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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  

För att ge patientsäker omvårdnad utifrån ett etiskt- och holistiskt 

förhållningssätt behövs välutbildade sjuksköterskor. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet ska medverka till att praktiska 

omvårdnadskunskaper införlivas och grundläggs hos den blivande 

sjuksköterskan. Det är viktigt att sjuksköterskestudenten får ut så mycket som 

möjligt av sin verksamhetsförlagda utbildning för att vara förberedd för det 

kommande yrkeslivet. För att förbättra kommande studenters 

lärandemöjligheter är därför en beskrivning av tidigare studenters erfarenheter 

och upplevelser av att lära sig omvårdnad på verksamhetsförlagd utbildning 

relevant att studera. 

Syfte: Att beskriva avgörande situationer som leder till att sjuksköterskestudenten lär 

sig omvårdnad under verksamhetsförlagd utbildning. 

Metod: Kvalitativ studie. Litteraturöversikt av nio vetenskapliga artiklar. Teoretisk 

referensram är Benners novis-expertmodell.  

Resultat: Tre kategorier framkom: Avgörande situationer i mötet med patienten; 

Avgörande situationer med handledaren och vårdpersonalen under den 

verksamhetsförlagda utbildningen; Avgörande situationer då studenterna 

uppfattar att deras självförtroende ökar. 

Diskussion: Studierna visar att det finns många sätt att lära sig omvårdnad praktiskt. 

Många handlade om att studenten lärde sig bäst när den kände att 

självförtroendet höjdes. Förutom detta nästan övergripande resultat så behövs 

alla lärandemetoder, de kompletterar varandra. Benner har betonat att om den 

så kallade sjuksköterskeexperten dokumenterar hur hen går tillväga i sitt 

praktiska arbete kan de som är i andra lärandefaser få möjligheten att ta till sig 

denna praktiska, tysta kunskap.  

Nyckelord: Sjuksköterskestudent, omvårdnad, lärande, verksamhetsförlagd utbildning. 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: 

In order to provide safe patient care from an ethical and holistic approach, 

well-trained nurses are needed. The clinical placement in the nursing program 

should contribute to practical nursing skills beeing incorporated in the future 

nurse. It is important that nursing students get the most out of their clinical 

placement to be prepared for future careers. In order to improve future 

students’ learning opportunities, a description of previous students' 

experiences of learning in nursing clinical education is relevant to study. 

Aim:  To describe the critical situations that will lead the nursing student into 

learning/knowing nursing during clinical placements. 

Methods: Qualitative. Literature review of nine scientific articles. Theoretical 

framework is Benner's novice-expert model. 

Results: Data analysis resulted in three categories: Critical situations with the patient; 

Critical situations with the supervisor and nursing staff during the clinical 

placement; Critical situations when the nurse students perceive that their self-

confidence increases. 

Discussions: The studies show that there are many methods to learn practical nursing. In 

several crucial situations for learning, an increased confidence was an 

essential part. Besides this, every learning method is needed; they are 

complementary. Benner has stressed that if the so-called nursing expert 

documents how she or he proceed in their practical work, those who are in 

other learning phases get poosibilities to embrace this practical, tacit 

knowledge. 
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1 Inledning 
Föreliggande uppsats har sin upprinnelse i intresset för begreppen tyst kunskap och personlig 

kunskap i förhållande till sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskors 

kunskapsutbyte. Under en verksamhetsförlagd utbildningsperiod på sjuksköterskeprogrammet 

hörde jag en handledare säga: ”Jag bara vet hur jag ska ta den patienten.” När handledaren 

sade så var det lätt att förstå och lita på att hon kunde något om hur hon skulle ge patienten 

omvårdnad men hur var möjligheterna att lära sig utifrån det till synes vaga påståendet, detta 

något?  

 Som sjuksköterskestudent under utbildning är det bland annat sådana situationer som 

aktiverar funderingar och frågor om vilka vägar det finns till att komma fram till praktiska 

omvårdnadskunskaper för att sedan kunna bli en kompetent sjuksköterska som utför 

patientcentrerad och etisk omvårdnad. 

 
2 Bakgrund 
Ansökande till sjuksköterskeprogrammet kan läsa på de olika lärosätenas hemsidor att 

studenten kommer att möta en utbildning där teori och praktik är integrerade i varandra och 

att utbildningen kommer att ha en stor del praktik inom olika verksamheter i hälso- och 

sjukvård och inom omsorg (Ersta Sköndals högskola, 2013; Lunds Universitet, 2013; Umeå 

Universitet, 2013). 

 En utbildning skall ge studenten vad den kommer att behöva kunna i sitt kommande 

yrkesliv. Dahlborg Lyckhage (2012) resonerar kring kunskap som är viktig för omvårdnad 

och förklarar att sjuksköterskestudentens huvudämne vårdvetenskap är en blandning av 

samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga samt humanistiska ämnen. Hon skriver vidare att 

allt teoretiskt, all forskning i omvårdnadsvetenskap måste vara förankrat just i de konkreta 

vårdsituationerna: Hon menar att vårdhandlingar kan komma från en kunskapsinlärning som 

snarare är praktisk än intellektuell. Sjuksköterskeyrket har mestadels betraktats som ett 

praktiskt yrke och detta praktiska kan benämnas som att ha färdigheter, så kallade 

färdighetskunskaper. 

  I bakgrunden följer definitioner av kunskap respektive praktisk kunskap samt 

beskrivningar av sjuksköterskans rekommenderade kompetens, sjuksköterskeprogrammets 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och slutligen definitioner av lärande. 

Sjuksköterskestudenten kommer att benämnas studenten i föreliggande uppsats. 
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Definitioner av kunskap 

Definitionen av kunskap är vid men de centrala delarna är enligt Svenska Akademins ordbok 

(n.d) att ”känna sig hemmastadd på olika erfarenhetsområden; summan av vad man vet om 

något”, ”vetande som inhämtats genom studier och yrkesutövning”, ”forskningsgren” samt 

”fördjupad insikt om tingens och livsföreteelsernas allmänna väsen”.   

 Två historiska och filosofiska vinklar på kunskap kommer från Sokrates och Aristoteles: 

Sokrates reflekterade i Platons Theaitosdialog över att kunskap är någonting mer än bara så 

kallade sanna åsikter, den är även grundad på goda skäl (Nordenfelt, 1996, s. 35); Aristotelses 

visade i kapitel sex i Den nikomachiska etiken flera former för kunskap: ”episteme 

(vetenskaplig kunskap, påståendekunskap, veta att), techne (praktisk-produktiv kunskap, 

färdighetskunskap, veta hur), fronesis (praktisk klokhet, det goda omdömet, veta när), sofia 

(filosofisk kunskap, visdom), och nous (förnuftsinsikt, intuition).” (Svenaeus, 2009) 

 En ytterligare aspekt av kunskap, som är relevant för föreliggande uppsats, kan belysas 

genom det engelska ordet experience. Experience betyder erfarenhet på svenska men också 

upplevelse (Wordfinder, n.d). I Nationalencyklopedin (n.d) står det om erfarenhet, att det är 

en process där kunskap förvärvas; respektive om upplevelse, att den handlar om att ha varit 

med om något men också att uppfatta och värdera något. 

 När det gäller utövandet av omvårdnad, nursing, identifierade Carper (1978) 

kunskapsmönster som enligt henne är grundläggande och skapar en logik för området. Dessa 

mönster kretsar kring empiri och forskning, omvårdnadens konst och estetisk avvägning, 

personlig kunskap samt moralisk och etisk kunskap. Hon skriver i sin artikel att den kunniga 

sjuksköterskan har införlivat dessa mönster och låter dem verka samtidigt när hen utövar 

omvårdnad. 

   

Definitioner av praktisk kunskap 

Som en påbyggnad av definitionen av kunskap kommer Sveneaus (2009) definition av 

praktisk kunskap: ”en personligt erövrad kunnighet som har tagit plats hos individen.” Han 

skriver dock att bara för att det handlar om praktisk kunskap är den inte frikopplad från 

teoretisk kunskap utan fler dimensioner används som vishet, uppmärksamhet eller reflektion. 

Vidare diskuterar han huruvida praktisk kunskap räknas som vetenskap eller ej och beskriver 

att ämnet håller på att få status i den akademiska världen genom både högskoleutbildningar i 

Sverige och i Norge. I Sverige har ämnet praktisk kunskap hittills främst avhandlats inom 

arbetslivskunskap samt inom sociologi- och utbildningsvetenskaperna.  

 Green (2012) beskriver praktisk kunskap som en kunskap där målet är en handling; en 
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syntes av utförande och kunskap. Hon menar att handlingen (eller undvikandet av handling) 

som strävar efter patientens bästa är omvårdnadens grund.  

