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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en central del av 
sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Den genomförs i huvudsak under handledning av en 
yrkeshandledare som är utbildad sjuksköterska utan några formella krav på pedagogisk 
kompetens. Syfte: Studiens syfte var att beskriva handledares kännedom om styrdokument 
samt beskriva deras strategier för handledning utifrån dessa. Metod: Studien genomfördes 
som en enkätstudie vid tre vårdavdelningar och utgick från frågeställningar om 
yrkeshandledarnas kännedom om kursmål, ansvar för måluppfyllelse, och tillvägagångssätt 
för att uppnå detta. Resultat: Resultatet visade att handledarnas kännedom om kursmål hade 
brister, både utifrån deras egen beskrivning såväl som deras förståelse för kursmålens 
formuleringar, trots en god informationsspridning. Tidsbrist avseende handledning var tydlig. 
Studentens egna mål med VFU visade sig dominera över kursplanens mål vid planering av 
handledning. Ansvarsfördelningen gällande måluppfyllnad uppskattades av handledare lika 
mellan alla inblandade funktionärer. Trots svårigheter fanns en dominerande strävan att 
försöka ge studenten en så god VFU som möjligt. Konklusion: Sammantaget visade studien 
på ett behov av att säkerställa och förbättra handledarnas förståelse av kursmål för att öka 
möjligheten till god måluppfyllnad samt avsätta tid för handledning. 

 

Nyckelord: handledning, lärandemål, verksamhetsförlagd utbildning, omvårdnad 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 

Sjuksköterskeutbildning har genom alla tider haft en grund i undervisning av praktiska 
moment för att förbereda studenterna inför sitt kommande yrke. Redan Florence Nightingale 
hade inskrivet i sin utbildningsplan att eleverna under första studieårets praktik skulle 
undervisas av sjuksköterskor som ”utbildats i att utbilda” (Palmer, 1983, refererad i Oermann, 
2003). Från mitten av 1800-talet då Ersta diakonisällskaps sjuksköterskeskola grundades och 
fram till högskolereformen 1977 då bland annat sjuksköterskeutbildningen knöts till 
högskolorna, hade den svenska utbildningen fokuserats på det praktiska utövandet där 
eleverna hade en mer utpräglad lärlingsroll (Råholm, 1998; Hedegaard, Löfmark & Slettebø, 
2010). I samband med ovan nämnda högskolereform samt reformen Vård -77 där sjukvården 
styrdes in mot en mer helhetsbaserad syn på individen, vilket resulterade i införandet av en ny 
Hälso- och sjukvårdslag 1982, inleddes den akademiska epoken där utbildningen skapade en 
grund bestående av vetenskap, forskning och utveckling av yrket. Där det tidigare varit ett 
starkt fokus på medicinsk-tekniskt kunnande ändrades nu synen till en hälsofrämjande och 
holistisk syn på patienten. Huvudämnet för sjuksköterskestudenterna blev i processen 
omvårdnad (Erlöv & Petersson, 1998, Lilja Andersson, 2007). 

I samband med högskolereformen 1993 ställdes ytterligare krav på utbildningen där 
högskolemässighet och en tydligare akademisk inriktning fick en än mer framträdande roll 
(Erlöv & Petersson, 1998; Kapborg, 1998). Sedan 1993 är sjuksköterskeutbildningen en 
treårig utbildning där varje lärosäte självständigt utformar kursplaner och innehåll som ska 
leda studenterna fram till en yrkesexamen och legitimering i enlighet med de kompetenskrav 
som Socialstyrelsen och riksdag fastställt (Erlöv & Petersson, 1998; Högskolelagen [HL] SFS 
1992:1434; Högskoleförordningen [HF] SFS 1993:100; Socialstyrelsen [SoS], 2005).  

Det för föreliggande studie aktuella lärosätet fick i samband med den granskning 
Högskoleverket 2007 genomförde av alla vårdutbildningar kritik för att hålla en för låg 
akademisk nivå på sjuksköterskeutbildningen. Annan kritik som framfördes var bristande 
kännedom om måluppfyllelse samt brister i kännedom om hur måluppfyllelse ska utvärderas 
(Högskoleverket [HSV] rapport 2007:23R, del 2).  

 

Vad är kompetens? 

Kompetens kan betraktas ur ett flertal olika perspektiv beroende på syfte och sammanhang. 
Ett vanligt sätt att definiera begreppet kompetens är genom en uppdelning i de tre 
kategorierna Kunskap, Färdigheter och Förhållningssätt (Mogensen, Thorell Ekstrand & 
Löfmark, 2006; Skarman, 2011). Denna uppdelning återfinns även i högskolelagen (SFS 
1992:1434, kap1, §8).  

Kunskap kan lite förenklat beskrivas som att en individ vet något. Det är framför allt 
teoretiska kunskaper som räknas till denna kategori. Förutom memorering av fakta avses även 
bland annat förmågan att se samband och dra slutsatser, förstå teorier och modeller. Ingående 
delar i denna kategori kan ofta läsas in via litteratur eller inhämtas från föreläsningar 
(Elmgren & Henriksson, 2010, Skarman, 2011). 

Färdigheter handlar om att kunna utföra en handling. Det kan exempelvis vara förmågan att 
kommunicera, att cykla, att dra upp läkemedel i en spruta korrekt eller utföra en laboration. 
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För att färdighetskunskaper ska kunna utvecklas måste de övas i ett sammanhang och 
reflekteras över (Elmgren & Henriksson, 2010, Skarman, 2011, Mogensen et al, 2006). 

Förhållningssättet kan uttryckas i termer av attityder eller inställningar en individ har vid 
lösandet av en uppgift. Det kan handla om attityd till arbetet eller till de personer man 
kommer i kontakt med i samband med uppgiften (Skarman, 2011) Inom begreppet 
förhållningssätt ingår även att reflektera över sina egen kompetens och hur den kan utvecklas 
och anpassas utifrån de krav som ställs. Självinsikt blir därmed en viktig del av kompetensen. 
Förhållningssätt är en komplex och personlig del av kompetensbegreppet som är svårt att lära 
ut på annat sätt än genom att erbjuda möjlighet till reflektion (Elmgren & Henriksson, 2010)  

 

Utformning av högskoleutbildning 

I och med Bolognaprocessen, ett internationellt samarbete påbörjat 1999 gällande gemensam 
utformning av högre utbildning i Europa (DS 2004:2), fastställdes att alla kurser och program 
på högskolenivå ska ha fastställda mål med utbildningen. Målen presenteras vanligen i en 
kursplan vilken specificerar de kunskaper studenterna förväntas förvärva under utbildningen. 
En indelning av målen kan göras utifrån de ovan beskrivna grupperna Kunskaper, Färdigheter 
samt förhållningssätt. Målen för varje kursavsnitt bör innehålla en tydlig progress mot de 
lagstadgade kompetenskrav som finns för att studenten ska kunna tillvarata tidigare kunskaper 
och färdigheter samt bygga vidare på dessa (Elmgren & Henriksson, 2010; HF 1993:100). 
Därefter byggs utbildningen upp med olika läraktiviteter, exempelvis föreläsningar, 
casearbete och verksamhetsförlagd utbildning för att leda studenterna fram mot kursens mål 
(Biggs, 1996; Elmgren & Henriksson, 2010). Denna process där utbildningen formas utifrån 
de fastställda målen kallas constructive alignment. Studenterna skapar sitt lärande själva och i 
interaktion med varandra. Läraren har ett ansvar att skapa förutsättningar för detta genom att 
säkerställa en samstämmighet mellan kursens mål, läraktiviteter samt examinering (Biggs, 
1996). 

