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Abstract 
Mona Ewertsson (2017): Learning practical skills within nursing profession   
– studies of learning in different arenas. Örebro Studies in Care Sciences 70. 
 
A central part of the nursing profession is the performance of practical skills. 
In order to provide adequate care, maintain patient-safety, and feel comforta-
ble in the profession, registered nurses (RNs) need to be equipped with requi-
site skills. Overall aim: To explore and describe how learning and develop-
ment of practical skills occurs during the preparatory phases and within the 
nursing profession. Method: Qualitative (I, III, IV) and quantitative methods 
(II) were used. Data were collected through individual interviews (I, IV), ques-
tionnaires (II) and participant observations, including informal talks (III, IV). 
Results: Both students and new RNs expressed a need to learn and develop 
practical skills (I, II, III, IV). Less than half of the new RNs had access to a 
clinical skill laboratory (CSL), where they could learn and practice practical 
skills (II). The students described that learning at a CSL had been meaning for 
their clinical practice. They also expressed a great need for continuing learning 
in real patient situations (I, III, IV). During clinical practice, preceptors and 
students took different approaches which affected student’s learning process-
esö (I, III, IV). There was a tension between learning at a CSL and learning in 
clinical practice sites because students perceived differences in the perfor-
mance of skills. Students described that they understood that performance of 
skills could be done in different ways without injuring patients. However, the 
data also showed deviations in performances that could jeopardize patient-
safety. In these situations, student’s behavior differed (I, IV). One third of new 
RNs deviated from evidence based guidelines when they performed practical 
skills which they were unfamiliar with (II). Both students and new RNs re-
ported that reflection in connection with the performance of practical skills 
was not common (I, II III, IV). Conclusions:  Cooperation between university 
CSLs and clinical settings must be intensified in order to enhance the under-
standing of learning processes regarding practical skills. A consensus regard-
ing academic approaches should be reached. Universities need to support pre-
ceptors in educational issues where the importance of reflection is clarified 
and exemplified. Increasing patient-safety requires that new RNs receive op-
portunities for training in artificial environments, and that a culture that rein-
forces the use of guidelines and a reflective stance is cultivated. 
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Introduktion 
Föreliggande avhandlingsarbete har sin utgångspunkt i mitt intresse för hur 
sjuksköterskestudenter och nyutbildade sjuksköterskor genom simulering 
och färdighetsträning lär och utvecklar praktiska färdigheter som ingår i 
sjuksköterskeprofessionen. Intresset väcktes redan under den tiden då jag 
var studentansvarig sjuksköterska inom hälso- och sjukvården. Där såg jag 
hur studenter och nyanställda kollegor hade stort fokus på att klara av de 
praktiska arbetsuppgifterna, så stort att de ibland glömde bort patienten. 
Mitt intresse för frågorna kvarstod och fördjupades då jag efter min utbild-
ning till vårdlärare med behörighet mot högskola/universitet började att ar-
beta som adjunkt på sjuksköterskeutbildningen. På utbildningen blev jag 
involverad i kurser där studenterna har sin verksamhetsförlagda utbildning 
(VFU). Kurserna innehåller också undervisning och examinationer av prak-
tiska färdigheter vilket gör att jag fortsatt fått följa hur studenterna försöker 
utveckla sina praktiska färdigheter under sin sjuksköterskeutbildning. Det 
förs ofta diskussioner om vilka praktiska färdigheter en sjuksköterska bör 
kunna utföra men hur lärprocessen sker diskuteras inte lika ofta. Som ad-
junkt på sjuksköterskeutbildningen har jag många gånger reflekterat över 
vilka lärsituationer och processer som uppmuntrar människor till att söka 
och integrera den kunskap som krävs för att utföra praktiska färdigheter på 
ett patientsäkert sätt. Både nationellt och internationellt lär studenterna 
praktiska färdigheter i olika kontexter, genom simulering på Kliniskt trä-
ningscentra (KTC) och i patientmöten inom hälso- och sjukvårdens verk-
samheter. 
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Bakgrund 

Kunskap 
Kunskap kan definieras på olika sätt. Som en övergripande tolkning av be-
greppet kunskap stödjer föreliggande avhandling sig emot Marton, (2006) 
och Säljö, (2000) som beskriver att kunskap kan ses och tolkas som något 
som vi människor aktivt införlivar inom oss och som förändrar våra tidigare 
uppfattningar samt vidgar vår förståelse. 

I en mer detaljerad syn på olika kunskapsformer utgår avhandlingen ifrån 
Gustavsson (2008). Han beskriver olika kunskapsformer relaterat till 
Aristoteles begrepp, ”episteme”, ”techne” och ”fronesis”. Episteme definie-
ras som, teoretisk-vetenskaplig kunskap (veta att), och anses baseras på en 
sann berättigad tro som går att verifiera. Techne definieras som en praktisk-
produktiv kunskap (kunnighet). Den utgår från kunskap som sker i hand-
ling och har sitt ursprung i praktiska discipliner. Kunskapen beskrivs ”sitta 
i händerna”. Fronesis definieras som en praktisk klokhet och har en etisk-
politisk dimension (att göra gott). Den innefattar moraliska överväganden 
om vad som blir bäst i den unika situationen.  

Den teoretisk vetenskapliga kunskapen har i ett historiskt perspektiv be-
traktats som överordnad vilket har begränsat utvecklingen av tänkandet 
kring praktisk kunskap då den ansetts ha lägre status (Gustavsson, 2008). 
På senare tid har dock en utveckling av begreppet praktisk kunskap skett 
och episteme och fronesis kan idag ses vara en del i praktisk kunskap. I 
begreppet ”veta hur” Gustavsson (2008) beskrivs hur praktisk kunskap kan 
tolkas. Det innebär inte att enbart utföra en praktisk handling, istället fram-
går att det innebär fler dimensioner såsom: att kunna utföra något och sam-
tidigt förstå hur saker och ting förhåller sig samt att kunna sätta ord på och 
klargöra den handling som utförs. För att uppnå praktisk kunskap som in-
nebär att ”veta hur” krävs att reflektion sker både i handlingen som utförs 
och om handlingen som har utförts (Schön, 1991). Genom en sådan reflekt-
ion kan kunskap ständigt utvecklas och förbättras samt förhindra att prak-
tisk handling enbart utförs utifrån vana och rutiner, dvs. en vanemässig 
praktik (Ryle, 1990). En handling utan reflektion och ord förblir en tyst 
kunskap (Gustavsson, 2008). I ett praktiskt yrke finns sällan endast ett givet 
svar på de problem som kan uppstå utan situationerna är ofta komplexa på 
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ett sätt som gör att flera alternativa lösningar, ibland motstridiga, är möjliga 
(Schön, 1991). 

Professionskunskap 
Begreppet profession är omdebatterat och saknar en entydig definition men 
professioner är ofta yrken som har anknytning till högre formell utbildning 
(Brante, 2009). Nolin (2008) har beskrivit ett antal kriterier som ska ingå 
för att begreppet profession ska kunna användas. De kriterierna har också 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) antagit som en förklaring till att sjuk-
sköterskeyrket kan anses vara en profession och inte som tidigare, klassat 
som en semiprofession. De gemensamma kriterierna för en profession är att 
den: 

• vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde 
• leder till legitimation 
• följer etiska regler 
• är autonom 
• värderas högt av samhället 
• tillhör en nationell organisation.  
(Nolin, 2008). 

  
Professionalitet inom ett yrke är en kvalitetsvärdering på att individen kla-
rar av att hantera sin yrkesroll med de olika arbetsuppgifter som är vanligt 
förkommande inom yrket. Men när en person tillskriver sig en yrkesidenti-
tet baseras den däremot på personens individuella upplevelse av att tillhöra 
en profession, dess roll och funktion (Brante, 2009; Killén och Larson, 
2008). Personer som är medlemmar av en profession har ett individuellt 
ansvar för att delta i utvecklingen av de områden som professionen innefat-
tar (Shearer m.fl., 2004). 
 
Sjuksköterskeprofessionen kan ses som en praktisk disciplin där det prak-
tiska arbetet är mångfacetterat. För att förstå helheten i en patientsituation 
och konstruera den professionskunskap som krävs för att hantera den unika 
patientsituationen, behövs en sammanflätning av Aristoteles olika kun-
skapsformer (beskrivet ovan). Beroende på situation får de olika kunskaps-
formerna olika dignitet men sjuksköterskorna beskrivs använda samtliga 
kunskapsformer i sitt utövande (James m.fl., 2010). Benner (2008) och 
Björk och Kirkevold (2000) beskriver att utförandet av en praktisk färdig-
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het på ett patientsäkert sätt innebär att sjuksköterskan även behöver ha te-
oretiska kunskaper och ett kritiskt förhållningssätt för att anpassa utfö-
rande till aktuell patientsituation.  

Transfer av kunskap 
Begreppet transfer av kunskap innebär att överföring av kunskap sker från 
en särskild situation till en annan. Formella utbildningssammanhang är 
uppbyggda utifrån tanken att personer kan lära och träna inom en utbild-
ning för att senare överföra och tillämpa kunskaperna i en annan kontext 
(Säljö, 2015). För att transfer av kunskap utifrån ett kontextuellt perspektiv 
ska bli möjligt krävs att individen kan identifiera artefakter och likheter i 
nya situationer så att tidigare förvärvad kunskap ska kunna användas. Om 
det finns många och starka likheter underlättas transfer och benämns som 
positiv nära transfer, vid större skillnader blir transfer mer avlägsen. Trans-
fer underlättas också om lärandeprocesser fokuserar på en förståelse för 
helheter i det som sker i en situation och vad som både kan vara likheter 
och skillnader mellan situationer (Marton, 2006; Säljö, 2015). I annat fall 
kan kunskapen bli så kontextbunden att det kan tolkas som att individen 
har lärt sig exemplet som gavs i en lärandesituation men inte förstått vad 
exemplet var tänkt att exemplifiera (Engeström, 1991). Lärprocessen behö-
ver ge stöd för hur kunskaper utifrån olika discipliner kan kopplas samman 
i en yrkesprofession, dvs. ”boundary crossing” (Berner, 2010; Säljö, 2015).
När det gäller utbildningar som leder till en specifik yrkesprofession så är 
det vanligt förekommande att dess lärare har omfattande erfarenhet av yr-
ket och kan exemplifiera utifrån det arbetsfält som den lärande är på väg 
till. Det finns också ofta ett nära samarbete med den verksamhet som ut-
bildningen leder fram till. Praktisk träning med material som finns i den 
kommande yrkesprofessionen är också vanligt förkommande. Det är 
aspekter som kan antas länka samman kulturer och underlätta transfer av 
kunskap (Berner, 2010). Även studenten själv som går emellan lärosätet och 
arbetsplatsförlagd utbildning kan agera som en ”broker” och skapa förbin-
delser och kunskapsöverföring, ”boundary crossing” (Tuomi- Grön m.fl. 
2003). 
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Teoretiskt perspektiv på lärande 
Lärande är ett mångfacetterat begrepp som kan förstås på olika sätt bero-
ende på vilket perspektiv som antas. Det perspektiv som är teoretiskt ram-
verk i föreliggande arbete är ett ”sociokulturellt perspektiv” på lärande. 
Perspektivet innefattar ett flertal närbesläktade teorier, dock kan samtliga 
teoribildningar sägas ha sitt ursprung från Lev S. Vygotsky som verkade i 
Ryssland några år efter första världskriget (Jacobsson, 2012). Hans centrala 
budskap var på sin tid nydanande, då han tog avstånd från den tidens rå-
dande perspektiv att lärande enbart sker inifrån den enskilda personens för-
utsättningar (Jacobsson, 2012; Säljö, 2000/2015). Huvudbudskapet i ett so-
ciokulturellt perspektiv är istället att människan ses som en historisk, kul-
turell och social varelse. Lärandet är alltid kontextuellt och kunskap förvär-
vas genom deltagande i sociala praktiker där användningen av artefakter, 
både materiella, intellektuella och kulturella, formar en individs lärande 
(Säljö, 2000; Vygotsky, 1978). Språket är en överordnad intellektuell arte-
fakt som ger den lärande en möjlighet att reflektera, tänka och kommuni-
cera sina erfarenheter med andra (Jacobsson, 2012; Säljö, 2000; Vygotsky, 
1978). Det är grunden för att förstå och lära det som förekommer i en social 
praktik samt få tillhörighet till den. Det innebär att sjuksköterskestudenter 
därför behöver ta till sig hälso- och sjukvårdens språk för att få tillgång dit. 
Hälso- och sjukvårdens materiella artefakter kan exemplifieras med feber-
termometrar, sängar, blodtrycksmanschetter, perifera infarter och infus-
ionsaggregat med mera. Genom att använda tillgängliga artefakter som ti-
digare generationer skapat tas deras kunskaper tillvara och om en utveckl-
ing av artefakterna sker genereras ny kunskap. Allt lärande ses också som 
en process som påverkas av interaktioner med andra människor (Lave och 
Wenger, 1991; Säljö, 2000/2015; Vygotskij, 1978). Utifrån det synsättet 
kommer vad och hur sjuksköterskestudenter lär sig praktiska färdigheter 
att påverkas av studentens tidigare erfarenheter men också av vilka kultu-
rella och sociala sammanhang studenten kommer att verka i under sin ut-
bildning. 
 
Teorier som kan inordnas under begreppet ett sociokulturellt perspektiv och 
som avhandlingsarbetet utgår ifrån är ”situerat lärande” (Lave och Wenger, 
1991; Wenger, 1998) och ”erfarenhetsbaserat lärande” (Kolb, 1984).  
 
Lärandet av praktiska färdigheter som ingår i en yrkesprofession kan anses 
vara situerat. Situerat lärande innebär att en person lär sig något i en ”prak-
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tikgemenskap” (Lave och Wenger, 1991; Wenger, 1998). En praktikgemen-
skap kan förklaras som en kollektiv gemenskap där deltagarna har en ge-
mensam förståelse för hur arbetet ska ske genom att de känner till lokala 
förutsättningar, regler, normer, rutiner, fysiska artefakter och språk som är 
gällande för arbetet i praktikgemenskapen. För att analytiskt beskriva lär-
processen i en praktikgemenskap kan Lave och Wengers (1991) begrepp 
”perifert deltagande” och ”fullvärdigt deltagande” användas. Det innebär 
att en person som kommer ny till en praktikgemenskap, exempelvis en sjuk-
sköterskestudent eller en nyanställd sjuksköterska, har legitimitet att be-
finna sig i praktikgemenskapen. Däremot saknar de erfarenheter för att till-
fullo hantera det som sker i olika situationer. Genom ett aktivt deltagande 
och interaktioner där individen succesivt börjar att internalisera praktikge-
menskapens gällande regler, normer och språk kan det perifera deltagandet 
utvecklas till ett fullvärdigt deltagande. Graden av deltagande för individen 
kan skifta mellan perifert och fullvärdigt deltagande genom att ständiga för-
handlingar och omförhandlingar sker i det sociala samspelet. I vissa situat-
ioner har individen kunskap och erfarenheter och kan då uppnå ett fullvär-
digt deltagande. I andra situationer kan samma individ sakna tillräckligt 
med kunskaper och befinner sig då mer i ett perifert deltagande. Det är inte 
en okomplicerad process att som ny i en praktikgemenskap kunna lära och 
införskaffa sig kunskap. De mer erfarna i en praktikgemenskap kan både 
underlätta och försvåra för nya deltagare att få tillgång till kunskap (Lave 
och Wenger, 1991). 

Erfarenhetsbaserat lärande är enligt Kolb (1984) en aktiv lärandestrategi 
som tar sin utgångspunkt i det konkret erfarna eller upplevda och innebär 
att kunskapen aktivt förvärvas. Modellen innehåller fyra faser: ”konkret 
erfarenhet”, ”abstrakt teori & begreppsbildning”, ”reflekterande observat-
ion” och ”aktivt experimenterande”. Faserna ses inte som hierarkiska utan 
är cirkulära och lärprocessen är på så sätt fri att starta i något av stegen 
beroende på vilken lärstil personen har och hur situationen ser ut. Huvud-
budskapet i erfarenhetsbaserat lärande är att befrämja lärande och möjlig-
het att uppnå en personlig förståelse genom att aktivt integrera teori och 
praktik i handling (Kolb, 1984). 
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Att lära till sjuksköterska 
Svensk sjuksköterskeutbildning styrs av Högskolelagen (1992:1434) och 
Högskoleförordningen (SFS 1993:100, bil 2). Utbildningen är treårig sedan 
år 1993 och utifrån Bolognaprocessen, vars syfte var att öka möjligheten 
till rörlighet mellan länder för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor, 
togs ett beslut som resulterade i att högre utbildning idag innefattas av tre 
nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (Högskoleverket, 
2006:1053 och 2008:229). Sjuksköterskeutbildningen är en utbildning på 
grundnivå av den högre utbildningens tre nivåer och omfattar 180 högsko-
lepoäng. Den leder fram till både en akademisk examen i form av en kandi-
datexamen och en yrkesexamen som sjuksköterska. Varje kurs ska ha be-
skrivna mål som examineras och de kompetenser som ska examineras be-
skrivs som ”kunskap och förståelse”, ”förmågor och färdigheter” samt 
”förhållningsätt och värderingar”. Sjuksköterskeprogrammen i Sverige har 
frihet att skapa egna lokala kursplaner utifrån de nationella bestämmelser 
som finns vilka till en hög grad överensstämmer med sjuksköterskeutbild-
ningar i andra nordeuropeiska länder. Universitetskanslersämbete gör re-
gelbundna kvalitetskontroller av Sveriges sjuksköterskeutbildningar. Det 
finns direktiv som anger att i sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen 
ska den kliniska undervisningen omfatta minst hälften av utbildningstiden. 
Dock kan undervisning på KTC ingå i den tiden (Högskoleverkets rapport-
serie 2000:16R). 

 
I målen för sjuksköterskeutbildningen framgår att sjuksköterskestuderande 
i enlighet med målen för sjuksköterskeexamen ska visa sådana kunskaper 
inom det vårdvetenskapliga området som krävs för att arbeta självständigt 
som sjuksköterska (Högskoleverket, 2007:23; SFS, 2008:229). Krav ställs 
på både teoretiska och praktiska kunskaper samt ett kritiskt förhållnings-
sätt (Benner, 2008). Inom högre utbildning är även bildning ett centralt mål 
vilket innebär att införliva kunskaper i tänkande och/eller handlingar. För 
att utbildningen ska präglas av bildning måste den ske i ett sammanhang 
som präglas av kritiskt tänkande, reflektion, etik och kommunikation (Gus-
tavsson, 1996). Samverkan mellan lärosäten och hälso- och sjukvårdens 
verksamheter krävs för att bedriva en akademisk sjuksköterskeutbildning 
med goda lärandemiljöer (Högskoleverket, rapport 2009:24R).  
 