 Praktisk kunskap nås genom deltagande menar Lechasseur, Lazure och Guilbert (2011). 

  

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning  

De fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan är att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s. 

3).  

 Den rekommenderade kunskap och kompetens som sjuksköterskan bör ha för sin 

legitimering är beskriven av Socialstyrelsen (2005). Den är uppdelad i tre områden: 

Omvårdnadens teori och praktik; Forskning, utveckling och utbildning samt Ledarskap. Dessa 

områden måste alltid relateras till förhållningsätt som är etiska och ser till helheten i 

vårdsituationerna.  Några kompetenser inom de här områdena är till exempel att ta tillvara det 

friska hos patienten men också att kunna ge adekvat bemötande, att ge information, att 

undervisa patienter och i kompetensen ledarskap att handleda studenter (Socialstyrelsen, 

2005, s. 10-13). 

  

Sjuksköterskeutbildning  

Inledningsvis definierar Högskoleverket (2013) verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som 

högskoleutbildning förlagd till den verksamhet där studenten förväntas arbeta efter avslutad 

utbildning.  

 Vidare undersöker Mogensen (1994, s. 16) i sin avhandling utvecklingen i 

sjuksköterskeutbildningens kliniska snitt, det som kallas praktik eller VFU och definierar den 

som den del av sjuksköterskeutbildningen som är förlagd till mottagningar och sjukhus. Hon 

beskriver att den från början var ett lärlingssystem där studenterna räknades som en del av 

personalen men att den på 1960-talet fick en annan form; en lärare från sjuksköterskeskolan 

kom ut till praktikplatsen och undervisade, till dagens system där sjuksköterskestudenten åter 

är som en lärling till sjuksköterskan men utan anställning (Mogensen, 1994, s. 18).  

 I sin avhandling om sjuksköterskeprofessionen skriver Hallin (2009, s. 8) om läraren på 

VFU, eller handledaren, som enligt henne ska agera förebild för studenten; höja upp, stödja 

och undervisa studenten samt även skapa möjligheter att reflektera över händelser. Hon 

skriver vidare att det finns många ord för begreppet handledare, på svenska: yrkeshandledare 

och arbetsplatshandledare, samt på engelska: supervisor, mentor och preceptor.  
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 Myrick, Yonge, Billay och Luhanga (2011) har studerat handledarskapet i flera 

forskningsprojekt. De förklarar det engelska begreppet preceptor utifrån att 

sjuksköterskestudenten under praktiken är ihopkopplad med en sjuksköterska och kan genom 

det få direkt stöd samt ha förmånen att ha en person bredvid sig som kan följa med i 

framstegen. Preceptorship är förutom mentor det begrepp som använts mest i de 

engelskspråkiga artiklarna i föreliggande uppsats.  

 Slutligen gör Mogensen (1994, s. 21) en reflektion över VFU där hon för fram att 

verksamhetsförlagda utbildningsperioder inte enbart är till för tillämpning av teori utan ett sätt 

att få möjligheten att befinna sig i en komplex verklighet, som vården är.  

   

Lärande 

I slutet av 1800-talet kom de första mer systematiska teorierna om inlärning. Teorierna var 

instrumentellt inriktade; de beskrev att inlärning kunde ske bara genom att en person 

reagerade på när hon eller han möttes av ett sinnesintryck, så kallat stimuli-responslärande. 

(Benjafield, 2010; Jerlang, 1989a; Nationalencyklopedin, n.d) Valde personen att reagera på 

ett visst sätt genom flera försök och misstag för att nå fram till det mest rationella beteendet 

omnämndes det som så kallad trial-and-error-inlärning (Donaghey, McMillan & O’Neill, 

2010; Jerlang, 1989a; Nationalencyklopedin, n.d; Polit & Beck, 2008, s.13). Ungefär 

samtidigt kom teorin om learning-by-doing som innebär att en person lär sig främst genom att 

utföra praktiska uppgifter snarare än att läsa sig till hur dessa skall utföras (Feng & Tsai, 

2012; Nationalencyklopedin, n.d) 

  Från att ha varit fokuserade på just yttre stimuli och yttre motivation har 

inlärningsteorierna istället gått till att vara intresserade av inre motivation och meningsfullhet 

i det som undervisas (Jerlang, 1989b; Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1992, s. 120). I 

anslutning till detta hävdar Boström och Lassen (2006) att lärande handlar om medvetna och 

omedvetna beslut som både student och lärare har tagit när det gäller val av att bearbeta vissa 

krav och viss information i lärandesituationer. De diskuterar allmänt huruvida de här besluten 

har att göra med individuell lärandestil eller om viss lärandestil passar till vissa strategier. I 

förhållande till detta framhåller de begreppet metakognition som handlar om att försöka tänka 

kring sitt eget tänkande och i det här fallet, sitt lärande. De menar, att metakognition kan en 

person utöva utan utbildning, men under utbildning och i lärandesituationer ökar den effekten 

av dessa: Att tänka på detta sätt, att reflektera, kan höja förmågan till livslångt lärande samt 

höja självförtroendet och vara hälsofrämjande (Boström & Lassen, 2006; Carr & Carmody, 

2006; Riiser Svensen & Bergland 2007 ). Boström och Lassen (2006) refererar till 
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Antonowskys teori om känsla av sammanhang som handlar om att personer kan ha kontakt 

med sin förmåga att hantera svåra situationer konstruktivt och hälsosamt genom att de, enkelt 

uttryckt, har kraft att begripa saker, att hantera saker samt att känna mening. Det vill säga, att 

genom att en person tänker kring sitt eget tänkande/lärande kan känslan av sammanhang öka, 

speciellt känslan av meningsfullhet och därmed inlärandet (Boström och Lassen, 2006; ). 

Avslutningsvis betonar de att läraren har en stor del i att leda studenten till känsla av 

sammanhang genom återkoppling och relevant bedömning. 

 

Lärande på VFU 

Mogensen (1994, s. 89) skriver om studenter hon observerat under deras praktikperioder. 

Studenterna verkar enligt hennes iakttagelser ha mentala scheman och strukturer av sina 

tidigare erfarenheter, lästa som genomlevda. Detta visade sig genom att studenterna 

återberättade, ”åter-presenterade” erfarenheterna högt för sig själva när de genomförde nya 

uppgifter. Detta fyllde flera funktioner som till exempel att skapa en slags trygg styrning mot 

ett mål, som en kom-i-håg-lista, som ett sätt att skärma av sig i en rörig miljö samt att skapa 

en tydligare dialog med sig själv, ett resonerande (Mogensen 1994, s. 95-97). Studenterna 

tycktes även lära sig av att lyssna till andras berättelser för att till exempel få information om 

tillvägagångssätt vid vissa procedurer. Vidare skriver Mogensen (1994, s. 104) att 

erfarenheterna verkade samlas i form av inre bilder; studenten berättade att det kändes tryggt 

att inför ett nytt moment ha sett på när någon annan genomfört det aktuella momentet. 

Studenterna nämnde även att efter att ha läst visuellt beskrivande kurslitteratur fick de 

upplevelsen av att känna igen och att vara beredd på vissa företeelser. Bilder kunde även gälla 

sjuksköterskorna studenten mötte på praktiken; de kunde antingen stämma överens med 

studentens inre bild av hur en sjuksköterska ska vara eller inte (Mogensen, 194, s. 110). Detta 

är också något läkare- och sjukgymnaststudenter beskriver när det gäller lärande på praktik; 

att den kliniske läraren blir en rollmodell, någon det går att lära sig från endast genom att titta 

på denne (Lindqvist, Engardt, Garnham, Poland & Richardson 2006; Watling, Driessen van 

der Vleuten & Lingard; 2012).  

 Att se, menar Mogensen (194, s. 111) är en slags entré in till vårdvärlden; att få se om 

teorin verkligen stämmer i praktiken. Kroppslig erfarenhet är också ett sätt att lära sig 

(Mogensen, 1994, s. 114; Riiser Svensen & Bergland 2007). Den är svårare att beskriva, 

metaforer och bilder behövs för att förmedla den men denna erfarenhet verkar ha att göra med 

motorik och sensoriska intryck människor lagrar när de gör vissa uppgifter. Det kan ha med 

känsel via händer att göra, men även hörsel och lukt bidrar till denna kroppsliga upplevelse 
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(Mogensen 1994, s. 120-121). Som en sista punkt kan det sociala lärandet nämnas. Det 

handlar om att kommunicera med andra ur teamet, med läraren och med andra studenter och 

att få feed-back från dessa, något som även läkare- och sjukgymnaststudenter framhållit som 

en viktig lärandefaktor (Lindqvist, Engardt, Garnham, Poland & Richardson 2006; Mogensen, 

1994, s. 142; Watling, Driessen van der Vleuten & Lingard; 2012) 

 Lärande på VFU inte kan styras helt utan det påverkas formellt och informellt av själva 

placeringen och att den finns i gränslandet mellan ett universitet/högskola och en 

vårdavdelning (Mogensen, 1994, s. 34). 