För att kunna åstadkomma en progression i lärandet rangordnas målformuleringarnas innehåll 
med hjälp av olika former av taxonomier, vilka graderar kunskap i en hierarkisk ordning där 
varje nivå bygger vidare på de lägre. En av de vanligast förekommande taxonomierna inom 
pedagogiken utvecklades av Bloom och medhjälpare 1956 och reviderades av Anderson och 
Krathwohl 2001. Simpson publicerade 1972 en taxonomi med fokus på praktiska färdigheter 
som utvecklades av Pettersen 2008 där den slogs ihop med Blooms ursprungliga taxonomi 
(Elmgren & Henriksson, 2010). Utifrån detta har Elmgren och Henriksson skapat en 
modifierad taxonomi där Pettersen och Anderson med flera har kombinerats i en 
tvådimensionell taxonomi som graderar lärandemål i sex nivåer och specificerar dessa i 
kognitiva kunskaper, psykomotoriska färdigheter samt affektiva förhållningssätt (Elmgren & 
Henriksson, 2010, s. 276). 

 

Omvårdnad och undervisning 

Omvårdnad är ett multidisciplinärt område där utövaren, sjuksköterskan, är verksam i ett fält 
mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och humanism. Bland annat detta har bidragit till 
ett flertal olika synsätt och teorier omkring ämnet omvårdnad (Melis, 2007). 

Melis (2007) beskriver omvårdnadsdiciplinen som omfattande alla processer som 
sjuksköterskor är verksamma inom, exempelvis kliniskt arbete, administration, forskning och 
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undervisning (figur 1). Processerna påverkas även av kunskaper inom discipliner som gränsar 
till sjuksköterskans arbetsfält. 

 

Figur 1. Omvårdnadsdiciplinen modifierad 

efter Meleis (2007, sid. 463) 

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor beskrivs tre huvudområden för 
kompetensen: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt 
ledarskap (SoS, 2005). De innefattar även utbildning av patienter, närstående, personal samt 
studenter (SoS, 2005, HF, SFS 1993:100).  

Den legitimerade sjuksköterskans omvårdnadsarbete syftar till att ge patienterna en 
individanpassad god och säker vård utifrån en helhetssyn och med grund i vetenskap och 
beprövad erfarenhet (SoS, 2005). En del av den beprövade erfarenheten utgörs av 
erfarenhetsbaserad kunskap (Norberg, Pilhammar Andersson, Öhlen & Östlinder, 2006). 
Denna kunskap särskiljer sig en del från den formella kunskap som ovan beskrivits och 
bygger på ett delvis annorlunda sätt att betrakta kompetens på. Pilhammar (2011) lyfter fram 
kunskaper om färdigheter vilka tillsammans med förtrogenhetskunskap är en viktig del i det 
praktiska omvårdnadsarbetet för en sjuksköterska. Förtrogenhetskunskapen kan beskrivas som 
en tyst kunskap vilken förvärvas genom att sjuksköterskan, eller studenten, frekvent hamnar i 
liknande situationer och med hjälp av reflektion lär sig att identifiera likheter respektive 
skillnader mellan situationerna. Utöver repetition beskrivs även klinisk blick samt förmågan 
att kunna se, höra, känna och lyssna som viktiga delar i det kliniska lärandet. Denna 
förtrogenhet med omvårdnadssituationer utgör en stor del av den erfarenhetsbaserade 
kunskapen (Norberg et al, 2006; Pilhammar, 2011). Även Benner (2001) beskrev betydelsen 
av denna kunskap i mitten av 80-talet. Sjuksköterskans kompetensutveckling delades av 
Benner in i fem steg, från novis till expert. Novisen förlitar sig till regelverk och tydliga 
strukturer medan experten frångår reglerna och baserar sitt arbete på egen intuition och 
yrkeserfarenhet i kombination med sina, genom åren, fördjupade teoretiska kunskaper inom 
arbetsfältet.  

En viktig del i den kliniska omvårdnadsutbildningen är förvärvandet av erfarenhetsbaserad 
kunskap (Pilhammar 2011) Detta är kunskap som är svår att teoretisera och undervisa i 
utanför vårdmiljön då det bygger på sjuksköterskans intuitiva känsla och inte alltid kan 
förklaras (Benner 2001). För att kunna träna momenten på ett fullgott sätt behöver studenten 
befinna sig i miljöer som erbjuder upprepade möten med patienter. Ökade krav ställs även på 
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Forskning 

Omvårdnadsteorier 
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sjuksköterskan att handleda med en pedagogisk medvetenhet där studenter får en hög 
delaktighet och att i handledningen anpassa undervisningsmetoderna (Pilhammar, 2011). 

 

Den verksamhetsförlagda utbildningen 

Trots utbildningens förvandling från en mer eller mindre renodlad lärlingsutbildning via en 
gradvis ökande teoretisering fram till dagens akademiskt präglade i utbildning, sker 
fortfarande en stor del av undervisningen i klinisk verksamhet (Pilhammar 2011). En fjärdedel 
av utbildningen utgörs av kliniska moment där studenten ska tillämpa sina kunskaper och 
färdigheter i en kontrollerad övningsmiljö på simulatorer vid ett kliniskt träningscentrum 
(KTC) samt i kontakt med patienter under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 
(Råholm, 2010).  

Den verksamhetsförlagda utbildningen bygger på ett samarbete mellan lärosäte och 
vårdgivare, vanligtvis inom landsting och kommun. I högskoleverkets rapport 2007 framkom 
bland annat att vårdgivarna, i ett nationellt perspektiv, har en beredskap att ” …erbjuda de 

studerande en god utbildning vad gäller de mera hantverksmässiga aspekterna av 

sjuksköterskans arbete. Den akademiska skolningen, med innebörden att utbilda autonoma 

ämneskompetenta sjuksköterskor som kan bana vägen för en ny syn på patientvården, är inte 

lika tydlig.” (HSV rapport 2007:23R, del 1, sid 101-102). Denna bild av verkligheten är inte 
samstämmig med formuleringarna i kompetensbeskrivningarna för sjuksköterskor som finns 
(HF, 1993:100; SoS, 2005). 

Ett flertal personer är inblandade i studentens VFU. Vilka funktionärer som är inblandade 
samt deras ansvarsområden kan skifta mellan olika lärosäten och utbildningar. Föreliggande 
studie utgick från den modell som tillämpades vid lärosätet där studien genomfördes. Den 
byggde på en medverkan av studenten, klinisk lärare, huvudhandledare samt yrkeshandledare 
([Lärosätet], 2010).  

Den kliniska läraren har till uppgift att bland annat kommunicera kursens innehåll och mål till 
huvudhandledaren för att den högskoleförlagda (HFU), mer teoretiskt inriktade utbildningen 
och den i huvudsak praktiska VFU: n ska få en tydlig koppling till varandra. Denna lärare är 
också ansvarig för examination vid avslutad klinisk placering (Elmgren & Henriksson, 2010).  