En stor del av sjuksköterskans yrkesutövande innebär utförande av metoder 
och tekniker samt hantering av medicinsktekniska produkter (Sandelowski, 
2010). Att utföra en praktisk handling samt att hantera medicinsktekniska 
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produkter är en komplex handling vilket kan exemplifieras utifrån Björk 
och Kirkevolds (2000) modell som beskriver olika kategorier utan hierar-
kisk ordning som bör ingå i samband med utförandet av en praktisk färdig-
het för att utförandet ska kvalitetssäkras. Kategorierna innefattar: ”innehåll 
och ordningsföljd”, ”noggrannhet”, ”flyt i utförandet”, ”integration” och 
”omsorgsfullt förhållningssätt”. För att ge patienten bästa möjliga vård och 
undvika vårdskador förväntas också sjuksköterskan arbeta evidensbaserat 
vilket innebär att sjuksköterskan ska fatta sina kliniska beslut med hjälp av 
bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, sin erfarenhet och patientens prefe-
renser, inom ramen för tillgängliga resurser (DiCenso, 2005). I flera länder, 
inklusive Sverige finns nationella och/eller lokala riktlinjer som sjuksköters-
kan bör ha som grund för utföranden i sin profession. Riktlinjerna är en 
sammanfattning av evidens och den forskning som finns tillgänglig (Gagli-
ardi m.fl., 2001; Rudman m.fl., 2012).  

Tidigare har VFU varit den lärandemiljö där sjuksköterskestudenternas 
praktiska färdigheter företrädesvis tränats och utvecklats. I takt med ut-
vecklandet av prekliniska och artificiella lärandemiljöer i form av upp-
byggda KTC, kan en förskjutning ses av synen på att sjuksköterskors erfa-
renheter och kunskapsinhämtning relaterat till praktiska färdigheter främst 
sker i kliniska vårdsituationer där patienter är involverade (Benner m.fl., 
2010; Cant och Cooper, 2010). Under senare år har även en omstrukture-
ring av hälso- och sjukvården påverkat antalet vårdplatser inom sjukhus-
vården och samtidigt har antalet sjuksköterskestudenter ökat. Det minskar 
sannolikheten att sjuksköterskestudenten bereds tillfällen att i hälso- och 
sjukvårdens verksamheter träna på alla de praktiska färdigheter som är van-
ligt förekommande i sjuksköterskeprofessionen (Waldner och Olsson, 
2007; Bland m.fl., 2011). Det kan innebära att sjuksköterskestudenternas 
studietid på KTC kommer att öka. 

Kliniska träningscentra 
Kliniska träningscentra har under de senaste decennierna utvecklats i ett 
flertal länder med syfte att efterlikna vårdverksamheten med för hälso- och 
sjukvården aktuell utrustning. Huvudsyftet med KTC är att erbjuda både 
studenter och personal möjligheter att genom simulering lära och träna på 
praktiska färdigheter som krävs för aktuell profession utan risk för att pa-
tienten kommer till skada (McCaughey och Traynor, 2010; Norman, 
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2012). Undervisning och träning genom simulering vid KTC kan möjliggöra 
integrering av teoretiska kunskaper och praktiskt handlande samt utveckla 
ett kritiskt förhållningssätt. Det kan ses främja det kliniska arbetet inom 
hälso- och sjukvårdsverksamheten (Hegg Reime m.fl. 2016; Raph, 2005). 
Lärande på KTC ger också en möjlighet till interprofessionellt lärande med 
möten mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården. I det mötet 
kan flera professioner lära med, från och om varandra för att förbättra sam-
arbetet och genom det främja kvaliteten inom vården (Hegg Reime m.fl., 
2016; Lapkin m.fl., 2013). Ur ett patientperspektiv är det inte längre för-
svarbart att som hälso- och sjukvårdspersonal vara oförberedd inför prak-
tiska färdigheter när träning kan ske i artificiella lärmiljöer, utan risk för att 
någon patient kommer till skada (Salminen m. fl., 2010). Huvudmanna-
skapet, huvudsaklig inriktning och teknologisk utrustning för ett KTC kan 
variera. Lärosätena kan ha KTC eller metodrum som i huvudsak vänder sig 
till studenter. Hälso- och sjukvården kan ha KTC eller metodrum som vän-
der sig till både personal och studenter eftersom det även är betydelsefullt 
att den nyutbildade sjuksköterskan ges möjlighet till fortsatt kompetensut-
veckling. Detta för att känna sig säker och trygg i yrkesutövandet så att 
patientsäkerheten inte äventyras (Bisholt, 2012; Norman, 2012). Det finns 
beskrivet att nyutbildade sjuksköterskor känner sig osäkra i utförandet av 
praktiska handlingar och av användandet medicinsktekniska produkter. 
Sjuksköterskorna ansåg att de skulle behöva mer och upprepade utbild-
ningsinsatser för att säkerheten för patienten ska öka (Bisholt, 2012; Brown 
och Crookes, 2016; Sveriges Kommuner och Landsting, 2010).  

 

Simulering och färdighetsträning 
Begreppen simulering och simulator har ett flertal definitioner. I förelig-
gande arbete definieras simulering som ”aktiviteter som efterliknar verklig-
heten i en klinisk miljö”. Simulator definieras som ”träningsutrustning” 
som liknar verkligheten men där komplexiteten kan kontrolleras (Jeffries, 
2005). Simulatorns teknologiska kapacitet kan variera vilket också kan på-
verka hur verklighetstrogen den upplevs. Vid mer lågteknologisk simulering 
ingår, rollspel, anatomiska modeller, dataspel, standardiserade patienter 
och dockor som inte påverkas av utförda åtgärder. Simulering kan också 
ske med en högteknologisk simulator där olika vårdscenarier kan byggas 
upp med datoriserade modeller som svarar fysiologisk på utförda åtgärder 



20 MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter 

(Harder, 2010). Förhållandet mellan den teknologiska graden på simula-
torn och den pedagogiska effektiviteten är fortfarande öppen för diskussion. 
Det bör vara syftet med simuleringen som avgör vilken teknologisk grad 
som blir aktuell. Lägre nivåer kan minska tekniska begränsningar och kost-
nader utan att utfallet av simuleringen påverkas (Berregan, 2011). Det finns 
en risk att simulering fokuserar på görandet och teknologi på bekostnad av 
teorianknytning och förståelse (ibid). I föreliggande avhandlingsarbete stu-
deras inte simuleringar där simulatorn är av högteknologisk karaktär.  

Lärandet av praktiska färdigheter inom sjuksköterskeutbildningen startar 
ofta genom olika former av simulering på KTC. Den sker med varierade 
pedagogiska former samt olika simuleringsnivåer. Det finns ingen konsen-
sus om former, vilka praktiska färdigheter som bör ingå, vilken omfattning 
eller när under utbildningen de är förlagda (Bland m.fl., 2011; Blum & Par-
cell, 2012). I Högskoleverkets utvärdering av vårdutbildningarna, (Högsko-
leverket, 2007, 23 R), framkom att kraven på praktisk kompetens inte be-
skrivs tydligt i sjuksköterskeutbildningens kursplaner. Den otydligheten kan 
vara en förklaring till att det finns en osäkerhet kring nyutbildade sjukskö-
terskors förmåga att utföra praktiska färdigheter. Högskoleverket skriver 
att praktiska moment ska examineras för att kontrollera att gällande utbild-
ningsmål har uppnåtts (Högskoleverket, 2007, 23 R). Efter simuleringsträ-
ning på KTC fortsätter studenten sedan sin träning av praktiska färdigheter 
i reella patientmöten under sin VFU-period (Bland m.fl., 2011; Freeth och 
Fry, 2005). 

Verksamhetsförlagd utbildning 
Sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda studier är en väsentlig och be-
tydelsefull del av sjuksköterskeutbildningen. Studenterna gör sin VFU inom 
olika delar av hälso- och sjukvårdens verksamheter. Målet med VFU är att 
studenterna under ledning av verksamma sjuksköterskor ska ges möjlig-
heter att i verkliga patientsituationer tillämpa och utveckla de kunskaper, 
färdigheter och begrepp de förvärvat på lärosätet (Arelie, 2013; Löfmark 
m.fl., 2012; O`Mara m.fl., 2016). Dessutom är klinisk erfarenhet nödvändig
för att forma studenternas identitet som en framtida sjuksköterska i en fler-
professionell hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det är tidigare känt att de
sjuksköterskor som handleder studenterna har en nyckelroll för studenter-
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nas socialiseringsprocess och tillika har ett starkt inflytande över studenter-
nas inlärningsprocess (Carlson m.fl., 2010; Lùanaigh, 2015; Maranon och 
Pera, 2015; Sercekus och Başkale, 2016).  Sjuksköterskornas roll som hand-
ledare är komplex och mångfasetterad. De har ett stort ansvar att agera 
föredömligt i sin roll som sjuksköterska och stödja studentens lärprocess 
genom undervisning, reflektion, återkoppling och bedömning (McClure och 
Black, 2013; Parker m.fl., 2012). Studenten har också ett eget ansvar för sin 
lärprocess. Det är viktigt att studenten har förberett sig inför sina kliniska 
studier och bygger upp en förtroendefull relation till sin handledare genom 
att tydligt visa sin kunskapsnivå (Webb och Shakespeare, 2008). Det finns 
olika sätt att organisera handledningen under studenternas VFU. Studenten 
kan ha en utsedd personlig handledare som de huvudsakligen följer eller 
studenten kan följa patienten och handleds då av den sjuksköterska som 
under arbetspasset har ansvar för patienten. Det innebär att studenten har 
flera handledare under sin VFU-period. Båda modellerna ses ha fördelar och 
nackdelar (Sundler m.fl., 2013). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter 

Motiv för avhandlingen 
Det är viktigt för patienten, den enskilde sjuksköterskan och vårdverksam-
heten att sjuksköterskeutbildningens mål överensstämmer med de krav som 
den nyutbildade sjuksköterskan möter i sitt arbetsliv. Praktiska arbetsupp-
gifter är en stor del av sjuksköterskans dagliga arbete och det är av högsta 
vikt att sjuksköterskan har adekvat kompetens att utföra dem för att främja 
en god och säker vård för patienten. Men också för att sjuksköterskan ska 
känna en trygghet i sin arbetssituation. Det finns internationella studier som 
beskriver att sjuksköterskor inte är förberedda för de praktiska arbetsupp-
gifterna. Sjuksköterskestudenter och nyutbildade sjuksköterskor har också 
själva uttryckt tvivel över sin egen förmåga samt en rädsla för att patienter 
ska komma till skada. Sjuksköterskestudenter lär praktiska färdigheter i 
olika kontexter, både på KTC och under sin VFU i hälso- och sjukvårdens 
verksamheter, vilket kan ses öka komplexiteten i studenternas lärprocess. 
Mer kunskap behövs om hur studenterna lär praktiska färdigheter i de olika 
kontexterna samt hur förhållandet för lärprocesserna är mellan kontex-
terna. Med dagens snabba kunskapsutveckling finns ett behov av kontinu-
erlig kompetensutveckling för legitimerade sjuksköterskor rörande prak-
tiska färdigheter. Avhandlingens intention är att ge ökad kunskap om hur 
lärsituationer rörande praktiska färdigheter sker och hur det kan främja 
studenternas lärande och professionell utveckling samt kartlägga nyutbil-
dade sjuksköterskors möjlighet till fortsatt lärande, vilket är av betydelse 
för vårdkvalitet och patientsäkerhet. 
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Syften 
Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka och besk-
riva hur lärande och utveckling av praktiska färdigheter sker inför och inom 
sjusköterskeprofessionen. Delstudiernas specifika syften redovisas nedan. 
 
I. Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av 
undervisning och färdighetsträning på KTC som förberedelse inför VFU. 
 
II. Studiens syfte är att jämföra och beskriva i vilken omfattning nyutbildade 
sjuksköterskor utför olika tekniska metoder och hanterar medicinsktek-
niska produkter i olika vårdverksamheter samt att undersöka deras möjlig-
het för fortsatt lärande inom området. Ett ytterligare syfte är att beskriva 
nyutbildade sjuksköterskors uppfattning om incidentrapportering relaterat 
till tekniska metoder och medicinsktekniska produkter. 
 
III. Studiens syfte är att kartlägga vad som sker i vardagliga sociala prakti-
ker där sjuksköterskestudenter socialiseras i praktiska färdigheter under sin 
VFU. 
 
IV. Studiens syfte är att utforska hur sjuksköterskestudenter beskriver och 
använder sina erfarenheter relaterat till praktiska färdigheter under sin 
VFU. 
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Material och Metod 
I avhandlingen ingår fyra delstudier. Både kvalitativ och kvantitativ metod 
valdes för att på olika sätt erhålla kunskap om hur lärande och utveckling 
av praktiska färdigheter sker inför och inom sjuksköterskeprofessionen. Ta-
bell I åskådliggör samtliga delstudier med avseende på design, metod, urval, 
datainsamlingsmetod och dataanalys. 

Tabell 1. Översikt av avhandlingens olika delstudier 
Del- 
studie 

Design Metod Urval Data- 
insamling 

Data- 
analys 

I Deskriptiv Kvalitativ 16 
studenter 
i 
termin 
fyra 

Semi- 
strukturerade 
intervjuer 

Kvalitativ 
innehålls- 
analys 

II Deskriptiv 
och jämfö-
rande tvär-
snittsstudie 

Kvantitativ 207 SSK* 
som arbe-
tat 
mindre 
än ett år 
som 
SSK 

Enkät Deskriptiv 
och jäm- 
förande 
statistik 

III Utforskande 
och deskriptiv 

Kvalitativ 
etnografi 

Studenter 
i termin 
tre och 
fyra som 
gör VFU* 
inom 
akutsjuk-
vård 

Deltagande-
observat-
ioner och 
informella 
samtal 

Etno-
grafisk 
analys 

IV Utforskande 
och deskriptiv 

Kvalitativ 
etnografi 

Studenter 
i termin 
tre och 
fyra som 
gör VFU* 
inom 
akutsjuk-
vård 

Deltagande-
observat-
ioner, 
informella 
samtal och 
semi-struktu-
rerade inter-
vjuer 

Etno-
grafisk 
analys 

*Sjuksköterska (SSK)
*Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
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Studiernas genomförande 

Delstudie I 

Design 
En deskriptiv studie. 

Metodologiska utgångspunkter för delarbete I 
Utifrån studiens syfte valdes kvalitativ metod med induktiv ansats som fo-
kuserar på att beskriva människors egna tolkningar av sina erfarenheter och 
upplevelser av olika fenomen. Forskaren har en aktiv roll och fungerar som 
ett instrument i forskningen genom att interagera med informanten (Patton, 
2002). Kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod då den är en flex-
ibel metod för att analysera människors och gruppers erfarenheter och atti-
tyder. Metoden ger en möjlighet att analysera och beskriva resultatet i en 
bred mening där både likheter och variationer gällande ämne och samman-
hang framkommer (Granheim och Lundman, 2004; Krippendorf, 2004).  

Urval 
Ett strategiskt urval av sjuksköterskestudenter i termin fyra med varierande 
ålder och kön gjordes för att erhålla så riklig information som möjligt och 
på så sätt öka möjligheterna för att både likheter och skillnader skulle fram-
träda i intervjusvaren (Patton, 2002). Majoriteten var kvinnor vilket kan 
anses vara representativt för hur fördelningen ser ut på sjuksköterskeutbild-
ningarna i Sverige. Studenterna i termin fyra på aktuell utbildningsort hade 
haft tre kurser med lärande av praktiska färdigheter på både KTC och VFU 
vilket innebar att forskargruppen ansåg att de hade erfarenheter att dela 
med sig av relaterat till studiens syfte. Studenterna hade genomfört och ny-
ligen avslutat sin VFU på allmän medicinsk eller allmän kirurgisk vårdav-
delning vid tre olika sjukhus. Arton studenter tillfrågades, två av dem av-
böjde. Sammantaget intervjuades sexton studenter. Möjlighet till att utöka 
antalet intervjudeltagare fanns om inte forskningsfrågan hade besvarats i 
tillräcklig omfattning.  

Datainsamling 
För att ta del av sjuksköterskestudenternas egna uppfattningar och beskriv-
ningar utifrån studiens syfte samlades data in via individuella intervjuer med 
semistrukturerade frågor vilket är en beprövad datainsamlingsmetod (Kvale 
och Brinkman, 2009). Intervjuguiden som användes hade utarbetats genom 
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diskussioner i forskargruppen. Den hade fokus på studenternas erfarenheter 
av lärande på KTC som en förberedelse inför VFU. Öppningsfrågan löd: 
”Hur ser du på lärandet som sker på KTC”? Studenterna informerades 
skriftligt om studien och tillfrågades sedan via telefon om deltagande. Inter-
vjuerna genomfördes en till två veckor efter avslutad VFU. De spelades in 
på ljudfil och varade mellan 25 till 40 minuter. Studenterna bestämde plat-
sen för intervjun. För att undvika att studenterna kom i ett beroendeförhål-
lande utfördes inte intervjuerna av någon forskare med anknytning till KTC. 
Intervjuerna utfördes i stället av en person som inte ingick i forskargruppen 
men som hade goda kunskaper om KTC- verksamheten och erfarenheter att 
genomföra intervjuer.  

Dataanalys 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant av en professionell sekreterare. Därefter 
verifierades texten mot ljudfilen av forskare (ME). Intervjuerna är analyse-
rade med kvalitativ innehållsanalys (Krippendorff, 2004) och stegen i ana-
lysen har utgått från Graneheim och Lundman (2004). Materialet lästes 
flera gånger för att få en känsla för helheten i materialet. Därefter identifie-
rades bärande meningsenheter som var relevanta för studiens syfte. Me-
ningsenheterna kondenserades sedan för att förkorta texten men samtidigt 
behålla det väsentliga innehållet. Den kondenserade texten benämndes med 
en kod. Koder med liknande betydelse sorterades in i underkategorier vilka 
sedan abstraherades till kategorier. Slutligen bildades ett övergripande tema 
genom tolkning utifrån den latenta betydelsen i kategorierna. Samtliga fors-
kare i gruppen granskade och diskuterade innehållet upprepade gånger un-
der hela analysprocessen för att skapa tillförlitlighet (Polit och Beck, 2010). 
Resultatet är också exemplifierat med citat från olika informanter för att 
bekräfta trovärdighet (Polit och Beck, 2010). Citaten är översatta av en pro-
fessionell översättare. 

Delstudie II 

Design 
En tvärsnittsstudie med deskriptiv och jämförande design. 
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Metodologiska utgångspunkter för studie II 
I studien används en kvantitativ metod vilket ansågs lämpligt när studiens 
syfte var att utforska och redovisa frekvenser, likheter och skillnader i en-
kätsvaren samt att göra jämförelser av svaren från olika arbetsplatser (Polit 
och Beck, 2010). 

Urval  
Samtliga 207 personer som hade examinerats i juni 2011 på sjuksköterske-
programmen vid tre universitet/högskolor i Mellansverige inkluderades i 
studien. De hade vid tiden för enkäten arbetat mindre än ett år efter sin 
sjuksköterskeexamen. Fem av dem gick inte att nå och två arbetade inte 
som sjuksköterska vid tidpunkten för enkäten och exkluderades därför.  