  Enligt Stockholms Läns Landsting och ett antal Stockholmsbaserade 

sjuksköterskelärosäten (2011) ska lärandet under VFU vara studentcentrerat, personcentrerat 

samt interprofessionellt.  

  

3 Problemformulering 
För att ge patientsäker omvårdnad utifrån ett etiskt- och holistiskt förhållningssätt behövs 

välutbildade sjuksköterskor. Den verksamhetsförlagda utbildningen inom 

sjuksköterskeprogrammet ska medverka till att praktiska omvårdnadskunskaper införlivas och 

grundläggs hos den blivande sjuksköterskan. Det är viktigt att sjuksköterskestudenten får ut så 

mycket som möjligt av sin verksamhetsförlagda utbildning för att vara förberedd för det 

kommande yrkeslivet.  

 

4 Syfte 

Syftet är att belysa avgörande situationer som leder till att sjuksköterskestudenten lär sig 

omvårdnad under verksamhetsförlagd utbildning. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 
Patricia Benners teori om mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet är lämplig som ram för 

en beskrivning av lärande och kunskapsinhämtning inom vårdkontexten och i detta fall 

sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda utbildning. Teorin är inspirerad av bröderna 

Dreyfus modell för förvärvande av praktiska kunskaper (Benner, 1993, s. 32) och innebär att 

”en elev vid förvärvande och utveckling av en färdighet passerar fem olika stadier: novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert”.  Denna ”tidslinje” går att applicera på 

studentens lärande av omvårdnad men också på personer runtomkring i teamet. Modellen är 

inriktad på situationer snarare än på personliga egenskaper (Benner, 1993, s. 198).  
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 Benner (1993) har i sin teori lagt Dreyfus modell som ett raster på sin studie där hon 

intervjuade nyblivna sjuksköterskor och expertsjuksköterskor om 21 par. I dessa intervjuer 

beskrevs omvårdnadsarbete samt tolkningar och intentioner med det. Citat och kommentarer i 

kommande beskrivningar av de olika nivåerna är hämtade från dem.  

 Utifrån detta kunde Benner (1993) analysera fram sju domäner som beskriver 

omvårdnadsarbetet. Dessa är den hjälpande rollen, undervisande och vägledande funktion, 

diagnostisk och övervakande funktion, att effektivt hantera snabbt skiftande situationer, att 

utföra och övervaka behandling, att övervaka och säkerställa kvalité i praktiskt 

omvårdnadsarbete samt att planera och organisera för personalens arbete och vården. 

 Vidare använder hon begreppet ”critical incidents” för att beskriva händelser som lett till 

att sjuksköterskorna lärt sig något mycket speciellt som ändrat hens inställning till 

yrkesutövandet. Översättningen av begreppet blir på svenska avgörande situationer (Benner, 

1993, s. 193). Det är också detta begrepp som denna uppsats syfte använder sig av. 

  Här följer en beskrivning av vad de fem olika stadierna innebär. 

 

Novis 

Nybörjaren saknar erfarenhet i vissa situationer där den behöver kunna utföra uppgifter. 

Här är det viktigt att låta nybörjaren arbeta sig fram till erfarenheter genom att ge dem som 

Benner (1993, s. 37) kallar det objektiva attribut att arbeta med, så som puls, blodtryck, 

temperatur och vikt. Objektiva, kontextoberoende, attribut eller ”attribut av en situation” 

betyder att personen kan lära sig ett förfarande utan att ha en erfarenhet av detta tidigare 

(Benner, 1993, s. 197). 

 Nybörjaren är regelstyrd och begränsad men detta behövs för vägledning i nya situationer. 

Problemet med regelstyrning menar Benner (1993, s. 37) är att reglerna inte kan hjälpa till att 

sortera vilka förfaranden som är viktigast i verkliga situationer. 

 Benner (1993, s. 37) benämner novisen som student och som en sjuksköterska som är ny 

på avdelningen.  

 

Avancerad nybörjare 

Den avancerade nybörjaren har lite erfarenhet bakom sig; de har klarat av att prestera själva i 

ett antal verkliga situationer och det har lett till att de har fått färdigheten att urskilja delar av 

”aspekter på en situation” (Benner, 1993, s. 38).  

 I Dreyfussmodellen betyder ”’aspekter’ på en situation” att endast en person som varit med 

om en händelse eller procedur kan förstå situationen. Benner (1993) ger exempel på 
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situationer som är nödvändiga att ha gått igenom för att kunna urskilja dem; när en patient är 

mottaglig för att lära sig om sin nya ileostomi eller tecken på tillbakadragenhet hos barn 

(Benner, 1993, s. 197).  

 Handledare eller lärare kan behövas för att hjälpa till att identifiera aspekter av en 

situation. Benner, (1993, s. 39) ger ett konkret förslag på exemplet att identifiera när en 

patient är mottaglig för att lära sig om sin ileostomi: ”Lägg märke till om patienten frågar om 

det kirurgiska ingreppet.”  

 Riktlinjer kan här börja formuleras för handlande utifrån attribut och aspekter. Benner 

(1993, s.39) menar att aspekterna kan göras explicita, men aldrig fullständigt objektiva.  

 I detta stadie gäller fortfarande svårigheten att bedöma vad som är viktigast att utföra; att 

se helheten eftersom allt fortfarande är nytt. Handledare som minst uppnått kompetent nivå 

när det gäller färdigheter, kan även behövas för att hjälpa till med prioriteringar för att arbetet 

ska vara säkert för patient och den nya sjuksköterskan (Benner, 1993, s.39). 

 

Kompetent 

Benner (1993, s.40) skriver att för att uppnå detta stadie behöver sjuksköterskan ha arbetat i 

minst två år under liknande omständigheter. Hon förklarar att det krävs långsiktighet, planer 

för att se sina handlingar medvetet och för att kunna se vilka attribut och aspekter som 

viktigast krävs ett mer organiserat tänkande och detta infinner sig under kompetensfasen. 

 Även om det börjar kännas som om allt faller på plats är sjuksköterskan ännu inte snabb 

och har ännu inte anpassningsförmåga (Benner, 1993, s.41).  

 

Skicklig 

I detta stadie infinner sig ett holistiskt tänkande hos sjuksköterskan där varseblivning är 

centralt snarare än att tänka ut saker. Detta beror på att sjuksköterskan ser mindre till aspekter 

på situationer utan istället ser helheter i förhållande till de långsiktiga målen, planerna. 

(Benner, 1993, s.42-43). 

 

Expert 

Här har sjuksköterskan förskansat sig skärpt perceptionsförmåga. Benner (1993, s.45) skriver: 

”Med enorm erfarenhetsbakgrund kan sjuksköterskan intuitivt uppfatta varje situation och slå 

ner mitt i det aktuella problemområdet, utan att slösa tid på att välja mellan ett sort antal 

ofruktbara diagnoser och lösningar.”  
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 Angående lärande kan detta expertskap vara svårt att förmedla till personer i de andra 

stadierna. Benner (1993, s. 45) ger exempel på en shackspelare som svarar på frågan varför 

hen gjorde ett ”mästerligt drag”: ”Det verkade bra.” var svaret. Eller en sjuksköterska som 

säger att hon vet när en patient är psykotisk och att hon bukar ha rätt. Benner (1993, s. 46) 

säger att detta är intressant för omvårdnadsforskningen eftersom det är svårt att avgöra om 

sådana kommentarer är empiriskt hållbara. 

 Benner (1993, s. 47) skriver att systematisk dokumentation är ett sätt att ta del av expertens 

kunskaper och att skapa deskriptiv samstämmighet. Vidare menar Benner (1993, s. 47) att 

experten är lämplig som konsult åt andra sjuksköterskor.  

  I uppsatsen ska teorin användas i diskussionen för att försöka se hur lärande fungerar i det 

praktiska omvårdnadsarbetet. 

 

6 Metod 
Forskningsmetoden för examensarbetet är kvalitativ, det vill säga att den är inriktad på 

människors upplevelser och erfarenheter; hur de tolkar fenomen i olika sammanhang 

(Dahlborg Lyckhage, 2012). Data till studien har systematiskt samlats in via vetenskapliga 

artiklar; en så kallad litteraturstudie. Enligt Friberg (2012b) är en litteraturstudie 

ändamålsenlig för att skapa en översikt över ett forskningsområde, i det här fallet hur 

sjuksköterskestudenter lär sig omvårdnad under VFU. 