En huvudhandledare finns vanligen på varje klinik. Huvudhandledaren har till uppgift att 
ansvara för information till de handledande sjuksköterskorna om innehållet i 
utbildningsprogrammet för sjuksköterskestudenter. Huvudhandledaren ansvarar också för att 
målen med den verksamhetsförlagda utbildningen uppnås genom att planera VFU samt följa 
upp studenterna under dess placering vid kliniken. Huvudhandledaren utgör också en länk 
mellan lärosäte och vårdgivare avseende studentärenden, kliniska examinationer och 
kvalitetsutveckling av VFU. Utöver detta finns också direkt handledning, reflekterade samtal 
och studentundervisning i grupp inom ansvarsområdet (Lambert & Glacken, 2006; 
[Lärosätet], 2010) 

Den övervägande delen av studentens kliniska undervisning inom sjukvården sker via en 
yrkeshandledare. Handledaren är en kliniskt verksam sjuksköterska med en yrkesexamen, i 
många fall utan några formella krav på ytterligare akademiska eller pedagogiska kunskaper 
(Carlsson, 2010, [Lärosätet], 2010). Inom HFU förväntas lärarna besitta en magister- eller 
doktorsexamen samt pedagogisk utbildning (HSV rapport 2007:23R, del 1). 
Yrkeshandledarens uppgift är att förbereda sig på mottagandet av studenten genom att känna 
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till vilka kurser de har läst innan, vilka formella mål den aktuella kursen har, samt diskutera 
med studenten vilka individuella mål de har med VFU-placeringen (Elmgren & Henriksson, 
2010). Yrkeshandledaren har också en uppgift att hjälpa studenten sammanfoga kunskaper 
från HFU med de undervisningsmoment som uppstår under VFU för att kraven på 
högskolemässighet ska kunna anses uppfyllda. Här måste yrkeshandledaren förena sig egen 
kompetens och erfarenhet inom yrkesområdet med kunskaper om lärande, samt hjälpa 
studenten till reflektion för att kunna fungera som en länk i kedjan för studentens utvecklade 
av en egen yrkeskompetens (Löfmark & Thorell-Ekstrand, 2006; Elmgren & Henriksson, 
2010).  

Högskolemässighet är ett relativt generellt begrepp omfattande en övervägande del av 
högskolans utbildningar. Utifrån ett kliniskt undervisningsperspektiv kan användas en 
tolkningsmodell beskriven av Löfmark & Thorell-Ekstrand för att definiera begreppet 
tydligare. Denna bygger på att uppmuntra studenten till bland annat kritiskt tänkande, ett 
problemlösande förhållningssätt, aktivt kunskapssökande och användandet av vetenskaplig 
kunskap i den verksamhetsförlagda utbildningen enligt Löfmark & Thorell- Ekstrand (2006, 
refererad i Mogensen et al 2006). Denna modell återspeglas också i det studerade lärosätets 
krav på yrkeshandledare ([Lärosätet], 2010).  

 

Aktuellt kunskapsläge 

Många studier har gjorts med fokus på yrkeshandledarnas roll i studentens praktiska 
utbildning. Vikten av en god relation mellan student och YHL är ett återkommande tema i 
många fall (Andrews & Chilton, 2000; Carlsson, 2010; Myall, Levett-Jones & Lathlean, 
2008; Lilja-Andersson, 2007; Papp, Markkanen & von Bonsdorff, 2003) och påverkar inte 
bara studentens trivsel under VFU utan också studieresultaten. Chekol (2003) skriver i sin 
avhandling exempelvis att studentens personliga relation till handledaren kan inverka på 
möjligheterna att ta del av givande utbildningssituationer. Danielsson, Sundin-Andersson, 
Hov & Athlin, (2009) beskriver i sin studie om handledares syn på handledning hur 
förtroende och tillit mellan handledare och student värdesätts av många handledare då det 
upplevs inverka på möjligheten till konstruktiv återkoppling av utbildningsmomenten. 

Yrkeshandledarens pedagogiska roll är också väl dokumenterad i ett flertal studier. 
Danielsson, et al (2009) visar exempelvis i sin studie att undervisning och värderande av 
studentens kunskap är det handledare utan handledarutbildning ser som det viktigaste 
uppdraget. Öhrling & Hallberg (2001) beskriver handledarens roll som dynamisk där denne 
både ska möjliggöra studentens lärande, bland annat genom reflektion och illustration 
samtidigt som handledaren också skyddar studenten genom att värdera vad studenten kan 
klara av och utifrån det välja ut lämpliga arbetsuppgifter. På vilket sätt handledningen 
genomförs är också något som bland annat Bisholt (2009) och Ohlsson (2009) tar upp i sina 
respektive avhandlingar. De beskriver att handledning ofta intar formen av en mästar-lärling 
relation där studenten följer efter sin handledare och lär sig genom att repetera, imitera, bli 
instruerad och tillrättavisad. Relationsformen resulterar framför allt i träning av praktiska 
färdigheter hos studenten men brister ofta avseende tillämpning av teoretiska kunskaper, 
förhållningssätt och möjlighet till reflektion över helheten.  

Ett flertal studier har tidigare visat på handledarnas brist på tid i samband med handledning 
(Carlsson, 2010; Chekol, 2003; Danielsson et al, 2009; Myall, 2008; Omansky, 2010). 
Tidsbristen i handledningen påverkar både formerna för undervisning samt möjlighet till 
reflektion över kopplingen mellan praktik och teori. Även här finns relationen mellan student 
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och handledare som en möjlig faktor. Ifall relationen dem emellan är god kan studenten också 
muntligen reflektera och ifrågasätta en handling tillsammans med yrkeshandledaren utifrån 
sina egna teoretiska referensramar och på så sätt skapa en synergi utifrån sina teoretiska 
kunskaper och de praktiska momenten. 

Yrkeshandledarens kännedom om kursplan och målen med VFU, både de fastställda i 
kursplan men även studentens egna uppsatta mål framhålls i litteraturen som viktiga för att 
handledningen ska kunna leva upp till de krav som ställs. Carlsson (2010) beskriver i sin 
avhandling hur handledarna upplever det viktigt med ett inledande samtal med studenten för 
att klargöra kunskaper och erfarenheter och individuellt anpassa handledningen så kursens 
mål kan nås. Även i studien genomförd av Danielsson et al (2009) visas på vikten av 
handledarens kännedom om de individuella målen för studenten. I en studie av Hurley & 
Snowden, (2008) beskrivs brist på kännedom om kursernas innehåll samt tillhörande 
dokument som ett hinder för att kunna verka som handledare. Bristerna hade sin grund i bland 
annat att handledarna hade lägre formell utbildningsnivå än studenterna samt att ändringar i 
kursplaner ägde rum utan att handledarna informerades. De som hade gått en 
handledarutbildning upplevde sig också tryggare i sin handledarroll. 

 

Definitioner 

I publicerad litteratur finns ett flertal benämningar på den person som handleder studenter 
under VFU. Internationellt förekommer framför allt begreppen ”mentor” och ”preceptor” I 
svensk litteratur används vanligen ”yrkeshandledare”, ”personlig handledare” samt 
”handledare”. I föreliggande studie valdes företrädesvis begreppen ”handledare” samt 
”preceptor” för att beskriva den person som handleder studenten i det dagliga vårdarbetet.  