Datainsamling 
Metoden för datainsamling var enkät vilket med fördel används för att 
samla in data från större grupper (Polit och Beck, 2010). En studiespecifik 
enkät utarbetades då tidigare använt och validerat frågeformulär för studi-
ens ändamål inte fanns att tillgå. Enkätfrågorna utarbetades tillsammans av 
ansvariga forskare som hade erfarenhet av undervisning i praktiska färdig-
heter vid sjuksköterskeutbildningen och undervisning och träning för sjuk-
huspersonal. Det granskades sedan av forskare och sjuksköterskor utanför 
gruppen för att bedöma intern validitet (Polit och Beck, 2010). Enkäten be-
stod av 17 frågor indelade i fyra områden (se artikel II). Den innehöll även 
en del med bakgrundsdata såsom ålder, kön, tidigare utbildning, erfarenhet 
av vård, anställningsform och aktuell arbetsplats. Namn och adresser togs 
fram via register på respektive universitet/högskola. Ett informationsbrev, 
samtyckesblankett och enkätfrågorna skickades ut per post till sjuksköters-
korna i februari 2012. De ombads att skicka tillbaka materialet i ett fran-
kerat kuvert. Påminnelsebrev skickades ut en månad senare. Svarsfrekven-
sen blev 57 %. 

Dataanalys 
Demografiska data rapporteras med hjälp av beskrivande statistik. Obser-
vationer av kontinuerliga variabler, dvs. ålder och tid för sysselsättning, 
hade en skev fördelning och beskrivs därför med median (md), första och 
tredje kvartilen. De nyutbildade sjuksköterskorna skattade i vilken utsträck-
ning de utförde tekniska färdigheter och använde medicintekniska produk-
ter på ordinalskalor och skattning beskrivs med hjälp av medianvärdet och 
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kvartiler. För att få tillräckligt stora grupper för statistiska analyser av skill-
nader mellan arbetsplatser, har arbetsplatser med liknande egenskaper 
grupperats tillsammans. Kruskal-Wallis- test visade att det fanns signifi-
kanta skillnader mellan grupperna på olika arbetsplatser avseende använd-
ning av alla tekniska färdigheter och medicintekniska produkter som besk-
revs i enkäten. Mann-Whitney-test användes därför för att ytterligare un-
dersöka vilka av arbetsplatsgrupperna som skilde sig från de andra. Den 
arbetsplatsgrupp där sjuksköterskorna oftast använde tekniska färdigheter 
och medicintekniska produkter valdes som referensgrupp. Endast resultaten 
av Mann-Whitney test anges. Kruskal-Wallis-test användes för statistiska 
analyser av skillnader mellan sjuksköterskor på olika arbetsplatser om de 
ansåg att sjuksköterskeutbildningen hade förberett dem för att utföra tek-
niska färdigheter och använda medicintekniska produkter. IBM Statistical 
Package for Social Science Statistic 20 för Windows användes för de statist-
iska analyserna. Signifikansnivån sattes till p <0,05. 

Delstudie III och IV 

Design 
En utforskande och deskriptiv design. 

Metodologiska utgångspunkter för studie III och IV 
Utifrån resultaten i studie I och II, där sjuksköterskestudenter och nyutbil-
dade sjuksköterskor genom intervjuer och enkätfrågor delgivit oss person-
liga tolkningar och svar av sina erfarenheter gällande lärande och utveckling 
av praktiska färdigheter, uppstod ett intresse för att vidare undersöka vad 
som faktiskt händer i lärsituationer i klinisk miljö.  

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och kommu-
nikation (Säljö, 2000), valdes etnografisk metod för generering och analys 
av data. Etnografiska forskningsmetoder är lämpliga när syftet är att stu-
dera människor i en specifik sociokulturell miljö och få en fördjupad för-
ståelse av de processer, funktioner och metoder som förekommer inom en 
grupp med dess förutsättningar, normer och regler (Hammersley och Atkin-
son, 2007). Sociala praktiker och vardagliga interaktioner i autentisk kli-
nisk vårdmiljö utgjorde fokus för studierna. Lärandesituationer där sjuk-
sköterskestudenter gavs möjligheter att socialiseras till praktiska färdigheter 
formulerades i termer av "fall" som utgjorde grunden för analys av data.  
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Ett fall definieras att starta när handledande sjuksköterska och student får 
ett uppdrag som innebär att observerande åtgärder ska utföras på en patient 
och/eller vårdåtgärder på samma patient ska utföras. Det kan också inne-
bära att olika vårdåtgärder ska utföras på en patient där observationerna 
redan är utförda av annan personal. Fallet kan ses avslutas direkt när hand-
ledaren och studenten påbörjar ett nytt uppdrag. Men i vissa fall sker vården 
av flera patienter växelvis och vården av en enskild patient kan återupptas. 
Fallet avslutas när observationerna och åtgärderna på den enskilda patien-
ten är avslutade. 

Urval och plats  
Ett strategiskt urval gällande både deltagargruppen och platsen för studier-
nas genomförande gjordes i syfte att få djupa och rika beskrivningar relate-
rade till studiernas syfte (Hammersley och Atkinson, 2007). Studierna ge-
nomfördes under våren och hösten 2015 på en akutmottagning (AKM) vid 
ett universitetssjukhus i Sverige. Den kliniska miljön valdes eftersom sjuk-
sköterskestudenter rutinmässigt placeras där på sin akutvårdsplacering. Ett 
annat skäl till att välja aktuell klinik var att de människor som söker vård 
på en AKM har mycket varierade besvär, sjukdomar och skador. Det inne-
bär att vårdåtgärderna i högsta grad är differentierade vilket potentiellt ger 
upphov till en rad möjligheter för sjuksköterskestudenter att socialiseras 
och tillika lära praktiska färdigheter av olika slag.  
 
Samtliga sjuksköterskestudenter i termin tre och fyra som skulle göra VFU 
på AKM i två veckor (n=44) informerades om studien både muntligt och 
skriftligt, och tillfrågades sedan om deltagande. Sjutton sjuksköterskestu-
denter mellan 20 och 36 års ålder (3 manliga och 14 kvinnliga) accepterade 
deltagande i studien. Forskarnas tillgång till AKM och även till de sjukskö-
terskor som skulle vara handledare för studenterna underlättades av vad 
som inom etnografisk forskningsmetod kallas portvakter (eng. gate-kee-
pers) och som består av personer som väl känner till den verksamhet som 
forskaren vill ha tillträde till (Hammersley och Atkinson, 2007). I förelig-
gande studie var det studentansvarig sjuksköterska och avdelningschef som 
gav oss stöd och agerade portvakter. Varje student hade tilldelats en per-
sonlig handledare som de följde på AKM. Ibland fick studenterna, av orga-
nisatoriska skäl även följa andra sjuksköterskor som då handledde dem. 
Sjuksköterskorna hade varierande erfarenhet av att handleda studenter, 
från att det var deras första gång till mer än 20 års erfarenhet i rollen. 
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Datainsamling 
Datainsamlingen startade med en pilotstudie där miljön, situationer och 
tidsaspekter på fältet beaktades. Därefter följde ett fältarbete som innehöll 
deltagande observationer och informella samtal med sjuksköterskestudenter 
och handledande sjuksköterskor samt övrig personal. De deltagande obser-
vationerna dokumenterades med fältanteckningar, fotografering och film-
inspelning. I studie IV genomfördes också semistrukturerade intervjuer med 
sju sjuksköterskestudenter. 

Fältarbetet sträckte sig över en period av 10 månader och täckte dag, kväll 
och nattskift, vilket resulterar i 82 timmar deltagande observation. Tiden 
på fältet styrdes utifrån en selektiv intermittent tidsmodell (Jeffrey och Tro-
man, 2004) vilket innebär att forskaren stannar på fältet tills mättnad har 
uppnåtts. Huvuddelen av fältarbetet genomfördes av forskare (ME). Ytter-
ligare två forskare deltog i fältarbetet, både enskilt och ibland tillsammans, 
med syfte att föra samman sina olika kunskaper och skapa förutsättningar 
för rikare analytiska diskussioner om kulturen på fältet. Forskarna hade 
olika utbildnings- och arbetserfarenhet, två av dem har en sjukvårdsbak-
grund och erfarenhet från undervisning på universitetets sjuksköterskeut-
bildning. Den andra har omfattande erfarenhet av etnografiskt fältarbete 
gällande lärande och kommunikation. Alla tre strävade efter att hålla sig till 
sin roll som deltagande observatör, inta ett etic-perspektiv och inte aktivt 
delta i några handledningssituationer. Under observationerna skrevs fältan-
teckningar om vad som skedde i situationer där handledare och studenter 
interagerade i situationer som överensstämde med vår definition av ett fall. 
Fältanteckningarna beskrev vad som hände, i vilket sammanhang, vad som 
sades och vilka som var inblandade. Rapporter om informella samtal med 
handledare och sjuksköterskestudenter ingick också i fältanteckningarna. 
Anteckningarna följde strukturen som föreslås av Hammersley och Atkin-
son (2007). Vidare filmades tre situationer och digitala bilder togs av arte-
fakter såsom skriftliga instruktioner och fysiska artefakter som finns på en 
AKM. Observatörerna skrev också ned personliga reflektioner om vad de 
hade upplevt och dessa personliga reflektioner beaktades under analysen.  

Kompletterande intervjuer inför analysen i delstudie IV gjordes med sju 
sjuksköterskestudenter, för att ta del av deras personliga beskrivningar av 
hur de använde sina erfarenheter gällande praktiska färdigheter. Intervju-
erna utfördes av forskare (ME) och de tog ca 25 till 35 minuter. Studenterna 
bestämde platsen för intervjun. En intervjuguide med frågeområden hade 
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utarbetats av forskargruppen. Områdena fokuserade på vad studenten ut-
gick ifrån när de planerade och utförde praktiska färdigheter. Även hur de 
agerade när något de deltog i eller bevittnade avvek ifrån den litteratur och 
de riktlinjer som legat till grund för den undervisning som de deltagit i på 
universitetets KTC.   

Dataanalys 
I en etnografisk studie sker datainsamling och analys som samtidiga proces-
ser (Hammersley och Atkinson, 2007). Efter varje dag på fältet utarbetades 
fältanteckningar direkt, vilka också innehöll observatörens analytiska kom-
mentarer. Återkommande mönster av sociala aktiviteter identifierades och 
skrevs ned som koder. De fungerade sedan som utgångspunkter inför kom-
mande observationstillfällen och analyser, där vissa koder kom att kvarstå, 
vissa reviderades och nya tillkom. Fältanteckningar, koder och preliminära 
teman lästes och diskuterades av samtliga forskare. Forskarna studerade 
också filmerna och digitala bilder, individuellt, såväl som tillsammans i da-
tasessioner. När konsensus i gruppen uppstod om att mättnad fanns i koder 
och tillika preliminära teman som bildats av koderna avslutades fältarbetet. 
I nästa steg lästes fältanteckningar, koder och teman som framkommit un-
der analysprocessen igen och diskuterades tills forskarna kommit överens 
om slutgiltiga teman. Detta för att säkerställa trovärdighet (Lincoln och 
Guba, 1985). Resultatet är också exemplifierat med citat från olika infor-
manter och vinjetter där situationer beskrivs för att bekräfta trovärdighet 
och tillförlitlighet (Polit och Beck, 2010). Citaten är översatta av en profess-
ionell översättare. 

 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant av professionell sekreterare. Därefter veri-
fierades texten mot ljudfilen av forskare (ME). Materialet lästes flera gånger 
för att få en känsla för helheten i materialet. Därefter identifierades mönster 
som framkom och de märktes med en kod. I nästa steg läste samtliga fors-
kare igenom de utskrivna intervjuerna och de koder som var framtagna. 
Koder grupperades och bildade kategorier och ur dem skapades ett övergri-
pande tema. Samtliga forskare i gruppen granskade och diskuterade även 
detta innehåll upprepade gånger under hela analysprocessen för att skapa 
tillförlitlighet. Resultatet är också exemplifierat med citat från olika infor-
manter för att bekräfta trovärdighet och tillförlitlighet (Polit och Beck, 
2010). Citaten är översatta av en professionell översättare och granskade 
av forskarna. 
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Etiska överväganden 
Deltagarna i samtliga studier ombads att lämna skriftligt informerat sam-
tycke. Frivilligheten och deltagarnas rätt att när som helst avbryta sin med-
verkan betonades i all information och inledningsvis vid intervjuerna och/el-
ler observationerna. För att undvika hot mot integritet har allt insamlat 
material hanterats konfidentiellt och förvarats på ett sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av data. Inget material har redovisats så att någon en-
skild studiedeltagare kan identifieras och inga känsliga data har hanterats i 
delprojekten. Studenterna var inte i något beroendeförhållande till de fors-
kare som genomförde datainsamlingarna. Inför observationsstudierna gav 
verksamhetschefen för kliniken sitt tillstånd till studiernas genomförande. 
Ett informationsblad om studien sattes upp på klinikens anslagstavlor. Alla 
patienter som var närvarande när observationerna skedde var informerade 
och gav sitt samtycke till forskarnas närvaro. Ett rådgivande yttrande har 
inhämtats från Etikprövningsnämnden i Uppsala (protokoll 2011/071). En 
komplettering för studie III och IV är godkänd 2014-11-10. Nämnden an-
såg att det inte förelåg några hinder för studierna som ingår i projektet. 
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Resultat 

Delstudiernas resultat 

Resultat i delstudie I 
I delstudie I identifierades ett övergripande tema: ”Walking the bridge”. 
KTC framstod som en brygga mellan lärosätet och vårdverksamheten där 
studenterna gavs möjlighet att integrera teori och praktik och utveckla en 
reflekterande hållning. Temat kan förstås som en lärandeprocess vilken 
sträcker sig över tid. Inledningsvis startade studenternas lärande gällande 
praktiska färdigheter på universitets KTC, baserat på teoretiska antaganden 
i form av kurslitteratur och nationella riktlinjer. När studenterna sedan kom 
ut i VFU vidareutvecklade de sina kunskaper genom att träna i kliniska si-
tuationer. Genom att gå fram och tillbaka ”över bron” utvecklade studen-
terna sitt lärande på ett mer övergripande plan. De underströk att de hade 
en tanke om varför de valde att agera på ett visst sätt i en situation. Det 
uttrycktes som ”Om du bara kom ut i klinisk praktik och du lär dig att göra 
saker strikt tekniskt skulle du förmodligen aldrig tänka längre”. 
 
Temat baserades på fyra kategorier: ”Förutsättningar för lärande”, ”Stra-
tegier för lärande”, ”Spänningen mellan lärande på KTC och i vårdverk-
samheten”, samt ”Utveckling av professionell och personlig kompetens”.  
 
Förutsättningar för lärande  
Studenterna uttryckte att de överlag var nöjda med lärandet på KTC. De 
kände sig förberedda inför VFU genom att den fysiska lärandemiljön på 
KTC gav dem en bild av hur en vårdenhet kan se ut. Att få kännedom om 
olika material och träna på att hantera dem ansåg studenterna som nödvän-
digt och menade att det skulle vara svårt att lära sig det utan tillgång till 
KTC. Tillgång till material och lokaler var viktigt för studenterna. Studen-
terna beskrev den pedagogiska miljön som att det ständigt pågick diskuss-
ioner om hur de bäst kunde lära och att lärandet utgick från litteraturen när 
de tränade. Studenterna önskade mer tid tillsammans med lärare och ut-
tryckte också hur viktigt det var att läraren var tydlig och förklarade utifrån 
litteraturen på kursen. 
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Strategier för lärande 
Studenterna beskrev att de skapade egna strategier för att lära praktiska 
färdigheter.  De föredrog att först delta i en lärarledd lektion för att sedan 
utifrån lektionen och litteraturen skapa sig personligt strukturerade beskriv-
ningar. Studenterna beskrev att bedömningsunderlaget för den praktiska 
examinationen styrde hur de strukturerade upp sina beskrivningar. En an-
nan vanlig strategi var att studenterna möttes i små grupper för att diskutera 
och träna tillsammans. De granskade varandras utförande och gav varandra 
feedback. Genom att ge varandra feedback och tillsammans diskutera för-
delar och nackdelar upplevde studenterna att det gav dem fördjupade kun-
skaper. Studenterna uttryckte att de hade ett stort eget ansvar för att träna 
och uppnå kunskap, i vilken grad de hade tagit ansvaret varierade enligt 
deras beskrivningar. 

Spänning mellan lärande på KTC och i vårdverksamheten  
Studenterna upplevde en spänning mellan lärande på KTC och lärande i 
vårdverksamheten. De uttryckte det som ”att det är annorlunda än vad vi 
har lärt oss på KTC”, vilket de upplevde som negativt. Flera av studenterna 
utryckte att det var viktigt för dem att få tillåtelse från sin handledare att få 
prova att utföra den praktiska färdigheten på det sätt som de tidigare lärt 
på KTC. De beskrev att deras kunskap var färsk och baserad på aktuell 
litteratur. Det framkom också i intervjuerna att studenterna agerade olika 
när de upplevde olikheter. Några anammade omedelbart handledarens sätt 
att utföra praktiska färdigheter, även om de hade lärt sig på ett annat sätt. 
Andra beskrev att de försökte diskutera och få acceptans för sättet de har 
lärt sig på KTC. Några uttryckte också att de inte tänkte göra felaktiga ut-
föranden. 

Utveckling av professionell och personlig kompetens 
Studenter beskrev att lärande och examinationer på KTC hade inneburit att 
de övat hur kunskaper kan integreras på olika nivåer i samband med utfö-
randet av praktiska färdigheter. De upplevde också att de hade utvecklat en 
förståelse för att sammanhanget runt den enskilde patienten kan påverka 
tillämpningen av praktiska färdigheter. Studenterna berättade att de upp-
levde ökad personlig säkerhet, trodde mer på sig själva, och fann att deras 
kunskap gav dem kontroll. Flera studenter beskrev att de hade utvecklat ett 
patientperspektiv. Patientsäkerhet samt respekt för patienten var vanligt i 
studenternas berättelser. De nämnde vikten av att arbeta efter gällande rikt-
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linjer och hålla sina kunskaper uppdaterade även som färdigutbildad sjuk-
sköterska för att skydda patienterna. Studenterna sade att om alla nyutex-
aminerade sjuksköterskor följde gällande riktlinjerna, skulle det gynna pa-
tienterna. 

 

Resultat i delstudie II 
De 113 svarande sjuksköterskorna i studien var mellan 23 och 51 år med 
ett medianvärde på 26 år. De hade arbetat mellan en månad och 11 måna-
der vid studiens genomförande och majoriteten arbetade heltid. De flesta av 
dem arbetade på medicinavdelningar inom slutenvård och arbete på en ki-
rurgisk vårdavdelning var näst vanligast. Arbete utanför sjukhuset var mest 
ovanligt.  
 