 

 Datainsamling  

Data till litteraturstudien har samlats in via vetenskapligt granskade artiklar. Dessa har sökts 

upp i databasen CINAHL som är inriktad på omvårdnadsforskning (Östlundh, 2012).  

Parallella sökningar i databasen PubMed gjordes men resultatet blev mycket likt den 

huvudsakliga sökningen i CINAHL och därav valet att endast redovisa dessa sökningar. 

  Sökorden i databasen var: nurse student, nurse student experience, clinical practice, 

learning, care, caring, nursing samt patient. Sökorden har kombinerats på olika sätt och i 

bilaga 1 redovisas de sökningar som resulterade i lämpliga artiklar samt sökvägar som inte 

resulterade i det.  

 

Urval 

Urvalet av artiklar var begränsat av studiens syfte och att artiklarna var peer review-

granskade. Vidare var det viktigt att artiklarna var aktuella för studiens relevans (Östlundh, 
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2012). Därför blev avgränsningen för publiceringsår 2008 – 2013. Ytterligare kriterier för 

urval var omvårdnadsartiklar som handlar om studenter, lärande och studenters praktiska 

utförande av omvårdnad, skrivna främst av omvårdnadsforskare. Det var viktigt att artiklarna 

hade, som Friberg (2012a) beskriver, ett tydligt syfte och relevant resultatdiskussion med 

tydlig återkoppling till det praktiska vårdarbetet  

  Inledningsvis exkluderades artiklar som inte stämde med syftet och ej var på engelska 

eller svenska. Därefter lästes abstracts och de som inte stämde överens med syftet eller ej var 

originalstudie exkluderades. Vidare valdes artiklar bort som berörde studenter som studerade 

på annan nivå än grundutbildning och artiklar som endast redovisade handledarens 

upplevelser. De eventuellt aktuella svenska artiklar som hittades valdes bort för att de mer 

studerade hur VFU är strukturerat än studenternas upplevelser av lärande. Det fanns relativt 

många likartade artiklar. För att studien inte skulle bli för omfattande användes ett sista 

exkluderingskriterium; avgörande situationer där studenten anser sig lära sig omvårdnad. 

  Studenters erfarenhet och upplevelser och deltagande i omvårdnaden var vägledande och 

därför har undersökningar från hela världen varit av intresse. I bilaga 2 redovisas de nio 

utvalda artiklar som ligger till grund för studien. 

 

Dataanalys  

Data analyserades utefter ett förfarande som Friberg (2012a) beskriver som en rörelse från 

helhet till delar, till återigen en ny helhet. Artiklarna lästes flera gånger och tecken på 

avgörande situationer som lett till att studenterna hade lärt sig omvårdnad under VFU 

identifierades i varje studie och markerades med understrykningspenna. Därefter 

sammanställdes de identifierade avgörande situationerna i varje studie i en gemensam 

uppställning. Likheter och olikheter analyserades i sammanställningen som var utskriven på 

papper, dock med artiklarna bredvid för att kunna kontrollera om det som stod i 

sammanställningen hade uppfattats rätt, stämde och svarade på syftet. Genom främst likheter 

bildades tre kategorier som beskriver avgörande situationer som leder till att studenterna lär 

sig omvårdnad på VFU, var god se resultat. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Författaren till föreliggande litteraturstudie försöker kritiskt förhålla sig till data utifrån 

vetskapen om, att som Dahlborg Lyckhage (2012) skriver; att en forskare aldrig är utan 

påverkan från tidigare lästa teorier och texter samt eget synsätt. Vidare är författaren själv 
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student och i lärandefasen på sjuksköterskeprogrammet och försöker förhålla sig kritiskt till 

även detta. 

 Forskning på människor får utföras endast om den sker med respekt för människovärdet 

(Polit & Beck, 2008, s.171; Vetenskapsrådets expertgrupp för etik 2011, s. 49; Helsingfors-

deklarationen, 2008). En sammanfattning av Vetenskapsrådets expertgrupps (2011, s. 49) 

villkor för att inte godkänna ett forskningsprojekt är att deltagare blir fysiskt skadade; att 

fysiska ingrepp görs; att forskningsmetoden som används syftar till att påverka deltagaren 

psykiskt eller fysiskt eller att känsliga personuppgifter riskerar att röjas. Därför har författaren 

kontrollerat att de nio utvalda artiklarnas redovisade studier har fått godkänt att utföras av 

etiska kommitéer vid respektive universitet. 

 För att förstå de engelska artiklarna på ett relevant sätt har Wordfinder används som 

översättningsverktyg. 

  

8 Resultat 
Resultatet presenteras utifrån tre kategorier som beskriver avgörande situationer som leder till 

att sjuksköterskestudenten lär sig omvårdnad under VFU: Avgörande situationer i mötet med 

patienten; Avgörande situationer med handledaren och vårdpersonal på VFU-avdelningen; 

Avgörande situationer då studenterna uppfattar att deras självförtroende ökar. 

 

Avgörande situationer i mötet med patienten 

Detta resultat redovisas via tre underkategorier: När studenten får vara själv med patienten, 

När studenten får se patientens livssituation samt När studenten möter patienter och skapar 

en vårdrelation. 

 

När studenten får vara själv med patienten 

Studenter beskrev i studierna att det var lärorikt att vara själva med patienten; att de fick 

möjlighet att skapa en egen direkt relation med patienten (Anderson & Kiger, 2008; Baglin & 

Rugg, 2010; Grealish & Ranse. 2009; Jiang, Chou & Tsai, 2012; Sanford, Townsend-

Rocchiccioli, Quiett & Trimm, 2011)  

 Flera studenter uttryckte att de lärde sig om innebörden av att ge omvårdnad på ett värdigt 

sätt och de förklarade att de lärt sig att aldrig göra avkall på den (Grealish & Ranse. 2009; 

Myrick et al. 2010; Parry, 2011; Sanford et al. 2011). Exempelvis i Grealish och Ranses 

(2009) studie beskrev studenten hur hon/han matade en patient med multipel skleros som 

hade skakningar (tremor) i huvudet. Studenten berättade att hon/han bara fokuserade på att 
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hålla patientens huvud stilla istället för att se till välbefinnandet hos patienten; maten kom inte 

in i munnen och obehagskänslor uppstod när huvudet hölls om hårt. Studenten berättade att 

hon insåg att hon skulle ha bett om hjälp och inte varit så uppgiftsorienterad.  

  

När studenten får se patientens livssituation  

I mötet med patienten lärde sig studenterna någonting om att alla patienter är unika. Studenter 

framhöll att se patienterna och deras anhörigas livssituation medverkade till den insikten 

(Anderson & Kiger 2008; Grealish & Ranse, 2009; Sanford et al. 2011). Till exempel mötte 

studenten i Sanford et als. (2011) studie en patient som andades i respirator, där anhöriga inte 

visste någonting om patientens långt framskridna cancer. Studenten registrerade att familjen 

uttryckte att de trodde att deras anhörige skulle komma tillbaka. Ett ytterligare exempel var en 

student som gjorde hembesök som sade sig bli förvånad över att se under vilka 

omständigheter en del patienter levde under, till exempel att de kunde ha hundar i bostaden  

som aldrig fick komma ut (Anderson & Kiger, 2008).  

 En student som vårdade patienter med cancer uttryckte att det blev som ett privilegium att 

ta hand om familjen och den sjuke i en mycket traumatisk situation, att dela familjens 

upplevelse (Sanfords et al. 2011). 

 

När studenten möter patienter och skapar en vårdrelation 

Företeelser som flera studenter uttryckte var relevanta för deras lärande var patienten som 

person med sina speciella egenskaper (Grealish & Ranse, 2009; Sanford et al. 2011). En 

student uttryckte att en patient var så positiv som person att omvårdnadsupplevelsen också 

blev positiv. Andra studenter uttryckte att patientinteraktionen blev som en belöning (Sanford 

et al. 2011). En ytterligare student upplevde att hon hade lärt sig mycket av patienten både på 

grund av dennes specifika sjukdom men också på grund av dennes livserfarenhet (Grealish & 

Ranse, 2009).  

 

Avgörande situationer med handledaren och vårdpersonal på VFU-avdelningen 

Detta resultat redovisas via tre underkategorier: När studenten observerar rollmodeller, När 

studenten ser exempel på otillfredsställande omvårdnad samt När studenten möter teamet och 

studiekamraterna. 