 

Problemformulering 

Handledning av studenter i omvårdnad är en i många avseenden en komplex uppgift vilken 
alla sjuksköterskor någon gång kan ställas inför. Den verksamhetsförlagda utbildningen 
regleras av ett antal styrdokument där kursplanen särskilt utmärker sig genom att vara 
obligatorisk i alla utbildningar på högskolenivå. Vikten av handledarnas kännedom om 
kursdokument och mål med utbildningen finns dokumenterad i studier, på samma sätt som 
dess pedagogiska roll samt den upplevda tidsbristen i omvårdnadsarbetet. Däremot saknas i 
litteraturen beskrivningar hur handledarnas förståelse för innehållet i målbeskrivningar och 
kursdokument ser ut.  Det är därför angeläget att undersöka vilken kännedom 
yrkesverksamma sjuksköterskor har om målbeskrivningar och styrdokument samt hur den 
praktiska handledningen bedrivs utifrån detta, mot bakgrund av omvårdnadsarbetet i sin 
helhet. 

 

SYFTE 

Att beskriva handledares kännedom om styrdokument samt beskriva deras strategier 
för handledning utifrån styrdokumenten. 
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Frågeställningar 

• Hur beskriver handledare förutsättningarna för sin handledning? 
• Hur beskriver handledare dess information om kursdokumenten samt sin förtrogenhet 

med dess innehåll?  
• Hur beskriver handledare ansvar och metoder för uppfyllande av syfte och mål med 

VFU? 

 

METOD 

Design 

Denna studie har utförts som en ”Mixed method”-studie med i huvudsak kvantitativ inriktning 
med kvalitativa delar (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Studien har en deskriptiv design. 
Kvantitativ metod används för att mäta numerisk förekomst ”hur många” eller ”hur mycket” 
det finns av en viss företeelse inom en bestämd grupp (Polit & Beck, 2006). Enkät valdes som 
verktyg för att kunna nå all personal inom den definierade målgruppen och ge en så 
heltäckande bild som möjligt inom den utvalda studiegruppen. I enkäten ingick även några 
frågor av kvalitativ karaktär. Kvalitativ metod är användbar för att till exempel ge 
informanten möjlighet att med egna ord beskriva en företeelse eller händelse (Polit & Beck, 
2006). I denna studie användes de kvalitativa delarna för att illustrera och förtydliga delar av 
de kvantitativa resultaten. 

 

Undersökningspersoner och urval 

Urvalet av informanter har gjorts i två steg. Först genomfördes ett bekvämlighetsurval av tre 
vårdavdelningar vid Norrlands universitetssjukhus. En fråga om deltagande gick ut till 
avdelningschefer på sjukhuset och de tre först inkomna positiva svaren inkluderades. Inom 
avdelningarna inkluderades samtlig personal som uppfyllde kriterier för deltagande i studien. 

 Inklusionskriterium för informanter var: anställning som sjuksköterska vid någon av de i 
studien ingående avdelningarna. Exklusionskriterierna var: tjänstledighet, 
långtidssjukskrivning samt ej handledarerfarenhet.  

Svarsfrekvensen i studien blev totalt 24%, med högre andel för enskilda avdelningar (tabell1). 
Det interna bortfallet varierade mellan olika frågor då enkäter med enstaka ej ifyllda frågor 
ingick i studien. Detta redovisas löpande i texten. 19 personer besvarade enkäten. I analysen 
ingick 18 enkäter då en inlämnad enkät ej var ifylld. Bakgrundsvariabler för deltagarna 
presenteras i bilaga 1.  

 

 Tabell 1 Studiens externa bortfall samt svarsfrekvens 

 Skickade enkäter Inlämnade 
enkäter 

Svarsfrekvens 

Avd. 1 30 1 3,33% 

Avd. 2 24 10 41,67% 

Avd. 3 21 7 33,33% 

Summa 75 18 24% 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes som i form av en webenkät då formatet medgav en effektiv 
distribution, uppföljning samt datainsamling. 

Enkäten bestod av tre delar, den första delen fokuserade på bakgrundsdata. Del två berörde 
kännedom om styrdokumenten och dess syfte/mål- formuleringar. Den tredje delen avsåg 
uppfyllande av kursmål och ansvarsfördelning (bilaga 4). Designen av enkäten utformades 
specifikt utifrån studiens syfte och frågeställningar då inget beprövat mätinstrument gick att 
finna i publicerad litteratur. Svarsalternativen utgjordes i huvudsak av ordinalskalor förutom 
frågorna 15 och 26 vilka var av typen kortsvarsfrågor.  

Innan enkäten lämnades ut till informanterna genomfördes en pilotstudie för att validera 
mätinstrumentet. Tio individer representativa för målgruppen, men ej ingående i studien 
deltog. Denna genomfördes mellan 30 mars och 2 april 2011. Här framkom att enkäten var 
kompatibel med sjukhusets datorutrustning och brandväggar samt att enkätens innehåll 
uppfattades som relevant mot studiens syfte. Vissa frågor lyftes dock fram som något otydligt 
formulerade. Utifrån de genom pilotstudien identifierade bristerna justerades enkätens 
innehåll varefter en ytterligare genomgång av frågorna gjordes för att säkerställa enkätens 
validitet innan vidare distribution.  

Insamlad kvantitativ data sammanställdes i Excel. Pearsons korrelationskoefficient (r) 
användes för att visa på styrkan och riktning av korrelation mellan två datagrupper. r kunde 
anta ett värde mellan -1 (lägre x uppträder alltid med lägre y) till +1 (högre x uppträder alltid 
med högre y) (Polit & Beck, 2006) 

De två kvalitativa frågor som ingick i enkäten har analyserats med inspiration av Graneheim 
& Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys. De lämnade svaren lästes igenom 
upprepade gånger, därefter extraherades meningsenheter som svarade mot respektive 
frågeställning. Då svaren generellt var relativt kortfattade ansågs ingen kondensering av 
innehållet nödvändig. Texten delades sedan in i områden med gemensamt innehåll och 
bildade 4 underkategorier per frågeställning. Dessa sammanfördes sedan och skapade två 
huvudkategorier per frågeställning (tabell 2). Citat från enkäten har inkluderats i resultatdelen 
för att illustrera fynden (Graneheim & Lundman 2004; Polit & Beck, 2006). 

 

Tabell 2. Kategorisering av kvalitativa svar utifrån frågeställning 

Subkategori Kategori Frågeställning 

Strukturera innan Planering Hur går du till väga för att skapa 
utrymme för handledningen? 

Prioriterar under arbete 

Arbetar på, student hänger med Fatalism 

När tid finns 

Självständig student Praktiskt arbete Beskriv kortfattat hur du i rollen 
som yrkeshandledare går till 
väga för att bidra till att 
kursplanens syfte/mål med VFU 
ska nås? 