I studien framkom att hälften av de nyutbildade sjuksköterskorna oavsett 
arbetsplats utförde flera av de listade tekniska momenten varje dag och/eller 
vecka, exempelvis injektionsgivning, infusionsterapi och venprovtagning. 
Sondnedsättning och sugning av övre luftvägar utfördes minst frekvent.  

 
Av de listade medicintekniska produkterna framkom att elektroniska feber-
termometrar, blodsockermätare samt saturationsmätare var den medicin-
tekniska utrustning som sjuksköterskorna hanterade oftast. Minst vanligt 
var hanteringen av Hb-mätare, blodvärmare, defibrilatorer och kryo-terapi. 
Både utförandet av tekniska färdigheter samt hantering av medicintekniska 
produkter var mest förekommande på avdelningar för kirurgisk vård. 

 
Majoriteten av sjuksköterskorna (76 %) ansåg sig i behov av fortsatt prak-
tisk träning men mindre än hälften av dem (48 %) hade tillgång till simule-
rad träningsmiljö. På frågan om deras sjuksköterskeutbildning hade förbe-
rett dem för utförandet av tekniska färdigheter svarade ungefär hälften av 
dem 7-10 på en 10-poängskala (10 = i stor utsträckning). Gällande hante-
ringen av medicintekniska produkter svarade ungefär hälften av dem 6-10  
på en 10 poängskala, oavsett aktuell arbetsplats. 
 
De flesta av sjuksköterskorna skattade sin egen förmåga att utföra tekniska 
färdigheter och hantera medicinsktekniska produkter högt med ett median-
värde på 8 enligt en Likert-skala från 0 till 10 (10 = mycket god). Samtidigt 
hade flera av dem (43 %) varit inblandade i incidenter relaterade till tek-
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niska färdigheter eller medicintekniska produkter. Vidare framkom att in-
cidenterna inte alltid rapporterades, 50 % svarade att incidenter bara rap-
porterades ibland och 8 % svarade att incidenter aldrig rapporterades, trots 
att en majoritet (89 %) av deltagarna kände till att det fanns rutiner för 
incidentrapportering. Av de 43 % som varit inblandade i incidenter svarade 
22 % att de inte hade rapporterat incidenten. 

En tredjedel av deltagarna (31 %) använde inte nationella eller lokala rikt-
linjer som fanns tillgängliga då de utförde tekniska färdigheter som var nya 
eller ovana för dem. Det var inte vanligt förkommande med diskussioner 
och utvärderingar kollegor emellan av hur utförandet av tekniska färdig-
heter gick till.  

Resultat i delstudie III 
Fyra teman som representerar de dominerande dimensionerna i sociali-
seringen av sjuksköterskestudenter i klinisk miljö identifierades: ”Ett reflek-
terande förhållningssätt baserat på en teoretisk inramning”, ”Mångfacette-
rade situationer”, ”Sjuksköterskestudentens skiftande förhållningssätt i sin 
roll” och ”Olika handledarstilar”.  

Ett reflekterande förhållningsätt baserat på teoretisk inramning 
Genom analysen framkom att reflektioner utifrån teoretiska antagande och 
riktlinjer i samband med utförandet av praktiska färdigheter såsom patien-
tens situation, och fördelar eller nackdelar med olika alternativ var relativt 
eller helt frånvarande i fältarbetets data. I stället var det vanligt att handle-
daren direkt visade studenten aktuellt material och detaljerat instruerade 
själva utförandet. Om studenten misslyckades med ett utförande saknades 
ofta även då en reflekterande teoretisk förklaring till misslyckandet. Mer 
vanligt var att handledaren tillrättavisade studenten utan förklaring vilket 
kan exemplifieras med: ”Du har tagit en för stor blodtrycksmanschett, ta 
den mindre i stället”. Det fanns dock situationer där ett reflekterande för-
hållningssätt, baserat på gällande riktlinjer ingick i lärsituationer mellan 
handledare och student.  

Mångfacetterade situationer 
Vidare framkom att miljön på AKM var högteknologisk med en mångfald 
av patienter som krävde att sjuksköterskan behärskade utförandet av en 
mängd olika praktiska färdigheter. Det gav studenterna rika möjligheter att 
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observera och utföra praktiska färdigheter. Som en student utryckte det: 
”Efter några dagar här, hade jag utfört mer praktiska färdigheter än jag 
sammanlagt gjort på alla mina tidigare VFU placeringar”. Många situat-
ioner var komplexa med ett flertal praktiska färdigheter som skulle utföras 
under tidspress. Studenter beskrev att de aldrig hade insett att sjuksköters-
kor behövde klara av att utföra så många praktiska färdigheter på samma 
patient inom så korta tidsramar. Observationerna visade att studenterna i 
mångfasetterade situationer ofta valde att fokusera på en enda färdighet. 
Det framkom också att mångfacetterade situationer där anhörigas frågor 
och sinnesstämningar behövde besvaras ibland verkade vara en utmaning 
för både studenter och handledare.  

 
Sjuksköterskestudenters skiftande förhållningssätt i sin roll 
Data visade att sjuksköterskestudenternas förhållningssätt skiftade när 
praktiska färdigheter skulle utföras. De varierade mellan att inta en obero-
ende ställning där de agerade relativt självständigt till att de intog en nybör-
jarposition, helt beroende av handledarens hjälp. I vissa fall var det samma 
student som skiftade förhållningssätt relaterat till vad som skulle utföras. 
Om de inte tidigare hade utfört en specifik färdighet bad de handledaren att 
förklara och demonstrera. De kunde exempelvis utrycka det som: ”Detta 
kan jag inte, även om jag kanske borde, jag behöver hjälp”. När den prak-
tiska färdigheter var något som studenten tidigare utfört och fått acceptans 
för sitt utförande av handledaren agerade de relativt självständigt. 

 
Andra studenter intog ett förhållningsätt som var relativt beständigt oavsett 
vad som skulle utföra och deras tidigare erfarenhet av utförandet. Några 
studenter agerade självständigt och bad inte om hjälp, trots att de var osäkra 
på hur de skulle utföra den praktiska färdigheten eller även utförde den 
klart felaktigt. Det fanns också studenter som överlag uttryckte en osäker-
het i att utföra praktiska färdigheter. De stannade i bakgrunden och avstod 
från att utföra praktiska färdigheter relevanta utifrån deras kursplan trots 
att de tidigare hade observerat hur färdigheten utfördes. De ställde sällan 
frågor även om handledaren kunde fråga: ”Är det något du undrar över? 
Förstår du detta”. Andra studenter visade osäkerhet genom att ständigt 
söka bekräftelse genom att fråga om samma sak många gånger, trots att 
studenten visade goda kunskaper i aktuellt utförande och tidigare utfört 
färdigheten tillsammans med handledaren. 
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Olika handledarstilar 
Handledarna uppvisade olika handledarstilar. Vissa handledare visade att 
de hade kunskap om vilka praktiska färdigheter som var relevanta för stu-
denten att utföra utifrån studentens kursplan. De frågade student direkt om 
dennes tidigare erfarenheter vilket kunde uttryckas som: ”Berätta hur du 
lärt dig att göra detta i skolan”, eller: ”Har du gjort det här förut, och hur 
gick det då”? Studenten som visade att de hade kunskap och förstod situat-
ionen fick då utföra den aktuella färdigheten självständigt även om arbets-
belastningen ibland var hög. Handledarna höll sig i bakgrunden men visade 
tydligt att de fanns där som stöd genom både verbal och icke verbal kom-
munikation. 

Det fanns också handledare som inte utgick från studentens befintliga kun-
skaper. Studenten gavs ingen möjlighet att testa sin förmåga utifrån sina 
individuella erfarenheter utan handledaren styrde. Några handledare korri-
gerade även studentens utförande under utförandets gång trots att studen-
ten inte begått några misstag. Ibland föreslog handledaren att studenten 
skulle utföra en praktisk färdighet som var på en nivå över studentens ak-
tuella kursplan. Situationen kunde föregås av enbart en kortfattad beskriv-
ning. Det begränsade studenternas möjligheter att klara utförandet och för-
stå situationen eftersom studenten inte var förberedd varken teoretiskt eller 
praktiskt och ingen reflektion skedde mellan handledare och student om 
vad som skett. 

Resultatet i delstudie IV 
Analysen resulterade i ett övergripande tema: ”Att utveckla en yrkesidenti-
tet relaterat till situerad makt”. Temat illustrerar de spänningar som upp-
står i vardagliga situationer där sjuksköterskestudenter ges tillfälle att soci-
aliseras till praktiska färdigheter. Temat belyser också hur sjuksköterske-
studenter försöker erhålla acceptans för sitt sätt att utföra praktiska färdig-
heter från handledande sjuksköterskor. Det övergripande temat är upp-
byggt av tre underteman: ”Skaffa förkroppsligad kunskap”, Bedöma och 
värdera kunskap” och ”Balansera förhållningssätt”.  

Skaffa förkroppsligad kunskap 
Studenterna beskrev vikten av att få en ”hands-on” känsla i sina händer, 
dvs. att erhålla en förkroppsligad kunskap, för att på så sätt få ett flyt i 
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utförandet samt känna att deras utförande av praktiska färdigheter funge-
rade i verkliga patientsituationer. För att uppnå det beskrev studenterna att 
de ville observera handledarens utförande av aktuell färdighet eftersom 
handledaren kunde ha ”tips och tricks” som inte gick att läsa i kurslittera-
turen. Dock uttryckte studenterna att det viktigaste var att upprepade 
gånger få tillåtelse att prova sitt eget sätt i utförandet av praktiska färdig-
heter med handledaren i bakgrunden. Studenten beskrev att det kändes ne-
gativt och svårt om handledaren tog över. Analysen visade att praktiska 
färdigheter såsom att sätta en perifer venkateter och ta venprover upplevdes 
som de största utmaningarna för studenten. Om studenten misslyckades i 
ett utförande visade dataanalysen att studenten reagerade med besvikelse 
och de beskrev att de kände en ökad nervositet inför nästa gång. De delta-
gande observationerna visade också att vissa studenter undvek att utföra 
färdigheten igen medan andra sökte stöd hos handledare. 
 
Bedöma och värdera kunskap 
Studenternas värdering av och reflekterande kring handledaren som en kun-
skapskälla gällande utförande av praktiska färdigheter och förklaringar av 
situationen varierade. Några studenter uttryckte en fullständig och oreflek-
terad tillit till handledaren. De beskrev att de tog för givet att handledaren 
kunde sitt jobb och uttryckte beundran för handledarens kunskap och sätt 
att utföra praktiska färdigheter även om observationsdata ibland visade på 
brister. 
 
Andra studenter uttryckte att de ibland hade sett utförande av en praktisk 
färdighet eller hört en förklaring som de uppfattade var avvikande från vad 
de lärt på KTC. De beskrev att det framkallade tvivel hos dem och de re-
flekterade över vad som egentligen var korrekt. Studenterna kommenterade 
att de förstod att utförande kan göras på olika sätt utan att patientsäker-
heten äventyras. I studenternas värderingar ingick också reflekterande jäm-
förelser av olika sjuksköterskors utförande av praktiska färdigheter och för-
klaringar. Studenterna uttryckte beundran över de sjuksköterskor som de 
uppfattade som duktiga, en student uttryckte det som: ”Min handledare kan 
alltid sätta en PVK, hon gör precis som det står i vår litteratur, och hon är 
också mycket vänlig mot patienten. Jag hoppas att jag kan vara som henne”. 
 
Dataanalysen visade också att det fanns studenter som värderade handleda-
res kunskaper trots att de själva saknade kunskap, något som de verkade 
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vara omedvetna om eftersom deras utförande ibland skedde på ett felaktigt 
sätt som kunde skada patienten.  

Balansera förhållningssätt 
De deltagande observationerna visade att det kunde uppstå situationer där 
handledande sjuksköterskor i samband med utförande av praktiska färdig-
heter gjorde avsteg från aktuella rekommendationer, vilka legat till grund 
för studenternas lärande på KTC. Avstegen var ibland betydande i omfatt-
ning. Data visade att de studenter som uttryckte att de var medvetna om 
vad som hände intog olika förhållningsätt i situationerna. Vissa studenter 
var tysta, iakttog och frågade ingenting. De uttryckte i efterhand att de 
borde ha frågat och de funderade också på patientsäkerheten. Andra stu-
denter försökte hitta försvar för sjuksköterskans utförande. Data visade 
också att det fanns studenter som ifrågasatte sådant de uppfattade som av-
vikande vilket mottogs olika av handledarna. Det fanns också situationer 
där studenterna beskrev och visade att de tog egna beslut och inte följde råd 
från sin handledare när råden avvek från gällande riktlinjer. 
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Resultatsammanfattning 
I avhandlingens samtliga delstudier (I-IV) framkom att både studenter och 
nyutbildade sjuksköterskor beskrev att de hade behov av att träna och ut-
veckla praktiska färdigheter i artificiella träningsmiljöer. De relaterade sina 
behov av träning till patientsäkerhetsaspekten men också till att de önskade 
känna en trygghet i samband med utförandet av praktiska färdigheter 
(delstudie I, III, IV). Det var knappt hälften av de nyutbildade sjuksköters-
korna som hade tillgång till artificiella träningsmiljöer (delstudie II).  
 
Sjuksköterskestudenterna uttryckte att lärande på KTC förberett dem i ut-
förandet av praktiska färdigheter inför VFU (delstudie I, III, IV). Det fram-
kom att studenter hade olika kunskapsnivåer där vissa studenter visade på 
bristande kunskaper (delstudie IV). Ungefär hälften av de nyutbildade sjuk-
sköterskorna ansåg att sjuksköterskeutbildningen hade förberett dem på ut-
förande av praktiska färdigheter (md 7, q1 6, q3 8). Det var en spridning 
på svaren mellan 2 till 10 (delstudie II). 
 
Att upprepade gånger få tillfälle att utföra praktiska färdigheter i reella pa-
tientsituationer framhöll studenterna som centralt för att fortsätta utveckla 
sin kunskap gällande praktiska färdigheter. De önskade acceptans från 
handledarna under VFU för att få prova utförandet av praktiska färdigheter 
utifrån hur de lärt på KTC. Studenterna rapporterade att de upplevde det 
negativt om handledaren tog över situationen men önskade att handledaren 
fanns som stöd i bakgrunden (delstudie I, III, IV). 
 
Handledare och studenter hade olika förhållningssätt i potentiella lärande-
situationer gällande praktiska färdigheter. Deras förhållningssätt samt hur 
de interagerade med varandra påverkade hur studenten agerade i utförandet 
av praktiska färdigheter. Handledarens förmåga att tolka studentens kun-
skapsnivå och handledarens förhållningssätt hade betydelse för studentens 
lärprocess (delstudie I, III, IV). 
 
Det fanns en spänning mellan lärandet på KTC och lärandet på VFU. Stu-
denterna beskrev att planering och utförande av praktiska färdigheter på 
VFU kunde vara annorlunda än de lärt sig på KTC (delstudie I, IV). Studen-
terna uttryckte att det var negativt och väckte tvivel hos dem om vad som 
egentligen var korrekt (delstudie I, III, IV). I vissa fall uttryckte studenterna 
att de förstod att olika utföranden var möjliga utan att patienten kom till 
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skada men data visade också på avsteg från riktlinjer som kunde riskera 
patientsäkerheten. Studenterna förhöll sig olika när de var i situationer där 
avvikelser skedde (delstudie I, III, IV). De som uttryckte att de uppfattat 
avvikelser och inte ställt frågor därom eller deltagit i utförandet uttryckte 
att det kändes fel och svårt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv (delstudie 
I, III, IV). 

Reflektioner kring utförande av praktiska färdigheter utifrån teoretiska 
grunder/riktlinjer framhöll studenterna som viktigt för lärandet men också 
utifrån en patientsäkerhetsaspekt. De beskrev att lärandemiljön på KTC 
hade tränat dem i ett reflekterande förhållningssätt och ställt krav på moti-
veringar utifrån rådande riktlinjer. I lärandemiljön på VFU var dock inte en 
sådan reflektion vanligt förekommande (delstudie I, III, IV). Även nyutbil-
dade sjuksköterskor rapporterade att reflektioner emellan sjuksköterskor 
relaterat till utförandet av praktiska färdigheter inte var vanligt förkom-
mande (delstudie II). En tredjedel av de nyutbildade sjuksköterskorna utgick 
inte från riktlinjer i samband med utförande av praktiska färdigheter som 
var ovana för dem (delstudie II).  

Nyutbildade sjuksköterskor (II) skattade sin förmåga att utföra praktiska 
färdigheter och hantera medicinsktekniska produkter som mycket god (md 
8), på en skala mellan 0-10 (10= mycket god). Dock hade 43 % av dem 
varit inblandade i incidenter gällande praktiska färdigheter. Incidenterna 
rapporterades inte alltid (delstudie II).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var att undersöka och be-
skriva hur lärande och utveckling av praktiska färdigheter sker inför och 
inom sjusköterskeprofessionen Resultaten diskuteras utifrån tre huvudom-
råden: att lära i olika kontexter, handledarrollen och studenternas förhåll-
ningssätt. Reflektionens betydelse belyses i samtliga tre huvudområden.  

Lära i olika kontexter 
Studenterna var överlag nöjda med lärandet på KTC som en förberedelse 
inför VFU (delstudie I, IV). Utifrån deras svar framstod KTC som en bro 
där studenterna kunde gå fram och tillbaka mellan lärosätet och de kliniska 
miljöerna inom hälso- och sjukvården. Det kan liknas med begreppet 
”boundary zone” som innebär en zon mellan två aktivitetssystem där kun-
skap från båda systemen kan delas och utvecklas (Thuomi-Gröhn m.fl., 
2003). KTC kan då ses som zonen mellan lärosätet och hälso- och sjukvår-
dens verksamheter där boundary crossing enligt Säljö (2015) blir möjligt. 
Studenterna beskrev att lärande på KTC gav dem möjlighet att integrera 
teori och praktik samt utveckla ett kritiskt förhållningssätt vilket också var 
ett krav utifrån lärandemålen i deras kursplaner. Att det hade varit möjligt 
förklarade studenterna utifrån att den fysiska miljön på KTC var konstrue-
rad som en vårdmiljö, de hade haft möjligheter att träna på hantering av 
material samt tränat på att utföra olika praktiska färdigheter utifrån teore-
tiska antaganden. Resultat kan ses i linje med Berragan (2013) som beskri-
ver simulering i artificiella miljöer som en pedagogisk möjlighet till koncep-
tualisering av lärandet och bekräftar kopplingen mellan lärande och miljö. 
Studenter har också i tidigare studier uttryckt att de utvecklat integrerade 
kunskaper och en reflekterande hållning genom simulering på KTC (Baillie 
och Curzio, 2009; Hope m.fl., 2013; Tosterrud m.fl., 2013). Studenternas 
känsla av att vara förberedda inför VFU kan förstås utifrån erfarenhetsba-
serat lärande enligt Kolb (1984) som beskriver att kunskap aktivt förvärvas 
utifrån fyra faser: ”konkret erfarenhet”, ”abstrakt teori och begreppsbild-
ning”, ”reflekterande observation” och ”aktivt experimenterande”.  
 