 

När studenten observerar rollmodeller 
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I två studier beskrev studenterna situationer där handledaren gav, enligt studenterna, bra 

omvårdnad (Grealish & Ranse, 2009; Myrick, Yonge & Billay, 2010). I Grealish och Ranses 

(2009) studie skrev en student om en handledare som studenten observerade när hon mellan 

medicinadministreringarna åtgärdade patienters uppkommande problem, tålmodigt men i 

effektivt tempo. Studenten berättade att hon skulle vilja vara som den handledaren. I samma 

studie men en annan medicinrunda beskrev en student när en handledare frågade en patient: 

”Hur mår du?” Genom den frågan såg studenten att handledaren fick reda på att patienten var 

illamående och det kunde relateras till utskrivningen av en viss medicin. Handledaren fick tag 

på en läkare och medicinen sattes in igen. Studenten observerade att patienten visade stor 

tacksamhet när illamåendet försvann. Studenten kopplade denna tillsynes enkla fråga till 

åtgärden på omvårdnadsproblemet och skrev i sitt narrativa frågeformulär att hon/han lärde 

sig att omvårdnad som ser enkel ut kan faktiskt lindra lidande på ett betydelsefullt sätt.  

I Myrick et al.s (2010) studie sade studenterna att de upplevde att de lärde sig omvårdnad 

genom att bara observera när handledaren talade med patienten och visade lyhördhet på olika 

nivåer. Vidare sade studenterna att de lärde sig via att lyssna och ställa frågor till handledaren. 

 

När studenten ser exempel på otillfredsställande omvårdnad 

I Myrick et al.s (2010)  studie uttrycker en student att den i relation till vårdpersonal på 

avdelningen hade sett motsatsen mot autentisk omvårdnad; arbetet utfördes rutinmässigt och 

utan etiska reflektioner. Både i den studien och i Sanford, et al.s (2011) studie om studenter 

som vårdar cancerpatienter, konstaterade studenterna att de hade lärt sig, hur omvårdnad inte 

skall vara. De såg och reflekterade över att sjuksköterskorna på avdelningen endast gick in 

med medicin till patienten och sedan inte så mycket mer (Sanford et. al., 2011). I Skaalvik, 

Norrmann och Henriksens (2010) studie observerades av forskarna att studenternas lärande av 

handledaren och vårdpersonal likt ovanstående fall ofta hamnade i negativa spiraler. 

Studenterna hade innan VFU fått förklarat för sig att inriktning på praktiken denna gång var 

att lära sig personcentrerad vård av patienter med Alzheimers sjukdom, med förhållningssätt 

som validation och reminiscens. Studenterna uppgav att inget av dessa förhållningssätt 

användes i omvårdanden. Studenterna upplevde att diskussionerna på avdelningen mest 

handlade om att skydda patienterna från att bli upprörda istället för att ge god omvårdnad. 

Studenterna sade även att personalen verkade snäll men att det inte räckte för att vårda 

patienter med Alzheimers sjukdom utan att det krävdes kunskap om sjukdomen. I den här 

studien beskrevs det att studenterna lämnades åt sig själva mycket och lärandet gick in på en 
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slags learning-by-doing-slentrian. Handledaren var inte närvarande, främst på grund av 

tidsbrist.  

 Ytterligare studier talar om learning-by-doing i relation till handledaren. I Jiang et als 

(2012) studie kände studenterna att de var tvungna att göra allt själva. Handledarna var dock 

mer av övervakande karaktär istället för att mer ingående instruera studenterna. I studien 

beskrevs ändå att learning-by-doing var ett måste för att lära sig praktiska moment. 

 

När studenten möter teamet och studiekamraterna 

I Roberts (2008) studie där undersökningen gällde lärande studentvänner emellan, uttrycktes 

det i avsnittet som gällde överföring av VFU-avdelningens implicita regler till varandra; 

studenten menade att vissa saker som för handledaren och vårdpersonalen på avdelningen 

kanske uppfattade som självklara, hur man skulle bete sig under ronden till exempel, skulle ha 

underlättat för studenten att konkret få veta.  

 Det framkom att handledarens och vårdpersonalens attityder påverkade studentens lärande. 

I Parrys studie (2011) uttryckte studenten att det kändes som om handledaren styrde huruvida 

hon fick visa känslor eller inte under den sista tvättningen av en patient som dött. Vidare i 

Parrys (2011) studie beskrev en student att hon opponerade sig emot att ha tvättlappar istället 

för en skål med vatten och handdukar vid tvättningen av den som dött. Hon menade att detta 

gjorde henne impopulär på avdelningen. De framkom i ytterligare studier att studenterna 

upplevde att de störde vårdavdelningens arbete och att det försämrade inlärningen (Baglin & 

Rugg, 2010; Jiang et al., 2012; Roberts, 2008).  

 

Avgörande situationer då studenterna uppfattar att deras självförtroende ökar  

Detta resultat redovisas via fyra underkategorier: När studenten uppfattar sig som en riktig 

sjuksköterska, När studenten får svara på frågor, När studenten känner sig delaktig i teamet 

samt När studenten känner att de praktiska färdigheterna fungerar. 

 

När studenten uppfattar sig som en riktig sjuksköterska 

Två studier beskrev självförtroende i förhållande till upplevelsen att känna sig som en riktig 

sjuksköterska (Anderson & Kiger, 2008; Jiang et al. 2012). I Anderson & Kigers, (2008) 

studie uttryckte studenten att arbeta igenom en hel omvårdnadsprocess, till exempel bedöma 

och hjälpa till att åtgärda/hantera en patients inkontinensproblem, själv, höjde 

självförtroendet. Vidare stod det i Anderson & Kigers, (2008) studie att studenten kände sig 
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duktig och professionell när kommunikationen mellan sig själv och patienten fungerade, utan 

att handledaren stod likt ett filter emellan dem.  

 En student upplevde att självförtroendet och en känsla av att växa in i sjuksköterskerollen 

infann sig när hon fick ett uppmuntrande brev och tack från en patient (Jiang et al. 2012). 

 Slutligen höjdes studentens självförtroende när studenten uppfattade att handledaren litade 

på henne/honom (Baglin & Rugg, 2010; Jiang et al, 2012). 

 

När studenten får svara på frågor 

I flera studier framgick det, att svara på frågor, både från patienter men även från 

studentkollegor/vänner, handledare och vårdpersonal ökade självförtroendet (Anderson & 

Kiger, 2008; Jiang et al. 2012; Roberts, 2008).  Roberts (2008) beskriver en situation som fick 

en student att betraktas som sjuksköterska av andra studenter, nämligen när hon/han 

undervisade en annan student i hur ett sår skulle läggas om.  

 

När studenten känner sig delaktig i teamet 

Situationer när studenten kände sig delaktiga och stöttade av vårdteamet och handledaren var 

något som höjde studenternas självförtroende (Anderson & Kiger, 2008; Baglin & Rugg, 

2010; Jiang et al. 2012; Roberts, 2008; Sanford et al. 2011). I Jiang et al.s (2012) men även i 

Anderson & Kigers (2008) studie var delaktighet och självförtroende förknippat till, som 

ovan: att svara på frågor. En student refererade till en situation då hon hade blivit tillfrågad av 

en person som jobbat inom vården i 30 år: ”Vad tycker du?”. Studenten uttryckte stolthet 

eftersom den här äldre personen tillskrevs kunskap som att kunna allt om alla förband på 

marknaden och allt om den senaste forskningen (Anderson & Kiger, 2008). I Baglin och 

Ruggs (2010) studie beskriver två studenter att teamet i det ena fallet var tydligt och mycket 

väl insatta i studentens lärandemål och i det andra kände studenten att handledaren beaktade 

hennes observationer och tyckte att dessa var relevanta och skulle delges teamet.  

 Då studenter blev omnämnda i goda ordalag i teamet ökade självförtroendet (Jiang et al., 

2012).  

 En annan vinkel på delaktighet redovisas i Roberts (2008) studie där ömsesidigt lärande 

mellan studenter undersöktes. En student uttryckte att en lugn känsla infann sig när hon hade 

andra studenter omkring sig på VFU. Studenten menade att det var lite skrämmande att vara 

börja en ny VFU-period vare sig det var den första eller den sista.  

 I Sanford et al.s (2011) studie uppfattade studenten att personalen på avdelningen var som 

en familj. 
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När studenten känner att de har praktiska färdigheter 

I två studier där det redovisades att när studenten kände att hon/han var bra på de praktiska 

göromålen så ökade självförtroendet och lärandet (Baglin & Rugg, 2010; Jiang et al, 2012). I 

Baglin och Ruggs (2010) studie talade studenten om att hon/han blev uppmuntrad av teamet 

att våga prova nya moment och berättade att hon/han nu kunde ge en injektion, kunde 

dokumentera adekvat och kunde utöva patientsäker vård.  I Jiang et al.s (2012) studie sade 

studenten att en känsla hade infunnit sig av att klara av omvårdnad då handledaren hade låtit 

henne och studiekamraterna ta hand om alla patienterna själva.  