Målstyrning av student 

Anpassning till studenten Följa styrdokumenten 

Hela kursplanen 
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Tillvägagångssätt 

Ett missivbrev (bilaga 1) distribuerades avdelningscheferna vid de tre vårdavdelningar där 
skriftligt tillstånd för genomförandet av studien, samt tillstånd att nyttja e-postlistor 
inhämtades. Inför studiestart informerades personalen om studiens syfte och innehåll i 
samband med personalmöten på berörda avdelningar i den omfattning det var möjligt. Utöver 
detta har all berörd personal erhållit skriftlig information via e-post (bilaga 1). Uppdaterade 
adresslistor har tillhandahållits av respektive avdelningschef. Datainsamlingen ägde rum 
under 14 dagars tid med början den fjärde april 2011. Under följande två veckor tid skickades 
även två påminnelser ut via e-post. 

 

Etiska överväganden 

Då denna studie utförts inom ramen för högskoleutbildning på grundläggande och avancerad 
nivå har ingen etisk ansökan varit nödvändig i enlighet med Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 
SFS 2003:460). 

Varje informant erhöll en personlig kod som användes för inloggning och identifikation i studien. Den 
personliga koden nyttjades enbart för att skicka ut inbjudan och påminnelser och saknade 
koppling till de inlämnade enkätsvaren varför alla inlämnade svar varit att betrakta som 
konfidentiella. Inlämnade svar arkiverades i lösenordskyddad databas för att förhindra 
åtkomst för obehöriga. Informanterna informerades även om rätten att tacka nej till deltagande 
samt avbryta deltagande i studien (bilaga 1). I de fall någon informant nekade deltagande 
spärrades användarkoden automatiskt och inga fler påminnelser skickades ut till dessa 
individer. Insamlad data har endast använts för föreliggande studies ändamål och har ej 
distribuerats vidare till tredje part utöver denna studies publikation (Vetenskapsrådet 2011:1). 

 

RESULTAT 

Totalt 18 enkäter inkluderades i resultatet. Respondenterna var 16 kvinnor och 2 män med en 
ålder mellan 24 och 56 år (md 34,5år) och hade arbetat som sjuksköterskor i 1 till 24 år (md 6 
år). Alla hade erfarenhet av studenthandledning och tre stycken (16,67%) hade genomgått 
handledarutbildning (Bilaga 2). 

 

Handledares beskrivning av förutsättningar för handledning 

50% (n=9/18) av handledarna uppgav att de handledde studenten enstaka eller några 
upprepade tillfällen under dess VFU. Något färre, 38,89% (n=7/18), handledde studenten en 
stor del av tiden medan ingen handledde student fullt ut under dess VFU (Figur 2). En 
handledare avstod från att svara på frågan. Ingen av handledarna uppgav att någon tid avsattes 
under arbetsdagen för handledning av studenter. 
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Figur 2. Frekvens av sjuksköterskornas handledaruppdrag med samma student under dess VFU. 

 

På frågan ”Hur går du till väga för att skapa utrymme för handledningen?” fick handledarna 
svara i fritext. Här framkom två huvudkategorier.  

”Planering” 

De som valde att planera sin handledning gjorde det dels genom att strukturera arbetspasset 
och sin handledning, antingen på egen hand eller med studenten. Detta kunde göras genom att 
anpassa antalet patienter efter studentens förmåga eller vid hög arbetsbelastning delegera 
studentansvaret till annan sjuksköterska.  

Några handledare beskrev prioritering under arbetets gång som en annan metod för att kunna 
ge studenten mer tid. Vid hög arbetsbelastning kunde man delegera studentansvaret till annan 
sjuksköterska. ”Försöker planera dagen i början av arbetspasset tillsammans med studenten.” 

”Fatalism” 

Den andra huvudkategorin präglades av en avsaknad av strukturerad handledning där de löste 
uppgifterna allt eftersom de uppstod. 

 Några handledare beskrev hur de skötte vården av sina patienter och studenterna fick följa 
med. En handledare beskrev hur hon försökte utföra arbetsuppgifterna i lite långsammare 
tempo. I vissa fall sattes studenten i arbete för att allt skulle hinnas med och det betraktade 
handledaren som ett inlärningstillfälle i sig. ”Studenten får helt enkelt följa mig i mitt arbete 

då det inte finns någon extra tid att ta av.” 

Andra handledare beskrev hur de försökte handleda när det fanns tid över från vårdarbetet. De 
försökte prata med studenten under dagens lopp. Handledning var något som måste göras, och 
man fick ta den tid som fanns tillgänglig. 

 

Handledares beskrivning av informationen om, och dess förtrogenhet med 
kursdokumentens innehåll 

 Den vanligaste informationen som delgavs handledarna inför ett nytt handledaruppdrag var 
syfte och mål med studentens VFU. Vissa handledare fick även ta del av hela kursplanen. Av 
de svarande uppgav 83,33% (n=15/18) att källan till denna information var 
huvudhandledaren. I 11,11% (n=2/18) av fallen kom informationen från studenten.  

Av de handledare som angav att det erhållit information om kursplanens syften och mål 
uppgav 60% (n= 9/15) handledare att det inte alls, eller endast i viss utsträckning kände sig 
förtrogna med målen i kursplanen (tabell 3).  
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Tabell 3. Handledarnas beskrivna förtrogenhet med kursplanens mål samt deras beskrivning av kursplanens 
påverkan på den kliniska handledningen 

n=15 Inte alls I viss 
utsträckning 

I stor 
utsträckning 

I mycket stor 
utsträckning 

Förtrogenhet med 
målen i kursplanen 

2 (13,33%) 7 (46,67%) 3 (20%) 3 (20%) 

Kursplanens 
påverkan på den 
kliniska 
handledningen 

3 (20%) 7 (46,67%) 4 (26,67%) 1 (6,67%) 

 

Av de 40% (n=6/15) handledare som i stor eller mycket stor utsträckning kände sig förtrogna 
med målen uppgav 3 individer att kursplanen inte alls, eller endast i viss utsträckning 
påverkade deras handledning medan 3 handledare angav stor eller mycket stor påverkan. 
Mellan ingående faktorer kunde observeras ett positivt linjärt samband. Med Pearsons 
korrelationskoefficient beräknades r=0,36 (p=<0,2) (figur 3).  

 

Figur 3. Spridningsdiagram med linjärt samband mellan handledarnas förtrogenhet med kursplanens mål och 
kursplanens inverkan på handledningen. 

 

Bland handledarna uppgav 61% (n=11/18) att studentens egen behovsinventering i stor eller 
mycket stor utsträckning hade påverkan på handledningen, jämfört med kursplanen och 
AssCE-formuläret där 28% (n=5/18) uppgav motsvarande grad av påverkan för respektive 
dokument (Figur 4). 
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Figur 4. Handledarnas beskrivning av kursdokumentens påverkan på handledningen. 

 

Informationen om de tre kursdokumenten förmedlades sammantaget via huvudhandledaren 
till handledaren i 84,6% (n=33/39 lämnade svar) av fallen. Resterande 15,4% (n=6/39 
lämnade svar) fick sin information från studenten. 

I en enkätfråga ombads handledarna gradera i kursplanerna vanligt förekommande verb 
utifrån den kunskapsgrad de uppfattade att det tillhörde (tabell 4). 