Det var viktigt för studenterna att känna sig förberedda inför VFU. De ut-
tryckte en rädsla för att göra bort sig och för att skada patienten (delstudie 
I, IV). Det styrker vikten av lärande på KTC inför VFU. Tosterud m.fl. 
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(2013) skriver att simuleringar oavsett teknologisk nivå passar på sjukskö-
terskeutbildningens samtliga utbildningsnivåer. Det bör vara syftet med si-
muleringen som styr valet av simuleringsövning vilket också Berragan 
(2011) skriver. Nyutbildade sjuksköterskor (delstudie II) hade också ett be-
hov av att träna på praktiska färdigheter vilket kan förstås utifrån begreppet 
behov av ett livslångt lärande (Keller, 2010). Dock hade knappt hälften av 
sjuksköterskorna tillgång till träning i simulerad miljö. Det innebär att de 
sjuksköterskor som inte har tillgång till simulerade miljöer får anses träna i 
direkta patientsituationer. Trots att de nyutbildade sjuksköterskorna skat-
tade sin praktiska förmåga högt hade 43 % av dem varit inblandade i inci-
denter gällande praktiska färdigheter. Det tyder på att fortlöpande möjlig-
heter att lära praktiska färdigheter via simulering behövs för att främja pa-
tientsäkerheten. I simulerade miljöer ges sjuksköterskan en möjlighet till 
träning i en säker miljö. Dagens kunskapsutveckling går snabbt, inte minst 
den teknologiska, och för att hålla sig uppdaterad krävs tillgång till kompe-
tensutveckling (Bisholt, 2012; Danebjorg och Birkelund, 2011; Wangen-
sten, m.fl.,2008). 

Studenternas känsla av att vara förberedda genom lärande på KTC är i linje 
med att transfer av kunskap från en kontext till en annan är möjlig om den 
lärande kan identifiera likheter i miljöer, material och ageranden från en 
kontext till en annan (Berner, 2010; Marton, 2006; Säljö, 2015). Om lik-
heter kan identifieras ökar också studenternas möjlighet till att lära nytt och 
vidareutveckla sina kunskaper inom ett område då fortsatt lärande kan un-
derlättas om erfarenheter inom aktuellt område tidigare finns (Houghton 
m.fl., 2012; Säljö, 2000; Vygotsky, 1978). Studenterna beskrev att utföran-
det av praktiska färdigheter i reella patientmöten var en vidareutveckling av
kunskapen från KTC (delstudie I, IV). På VFU strävade de efter att uppnå
en förkroppsligad kunskap vilket de beskrev som att utförande fungerade
med flyt i en riktig patientsituation. Enda sättet att uppnå det var att upp-
repade gånger få tillfälle att utföra färdigheten enligt studenterna. Det kan
ses vara i linje med Kolb (1994) och Lave & Wenger (1991) som beskriver
att upprepade erfarenheter av ett fenomen främjar lärande.

Även om studenterna uttryckte att de kände sig förberedda inför VFU ge-
nom lärande på KTC visade resultaten (delstudie I, IV) att det fanns en 
spänning mellan lärandet på KTC och lärande på VFU. Flera studenter be-
tonade att det ofta var skillnader mellan hur de hade lärt sig att utföra prak-
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tiska färdigheter på KTC och hur utförandet skedde ute i hälso- och sjuk-
vårdsverksamheten. Studenternas uppfattning om skillnader kan ses mot 
bakgrund av den teoretiska ramen för kontextuellt lärande, (Vygotsky, 
1978) och situerat lärande (Lave och Wenger, 1991), som betonar samman-
hanget som centralt för lärande. De hävdar att rätt kunskap eller åtgärder i 
ett sammanhang inte alltid är rätt kunskap i ett annat sammanhang då so-
ciala praktiker styrs av olika normer, attityder, lagar och regler. Utifrån stu-
denternas uppfattning om att skillnader var vanligt förekommande är det 
också viktigt att förstå vad studenter kan uppfatta som skillnader. Enligt 
Benner (2010), är det inte ovanligt att studenter i början av sin utbildning 
uppfattar allt som avviker från vad de har lärt sig som felaktigheter (Benner, 
2010). Ravik m.fl. (2015) beskriver vikten av ett reflekterande förhållnings-
sätt i samband med lärande på KTC för att studenten ska få en förståelse 
för att situationer kan vara olika och att kunskap då behöver anpassas vilket 
också stöds av Marton (2006). Det är dock värt att nämna att studenternas 
berättelser och observationsstudierna avslöjade fakta som kan tolkas som 
att avvikelser sker ifrån gällande riktlinjer om hur praktiska färdigheter ska 
utföras. Det kan försvåra studentens möjlighet till transfer av kunskap från 
KTC till VFU då studenten många gånger är i ett beroendeförhållande till 
handledaren. 
 
Internationella studier har beskrivit att problemet med överföring av kun-
skap från artificiella miljöer till kliniska miljöer beror på att simulering kan 
sakna en autentisk kontext (Bland m.fl., 2011; Houghton m.fl., 2012). Det 
framkom inte i avhandlingens delstudier (I, III, IV) utan studenterna i av-
handlingen uttryckte att de hade lärt sig det rätta sättet att utföra praktiska 
färdigheter eftersom lärande på KTC baserades på aktuella teoretiska rikt-
linjer. Studenterna uttryckte också att kunskap är föränderlig, vilket kan ses 
som en värdefull förståelse för utveckling av kompetens och förmåga att ge 
en patient säker vård (Arries, 2014).  
 
Den spänning som studenterna upplevde och önskade skulle minskas kan 
dock tolkas vara positiv då den ställde krav på reflektion och eftertanke hos 
studenterna. Det kan ses som positivt ur lärosynpunkt då det ger ett nytt 
perspektiv som pedagogiskt kan användas för skapa möjligheter för studen-
terna att fortsätta att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Haigh (2009) 
framhåller att skillnaden mellan teori och praktik är nödvändig för att ge-
nerera ny kunskap. Ansvaret för att studenterna ges möjligheter till att ut-
veckla praktiska färdigheter får anses vara delat mellan lärosätet och hälso- 
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och sjukvården eftersom studenterna vistas på VFU under en betydande del 
av sin utbildningstid och att socialiseringen till yrket sker där. Det innebär 
att det krävs ett samarbete mellan lärosätet och hälso- och sjukvårdens ak-
törer för att optimera studentens möjlighet till att lära praktiska färdigheter 
och på så sätt främja patientsäkerheten.  

Handledarrollen 
Resultaten i delstudierna (I, III, IV) visar att handledarna hade olika hand-
ledarstilar och förhållningssätt i handledningssituationer gällande praktiska 
färdigheter. Handledarens förmåga att tolka studentens kunskapsnivå och 
förhållningssätt till att lära praktiska färdigheter hade betydelse för studen-
tens lärprocess. När handledaren inte utgick ifrån studentens kunskapsnivå 
begränsades studentens möjlighet att lära och klara av att utföra praktiska 
färdigheter. Det visar att det är en komplex uppgift att vara handledare, 
som kräver kunskap och tid, vilket också beskrivs i tidigare studier (Carlson 
m.fl., 2012; Esmaeili m.fl., 2013; Parker m.fl., 2012). Enligt Bengtsson och
Carlson (2015) har handledare varierande pedagogisk kompetens och ett
behov av fortbildning för att kvalitetssäkra sitt uppdrag som handledare.

Det var tydligt att handledaren ofta fokuserade på detaljerade instruktioner 
av material och utförande. Reflekterande diskussioner mellan handledare 
och student om varför en praktisk färdighet skulle utföras, vilka alternativ 
som fanns tillgängliga och teoretiska utgångspunkter utifrån gällande rikt-
linjer saknades ofta (I, III, IV). Det innebar att teoretiska kunskaper och ett 
kritiskt förhållningssätt vilket Bjørk och Kirkevold (2000), Nielsen m.fl. 
(2013) och Benner (2010) beskriver som viktiga för att utföra praktiska 
färdigheter, inte uttryckligen diskuterades mellan handledare och student. 
Det begränsar studentens möjligheter att lära eftersom gemensamma re-
flektioner ses som viktigt i studenternas lärprocess (Carlson m.fl., 2010; 
Schön, 1991; Sedgwick och Harris, 2012). Det blev också en motsatssituat-
ion till lärandesituationer i universitetsmiljö där reflektioner anses centrala 
(jmf Benner m.fl., 2010). Skillnaden mellan de olika lärmiljöerna kan anses 
vara en utmaning för studenter och deras socialisering till praktiska färdig-
heter som sjuksköterskestudent. Thomas m.fl (2015) understryker att sjuk-
sköterskestudenter kämpar för att hitta ett sätt att bäst passa in i samman-
hang där de för tillfället befinner sig. I kliniska miljöer har handledaren en 
nyckelroll för studenternas socialisering till sjuksköterskeyrket genom att 
agera som en förebild samt att stödja studenten i att omsätta sina kunskaper 
från lärosätet till kliniska miljöer (Lùanaigh, 2015; Rush m.fl., 2009). Det 
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innebär att när en handledare inte indikerar att de använder olika kunskaps-
former för att utföra praktiska färdigheter och inte heller ber studenten om 
reflektion och/eller teoretisk härledning kan studenterna tolka detta som att 
det är onödiga aspekter. Studenterna möjlighet att förstå komplexiteten i 
att utföra praktiska färdigheter i en unik patientsituation kan på så sätt 
minskas.  

 
Studenternas önskan om att få tillåtelse att utföra de praktiska färdighet-
erna självständigt utifrån hur de tidigare lärt på KTC (I, III, IV) var tydligt 
och det kunde innebära en utmaning för handledaren. En handledare har 
ansvar för att stödja studentens lärprocess men de har samtidigt också an-
svar för att ge patienten bästa möjliga vård samt minimera risken för att 
patienten blir skadad. För att åstadkomma det måste handledaren kunna 
läsa av studenternas kunskapsnivå samt förstå vilket förhållningssätt stu-
denten har till lärande av praktiska färdigheter för att stödja studenten (jmf. 
Esmaeili m.fl., 2013). 
 
Vissa färdigheter var en större utmaning för studenterna, exempelvis att 
sätta en perifer venkateter och ta blodprov (III, IV). Här kan handledande 
sjuksköterskor planera och arrangera så att studenterna ges rikligt med till-
fällen för de utförandena så att studenternas fokus kan vidgas. Carlson m.fl. 
(2010) beskriver i en studie att handledande sjuksköterskor var medvetna 
om studenternas behov att ”sticka” och lät därför studenten utföra färdig-
heterna så frekvent som möjligt, vilket får anses som positivt utifrån studen-
ters önskan om att träna. Men om utförandet enbart ses som ett kvantitativt 
görande och sker utan reflektioner och teoretiska utgångspunkter kan för-
visso studenten uppleva att deras trygghet i utförandet ökar. Men det kan 
inte likställas med att utförandet är kvalitetssäkrat och på så sätt främjar 
patientsäkerheten. Handledaren bör uppmuntra studenten till att använda 
och referera till gällande riktlinjer, vilket överensstämmer med Cowen m.fl. 
(2016). Ett akademiskt förhållningssätt med närvarande av reflektion och 
en förståelse för nödvändigheten att använda tillgängliga evidensbaserade 
riktlinjer ska inte avskiljas från inlärningsprocessen av praktiska färdigheter 
(Borneuf och Haigh, 2010; Felton och Royal, 2015; Ross, 2012). Det på-
ståendet behöver också förankras hos nyutbildade sjuksköterskor då det i 
delstudie II framkom att nyutbildade sjuksköterskor utförde praktiska fär-
digheter som var nya för dem utan att använda evidensbaserade riktlinjer. 
Med tanke på att det inte är ovanligt att nyutbildade sjuksköterskor funge-
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rar som handledare för sjuksköterskestudenter är det viktigt att de anam-
mar ett arbetssätt som främjar patientsäkerheten och på så sätt agerar som 
goda förebilder i sjuksköterskestudenternas socialiseringsprocess. Nyutbil-
dade sjuksköterskor rapporterade också att det inte självklart förekom kun-
skapsutbyte sjuksköterskor emellan om hur praktiska färdigheter utfördes 
utifrån gällande riktlinjer. Det innebär att den nyutbildade sjuksköterskan 
inte får stöd i utvecklande av praktiska färdigheter från sina kollegor. Penn-
brant m.fl. (2013) skriver att diskussioner kollegor emellan är värdefullt för 
att utveckla kunskap.  

Studenternas förhållningssätt 
I avhandlingens delstudier (I, III, IV) framkom att studenter har olika för-
hållningssätt gällande lärande och utförande av praktiska färdigheter. I de-
ras berättelser framkom att de ansåg att de hade ett egenansvar för att lära 
praktiska färdigheter. I vilken utsträckning de axlat ansvaret varierade. Stu-
dentens personliga motivation till att lära är den största drivkraften för att 
ta ett eget ansvar att uppnå uppsatta mål (Bengtsson och Ohlsson, 2010). 
En och samma student kunde skifta i sitt förhållningssätt till att utföra prak-
tiska färdigheter relaterat till deras tidigare erfarenhet av det som skulle ut-
föras. Vid färdigheter som de hade erfarenhet av agerade de relativt själv-
ständigt och vid andra tillfällen intog de en tydlig beroende position till sin 
handledare. Det kan förstås utifrån Lave & Wengers (1991) begrepp peri-
fert och fullvärdigt deltagande som beskriver att graden av deltagande stän-
digt förhandlas beroende på individens erfarenhet av det som sker samt hur 
människor interagerar med varandra. Dock visade data att det också fanns 
studenter som inte skiftade graden av deltagande i någon större utsträck-
ning. Vissa studenter intog en position av perifert deltagande och var av-
vaktande till att förändra den vilket innebar att de höll sig i bakgrunden och 
undvek att utföra praktiska färdigheter. Här är vår tolkning att detta främst 
berodde på studentens personliga egenskaper, handledarens förhållningssätt 
och hur interaktionen dem emellan fungerade. Det fanns också studenter 
som agerade självständigt trots tydligt bristande kunskaper. Möjliga tolk-
ningar till ett sådant förhållningsätt kan vara att studenten önskade att vara 
hjälpsam, vara snabb, inte vågade ställa frågor eller inte hade insikt om att 
de saknade korrekta kunskaper. Här har handledaren ett ansvar att upp-
märksamma felaktiga utföranden både för att skydda patienten men också 
för att stödja studentens lärprocess. För att åstadkomma det måste handle-
daren kunna läsa av studenternas kunskapsnivå. Komplexiteten i personliga 
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möten och interaktioner påverkar studenternas socialisation och lärande 
gällande praktiska färdigheter (jmf, Liljedahl, 2016; Säljö, 2000).  
 
Flera studenter visade att de hade kunskap om hur man utför praktiska fär-
digheter utifrån aktuell litteratur (delstudie I, III, IV). De utgick också från 
litteraturen för att reflektera över och jämföra hur sjuksköterskor utförde 
praktiska färdigheter. De beundrade sjuksköterskor som utifrån litteraturen 
hanterade situationer där praktiska färdigheter ingick och hade patienten i 
fokus. De hade också förmågan att känna igen när utförandet genomfördes 
på annat sätt än litteraturen förespråkade och diskutera vilka konsekvenser 
det kunde få för patienten. Tidigare studier har beskrivit att sjuksköterske-
studenter har förmågan att skilja mellan bra eller dålig praxis (Lúanaigh 
2015; Monrouxe m.fl., 2014). Intressant i delstudie IV var att studenterna 
intog olika förhållningssätt när det gällde att hantera situationer där de upp-
fattade att avvikelser gjordes eller föreslogs vilket också studenterna i 
(delstudie I) tidigare beskrivit. Vissa studenter var tysta och kommenterade 
eller frågade inget även om utförandet ibland var långt ifrån vad aktuella 
riktlinjer förespråkar. De studenterna kan tolkas hamna i ett etiskt dilemma 
då de sedan uttryckte att de borde ha sagt något och skämdes över att de 
valt att avstå. Resultat är liknande med Monrouxe m.fl., (2014) och 
Lúanaigh (2015), och som beskriver att studenterna kände sig obekväma 
när de observerade att dålig praxis förekom, särskilt om de aktivt deltagit 
utan att ha sagt något. Varför vissa studenter förblev tysta trots att de visat 
att de hade kunskap, tolkades vara kopplat till den hierarkiska miljö som 
råder inom hälso- och sjukvården, vilket några studenter också utryckte. 
Studenterna hade anammat sin position som nykomling (jmf, Lave och 
Wenger, 1991), och var sårbara i rådande maktstrukturer och ansåg sig 
tvungna att överge grundläggande värderingar (jmf, Liljedahl 2016). Det 
framkom också tydligt att studenterna ville få acceptans i gruppen och 
känna tillhörighet i den sociala praktik där de befann sig. Liknande känslor 
hos studenter beskrivs i en studie av Stacey m.fl. (2015). Det kan också ses 
ligga till grund för varför vissa studenter även försökte försvara avvikande 
utförande (delstudie IV) genom att finna organisatoriska förklaringar såsom 
tidsaspekter och materialtillgång och rumsliga placeringar.   
 
Det fanns också studenter som inte förblev tysta utan frågade, berättade och 
ville diskutera att de hade andra erfarenheter av det som utfördes. En ytter-
ligare dimension av att reagera på avvikelse visades av de studenter som tog 
ställning och undvek att utföra praktiska färdigheter som avvek från aktuell 
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litteratur, även om handledande sjuksköterska föreslog det. Bickhoff m.fl. 
(2015) beskriver att det är svårt för studenter att ifrågasätta dåliga metoder 
eller att avstå från att utföra dem. Utifrån analyserna (delstudie I, III och 
IV) är tolkningen att det var både studentens personliga kunskap och själv-
förtroende samt hur samspelet mellan student och handledare fungerade
som påverkade om studenterna kommenterade eller tog beslut att inte följa
de råd de fick. Lachman (2010) beskriver att inneha ett civilkurage innebär
att en individ har förmåga att lita på sin kunskap, övervinna rädsla och
agera utifrån etiska övertygelser. Det kan jämföras med att studenterna be-
höver ha civilkurage för att främja patientsäkerheten, vilket är en skyldighet
i sjuksköterskeprofessionen trots att andra personliga värderingar kan fin-
nas i den sociala praktik de befinner sig i. Därför är studentens personliga
kunskaper och erfarenheter viktiga för att öka deras självförtroende vilket,
kan hjälpa dem att utveckla civilkurage.
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Metoddiskussion 

Förförståelse och forskarrollen 
I kvalitativa studier där forskaren ses som ett instrument måste forskaren 
ha en medvetenhet om sin påverkan under samtliga delar i forskningspro-
cessen. Interaktionen med informanterna kommer att påverka resultatet 
(Patton, 2002). 