 Situationen då studenten fick ta hand om patienten helt själv beskrevs i ytterligare studier 

(Anderson & Kiger, 2008; Baglin & Rugg, 2010; Grealish & Ranse, 2009). I dessa studier 

handlade det också om att känna att olika omvårdnadssituationer kunde hanteras, fullt ut. 

Studenten i Grealish och Ranses (2009) studie förklarade att efter att ha hjälpt till med all 

omvårdnad på en patient, inklusive medicindelning, kände hon att hon hade tagit ansvar, för 

en hel person. 

 

9 Diskussion  
Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie var lämplig för att studera avgörande situationer som leder till att 

sjuksköterskestudenten lär sig omvårdnad under VFU eftersom det handlade om studenternas 

upplevelser och erfarenheter. Vidare är litteraturstudier relevanta som bakgrund om vidare 

empirisk forskning skulle vara aktuell (Friberg, 2012b).  

 Datainsamlingen skedde endast i databasen CINAHL. Trots att det räckte för att få fram 

relevanta artiklar, skulle kanske artiklar som ännu djupare belyste studenternas lärande av 

omvårdnad ha hittats vid sökning i ytterligare databaser.  

 Det fanns en mängd parametrar som användes i exkluderingsförfarandet men som skulle 

ha kunnat bidra till än mer sammansatta kategorier. Dessa var olika typer av handledning, 

längden på VFU-perioderna, studentens ålder och kön, VFU-placeringsställe och dess miljö, 

tidslängd på VFU-perioden samt vilket år på utbildningen studenten befann sig. Förmodligen 

hade studien blivit för omfattande för ett examensarbete men det är ändå viktigt att ha dessa 

parametrar i åtanke vid den här typen av studier då de skulle kunna påverka studenternas 

uppfattningar om lärandet. 
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 Alla artiklarna redovisade kvalitativa studier vilket kändes relevant för att nå ett mer 

tolkande svar på syftet. Dock hade kvantitativa studier varit intressanta om mätningar av vad 

studenterna faktiskt lärt sig skulle undersökas.  

 Svenska studier var inget som exkluderades. Studier från alla länder var intressanta men då 

det inte fanns några svenska som passade syftet fick studien denna inriktning. 

 Efter en lång process med flera litteratursökningar utefter tidigare valda syften som också 

handlade om lärande och kunskapsförvärvning inom omvårdnad kom till slut begreppet 

avgörande situationer för lärande fram och blev en del av det aktuella syftet. Det kom även 

att användas som det sista exkluderingskriteriet för artiklar då det visade sig finnas ett relativt 

stort antal som hade liknande innehåll. Två studier hade inte lika tydligt inriktat sig på lärande 

men de innehöll ända studenters upplevelser av avgörande situationer på VFU (Parry, 2011; 

Sanford et al. 2011). 

 Det var adekvat att använda avgörande situationer i kategoriernas rubriker eftersom 

uppsatsen utgår ifrån Benners (1993) tankar och hon använder den frasen för att försöka 

beskriva omvårdnadsarbete för att föra vidare praktisk kunskap.  

 Även om den inte är tydlig som omvårdnadsteori lämpar sig Patricia Benners teori (1993) 

om mästerskap och talang i omvårdnadsarbetet bra som ram för en beskrivning av lärande och 

kunskapsinhämtning inom vårdkontexten och i detta fall sjuksköterskestudenters 

verksamhetsförlagda utbildning. Det finns en komplexitet i Benners teori som härrör ifrån att 

hon sammanfört olika teorier från angränsande humanistiska ämnen. Den var därför inte helt 

enkel att använda som referensram. Teorin är tydlig med sina nivåer och domäner men när 

den beskriver kunskapsförvärvningsprocessen verkar denna mycket rak och okomplicerad. 

Det är kanske inte alltid så enkelt att en person passerar stadie efter stadie, det är inte alltid en 

rak väg igenom dessa nivåer som en student eller nybliven sjuksköterska går. Benner har 

blivit kritiserad för detta samt även för att inte beskriva expertnivån på ett adekvat sätt med 

för mycket betoning på intuition snarare än medvetna val (English, 1993). Vidare är det 

givande att Benner (1993) utgår ifrån situationer för att försöka beskriva 

omvårdnadskompetenser men samtidigt utelämnar hon påverkansfaktorer som arbetsmiljö 

samt strukturer i arbetsorganisationen och i det övriga samhället. 

 Analysförfarandet, där flera läsningar och en sammanställning av bärande aspekter för 

syftet samt en kategorisering av dessa, fungerade väl. De tre kategorierna med sina 

underkategorier var dock något svåra att hålla isär eftersom de påminde om varandra samt att 

lärande och upplevelsen av det är komplext. 
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 De var viktigt att de aktuella studierna höll hög etisk nivå och det visade sig genom att de 

ansvariga redovisade, som tidigare nämnts, tillstånd av etiska kommittéer på respektive 

lärosäte. Det togs upp i flera studier att studenternas skolgång inte skulle påverkas av att de 

medverkade just i en studie om deras egen skolgång (Anderson & Kiger, 2008; Baglin & 

Rugg, 2010; Graelish & Ranse, 2009; Sanford, Townsend-Rocchiccioli, Quiett & Trimm, 

2011). 

 Slutligen var det intressant att som student ta del av andras studenters erfarenheter och 

upplevelser av avgörande situationer som leder till att de lär sig omvårdnad rent praktiskt. Det 

blev som att fortsätta att lyssna till en omvårdnadshandledning eller samtal på skolan. 

 

Resultatdiskussion  

Resultaten i studien var intressanta men inte helt överraskande. Det faktum att handledaren 

och patienten påverkar studentens lärande av omvårdnad var inget jag som student inte hade 

anat förut.  

 Det är märkbart att expertens kunskap är exklusiv, eftersom endast genom att ha varit med 

om en situation får studenten/sjuksköterskan kunskap. Många studenter som var med i 

resultatstudierna uttryckte att det var bra när handledaren förklarade momenten och hade ett 

öppet förhållningssätt.  

 I en studie av Löfmark, Hansebo, Nilsson och Törnkvist, (2008) svarade studenterna i en 

enkät att en av de viktigaste komponenterna i sitt lärande på VFU var att handledaren kände 

sig bekväm i sin handledande funktion men också i sin professionella roll. I svaren framgick 

också att det var mycket viktigt att handledaren hade en positiv inställning till studenter. 

Enligt Benners (1993) tidigare beskrivna stadier bör en tillfredsställande handledare vara 

minst på det stadie som kallas kompetent. Det kan tyckas självklart att en handledare skall 

vara kompetent men för Benner innebär detta begrepp/stadium att personen skall ha arbetat 

med samma uppgifter i minst två år.  

 Resultatet att studenten upplever att de lär sig något när de ser exempel på 

otillfredsställande omvårdnad var inte helt nytt heller, men kanske inte något som betonats i 

lärandestudier. Trots att detta sätt har en negativ klang ingår det ändå i de vedertagna 

inlärningsmetoderna som beskrevs i bakgrunden; det har i dessa fall handlat om att studenten 

har sett, observerat, en företeelse och jämfört med vad den läst i kurslitteratur samt fått erfara 

i tidigare praktiska övningar. Detta bekräftas i Stockhausens (2006) studie där omvårdnaden 

som sjuksköterskan ger beskrivs likt ett artisteri som kan beskådas. Hon beskriver detta 

artisteri som en högt utvecklad förmåga till reflektion i själva det praktiska momentet. Detta 
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att betrakta handledaren och att på så sätt få information om de praktiska göromålen är också 

något Anderson (2009) framhåller i sin studie om sjuksköterskestudenters lärande. När det 

gäller att observera otillfredsställande omvårdnad är det svårt att bedöma om denna kan 

tänkas ha utförts av en sjuksköterska på nivåer under kompetent eller över. Det kan 

förmodligen ske på vilken nivå som helst men i dessa fall kanske det är fler faktorer som kan 

påverka, till exempel tidsbrist och dålig arbetsorganisation på vårdenheten.  