 

Tabell 4. Yrkeshandledarnas kunskapsgradering av verb i kursplanens målformuleringar 

 Totalt n=15 

 

 

 Median Max-min Taxonomi-
värde1 

Planera 5 1-6 6 

Analysera 4 1-6 4 

Beskriva 3 1-6 2 

Genomföra 3 1-6 4 

Medverka 3 1-6 2 

Identifiera 4 1-6 1 

Tillämpa 4 1-6 3 

Bedöma 5 1-6 5 

Förklara 4 1-6 2 

Handla 4 1-6 3 

Reflektera 4 2-6 5 

1Tolkat utifrån Pettersens modifierade taxonomi, Elmgren, 2010, s 156. 

 

I 9/11 (81,82%) undersökta verb förelåg en skillnad mellan taxonomins definition och 
handledarnas tolkning av verbets kunskapsgradering. För sex (66,7%) av verben hade 
handledarna vanligen uppgraderat innebörden, medan i tre fall (33,3%) hade innebörden 
nedgraderats (tabell 4). 
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Handledares beskrivning av ansvar för uppfyllande av syfte och mål med VFU 

Ansvaret för uppfyllande av kursens syfte och mål var i denna studie jämt fördelat mellan de 
olika funktionerna (tabell 5). Av de handledare som valde att svara på frågan om de ansåg 
denna ansvarsfördelning var bra svarade alla ja (100%, n=8/8).  

 

Tabell 5. Handledarnas beskrivning av ansvar hos olika funktionärer avseende uppfyllande av studentens 
kursmål 

 Antal Median Max-Min Bortfall 

Student n=12 8,5 3-10 n=6 

Handledare n=11 8,0 4-10 n=7 

Huvudhandledare n=11 9,0 4-10 n=7 

Klinisk lärare n=11 8,0 5-10 n=7 

 

Flera handledare uppgav att det var viktigt att vara förberedd genom att ha tagit del av målen 
och planerat innehållet i den verksamhetsförlagda utbildningen. En del uppgav att de gjorde 
detta på egen hand medan andra gjorde det tillsammans med studenten. Handledarna ville 
gärna att studenten skulle få med sig så mycket kunskap som möjligt från praktiken och flera 
handledare angav att de försökte få med så många mål som möjligt under sin handledning. 

På frågan ”Beskriv kortfattat hur du i rollen som yrkeshandledare går till väga för att bidra till 
att kursplanens syfte/mål med den verksamhetsförlagda utbildningen ska nås” framkom två 
huvudkategorier. 

 

Praktiskt arbete 

Vissa handledare beskrev det praktiska arbetet som centralt för att uppnå kursens mål. Två 
olika sätt att för genomförande av detta beskrevs i studien.  

Det ena sättet präglades av självständighet för studenten. Uppmuntran att ta för sig, att på 
egen hand söka information samt låta studenten arbeta självständigt och vända sig till 
handledaren när de behövde hjälp användes som strategier ”…studenten får jobba själv och 

komma till mig när dras kunskap tar slut”. 

Det andra förhållningssättet byggde på målstyrning. Här beskrev handledarna hur de försökte 
leda studenten rätt genom frågor eller genom att arbeta på ett sådant sätt att det möjliggör för 
studenten att ta del av så mycket som möjligt. Man försökte skapa tillfällen för studenten att 
öva praktiska moment. ”Jobbar på och försöker undertiden att svara på de frågor som dyker 

upp och ställa frågor till studenten under praktiska moment som tex. ”vet du varför man gör 

såhär… osv.” 

  

Följa styrdokumenten 

Det andra huvudtemat som framkom präglades av nyttjande av styrdokumenten.  

Vissa handledare valde att individuellt anpassa handledningen utifrån varje students 
kompetensnivå, behov och inlärningsförmåga. Detta gjordes med stöd av kursdokumenten 
och i vissa fall i samråd med studenten. ”Går igenom syfte och mål med studenten samt på 

vilken nivå studenten befinner sig i… utgår från det.” 
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Andra valde att försöka få med så mycket som möjligt av kursplanens delar under studentens 
VFU. Ett sätt detta kunde göras var genom att tillåta studenten ta del av vården av andra 
patienter än handledarens egna. ”Det gäller även att studenten måste få möjlighet att lära sig 

alla delar av kursplanen.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av en enkätstudie för denna studie motiverades av den relativt stora grupp 
sjuksköterskor som ingick i urvalet. Fördelen med en enkätstudie är att forskaren erbjuds 
möjlighet att få en omfattande, om än sällan heltäckande bild av en viss grupp individer vilket 
kan ge större möjligheter till generalisering av resultatet än vid en intervjubaserad 
studiedesign. (Polit & Beck, 2006). Genom användandet av mixed method research med i 
huvudsak kvantitativt innehåll och med kompletterade kvalitativa frågor medgavs en 
ytterligare dimension i beskrivningen av studieresultatet genom kvalitativ analys av de 
skriftliga svaren. Dock har vissa svar genererat nya frågor som i en intervjubaserad studie 
lättare kunnat följas upp och därigenom få ett ytterligare djup i resultatet. 

Urvalet till en studie kan ske på olika sätt utifrån den population som har definierats (Trost, 
2007). I föreliggande studie valdes tre avdelningar inom tre olika kliniker vid ett 
universitetssjukhus ut efter ett strategiskt bekvämlighetsurval. Detta medför teoretiskt vissa 
begränsningar i möjligheten att generalisera resultatet på en större population (Trost, 2007). 
Det tre olika avdelningarna skiljer sig från varandra bland annat genom en blandning av 
akutvård, elektiv vård, olika typer av kirurgi samt invärtesmedicin. Även deras sätt att 
organisera handledningen skiljer sig åt, vilket ytterligare begränsar möjligheten att dra några 
generella slutsatser av studieresultatet. 

En möjlig orsak till bortfall i samband med internetbaserade enkäter kan vara problem med 
respondentens datoruppkoppling eller brandväggar (Trost 2007). Denna faktor kontrollerades 
i och med att en pilotstudie initialt genomfördes på samma sjukhus. Inga problem med 
tillgången till eller upplevelsen av enkäten rapporterades i samband med denna. 

 En möjlig risk med webenkäter är att samma respondent kan svara flera gånger på samma 
enkät (Trost, 2007). Denna risk eliminerades genom att varje handledare loggade in med 
personlig kod till enkäten, och efter inlämnat svar spärrades koden automatiskt. Alla deltagare 
erbjöds även i inbjudan möjligheten att aktivt tacka nej till fortsatt deltagande.  

I studien har använts beskrivande statistik för att presentera resultatet. Icke-parametriska 
metoder har använts för att analysera data. Medianvärde har generellt använts istället för 
medelvärde då medianvärde är ett bredare mått och i en liten studie blir konfidensintervallen 
vida. Icke-parametriska metoder är lämpliga att använda vid små grupper eller där data är 
statistiskt snedfördelade (Björk, 2011). Med en högre svarsfrekvens i studien hade valet av 
analysmetoder i vissa avseenden kunnat bli annorlunda. 