 
Min bakgrund som sjuksköterska och adjunkt på sjuksköterskeutbild-
ningen med erfarenhet av lärande av praktiska färdigheter, innebär att jag 
är bekant med både den lärandemiljö som finns på universitetet och den 
lärandemiljö som finns inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det kan 
ses som en styrka och en tillgång för att förstå och tolka deltagarnas svar 
(delstudie I, III, IV) samt att tolka pågående processer och sammanhang 
under fältarbetet (delstudie III, IV). Å andra sidan kan förförståelsen ha in-
neburit att vissa händelser tagits för givna och på så sätt kan nyanserade 
data ha missats. Under hela avhandlingstiden har därför en strävan funnits 
att behålla ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till min förförståelse 
och fundera på vad den kan ha inneburit i studiernas samtliga delar (jmf 
Patton 2002). Under de deltagande observationerna (delstudie III, IV) kände 
några av de handledande sjuksköterskorna igen mig från sin egen utbild-
ningstid. Det fick mig att fundera över hur min närvaro påverkade det som 
framträdde i olika situationer. Dock var data riklig och varierande och min 
uppfattning är att de efter en tid glömde bort att jag ”skuggade” dem. De 
studenter som jag intervjuade stod inte i beroendeställning till mig i egen-
skap av lärare, men med tanke på våra inbördes roller har jag beaktat risken 
att studenterna kan ha strävat efter att svara så som de trodde att de borde 
svara (Patton, 2002). Under de deltagande observationerna (delstudie III, 
IV) är min uppfattning att studenterna glömde bort mig och istället fokuse-
rade på vad som hände i de aktuella vårdsituationerna. 

Trovärdighet 
Avhandling innefattar tre kvalitativa studier och en kvantitativ studie i syfte 
att undersöka och beskriva hur praktiska färdigheter lärs inför och inom 
sjuksköterskeprofessionen. De kvalitativa studierna har olika design och 
analysmetoder. Att använda flera metoder kan ses stärka trovärdigheten 
(Patton, 2002; Polit och Beck, 2012). Genom att använda etnografi (delstu-
die III och IV) har forskarna deltagit i den vardagliga kultur där sjukskö-
terskestudenter under handledning av sjuksköterskor ges möjlighet till att 
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lära praktiska färdigheter. Det kan ses ge en djupare förståelse av vad som 
faktiskt händer i potentiella lärandesituationer. Studiers kvalitet bör grans-
kas för att bedöma resultatens trovärdighet. Inom kvalitativ forskning kan 
forskaren visa på trovärdighet genom begreppen giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet (Graneheim och Lundman, 2004; Lincoln och Guba, 1985; 
Patton, 2002).  

Tillförlitlighet 
För att stärka tillförlitlighet i avhandlingens kvalitativa studier har det un-
der forskningsprocessernas samtliga faser förts kontinuerliga diskussioner i 
forskargruppen om innehåll och tolkningar (Lincoln och Guba, 1985; Pat-
ton, 2002).  

Urvalet har varit strategiskt i samtliga kvalitativa delstudier (I, III, IV) för 
öka möjligheten till att erhålla rikligt med data gällande människors olika 
erfarenheter, beteende och åsikter (Lincoln och Guba, 1985; Patton, 2002). 
Hänsyn har tagits till ålder, kön och studenternas terminstillhörighet 
(delstudie I, III, IV). I delstudie III och IV togs ett ställningstagande i vilken 
VFU-kontext studiernas syfte bäst kunde besvaras. I delstudie III och IV 
ombads samtliga 44 studenter att delta men bara 17 tackade ja. Dock fanns 
en spridning både vad avser kön, ålder och tidigare vårderfarenhet i grup-
pen. Urvalsgruppen på 16 personer i delstudie I kan tyckas vara en liten 
grupp att intervjua, men enligt Kvale och Brinkman (2009) är det inte an-
talet personer som är avgörande för resultatet utan det är hur rikliga data 
som intervjuerna ger. När analyserna av de sista intervjuerna pågick fram-
kom inget nytt och beslut togs därför att inte utöka antalet intervjuer, vilket 
hade varit möjligt. 

I analysprocesserna deltog samtliga forskare. Deltagarna i forskargruppen 
har olika bakgrund och förförståelse. Majoriteten har en bakgrund från 
hälso- och sjukvården och erfarenhet av pedagogiskt arbete. Forskargrup-
pens olika erfarenheter har bidragit till att olika perspektiv framträtt och 
vidgat de analytiska diskussionerna där olika idéer hela tiden har testats. 
När konsensus hade uppnåtts om väsentligt innehåll bildades kategorier 
och/eller teman. En strävan har varit att noggrant beskriva studiernas ana-
lysprocesser som resulterat i kategorier och teman. Dessutom har resultat-
redovisningen styrkts med hjälp av citat från informanterna och exempel 
från fältarbetet (delstudie III, IV). Det ger läsaren en möjlighet att bedöma 
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trovärdigheten i de tolkningar som gjorts (Graneheim och Lundman, 2004; 
Hammersley och Atkinson, 2007; Patton, 2002). 
 
Giltighet 
Intervjuerna i delstudie I och IV gjordes i direkt anslutning till eller strax 
efter studenternas VFU-period för att tiden mellan VFU-perioden och inter-
vjun inte skulle skilja sig allt för mycket och på så sätt påverka informan-
ternas minnesbild och svar (Patton, 2002; Kvale och Brinkman, 2009). In-
tervjuerna i delstudie I och IV gjordes utifrån frågeguider vilket innebär att 
intervjuaren tog upp samma områden med samtliga informanter även om 
ordningsföljden kunde variera beroende på hur samtalet utvecklades (Gra-
neheim och Lundman, 2004). Samtliga intervjuer i delstudie I utfördes av 
en och samma person och ett likadant förfarande skedde i delstudie IV. Det 
innebär att eventuella förtydliganden och förklaringar blev likartade (Pat-
ton, 2002). 
 
Under fältarbetets observationsstudier intog forskarna rollen som en delta-
gande observatör vilket innebär att forskaren inte deltar aktivt i de hand-
lingar som sker. Risken är annars att observatören genom handlingar kan 
påverka det som sker (Hammersley och Atkinson, 2007). Vid ett fåtal situ-
ationer tangerade observatörsrollen sjuksköterskans arbetsuppgifter då pa-
tienter bad om hjälp. Det förekom också några tillfällen då studenterna 
ställde frågor till forskare (ME) om hur utförande skulle göras eller att de 
ville diskutera sådant de sett. ME försökte undvika att svara och hänvisade 
studenten till handledaren eller ställde en motfråga. Studenten själv förstod 
då oftast vilken roll forskare (ME) hade i aktuell situation. Vid något tillfälle 
när studenten ställde frågor i en direkt patientsituation och handledaren inte 
var närvarande kändes det ur ett patientperspektiv oetiskt att inte svara stu-
denten. Sådana tillfällen har tydliggjorts i fältanteckningarna. Fältanteck-
ningarna skrevs ned i direkt samband med observationerna och samtliga 
forskare läste igenom dem och analyserna av dem skedde i hela gruppen 
(Hammersley och Atkinson, 2007). Tidsaspekten för fältarbetet sträckte sig 
över två terminer och observationerna skedde under veckans alla dagar och 
dygnets alla arbetspass. När det fanns konsensus i forskargruppen om att 
ett mönster framkommit i vad som skedde i vardagliga potentiella lärsitu-
ationer gällande praktiska färdigheter avslutades observationerna. Hur lång 
tid forskaren behöver befinna sig i den kultur som undersöks kan variera 
(Jeffery och Troman, 2004). Fältarbetet innehöll informella samtal där fors-
kare och informanter talades vid om olika fenomen som skedde. Styrkan i 
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informella samtal som informanten startar kan anses vara mer informativa 
då det är informanten själv som tar upp vad han eller hon önskar att tala 
om och inte försöker att svara på vad en intervjuare ställer för frågor (Pat-
ton, 2002). 

Överförbarhet 
Överförbarhet av resultaten i kvalitativ forskning innebär i vilken utsträck-
ning resultaten från en studie är applicerbara även till andra grupper och 
sammanhang med liknande förutsättningar. Huruvida det kan ske bedöms 
alltid av läsaren vilket kräver en noggrann beskrivning av en studies olika 
delar (Lincoln och Guba, 1985; Graneheim och Lundman, 2004; Polit och 
Beck, 2012). I denna avhandling har en strävan varit att tydligt beskriva 
samtliga delar såsom urval, deltagare, datainsamling, analys och kontexten 
för studien för att underlätta läsarens bedömning om överföring av resulta-
ten är möjlig. Lagar och förordningar styr ramverket för sjuksköterskeut-
bildningen i Sverige vilket gör att många likheter finns mellan olika utbild-
ningsorter. Det innebär att beskrivningen av urvalsgrupper och i vilka kon-
texter studierna är utförda kan innebära att resultaten är överförbara till 
andra sjuksköterskeutbildningar. Praktiska färdigheter lärs och utförs även 
av andra professioner inom hälso- och sjukvården vilket kan möjliggöra att 
resultaten även kan användas av dem.  

Studie II 
I kvantitativa studier används begreppen validitet och reliabilitet för att vär-
dera studiers trovärdighet. Validiteten i delstudie II kan sägas ha en svaghet 
då det inte fanns tidigare validerat frågeformulär att tillgå. Istället skapades 
ett studiespecifikt frågeformulär (Polit och Beck, 2010). För att uppnå in-
tern validitet arbetades frågorna fram inom forskargruppen där både äm-
neskunskaper och klinisk expertis fanns. Enkäten testades sedan av forskare 
utanför gruppen och verksamma sjuksköterskor med relevant kompetens. 
De utvärderade tydligheten i frågorna och svarsalternativen samt gavs möj-
lighet att ge förslag på ytterligare frågor. I återkopplingen från dem önska-
des ett tillägg där de svarande öppet kunde exemplifiera ytterligare tekniska 
färdigheter eller medicinsk teknisk apparatur än de som var listade i enkä-
ten. I övrigt ansågs frågorna begripliga och svarsalternativen tydliga. När 
analysarbetet var färdigt och det framkom att 43 % av sjuksköterskorna 
varit inblandade i incidenter gällande hantering av tekniska färdigheter upp-
levdes att det var en svaghet att enkäten inte hade någon följdfråga om vad 
incidenten bestod av. 
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Deltagarna i studien utgjordes av samtliga nyutbildade sjuksköterskor som 
hade examinerats vid tre olika universitet/högskolor i Sverige. De valdes ut 
på grund av att utbildningsorterna ingick i ett större projekt som undersökte 
lärande i ett vidare perspektiv och ytterligare frågor skulle skickas till dem. 
Gruppen kan anses utgöra ett representativt stickprov då utbildningarna 
utifrån högskolans lagar och förordningar både hade likheter och skillnader 
samt att sjuksköterskorna vid mättillfället arbetade på olika vårdenheter vid 
olika sjukhus, geografiskt spridda över Sverige. Svarsfrekvens var 57 % vil-
ket kan anses acceptabelt för möjligheten att generalisera studiens resultat 
(Patton, 2002). Det fanns inget internt bortfall då alla frågor besvarades av 
urvalsgruppen. I delstudie II fanns frågor om incidentrapportering som blev 
ett intressant fynd som bör studeras vidare, men det är inte gjort i förelig-
gande avhandling. 
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Konklusion 
Både sjuksköterskestudenter och nyutbildade sjuksköterskor har ett stort 
behov av att lära och utveckla praktiska färdigheter för att främja patient-
säkerheten samt att känna trygghet i samband med utförandet. Det innebär 
att både utbildningsanordnare och arbetsgivare behöver planera för att till-
godose det behovet. Ansvaret för att sjuksköterskestudenter ges möjligheter 
till att lära och utveckla praktiska färdigheter får anses vara delat mellan 
lärosätet och hälso- och sjukvården eftersom studenterna vistas på VFU un-
der en betydande del av sin utbildningstid och socialiseringen till yrket sker 
där. 

Lärande på universitetets KTC främjar integrering av teoretiska och prak-
tiska kunskaper samt främjar utvecklandet av ett reflekterande förhållnings-
sätt. Studenter känner sig på så sätt förberedda inför VFU. Reflektion uti-
från teoretiska antaganden och riktlinjer i samband med utförandet av prak-
tiska färdigheter saknades ofta i hälso- och sjukvårdsverksamheten. Risken 
finns att lärsituationer reduceras till ett mekaniskt och imiterande lärande 
och ett akademiskt förhållningssätt uteblir i lärandet av praktiska färdig-
heter. 

Studenter uppfattar att det finns en spänning mellan lärande på KTC och 
lärande inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. De använder olika för-
hållningssätt för att hantera de spänningar som uppstår när praktiska fär-
digheter utförs annorlunda jämfört med hur de lärt vid universitetets KTC. 

Sjuksköterskestudenter har inte automatiskt förmågan att överföra kun-
skaper gällande praktiska färdigheter från KTC till en verklig patientsituat-
ion. Deras möjlighet formas både av individuella egenskaper och handleda-
rens förhållningssätt samt genom interaktioner dem emellan. Interaktioner 
utgör en central dimension av lärande vilket tydliggör komplexiteten gäl-
lande lärande av praktiska färdigheter. Handledande sjuksköterska behöver 
inneha pedagogisk kompetens och förståelse för hur deras agerande samt 
hur hieratiska förhållanden kan forma studenters beteende i VFU. 

Utmaningen för både universitetets KTC och hälso- och sjukvårdens verk-
samheter är inte att lära studenterna eller nyutbildade sjuksköterskor ett 
enda specifikt sätt att utföra praktiska färdigheter utan snarare att stödja 
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det personliga ansvaret att söka aktuell kunskap och därmed utföra prak-
tiska färdigheter utifrån gällande riktlinjer, forskning och evidens. På så sätt 
kan kunskap hållas aktuell vilket bör främja patientsäkerheten och leda till 
positiva resultat för patienterna. 
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Implikationer 
Samarbetet mellan lärosätets KTC och hälso- och sjukvårdens verksamheter 
behöver fördjupas för att öka förståelsen för och samsynen av studenters 
lärprocess gällande praktiska färdigheter samt att stämma av att de prak-
tiska färdigheter som finns i stundernas kursplaner är relevanta för hälso- 
och sjukvårdens verksamheter. Det kan ske genom återkommande möten 
och kunskapsutbyte mellan representanter från båda verksamheterna. 
Forskning om hur lärprocesser gällande praktiska färdigheter kan optime-
ras bör fortgå.  

Lärosätet behöver stödja handledarna i pedagogiska frågor. Där vikten av 
reflektion i handledningssituationer gällande praktiska färdigheter klargörs 
och exemplifieras för att undvika att lärandet fokuserar på ett imiterande 
förhållningssätt. På samma sätt som i de teoretiska studierna bör högskole-
mässigheten poängteras i lärandet av praktiska färdigheter. 

Lärosätet behöver tydliggöra för studenten att de har ett personligt ansvar 
att lära och utveckla sina praktiska färdigheter på ett säkert sätt för att 
främja patientsäkerheten. Hur examinationer av praktiska färdigheter ut-
formas kan vara ett sätt att tydliggöra studentens ansvar. Den spänning som 
studenterna upplevde mellan vad de lärt på KTC och i vårdverksamheten 
kan pedagogiskt användas som utgångspunkter i seminarier där studenter 
tillsammans får reflektera över det som de uppfattar som olikheter. 

För att öka säkerheten i samband med utförandet av praktiska färdigheter, 
är det en utmaning att skapa en kultur där sjuksköterskestudenter och nya 
sjuksköterskor förstår vikten av att använda tillgängliga evidensbaserade 
riktlinjer samt att anta ett reflekterande förhållningssätt i utförandet av 
praktiska färdigheter. 
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Summary in English  
A comprehensive part of the nursing profession is the performance of prac-
tical skills. Nurses need to be equipped with requisite skills in order that 
adequate care and patient-safety can be maintained. Furthermore, being 
able to command necessary skills is a prerequisite for a sense of security and 
comfort in the nursing profession. International studies report that new reg-
istered nurses (RNs) are less than prepared for clinical practice situations 
and that nursing students and new RNs express doubts about not only their 
own abilities but also fear that patients under their care are at risk of being 
harmed. While the performance of practical skills in the nursing profession 
entail complex actions, they are not infrequently described in terms of being 
simple, mechanical motor skills. A safe performance of practical skills re-
quires both theoretical knowledge and an ability to take a critical approach 
in order to adapt the performance to a unique patient and a specific situa-
tion, based on current scientific evidence. This can be viewed as a challenge, 
especially in light of rapid technological and knowledge developments, 
which require RNs to be up to date with regular advancements in the field 
of nursing sciences. A life-long learning approach is a necessity in order to 
meet such challenges. The process of learning practical skills is initiated dur-
ing undergraduate studies within nursing education. Students commonly 
start learning practical skills through simulation in clinical skill laboratories 
(CSL). Subsequently, students receive opportunities to learn practical skills 
both at a CSL and during their clinical practice in different clinical settings. 
RNs precept them in the latter settings. Hence, students learn practical skills 
in different contexts. Practicing practical skills in a CSL has an advantage 
in that it can provide the new RNs opportunities to learn and re-learn skills 
in an environment where patient safety is not jeopardized. 
 
Current research literature includes studies that describe the practical skills 
a RNs should be able to perform. The literature more uncommonly de-
scribes how such learning processes take place. This thesis aims to fill this 
gap. In other words, the intention of the studies presented in this thesis is to 
contribute to knowledge about the nature of learning situations related to 
practical skills and how these can promote students’ learning and profes-
sional development. Furthermore, the intention is to identify new RNs pos-
sibilities of continuing or life-long learning of practical skills.  
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The overall aim of the thesis is to explore and describe how learning and 
development of practical skills takes place during nursing studies and in situ 
within the nursing profession. The thesis includes four studies (I-IV). The 
specific aims of these studies were: 
-To describe nursing students’ experiences of learning in a CSL in prepara-
tion for their placement in clinical practice (I).
-To describe and compare the extent to which new RNs perform various
technical skills and handle medical devices in different settings, and to in-
vestigate their possibility for continued learning in this respect. A further
aim was to describe the new RNs’ perceptions of incident reporting related
to technical skills and medical devices (II).
-To map the nature of embodied social practices through which nursing
students are socialised into practical skills during their clinical practice (III).
-To explore how nursing students describe, and use, their prior experiences
related to practical skills during their clinical practice (IV).

Methods 
Study I was a qualitative, descriptive study with an inductive approach. Six-
teen students in semester four at a university in Sweden participated in the 
study. A strategic sampling was undertaken where a diversity was sought 
with regards to age, gender and clinical practice experiences. Data were gen-
erated by conducting individual semi-structured interviews that were ana-
lyzed using qualitative content analysis. Study II was based upon a quanti-
tative, descriptive, comparative cross-sectional design. The participants 
(n=113) had recently graduated from a nursing programme from three uni-
versities in Sweden and had been working, for up to one year after gradua-
tion, as RNs. Data were collected with a study-specific questionnaire, and 
were analyzed using descriptive and comparative statistics. Studies III and 
IV were based upon an ethnographic design that included exploratory de-
scriptive dimensions. The fieldwork covered one academic year and in-
cluded shadowing students and perceptors in clinical settings for 82 hours. 
Data were generated through participant observations and informal conver-
sations. Furthermore, individual semi-structured interviews were conducted 
with seven students (IV). Data were analyzed using ethnographic analytical 
methods. 
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Results 
All the studies (I-IV) revealed that both students and new RNs expressed 
the great need to train and develop practical skills. They related their needs 
for training to patient safety aspects but also to a desire related to feeling 
confident in the performance of practical skills (study, I, III, IV). Less than 
half of the new RNs had access to laboratory training environments (study 
II). 
 