 Ett sätt att lära sig som utgick mindre från yttre stimuli och mer från inre motivation och 

meningsfullhet uppstod i situationer då studenterna upplevde att deras självförtroende ökade. I 

Sedgwick och Rougeaus (2010) artikel som berör studentens upplevelse av att känna sig som 

en riktig sjuksköterska, blir den avgörande situationen då studenten får vara med och planera 

och genomföra hela omvårdnadsprocessen. Hur förhåller sig detta till Benners stadier? I de 

situationer då studenten känner sig som en riktig sjuksköterska kan hon/han då kallas för 

novis? Enligt Benner (1993) är novisen regelstyrd och bör utföra kontextoberoende uppgifter 

som att mäta blodtryck et cetera. Att utföra och gå igenom en hel omvårdnadsprocess är 

kontextberoende; Kanske kan en student således vara mer än novis, avancerad nybörjare eller 

till och med kompetent, beroende på vad studenten har för vårderfarenheter innan påbörjad 

sjuksköterskeutbildning.  

 Vidare i resultatet; när studenterna kände sig delaktiga i teamet ökade deras självförtroende 

och de lärde sig omvårdnad. Sedgwick och Rougeau (2010) skriver om vad som påverkar 

delaktighet och självförtroende. I studien som beskriver ”points of tension”, spänningspunkter 

då delaktighet uppstår (även mycket likt critical incidents, avgörande situationer), skriver de 

att delaktighet påverkas av både studenten, handledaren och personalens personligheter, 

relationer mellan studenten och det övriga teamet samt patienten och patientens familj. Vidare 

beskrivs i studien att, för att skapa delaktighet behöver glappet minska mellan student och 

sjuksköterska, till exempel genom att studenten försöker visa vad hon/han kan, tydligt, för att 

handledaren och teamet ska identifiera studenten som en professionell sjuksköterska. 

 I anslutning till att känna självförtroende och delaktighet under lärandesituationerna kan 

Ruth-Sahd (2011) bekräfta att ömsesidigt lärande studenter emellan skapar lugn och höjer 

självförtroendet hos studenterna. En patient i hennes artikel sade att hon/han tyckte om att ha 

två studenter som utförde omvårdnad tillsammans: patienten uppfattade det som positivt att 

höra deras konversation och följde bättre med i omvårdnadsförloppet; alltså skapades även 

delaktighet för patienten.   

 För att återknyta till inledningen av diskussionen som handlade om att patienten påverkade 

studentens lärande, finns det två studier som beskriver patienten som utvärderare av 
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studentens inlärning på VFU (Chos, Hui, lee & Chu, 2010; Munro, Whyte, Stewart & Lette, 

2012). Dessa beskriver att studenterna fick i uppgift informera och utbilda patienterna på 

olika sätt, genom att göra broschyrer om sjukdomar. Studenterna upplevde att denna uppgift 

fick dem att tänka sig in i hur det var att vara patient och att skärpa till sitt medicinska språk. 

Vidare påverkade patientens återkoppling på informationen just känslan av att känna sig som 

en riktig sjuksköterska. Här har studenten återigen gått från att göra kontextoberoende 

uppgifter till verkligen kontextberoende. Eftersom att göra ett informationshäfte som skall få 

patienten att förstå och ta till sig fakta krävs att studenten har överblick som mer än en novis 

för att gå in i domänen med den vägledande och undervisande rollen. 

  

Slutsats 

Studierna visar att det finns många sätt att lära sig omvårdnad praktiskt. Många handlade om 

att studenten lärde sig bäst när den kände att självförtroendet höjdes. Förutom detta nästan 

övergripande resultat så behövs alla lärosätten, de kompletterar varandra.  

 Benner har betonat att då experten försöker dokumentera hur hon/han går tillväga i sitt 

praktiska arbete kan de som är i andra lärandefaser lättare ta till sig denna tysta kunskap. 

Därför kan det också vara relevant at göra en sådan här studie, för att sammanfatta olika 

studenters tysta kunskap och vårdberättelser. Detta kan förbättra kommande studenters 

lärandemöjligheter att lära sig omvårdnad på VFU. 

 

Praktiska implikationer 

 Det är viktigt att skapa utrymme och situationer för studenten att känna att självförtroendet 

ökar eftersom det var en tydlig indikator på att studenter uppfattade att de lärde sig praktisk 

omvårdnad. Vidare är det viktigt att lärandet gynnas av att studenten känner sig inkluderad 

och delaktig på placeringen. Eftersom det syntes i studierna att studenterna uppskattade att 

svara på frågor är det rimligt att arbeta aktivt på kommunikationsfärdigheter i teamet.  

 Även tid för reflektion medverkar till att gynna lärandet, att dela med sig av sina egna 

erfarenheter och att lyssna till andras erfarenheter; att våga berätta om sina framgångar och 

misstag samt vilka eventuella insikter de ledde till. Handledaren måste tydliggöra att det är 

därför man reflekterar så att den enskilde studenten inte känner sig ensam i sina berättelser. 

Det blir en slags öppenhetsfostran inför det professionella yrkeslivet då det är ett måste att 

vara öppen gentemot sina kollegor, för att de flesta personer även om de är experter, är inte 

tankeläsare. 
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 För att undvika tidsspill och att i mesta möjliga mån slippa lärande av omvårdnad som den 

inte är bör VFU-platserna utvärderas regelbundet utifrån lärandeperspektiv för att se om 

personalen och handledarna följer omvårdnadsriktlinjer och har pedagogisk intention.  

 Benner menar att en handledare måste ha minst två år av liknande arbetsuppgifter bakom 

sig för att kunna vägleda studenten i prioritering i omvårdnadsarbetet. Kanske kvalitén på en 

handledare inte kan räknas i år. Samtidigt uppstår en yrkesmässig överblick efter att ha 

befunnit sig inom området en viss tid. Den går inte att bortse ifrån. Samtidigt får 

generationsglappet inte bli för stort mellan handledare och student. Det bäst är en blandning 

av åldrar och kompetens, vilket är väl den vanliga konstellationen på arbetsplatser? 

 En användning av Benners teori rent praktiskt på VFU är att om studenten är medveten om 

att de olika personerna i teamet kan ha olika nivåer och studenten kan kanske därför få en mer 

ödmjuk attityd till lagarbetet. Detta gäller även för de olika ledarna på vårdenheterna; att det 

är viktigt att ha en förståelse för att alla har kommit olika långt i arbetsgruppen. Det blir en 

utmaning att få alla att jobba och hålla fat vid samma värdegrund. 

 Slutligen skulle det i någon form vara givande för studentens lärande att bli utvärderad av 

patienten själv. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Även om sjuksköterskestudentens roll är viktig att belysa, av en student, hade det varit 

intressant och viktigt med mer fokus på patienten och patientmötena och vad dessa kan lära 

studenten. Vidare hade det även varit intressant att studera relationen studenten och 

handledaren emellan och ännu mer djupgående, hur personlig kunskap och tyst expertkunskap 

kan överföras.  
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Bilaga 1, Sökmatris 
Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

CINAHL, 
 

nurse student experience AND 
learning AND care 

80 
 

Parry, M. (2011) 
Skaalvik, Normann, & 
Henriksen. (2010). 
Baglin & Rugg. (2010). 
Myrick, Yonge & Billay. 
(2010). 
Anderson & Kiger, (2008) 

CINAHL,  nurse student experience AND 
learning AND care AND clinical 
practice AND patient 

20 0 

CINAHL,  nurse student experience AND 
learning AND care AND patient 

36 0 
 

CINAHL,  nurse student experience AND 
learning AND nursing AND clinical 
practice 
 

81 Jiang, Chou & Tsai, 
(2012). 
Grealish & Ranse. (2009). 
Roberts D (2008)  

CINAHL,  caring AND nurse student 
experience AND clinical practice 

9.  0 
 

CINAHL,  AB care AND AB nurse student 
experience AND AB clinical 
practice 

28 0. 
 

CINAHL,  Nurse student 
experience+learning+caring+clinical 
practice 

5 0 
 

CINAHL,  nurse student experience AND 
learning AND care AND clinical 
practice 

45 0 
 

CINAHL,  AB nurse student experience AND 
AB learning AND AB nursing AND 
AB clinical practice 

28 0 
 

CINAHL,  nurse student AND patient care 
AND learning 

76 Sanford, Townsend-
Rocchiccioli, Quiett & 
Trimm (2011). 



  
26 (30) 

 

 

 

Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 
Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 
Resultat 

Anderson & 
Kiger 

”I felt like a real nurse”- Students 
out on their own 

2008, UK, Nurse Eduation 
Today 

Att undersöka 
erfarenheterna hos 
sjuksköterskestudenter som 
utan handledare ger 
patienter vård i hemmet 

Kvalitativ, 10 
sistaårsstudenter, 4 veckors 
praktikperiod Data in via 
semistrukturerade intervjuer 
mellan augusti 2005 och 
februari 2006, som 
transkriberades av den 
första författaren från 
ljudinspelning. Kodning 
skedde utifrån studenternas 
reflektioner och dessa koder 
grupperades sedan till 
teman. Forskarna hade hjälp 
av diagram för att 
visualisera koderna. 