Kvalitativ data har analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 
och Lundman (2004) för att på ett strukturerat sätt organisera innehållet i svaren. Då 
textmassan var relativt liten kunde inte kvalitativ innehållsanalys användas fullt ut i detta fall. 
I den andra kvalitativa frågan uppmanades respondenterna till att ”beskriv kortfattat”, vilket ej 
var formulerat i den första frågan. Svarslängden var dock kort i båda fallen, oavsett hur frågan 
hade ställts. 
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Bortfall 

Att skicka ut inbjudan om deltagande via e-post har fördelen att det till en låg kostnad och 
med enkel administration går att distribuera inbjudningar och även påminnelser. Nackdelar 
innefattar låg svarsfrekvens dels beroende på de tilltänkta respondenternas datorvana, hur ofta 
de kontrollerar sin e-post samt att e-postadresser kanske inte är aktuella (Trost, 2007). En total 
svarsfrekvens på 24% kan förefalla låg för en enkätstudie, men låga svarsfrekvenser är dock 
inget ovanligt vid genomförandet av webenkäter (Trost, 2007). I denna studie tillhandahölls e-
postadresser via avdelningscheferna. En möjlig orsak till bortfall vid distribution via e-post 
kan vara felaktiga adresser. För att minimera denna risk kontrollerades adresser i 
enkätverktyget av mot tillhandahållna listor upprepade gånger. Eftersom majoriteten av 
bortfallet utgjordes av personer vilka fått inbjudan till sin e-postadress kopplad till 
arbetsplatsen kan en orsak till den låga svarsfrekvensen bero på att denna adress inte nyttjades 
regelbundet av alla. Detta beskrivs även i en rapport publicerad vid Umeå universitet där ett 
nio webenkäter analyserats. Tre av de studerade enkäterna nyttjade en distributionslinje 
liknande den som använts i föreliggande studie, och dessa enkäter uppvisade 6%, 25% 
respektive 29% svarsfrekvens (Hansson, 2006). Mot denna bakgrund kändes föreliggande 
studies svarsfrekvens adekvat, om än ej optimal.   

För att öka möjligheten till en högre svarsfrekvens hade en pappersbaserad enkät kunnat vara 
ett alternativ. Pappersenkäter ger vanligen högre svarsfrekvens än webenkäter (Trost 2007) 
men är svårare och långsammare att administrera (Hansson, 2006). Ett möjligt förfaringssätt 
kunde varit att erbjuda en pappersbaserad enkät parallellt med den webbaserade. Dock skulle 
det kunna öka risken att respondenter besvarar flera enkäter. Det förefaller dock troligt att 
föreliggande resultat skulle skilja sig obetydligt mot bakgrund av den spridning avseende 
ålder och tjänstgöringstid som här presenterats. En högre svarsfrekvens kunde dock ha 
medfört möjligheten till jämförande analyser avseende exempelvis kompetensnivåer och kön. 

Det extrema bortfallet vid avd. 1 har inte gått att analysera. Någon övrig bortfallsanalys var 
inte heller möjlig att genomföra då den enda information om populationen som givits från 
avdelningarna var namn och e-postadresser.  

Det interna bortfallet i enkäten var slumpvis fördelat och ingen fråga hade anmärkningsvärt 
hög nivå avseende detta. Internt bortfall kan leda till en skevhet i analysresultaten, framför allt 
vid multivariata analyser, men det har inte haft någon påverkat på denna studies 
resultatredovisning.  

 

Resultatdiskussion 

Handledarna beskriver sin kontakt med studenterna väldigt varierande. Vanligast var att 
handleda samma student vid några upprepade tillfällen, eller en stor del av dess VFU. Trots 
detta var det ingen av handledarna som fick någon tid avsatt för handledning. Istället beskrev 
många handledare att tidsbrist avseende handledning var ett problem. Några uppgav att tid 
avsattes i början av arbetspasset för planering, andra gjorde det under arbetets gång och 
ytterligare en grupp jobbade på och lät studenten ”vara svans”. Beskrivningarna är 
överensstämmande med det Ohlsson (2009) samt Lilja-Andersson (2007) tar upp i sina 
respektive avhandlingar. Studenterna har behov av att subjektifieras för att kunna inta ett 
kritiskt förhållningssätt till det som förmedlas samt att kunna utvecklas som individ genom 
bland annat större ansvarstagande. Det är dock lätt att studenten reduceras till ett objekt som 
följer efter handledaren då patienterna är den grupp som är i huvudsakligt focus och 
prioriteras först (Ohlsson 2009, Omansky, 2010). Även Carlson (2010) samt Myall et al. 
(2008) beskriver tidsbrist som ett hinder för en god handledning där det kliniska arbetet har 
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företräde och undervisningsmoment måste avbrytas och anpassas till rutinuppgifterna under 
arbetspasset. Följden riskerar bli ett i huvudsak ytligt lärande där tekniska färdigheter övas 
och befästs. Studentens möjlighet att reflektera över utförda handlingar minskar vilket kan 
försvåra tillämpningen av vetenskapliga förhållningssätt, samt uppbyggnaden av en 
erfarenhetsbaserad kunskap. Ges inte tid till reflektion påverkas också lärande och utveckling 
negativt (Elmgren & Henriksson, 2010, Skarman, 2011, Mogensen et al, 2006).  

I resultatet framkom även att handledare beskriver en övervägande bristande förtrogenhet med 
kursplanens mål (tabell 2). Samtidigt lyfts huvudhandledaren fram som en viktig källa till 
information om kursdokumenten. Denna beskrivna brist understryks ytterligare av de resultat 
avseende yrkeshandledarnas värdering av kunskapsgrad för de i kursplanerna ingående 
målformuleringar som denna studie presenterat (tabell 3). Inga tidigare studier har 
identifierats där handledares förståelse av innehållet i kursplaner eller målbeskrivningar 
specifikt tagits upp varför några långtgående slutsatser av fynden ej kunnat dras. Det kan dock 
vara så att resultatet visar på en skillnad i hur den kliniska läraren respektive handledaren 
uppfattar komplexiteten i de kunskaper som studenten förväntas förvärva under sin VFU. 
Följden kan bli skillnader mellan lärosäte och vårdgivare/handledare i uppfattningen huruvida 
kursens mål är uppfyllda.  

 Kursplanens inverkan på den kliniska handledningen visade sig i denna studie vara låg i 
förhållande till studentens egen behovsinventering (figur 4). Att handledare värderar 
kursplanernas målbeskrivningar som viktiga för handledningen har uttryckts i tidigare 
genomförda undersökningar, bland annat av Hurley & Snowden (2008) samt Carlson (2010). 
Ett svagt positivt samband mellan förtrogenhet med kursplanens mål och den direkta kliniska 
handledningen indikerades i denna studie men inga slutsatser har varit möjliga att dra om hur 
de påverkar varandra. Danielsson et al. (2009) beskriver i sin studie handledarnas fokus på 
studentens individuella målsättning med VFU och vilken påverkan detta har på 
handledningen. Deras studie visar att 65% av deltagarna efter en genomförd 
handledarutbildning lade fokus på studentens individuella målsättning med sin VFU. 
Resultatet kan stämma överens med de fynd som kommit fram i föreliggande undersökning 
där studentens behovsinventering hade störst påverkan på handledningen (figur 4), trots att 
endast 16,7% av handledarna i denna studie genomgått handledarutbildning. Ett allt för stort 
fokus på studentens mål istället för kursplanens mål kan riskera att leda till bristande 
högskolemässighet, så som Högskoleverket beskrev i sin rapport (Högskoleverket, 2007) då 
studenterna vanligen efterfrågar undervisning av färdighetskunskaper under VFU (Bisholt, 
2009) och handledarnas tid inte alltid medger utrymme för tillhörande reflektion som är en 
viktig del av lärandeprocessen på högskolenivå. 