Nursing students expressed that learning at a CSL had prepared them for a 
performance of practical skills before their clinical practice (study I, III, IV). 
Results also revealed that students had different levels of knowledge where 
some students actually displayed a lack of knowledge about aspects of prac-
tical skills (study IV). On a question regarding whether nursing education 
had prepared new RNs for the performance of practical skills, about half of 
the group responded 7-10 on a scale from 0-10. Responses were spread be-
tween 2-10 (study II). On a scale from 0-10, new RNs rated their ability to 
perform practical skills and manage medical devices as being very good (md 
8, study II). However, 43% of them report as being involved in incidents 
regarding practical skills. The incidences were not always reported (study 
II). 
 
Having repeated opportunities to perform practical skills in real patient sit-
uations was emphasized by the students as a key to further knowledge de-
velopment regarding practical skills. During clinical practice, they desired 
acceptance from the preceptor to try their hands at performing practical 
skills based on how they had learned these at a CSL. The students reported 
negative feelings if the preceptor took over the situation but desired that the 
preceptor was a backup support in the background (study, I, III, IV). 
 
Preceptors and students had different attitudes in potential learning situa-
tions regarding practical skills. Their attitudes and how they interacted with 
one another affected how the student approached the performance of prac-
tical skills in the clinical settings. The preceptor's ability to interpret the 
individual student's level of knowledge and the preceptor's attitude was im-
portant for the student's learning process (study, I, III, IV). 
 
There was a tension between learning at a CSL and learning in clinical prac-
tice settings. The students described that the planning and performance of 
practical skills in clinical practice could be different from how they learned 
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at a CSL (study I, IV). The students described that it was negative, and were 
doubtful about what was currently correct in relation to the guidelines 
(study I, III, IV). In some cases, students described that they understood that 
practical skills performance could be done in different ways without jeop-
ardizing patient safety. However, the data also showed deviations from ev-
idence based guidelines that could jeopardize patient safety. Students be-
haved differently when they were in situations where discrepancies occurred 
(study I, III, IV). Those who expressed that they understood the differences 
and did not ask questions about the alternative ways in the performance or 
participation of practical skills described that it felt incorrect and difficult 
from a patient safety perspective (study I, III, IV). 

Reflections on and in the performance of practical skills based on evidence 
guidelines were emphasized by the students as important for learning and 
for patient safety. They described that learning at a CSL had trained them 
in a reflective attitude and set requirements for justifications based on evi-
dence guidelines. However, this was uncommon in clinical practice (study 
I, III, IV). Even new RNs reported that reflections between nurses related to 
performance of practical skills were not routine practice (study II). A third 
of the new RNs emanated not from current evidence based guidelines in 
connection with performance of practical skills that were unfamiliar to them 
(study II).  

In conclusion, the cooperation between the university CSL and clinical set-
tings must be intensified in order to increase the understanding and consen-
sus of the learning processes involved in practical skills. There exists a need 
for regular evaluation where the student’s curriculum is in sync with the 
most common practical skills within clinical settings. Universities need to 
support preceptors in teaching and learning issues. For instance, the im-
portance of reflection in preception situations regarding practical skills need 
to be clarified and exemplified in order to avoid learning that builds upon 
imitative approaches where joint reflection is not emphasized. Similar to a 
reflective stance that is central in theoretical studies, the academic content 
needs to be center-staged in the learning of practical skills. Challenges exist 
for the creation of a culture wherein both nursing students and RNs under-
stand the importance of personal responsibilities for being up to date vis-à-
vis evidence based guidelines related to the performance of practical skills.  
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Tack 
Min tid som doktorand är nu snart slut. Det har varit en innehållsrik och 
utmanande tid som inneburit både medgång och motgång, precis som livet 
i sin helhet innebär. 
 
Jag vill framföra ett varmt och innerligt tack till alla som på olika sätt har 
stöttat och uppmuntrat mig och på så sätt gjort att denna avhandling har 
blivit möjlig. 

 
Ett särskilt tack vill jag framföra till: 
 
De sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor som delat med sig av sina er-
farenheter och på så sätt bidraget till avhandlingen. 

 
Ett varmt tack till all personal som välvilligt lät mig få följa er och på så sätt 
ta del av er vardag där ni handledde sjuksköterskestudenter. Ett speciellt 
tack till Tobias Claesson som bidrog till en välordnad logistik. 

 
Karin Blomberg, min huvudhandledare, för att du under hela min dokto-
randtid funnits där för mig. Du bidrog till min möjlighet att bli antagen som 
doktorand. Du har stöttat och uppmuntrat mig samt delat med dig av din 
kunskap och erfarenhet på ett varmt och pedagogiskt sätt. Det har känts 
tryggt att diskutera både personliga styrkor och svagheter med dig. 

 
Renèe Allvin, min bihandledare, för intressanta diskussioner om ämnesin-
nehållet där vi har gemensamma beröringspunkter från olika verksamheter. 
Du har alltid snabbt svarat på mina frågor. 

 
Sangeeta Bagga-Gupta, min bihandledare. Sangeeta du kom in något senare 
under min doktorandtid och öppnade då mina ögon för teoretiska perspek-
tiv och tolkningar som inte var min vardag. Det har berikat och vidgat min 
förståelse. 

 
Inger Knutsson Holmström, min tidigare huvudhandledare, för att du 
trodde på mig och gjorde det möjligt för mig att bli antagen som doktorand. 
Du har generöst delat med dig av din kunskap och uppmuntrat mig. 
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Mina kollegor, tidigare kollegor samt ledningen vid Institutionen för Häl-
sovetenskaper vid Örebro universitet som på olika sätt uppmuntrat, stöttat 
och trott på mig.  

Ett särskilt tack till: 

Margareta Gustafsson för ett mycket lärorikt och trevligt samarbete där du 
givit mig många kloka råd.  

Ulla Ohlsson för många intressanta pedagogiska diskussioner och din gene-
rositet att dela med dig av litteraturtips och litteratur. 

Inger James för kreativa idéer. 

Siv Rosèn för att du otaliga gånger tagit dig tid att lyssna på mig i stort och 
smått samt uppmuntrat mig. 

Mats Ringnander för att du ständigt intresserat dig för mitt arbete och din 
hjälpsamhet i tekniska frågor. 

Kristina Olsson för att du utförde intervjuerna i den första delstudien. 

Sist men inte minst ett stort tack till mina nära och kära.  

Mina vuxna söner, Magnus och Patrik. Ni är en ständig källa till glädje i 
mitt liv och jag är tacksam för att ni finns. Ni och era familjer har under 
hela min doktorandtid stöttat mig och förstått mig trots att jag verkat från-
varande. Tankarna på er har givit mig styrka i de stunder när jag tvivlat på 
mig själv.  

Céline, mitt barnbarn, stunderna med dig är balsam för själen. 

Mamma, tack för att du finns och nu kommer vi att få mer tid tillsammans. 

Min syster, tack för att du läst och gett synpunkter på vissa delar jag skrivit, 
trots att du inte alls har erfarenhet av området. Även tack till din familj. 
Mina vänner, ingen nämnd och ingen glömd, för att ni intresserat lyssnat 
på mig och stöttat mig på olika sätt. 



MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter              
 

65 
  

Referenser 
 
Arieli, D. (2013). Emotional Work and diversity in clinical placement of 
nursing students. Journal of Nursing Scholarship, 4(2), 192-201. 
 
Arries, E. (2014). Patient safety and quality in healthcare: Nursing ethics 
for ethics quality. Nursing Ethics, 21(1), 3-5. 
 
Baillie, L., Curzio, J. (2009). Students’ and facilitators’ perceptions of sim-
ulation in practice learning. Nurse Education in Practice, 9(5), 297-306. 
 
Bengtsson, M., & Ohlsson, B. (2010). The nursing and medical students’ 
motivation to attain knowledge. Nurse Education Today, 30(2), 150-156. 
 
Bengtsson, M., & Carlson, E. (2015). Knowledge and skills needed to im-
prove as preceptor: development of continues professional development 
course – a qualitative study part I. BMC Nursing, 14:51. doi. 10.1186/s129 
12-015-0103-9. 
 
Benner, P., Hughes, R. G., & Stuthen, M. (2008). Clinical reasoning, deci-
sion making and action: thinking critically and clinically. In. Hughes, R.G. 
(Ed), Patient Safety and Quality. An Evidence - Based Handbook for Nurses 
(AHRQ Publication No. 08-0043). Agency for Healthcare Research and 
Quality, Rockville, MD. 
 
Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2010). Educating nurses: 
A call for radical transformation. Jossey-bass, San Francisco. 

 
Berragan, L. (2011). Simulation: An effective pedagogical approach for 
nursing? Nurse Education Today, 31(7), 660-663. 
 
Berragan, L. (2013). Conceptualising learning through simulation: An ex-
pansive approach for professional and personal learning. Nurse Education 
in Practice, 13(4), 250-255.  
 
 



66 MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter 

Berner, B. (2010). Crossing boundaries and maintaining differences be-
tween school and industry: form of boundary- work in Swedish vocational 
education. Journal of Education and Work, 23(1), 27-42. 

Bickhoff, L., Sinclaire, P. M., & Levett-Jones, T. (2015). Moral courage in 
undergraduate nursing students: a literature review. Collegian, 24(1), 71-
83. http//dx.doi.org/10.1016/j.colegn.205.08.002.

Bisholt, B. (2012). The learning process of recently graduated nurses in pro-
fessional situations- experiences of an introduction program. Nurse Educa-
tion Today, 32(3), 89- 293. 

Bjørk, IT., & Kirkevold, M. (2000). From simplicity to complexity: devel-
oping a model of practical skill performance in nursing. Journal of Clinical 
Nursing, 9(4), 620–631. 

Bland, A. J., Topping, A., & Wood, B. (2012). A concept analysis of simu-
lation as a learning strategy in the education of undergraduate nursing stu-
dents. Nurse Education Today, 31(7), 664-670. 

Blum, A., & Parclls, D. (2012). Relationships between High-Fidelity Simu-
lation and Patient safety in Prelicensure Nursing Education: A Comprehen-
sive Review. The Journal of Nursing Education, 51(8), 429-435. 

Borneuf, A. M., & Haigh, C. (2010). The who and where of clinical skills 
teaching: a review from the UK perspective. Nurse Education Today, 30 
(2), 197–201. 

Brante, T. (2000). Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definit-
ioner. I. Maria (red), Vetenskap för profession. (15-34). Högskolan, Borås. 

Brown, R. A., & Crookes, P. A. (2016). What are necessary skills for a 
newly graduating RN? Results of an Australian survey. BMC Nursing, 
15(1), 23. doi: 10. 1186/s12912-016-0144-8. 

Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2010). Simulation-based learning in nurse ed-
ucation: systematic review. Journal of Advanced Nursing, 66(1), 3-15. 



MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter              
 

67 
  

Carlson, E., Pilhammar, E., & Wann- Hansson, C. (2010). ”This is nurs-
ing”: Nursing roles as mediated by precepting nurses during clinical prac-
tice. Nurse Education Today, 30(8), 763-767. 
 
Carlson, E. (2012). Precepting and symbolic interactionism- a theoretical 
look at preceptorship during clinical practice. Journal of Advanced Nursing, 
69(2), 457-464. 
 
Cowen, K. J., Hubbard, L. J., & Hancock, D. C. (2016). Concerns of nurs-
ing students beginning clinical courses: a descriptive study. Nurse Education 
Today, 43, 64-68. 
 
Danebjorg, D. B., & Birkelund, R. (2011). The practical skills of newly 
qualified nurses. Nurse Education Today, 31(7), 168-172. 
 
DiCenso, A. (2005). Evidence- based nursing: a guide to clinical practice. 
St. Louise: Mosby. 
 
Engeström, Y. (1991). Non scolae sed vitae discimus: Toward overcoming 
the encapsulation of school learning. Learning and Instruction, 1(4), 243-
259. 
 
Esmaeili, M., Cheraghi, A. P., Sasali, M., & Ghiyasvandian, S. (2013). 
Nursing student`s expectations regarding effective clinical education: A 
qualitative study. International Journal of Nursing Practice, 20(5), 460-
467. doi: 10.111/ijn.12159. 
 
Felton, A., & Royal, J. (2015). Skills for nursing practice: Development of 
clinical skills in pre- registration nurse education. Nurse Education in Prac-
tice, 15(1), 38-43. 
 
Freeth, D., & Fry, H. (2005). Nursing students and tutors perception of 
learning in clinical skills centre. Nurse Education Today, 25(4), 272-282. 
 
Gagliardi, A. R., Brouwers, M. C., Palda, V. A., Lemieux- Charles, L., & 
Grimshaw, J. M. (2011). How can we improve guideline use? A conceptual 
framework of implement ability. Implementation Science, 6(26). 
 



68 MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in 
nursing research: concept, procedures and measures to achieve trustworthi-
ness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. 

Gustavsson, B. (1996). Kunskapens filosofi. Smedjebacken: Walhström & 
Widstrand.  

Gustavsson, B. (2008). What do we mean by lifelong learning and 
knowledge? International Journal of Lifelong education, 21(1), 13-23. 

Haigh, C. (2009). Editorial: Embracing the theory/practice gap. Journal of 
Clinical Nursing, 18(1), 1-2.  

Hammersley, M., & Atkinson, P.  (2007). Ethnography Principles in Prac-
tice, third ed. London: Routledge. 

Harder, N. (2010). Use simulation in teaching and learning in health sci-
ence: a systematic review. The Journal of Nursing Education, 49(1), 23-28. 

Hegg Reime, M., Johnsgaard, T., Kvam, F. I., Aarflot, M., Brevik, M., 
Engeberg, J. M., & Bratteo, G. (2016). Simulated settings; powerful arenas 
for learning patient safety practice and facilitating transference to clinical 
practice. A mixed method study. Nurse Education in Practice, 21, 75-82. 
doi: 10.1016/j.nepr.2016.10.003. Epub 2016 Oct 13. 

Hope, A., Garside, J., & Prescott, S. (2011). Rethinking theory and practice: 
Pre-registration student nurses experiences of simulation teaching and 
learning in the acquisition of clinical skills in preparation for practice. Nurse 
Education Today, 31(7), 11-7515. doi: 10.1016/j.nedt.2010.12.011 

Houghton, C. E., Casey, D., Shaw, D., & Murphy, K. (2012). Staff and 
students perceptions and experiences of teaching and assessment in Clinical 
Skills Laboratories: Interview findings from a multiple case study. Nurse 
Education Today, 32(6) 29-34. 

Houghton, C. E., Casey, D., Shaw, D., & Murphy, K. (2012). Students’ 
experiences of implementing clinical skills in the real world of practice. 
Journal of Clinical Nursing 22, 13-14. doi.org/D 01:10.1111/jocn.12014. 



MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter              
 

69 
  

Högskoleförordningen. 1993:100, reviderad 2006:1326. Stockholm: Riks-
dagen. 

 
Högskoleförordningen. 2006:1053. Stockholm: Riksdagen. 
 
Högskoleförordningen. 2008:229. Stockholm: Riksdagen. 

 
Högskolelagen. 1992:1434. Stockholm: Riksdagen 
 
Högskoleverket. 2000:16R. Högskolornas tillämpning EG- direktiv i sjuk-
sköterskeutbildningen och barnmorskeutbildningen. Högskoleverkets rap-
portserie. Stockholm: Högskoleverket. 
 
Högskoleverket. 2006:3R. Högre utbildning och forskning 1945-2005 
En översikt. Stockholm: Davidsson Tryckeri. 
 
Högskoleverkets rapportserie 2007: 23 R. Stockholm: Högskoleverket.  
 
Högskoleverket. 2009:24R.  Att fånga bildning. Högskoleverkets rapport-
serie. Stockholm: Högskoleverket. 
 
Jacobsson, A. (2012). Sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling: 
Lärande som begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk 
Forskning i Sverige, 17(3-4), 152-170 
 
James, I., Andershed, B., Gustavsson, B., & Ternestedt, B-M. (2010). 
Knowledge Construction in Nursing Practice: Understanding and Integrat-
ing Different Forms of Knowledge. Qualitative Health Research, 20(11), 
1500-1518. doi: 10.1177/1049732310374042. Epub 2010 Jun 18.  
 
Jeffrey, B., & Troman, G. (2004). Time for ethnography. British Educa-
tional Research Journal, 30(4), 535–548. 
 
Jeffries, P. R. (2005). A framework for designing, implementing, and eval-
uating: simulations used as teaching strategies in nursing. Nursing Educa-
tion Perspectives, 26(2), 96-103. 

 



70 MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter 

Keller, J. P.  (2010). Instructions included? Make safety training part of 
medical device procurement process. Materials Management in Health 
Care, 19(4), 26-9. 

Killén, K., & Larson, P. (2008). Professionell utveckling och handledning: 
ett Yrkesövergripande perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall. 

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to Its Method-
ology. London: Sage Publications. 

Kvale, S. & Brinkman. S. (2009). Interviews. Learning the Craft of Quali-
tative Research Interviewing. 2 ed. Los Angeles, CA: Sage  

Lachman, V. D. (2010). Strategies necessary for moral courage. Online 
Journal Issues Nurse, 15(3). doi:10.3912/OJIN.  
http://dx.doi.org/10.3912/OJIN. Vol 15 No03Man03 

Lapkin, S., Levett-Jones, T., & Gilligan, C. (2013). A systematic review of 
the effectiveness of interprofessional education in health professional pro-
grams. Nurse Education Today, 33(2), 90-102.  

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral par-
ticipation. Cambridge: Cambridge University Press. 

Liljedahl, M. (2016). On learning in the Clinical environment. The depart-
ment of learning, informatics, management and ethics. Karolinska Institu-
tet, Stockholm, Sweden.  

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, 
Sage Calif. 

Lúanaigh, P. O´. (2015). What is influence of registered nurses on nursing 
students ‘learning in the clinical environment? Nurse Education in Practice, 
15(6), 450-456. 

http://dx.doi.org/10.3912/OJIN.%20Vol%2015%20No03Man03


MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter              
 

71 
  

Löfmark, A., Thorkildsen, K., Råholm, M. B., & Natvig, G. K. (2012). 
Nursing students’ satisfaction with supervision from preceptors and teach-
ers during clinical practice. Nurse Education Today, 12(3), 164-169. 
 
Maranon, A. A., & Pera, M. P. I. (2015). Theory and practice in a construc-
tion of professional identity in nursing students: A qualitative study. Nurse 
Education Today, 35(7), 859-863. 
 