Ett huvudtema: att känna sig som 
en sjuksköterska på riktigt.  
Fem underteman: att få mer 
självförtroende; att utveckla ett 
professionellt förhållningssätt i 
patientrelationen; att klara av att 
vårda; att utveckla kunskap; få 
insikt samt att känna sig 
inkluderad och få stöd. 

Baglin, M. R. & 
Rugg, S  

Student nurses' experiences of 
community-based practice 

2010, UK, Education in 
Practice 

Att förstå 
sjuksköterskestudenternas 
upplevelser under praktik i 
kommunal(?) 
vårdverksamhet 

Kvalitativ; fenomenologisk. 
6 andraårsstudenter, 12 
veckors VFU. Data in via 
dagböcker som samlades in 
vid tre tillfällen. 
Informanterna uppmanades 
att i början och i slutet av 
VFU, spela in sina 
förväntningar på VFU. 
Analys innebar djupläsning 
av dagböckerna, att hitta 
manifesta och latenta teman 
via kondensering, 
abstraktion och 
innehållsanalys. 
 

Fyra teman: Hur är Kommunal 
vårdverksamhet; Relationer, 
teamarbete; lärande i de praktiska 
situationerna; ett ökat 
självförtroende i de praktiska 
sysslorna 

Grealish L& 
Ranse K  

An exploratory study of first year 
nursing students’ learning in the 

2009, Australien, 
Contemporary Nurse 

Att få insikter om 
sjuksköterskestudenters 

Kvalitativ; Datainsamling 
via frågeformulär av 

Tre dörröppnare till lärande: Att 
delta eller att observera när en 
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clinical workplace 
 

lärandeupplevelser under 
VFU. 

narrativ karaktär. 
Urvalet var 49 
förstaårsstudenter. 
De tresidiga 
svarsformulären 
analyserades via flertalet 
genomläsningar, med 
tolkande tillväggångssätt. 
Forskarna läste var och en 
för sig och slutligen 
träffades de och jämförde 
sina fynd och utifrån det 
genererades teman 

uppgift genomförs; Att beröras 
känslomässigt av 
arbetet/göromålet; Att träffa 
olika sjuksköterskor som kan 
bidra till konstruktionen av 
bilden av den studenten önskar 
vara i sitt kommande yrkesliv.  
 

Jiang, R.-S., 
Chou, C.-C. & 
Tsai, P.-L. 

Preceptor-Guided Clinical Practica 
and the Learning Experiences of 
Nursing Students 
 

2012, Taiwan, The Journal 
of Nursing Resaerch 

Att undersöka upplevelser 
av lärande hos sista-års 
sjuksköterskestudenter, som 
under sin VFU har arbetat 
tillsammans med sin 
handledare. 
 
 

Kvalitativ 
13 kvinnliga 
sjuksköterskestudenter från 
en sjuksköterskeutbildning i 
norra Taiwan. Fyra veckors 
praktik. Antalet 
medverkande avgjordes av 
erhållen tillräcklig mängd 
data. 
Semistrukturerade 
intervjuer, verbatim 
transkribering av den 
författare ett därefter läste 
författare två texten och 
gjorde den begriplig. 
Colaizzi fenomenologiska 
analysmetod. Varje tanke 
om inlärning från 
deltagarna formulerades om 
till teman som samlades 
ihop till olika kluster. 
Datamättnad uppstod när 
ingen ytterligare 
information genererades. 

Fyra teman: Betungande mycket 
ny information och betungande 
mycket nya händelser;känslor av 
ensamhet och stress; ett 
ifrågasättande av om de stränga 
handledarna verkligen ger 
studenten det bästa resultatet; att 
börja känna sig som en 
sjuksköterska. 
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Myrick F & 
Yonge O; 
Billay.   

Preceptorship and practical 
wisdom: A process of engaging in 
authentic nursing practice 

2010, Canada, Nurse 
Education in Practice 

Att undersöka den process 
som används av handledare 
för att främja praktisk 
visdom och att utveckla en 
förståelse för dess relevans 
för handledarskapets 
kontextuella verklighet. 
 

-Kvalitativ, grounded 
theory-metod. 
-Fjärdeårsstudenter och 
deras handledare på 
akutvårdsavdelning.  
-Semistrukturerade 
intervjuer, fältanteckningar 
samt journalanteckningar 
 
 

En övergripande process: 
Engagemanget i autentiskt 
vårdande. 
Två nivåer bygger upp 
processen: att börja närma sig 
vårdandet av patienter; den 
dynamiska handledare-
studentrelationen. Två aspekter 
var viktiga när det gällde 
handledare-studentrelationen: att 
bekräfta studenten samt att se 
studentens potential. 
Två villkor finns i processen: att 
göra så gott man kan i 
situationen med patienten; att 
vara lyhörd för det som inte sägs 
högt.  
 

Parry. M.  Student nurses' experience of their 
first death in clinical practice 

2011, UK, International 
Journal of Palliative 
Nursing 

Att utforska 
sjuksköterskestudenters 
upplevelser av att för första 
gången vara med om när 
patienter dör. 

Kvalitativ; fenomenologisk. 
Fem studenter var urvalet. 
Data in via intervju i 
fokusgrupp, för 
diskussionens skull. Från 
inspelning av intervjuerna 
gjordes en transkribering till 
text som analyserades 
mening för mening utan 
mjukvaraprogram. Koder 
och teman genererades. 

Fyra nyckelteman: Känslomässig 
påverkan; mentorn/handledarens 
roll; Färdigheter; Relationer. 

Roberts, D. Learning in clinical practice: the 
importance of peers 
 

2008, Storbritannien, 
Nursing Standard 

Att undersöka om 
sjuksköterskestudenter lär 
från varandra och om så, 
hur, när och var äger 
lärandet rum. 
 
 

Kvalitativ, tolkande 
etnografisk studie. 
15 studenter på 
grundutbildning. 
Deltagande obseration; 
ljudinspelning av samtal; 
fält anteckningar. En 

Resultat: vänskap och lärande i 
det praktiska vårdarbetet; 
överlevnadsförmågor; utveckla 
praktiska färdigheter  
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 tematisk analys. 

 
Sanford, J., 
Townsend-
Rocchiccioli, J., 
Quiett, K. & 
Trimm, D. 

”I see my mothers face”: Student 
nurse experience of caring for 
cancer patients. 

2011, USA, European 
Journal of Oncology  Nursing. 

Undersöka 
sjuksköterskestudenters 
erfarenheter av att vårda 
cancerpatienter. 

Kvalitativ; deskriptiv. 
Urvalet var studenter som 
varit med om minst ett 
dödsfall; 15 stycken 
studenter samt, att de ej fick 
vara studenter till forskarna. 
Data in via 
semistrukturerade intervjuer 
i fokusgrupper. Dataanalys 
via förståelse (för mönster i 
det sagda) genom att läsa 
mening för mening i 
transkriberingar, vidare 
syntetisering, teoretiserande 
samt rekontexualtisering av 
fynden. 

Tre teman: Erfarenheter; 
Känslor samt Handlingar.  
Fyra underteman: Att vårda 
patienten och familjen; 
Interaktion mellan studenter och 
vårdpersonal; Studenters 
erfarenheter av den döende 
patienten samt studenters 
tidigare erfarenheter av cancer. 

Skaalvik, 
Normann & 
Henriksen 

Students experience in learning 
person-centered care of patients 
with Alzheimer’s disease as 
perceived by nursing students and 
supervising nurses 

2010, Norge, Journal of 
Clinical Nursing 

Att belysa och diskutera 
studenters och 
sjuksköterskehandledares 
erfarenheter och syn på att 
lära sig personcentrerad 
vård utifrån patienter med 
Alzheimer. 

Kvalitativ studie. 7 
studenter, femte terminen, 6 
sjuksköterskelärare. 
Insamling via fältstudier 
samt kvalitativa intervjuer. 
Analys via breda 
deskriptiva kategorier. 
Fältanteckningar kopplades 
ihop med tolkningen av 
intervjuerna som även 
analyserades enligt 
kvalitativ innehållsmetod. 
Efter att ha läst om 
intervjuerna så bildades 
teman utifrån studenternas 
svar. 

16 underteman grupperade ihop 
till fyra huvudteman: Attityder 
till hur man närmar sig vårdandet 
av patienter med AD; 
Uppfattningar om 
personcentrerad vård; Synen på 
hur planen för att lära sig 
personen centrerad-vård läggs 
upp; Uppfattningar om 
implementering av 
tillvägagångssätt för att vårda 
person centrerat. 

 
 


