver avsatt tid för att studenten ska få möjlighet att uttrycka tankar och känslor 

tillsammans med handledaren. God handledning är en förutsättning för att skapa goda 

sjuksköterskor, viket leder till en god vård av patienten. 
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