Marton, F. (2006). Sameness and difference in transfer. Journal of the 
Learning Science, 15(4), 499-533. 
 
Mc Caughey, C. S., & Traynor, M. K. (2010). The role of simulation in 
nurse education. Nurse Education Today, 30(8), 827-832. doi: 10 1016/j.n 
edt 2010,03005.  
 
McClure, E., & Black, L. (2013). The Role of the Clinical Preceptor: An 
Integrative Literature Review. Journal of Nursing Education, 52(6), 335-
341. 
 
Monrouxe, L. V., Rees, C. E., Endacott, R., & Ternan, E. (2014). Even now 
it makes me angry: health care students’ professionalism dilemma narra-
tives. Medical Education, 48(5), 502-517. doi:10.1111/medu12377. 

 
Nielsen, C., Sommer, I., Larsen, K., & Bjørk, IT. (2013). Model of practical 
skill performance as an instrument for supervision and formative assess-
ment. Nurse Education in Practice, 13 (3), 176-180. doi.org/10. 1016/j.nepr 
.2012.08.014. 
 
Nolin, J. (2008). Science for the professions. Report no. 4. Borås: 
Borås högskola. 
 
Norman, J. (2012). Systematic Review of the Literature on Simulation in 
Nursing Education. The ABNF Journal, 23(2), 24 – 28. 
 
O`Mara, L., Mc Donald, L., Gillespi, M., Brown, H., & Miles, L. (2014). 
Challenging clinical learning environments: experiences of undergraduate 
nursing students. Nurse Education in Practice, 14(2), 208-213.  
 



72 MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter 

Parker, F. M., Lazenby, R. B., & Brown, J. L. (2012). Mission possible CD 
ROM: Instructional tool for preceptors. Nurse Education Today, 32(5), 
561-564. doi: 1016/j nedt2011.08.09.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods. Qual-
itative research & evaluation methods. London: Sage 

Pennbrant, S., Skyvell Nilsson M., Öhlèn J., & Rudman A. (2013). Master-
ing the professional role as a newly graduated registered nurse. Nurse Edu-
cation Today, 33(7), 739-745. doi:1016/j nedt.2011.08.09. 

Polit, D., & Beck, C. (2010). Nursing research: generating and assessing 
evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolter Kluwer Health/Lip-
pincott Williams & Wilkins. 

Raph, M. (2005). Using clinical skills laboratories to promote theory - prac-
tice integration during first practice: an Irish perspective. Journal of Clinical 
Nursing, 15(2), 155-161. 

Ravik, M., Havnes, A., & Bjørk I. T. (2015). Exploring nursing students’ 
transfer of peripheral venous cannulation from skills centre to the clinical 
setting. Journal of Nursing Education and Practice, 5(3), 59-70. 

Ross, J. G., (2012). Simulation and psychomotor skill acquisition: a review 
of the literature. Clinical Simulation in Nursing, 8(9), 429–435.  

Rudman, A., Gustavsson, P., Ehrenberg, A., Boström, A-M., & Wallin,L. 
(2012). Registered nurses’ evidence-based practice: a longitudinal study of 
the first five years after graduation. International Journal of Nursing Stud-
ies, 49(12), 1494-1504. 

Rush, K., Mc Cracken, B., & Tallley, C. (2009). Nursing students ‘self-per-
ception as insiders in the practice culture. Nurse Education in Practice, 9 
(5), 314-321. 

Ryle, G. (1990). The concept of mind. Harmondsworth. Penguin Books. 



MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter              
 

73 
  

Salminen, L., Stolt, M., Saarikoski, M., Suikkala, A., Vaartio, H., & Leino- 
Kilpi, H. (2010). Future Challenges for nurse education - a European per-
spective. Nurse Education Today, 30(3), 233-238. 
 
Sandelowski, M. (2010). Venous envy: The post-world War II debate over 
IV nursing. The journal of the Association for Vascular Access, 15(2), 75-
81. 
 
Schön, D. (1991). The reflective practitioner: How professionals think in 
action. Farnham: Ashgate Publishing. 
 
Sedgwick, M., & Harris, S. (2012). A Critique of the Undergraduate Nurs-
ing Preceptorship Model. Nursing Research and Practice. doi: 10.1155/ 
2012/24  8356.  
 
Sercekus, P., & Baskale, H. (2016). Nursing students’ perceptions about 
clinical learning environment in Turkey. Nurse Education in Practice, 17, 
134-138. http:/dx.doi.org710.1016/j.nepr.2015.12.008 
 
Shearer, N. B., Nicoll L. H., & Reed P. G. (2004). Perspectives on Nursing 
Theory (4th edn.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
 
Stacey G., Pollock, K., & Crawford, P. (2015). A case study exploring the 
experience of graduate entry nursing students when learning in practice. 
Journal of Advance Nursing, 50(9), 2084-2095. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2010). Uppföljning av nyutexamine-
rade sjuksköterskor. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

 
Svensk sjuksköterskeförening (2016). Sjuksköterskans profession – grunden 
för din legitimation. www.swenurse.se 
 
Sundler, A., Björk, M., Bisholt, B., Ohlsson, U., Kullen Engström, A., & 
Gustafsson, M. (2014). Student nurses` experiences of clinical learning en-
vironment in relation to the organization of to the organization of supervi-
sion: A questionnaire survey. Nurse Education Today, 34(4), 661-666. 
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma. 
 



74 MONA EWERTSSON Lärande av praktiska färdigheter 

Säljö, R. (2015). Lärande; En introduktion till perspektiv och metaforer. 
Malmö: Gleerups.  

Thomas, J., Jinks, A., Jack, B. (2015). Finessing incivility: The professional 
socialization experiences of students’ first clinical placement, a grounded 
theory. Nurse Education Today, 35(12), 4-9.     

Tosterud, R., Hedelin, B., & Hall-Lord, M-L. (2013). Nursing students’ 
perceptions of high- and low-fidelity simulation used as learning methods. 
Nurse Education in Practice, 13(4), 262-270.  

Tuomi-Gröhn, T., & Engeström, Y. (Red), (2003). Between school and 
work. New perspective on transfer boundary-crossing. Oxford: Pergamon. 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The Development of Higher Psy-
chological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Waldner, M. H., & Olson, J. K. (2007). Taking the patient to the classroom: 
applying theoretical framework to simulation in nursing education. Inter-
national Journal of Nursing Scholarship, 4(1), 1-11. 

Wangensteen, S., Johansson, I. S., & Nordström, G. (2008). The first year 
as a graduate nurse – an experience of growth and development. Journal of 
Clinical Nursing, 17(14), 1877-1885. 

Webb, C., & Shakespeare, P. (2008). Judgements about mentoring relation-
ships in nurse education. Nurse Education Today, 28(5), 563- 571. 

Wenger, E. (1998). Communities of Practice Learning, Meaning and Iden-
tity. Cambridge: Cambridge University Press. 



Publications in the series 
Örebro Studies in Care Sciences*

1. Gustafsson, Margareta (2003) Konsekvenser av en akut traumatisk 
handskada. En prospektiv studie av patientens situation under det 
första året efter olyckan. 
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

2. Jackson, Karin (2005) Att vara förälder till ett för tidigt fött barn  
– en prospektiv studie om upplevelsen av föräldraskap och möten 
med vården. 
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

3. Odencrants, Sigrid (2005) Måltidsrelaterade situationer och 
 näringstillstånd ur patienters med kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
och sjuksköterskors perspektiv. 
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

4. Göransson, Katarina (2005) Emergency department triage 
– a  challenging task for Swedish emergency nurses. 
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

5. Eldh, Ann Catrine (2005) Patienters upplevelser av och uttryck för 
fenomenet delaktighet i hälso- och sjukvård. 
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

6. Florin, Jan (2005) Clinical judgement in nursing – a collaborative 
 effort? Patient participation and nurses’ knowledge. 
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

7. Ekwall, Ewa (2006) Women’s Experiences of Primary and Recurrent 
Gynecological Cancer. 
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

8. Pettersson, Ingvor (2006) Significance of Assistive Devices in the 
Daily Life of Persons with Stroke and Their Spouses. 
Doktors avhandling/Doctoral thesis with focus on Occupational 
Therapy.

9. Carlsson, Eva (2006) Understanding persons with eating difficulties 
and communication impairment after stroke – patient experiences 
and methodological issues in qualitative interviews. 
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

* Seriens namn var tidigare (nr 1–24) ”Örebro Studies in Caring Sciences”.



10. Göransson, Katarina (2006) Registered nurse-led emergency
 department triage: organisation, allocation of acuity ratings and
triage decision making.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

11. Eldh, Ann Catrine (2006) Patient participation – what it is and
what it is not.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

12. Isaksson, Ann-Kristin (2007) Chronic sorrow and quality of life in
patients with multiple sclerosis.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

13. Florin, Jan (2007) Patient participation in clinical decision making
in nursing – a collaborative effort between patients and nurses.
 Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

14. Johansson, Agneta (2007) Adolescents’ perspective on mental
health and health-promoting dialogues.
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

15. Frisk, Margot (2007) Asthma and respiratory symptoms related to
the housing environment.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Occupational
 Therapy.

16. Forslund, Kerstin (2007) Challenges in prehospital emergency care –
patient, spouse and personnel perspectives.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

17. Odencrants, Sigrid (2008) The complexity of nutritional status for
persons with chronic obstructive pulmonary disease – a nursing
challenge. Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

18. Tollén, Anita (2008) Vardagen och förväntningar på dagrehabilitering
– en studie i äldre personers uppfattningar.
Vetenskaplig uppsats för licentiat examen/Academic essay.

19. Dwyer, Lise-Lotte (2008) Dignity in the end of life care – what does
it mean to older people and staff in nursing homes?
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

20. Lidskog, Marie (2008) Learning with, from and about each other:
Inter professional education on a training ward in municipal care for
older persons. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.



21. Tinnfält, Agneta (2008) Adolescents’ perspectives – on mental health,
being at risk, and promoting initiatives.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Public Health.

22. Carlsson, Eva (2009) Communication about eating difficulties after
stroke – from the perspectives of patients and professionals in health
care. Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

23. Källström Karlsson, Inga-Lill (2009) Att leva nära döden. Patienters
och vårdpersonals erfarenheter inom hospicevård.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis with focus on Nursing.

24. Österlind, Jane (2009) När livsrummet krymper.
Doktorsavhandling/ Doctoral thesis with focus on Nursing.

25. Liedström, Elisabeth (2009) Experiences of Chronic Sorrow and
 Quality of Life in Next of Kin of Patients with Multiple Sclerosis.
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

26. Petersson, Pia (2009) Att göra abstrakta begrepp och komplexa
situationer konkreta. En avhandling om deltagarbaserad aktions- 

 forskning i svensk vård och omsorg. 
Doktorsavhandling/ Doctoral thesis with focus on Nursing.

27. James, Inger (2010) Bakom rutinerna. Kunskap och omvårdnads- 
 praxis i mänskliga gränssituationer.

Doktorsavhandling/ Doctoral thesis with focus on Nursing.

28. Thoroddsen, Ásta (2010) The role of standardised nursing languages
in representing nursing and supporting nurses as knowledge workers.
Doktorsavhandling/ Doctoral thesis with focus on Nursing.

29. Pettersson, Camilla (2010) Parents’ Possibility to Prevent Underage
Drinking. Studies of Parents, a Parental Support Program,
and Adolescents in the Context of a National Program to Support
NGOs.
Doktorsavhandling/ Doctoral thesis with focus on Public Health.

30. Rydlo, Cecilia (2010) Fighting for the otherness. Student nurses’
lived experiences of growing in caring.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

31. Ek, Kristina (2010) Att leva med mycket svår kronisk obstruktiv
lungsjukdom – ett liv i slowmotion.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.



32. Fröding, Karin (2011) Public Health, Neighbourhood Development,
and Participation. Research and Practice in four Swedish Partnership
Cities. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

33. Kollén, Lena (2011) Dizziness, balance and rehabilitiation in
vestibular disorders. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

34. Wallerstedt, Birgitta (2012) Utmaningar, utsatthet och stöd i palliativ
vård utanför specialistenheter. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

35. Ewertzon, Mats (2012) Familjemedlem till person med psykossjukdom:
bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

36. Fossum, Mariann (2012) Computerized Decision Support System in
Nursing Homes. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

37. Henriksson, Anette (2012) A support group programme for family
members: an intervention during ongoing palliative care.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

38. Hälleberg Nyman, Maria (2012) Urinary catheter policies for
short-term bladder drainage in hip surgery patients.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

39. Thorstensson, Stina (2012) Professional support in childbearing, a
 challenging act of balance. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

40. Geidne, Susanna (2012) The Non-Governmental Organization as
a Health promoting Setting. Examples from Alcohol Prevention
Projects conducted in the Context of National Support to NGOs.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

41. Lidström Holmqvist, Kajsa (2012) Occupational therapy practice for
clients with cognitive impairment following acquired brain injury –
occupational therapists’ perspective.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

42. Tollén, Anita (2013): Äldre personers dagliga liv och betydelsen av
dagrehabilitering. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

43. Pajalic, Zada (2013): Matdistribution till hemmaboende äldre
 personer ur flera perspektiv. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

44. Olsson, Annakarin (2013): Daily life of persons with dementia and
their spouses supported by a passive positioning alarm.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.



45. Norell Pejner, Margaretha (2013): The bright side of life. Support in 
municipal elderly home care. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

46. Karlsson, Ulf (2013): Arbetsterapeuters attityd till och uppfattning om 
forskningsanvändning samt professionen ur ett manligt perspektiv. 
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

47. Salzmann-Erikson, Martin (2013): Caring in intensive psychiatry. 
Rhythm and movements in a culture of stability.  
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

48. Lindner, Helen (2013): The Assessment of Capacity for Myoelectric 
Control. Psychometric evidence and comparison with upper limb 
prosthetic outcome measures. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

49. Ohlsson-Nevo, Emma (2013): Colorectal cancer: Patients’ and next-
of-kin’s experiences and the effects of a psycho-educational program. 
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

50. Falk-Brynhildsen, Karin (2013): The effect of preoperative skin  
preparation on bacterial growth during cardiac surgery.  
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

51. Jaensson, Maria (2013): Postoperative sore throat and hoarseness. 
Clinical studies in patients undergoing general anesthesia. 
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

52. Elisabeth Liedström (2014): Life Situation as Next of Kin to Persons 
in Need of Care: Chronic Sorrow, Burden and Quality of Life.         
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

53. Johansson, Anita (2014): Ändlös omsorg och utmätt hälsa:            
Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har långvarig psykisk 
sjukdom. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

54. Brobeck, Elisabeth (2014): Samtal som stöd för patienters              
livsstilsförändringar: en viktig del av sjuksköterskans hälsofrämjande 
arbete. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

55. Lindh, Marianne (2014): Adherence to hygiene routines in           
community care – the perspective of medically responsible nurses in 
Sweden. Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

56. Källstrand-Eriksson, Jeanette (2014): Being on the trail of ageing.
Functional visual ability and risk of falling in an increasingly ageing 
population. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.



57. Jonny Geidne (2014): Implementation and Sustainability in a Swedish
Setting Approach for Health Promotion-Research and Practice in
four Partnership Cities. Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/
Academic essay.

58. Ekwall, Eva (2009): Women’s Experiences of Gynecological Cancer
and Interaction with the Health Care System through Different Phases
of the Disease. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

59. Wätterbjörk, Inger (2014): Couples’ experiences of an information
model about prenatal screening. Decision-making and satisfaction.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

60. Ek, Bosse (2014): Prioritering vid utlarmning i prehospital vård.
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

61. Dahlkvist, Eva (2015): The Garden/Patio in Residential Care
Facilities for Older People - Characteristics and the Users Perspectives. 
Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

62. Faag, Carina (2015): A comprehensive nurse-led intervention for
patients with peripheral vestibular disorders: the feasibility and
benefits. Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

63. Biswas, Animesh (2015): Maternal and Neonatal Death Review
System to Improve Maternal and Neonatal Health Care Services in
Bangladesh. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

64. Islam, Farzana (2016): Quality Improvement System for Maternal
and Newborn Health Care Services at District and Sub-district
Hospitals in Bangladesh. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

65. Algilani, Samal (2016): ”To be at one’s best” -The evolution of Opti-
mal Functionality and its possible implementation in an ICT-platform.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

66. Fredriksson, Ingela (2016): Leisure-time youth-center as health-promotion
settings. Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic essay.

67. Larsson, Madelene (2016): Formal Female Mentoring Relationships as
Health Promotion. Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen/Academic
essay.

68. Barzangi, Jir (2017): Infant Dental Enucleation in Sweden:
Perspectives on a Practice among Residents of Eastern African Origin.
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.



69. Hugelius, Karin (2017): Disaster response for recovery: survivors’ 
experiences, and the use of disaster radio to promote health after 
natural disasters. Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

70. Ewertsson, Mona (2017): Lärande av praktiska färdigheter inom 
sjuksköterskeprofessionen-studier av lärande i olika arenor.  
Doktorsavhandling/Doctoral thesis.

 

 




	Introduktion
	Bakgrund
	Kunskap
	Professionskunskap
	Transfer av kunskap
	Teoretiskt perspektiv på lärande
	Att lära till sjuksköterska
	Kliniska träningscentra
	Simulering och färdighetsträning
	Verksamhetsförlagd utbildning
	Motiv för avhandlingen
	Syften
	Material och Metod
	Studiernas genomförande
	Delstudie I
	Design
	Metodologiska utgångspunkter för delarbete I
	Urval
	Datainsamling
	Dataanalys
	Delstudie II
	Design
	Metodologiska utgångspunkter för studie II
	Urval
	Datainsamling
	Dataanalys
	Delstudie III och IV
	Design
	Metodologiska utgångspunkter för studie III och IV
	Urval och plats
	Datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden
	Resultat
	Delstudiernas resultat
	Resultat i delstudie I
	Resultat i delstudie II
	Resultat i delstudie III
	Resultatet i delstudie IV
	Resultatsammanfattning
	Diskussion
	Resultatdiskussion
	Lära i olika kontexter
	Handledarrollen
	Studenternas förhållningssätt
	Metoddiskussion
	Förförståelse och forskarrollen
	Trovärdighet
	Konklusion
	Implikationer
	Summary in English
	Methods
	Results
	Tack
	Referenser
	A-mall_Mona Ewertsson.pdf
	Lärande av praktiska färdigheter inom sjuksköterskeprofessionen
	Mona Ewertsson
	Lärande av praktiska färdigheter inom sjuksköterskeprofessionen
	Abstract
	Delstudier

	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /SVE <FEFF005B00420061007300650072006100640020007000E5002000270052006500700072006F0027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D00200070006100730073006100720020006600F60072002000740069006C006C006600F60072006C00690074006C006900670020007600690073006E0069006E00670020006F006300680020007500740073006B007200690066007400650072002000610076002000610066006600E4007200730064006F006B0075006D0065006E0074002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 0.76000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 15
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