Ansvaret för uppfyllande av kursens mål fördelades lika och skattades högt mellan de olika 
funktionerna enligt handledarna i studien. Att handledare uppfattar att de och studenterna har 
samma grad av ansvar kan tolkas som ett steg bort från mästar-lärlingsutbildning för att 
istället låta studenten ta mer eget ansvar för lärandet genom att bland annat låta reflektion och 
förståelse få en större betydelse. Med ökad frihet i vårdarbetet kan studenten också själv 
påverka sitt lärande i högre utsträckning (Carlson, 2010; Papp et al, 2003). Här fyller 
handledaren en viktig roll genom att ge studenten tid och möjlighet till bland annat reflektion, 
men för att kunna ge studenten en ökad frihet i arbetet måste också en tillit finnas, och denna 
skapas genom en öppen och ärlig relation mellan handledare och student, vilket sammantaget 
är en tidskrävande process. 

Trots den tidigare beskrivna upplevda tidsbristen framkom dock i studien en vilja hos flera 
handledare att försöka bidra till att ge studenten möjlighet till måluppfyllelse under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Dock framkommer inte tydligt vilka mål som prioriteras. 
Strategierna för att hjälpa studenten uppnå målen skiftade dock. Vissa handledare 
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uppmuntrade studenten till självständigt arbete och kunskapssökande medan andra försökte 
styra studenten genom frågor eller att göra studenten delaktig i handledarens egna 
omvårdnadsarbete. Några försökte se till att så mycket som möjligt av kursens mål 
inkluderades i studentens VFU. Att handledarna på olika sätt målstyr studenten, eller visar 
studenten vårdsituationer där de kan få möjlighet delta i moment ingående i kursens mål ger, 
tvärt emot vad tidigare framkommit i studien, en återgång till mästar-lärling-förhållandet. Att 
handledaren väljer när studenten får agera på egen hand blir en form av intermittent 
subjektifiering i linje med det Ohlsson (2009) och Bisholt (2009)  beskriver där handledaren 
har kontroll över studentens frihet. I och med ett sådant förfarande tar handledaren också på 
sig ett större ansvar för måluppfyllelse under den verksamhetsförlagda utbildningen.  

Den kliniska läraren samt huvudhandledaren lyftes i denna studie fram av handledarna som 
viktiga aktörer för att uppnå kursmålen under VFU för studenten, tillsammans med studenten 
och handledaren själv (tabell 4). Papp et al (2003) beskriver samarbetet mellan lärosäte och 
klinik som en viktig del för att studenterna ska tillgodogöra sig sin VFU fullt ut. Carlson 
(2010) beskriver handledarnas positiva känsla av stöd från de kliniska lärarna, framför allt vid 
mitt- och slutbedömningar, men också i osäkra handledningssituationer som viktig. Lambert 
& Glacken (2006) beskriver huvudhandledaren som en viktig länk för att kommunicera 
kursens innehåll till handledare samt genomföra riktade utbildningsinsatser mot studenterna. I 
föreliggande studie kunde dock inga slutsatser dras om hur någon av funktionärerna direkt 
interagerade med handledarna, eller hur de påverkade måluppfyllnad under VFU. 

 

 

KONKLUSION 

Handledarnas tidsbrist för handledning var dominerande när de beskrev förutsättningar för sin 
handledning. De beskrev olika strategier för att skapa utrymme för handledningen under 
dagens gång. Ett fåtal angav att de kunde planera sin handledning medan flertalet fick ta det 
som det kom. Här kan anas att vårdorganisationen har en inverkan på möjligheten till en god 
handledning mot gällande kursmål. Tidsbristen kan vara en viktig faktor, både avseende 
handledarens möjlighet att tillgodogöra sig information inför handledning, samt att kunna ge 
studenten det utrymme denne behöver för att kunna leva upp till kursens mål där reflektion 
utgör en viktig del. För att möjliggöra en högskolemässig VFU med god måluppfyllelse för 
studenterna kan avsatt tid för handledning vara en positivt bidragande faktor. 

Föreliggande studie visade att information om kursens mål förmedlades till handledarna, men 
trots detta beskrevs en övervägande bristande upplevd förtrogenhet med kursplanens mål, 
vilket också återspeglades i differensen mellan handledarnas gradering av kunskapsnivån i 
innebörden i kursplanens målformuleringar jämfört med en taxonomi. Studentens egna mål 
med VFU visade sig få ofta en mer framträdande roll i handledningen jämfört med 
kursplanens mål. Dock antydde resultatet ett samband mellan en hög förtrogenhet med 
kursmål och kursplanens inverkan på handledningen. Att förmedla information till 
handledarna utan att säkerställa deras förståelse för innehållet är följaktligen inte tillräckligt 
för att säkerställa en god måluppfyllelse. Huvudhandledarna bör i större utsträckning 
säkerställa att given information också har uppfattats och tolkats på ett för syftet korrekt sätt.  

Ansvarsfördelningen för uppfyllande av kursmål fördelades av handledare lika mellan de 
olika funktionärerna ingående i studentens VFU. Handledarna angav olika strategier för hur 
de arbetade för en god måluppfyllelse. Styrdokumenten var viktiga, men tillämpningen skilde 
sig åt. Målstyrning av student och att arbeta av kursplanens mål för att få med så mycket som 
möjligt riskerar minska studentens egenansvar och gynna en utbildning präglad av ett mästar-
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lärling förhållande. En hög pedagogisk medvetenhet hos handledarna är viktigt för att 
upprätthålla en högskolemässig klinisk utbildning och handledarutbildning kan bidra till detta. 

 

Framtida forskning 

Fortsatt forskning behövs inom området kursplanens mål samt den inverkan målen kan ha på 
yrkeshandledarnas handledning för att ytterligare klargöra sambandet samt se vilka faktorer 
som påverkar. Även på vilket sätt studentens individuella mål förvaltas av handledarna och i 
vilken omfattning målen är förenliga med kraven på högskolemässighet är aktuella frågor för 
framtiden. Handledarutbildningarnas inverkan på förståelsen av målbeskrivningar bör 
undersökas närmare då denna studie ej hade tillräckligt underlag för att kunna dra några 
slutsatser av detta. 
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Bilaga 1 

Umeå 2011-03-24 

 

 

 

Till avdelningschef berörd avdelning 

 

Undertecknad är student vid Örebro Universitet. Jag skriver C-uppsats om 
styrdokumentens betydelse för handledning av sjuksköterskestudenter i VFU. 
Handledare för mitt arbete är lektor Ulla Ohlsson, Hälsoakademin, Örebro 
Universitet. 

Undersökningen har naturligtvis konfidentiell karaktär och vid resultatredovisning kommer 
endast gruppsvar att redovisas och inga personuppgifter kommer heller att utlämnas. 

Jag vill härmed tillfråga Dig om tillstånd att genomföra enkäter till sjuksköterskor som själva 
väljer att delta i studien, samt tillgång till aktuella mailadresser till sjuksköterskorna vid din 
avdelning. 

De utvalda sjuksköterskorna kommer att tillfrågas per e-mail. Deltagandet är helt frivilligt och 
kan avbrytas när som helst.  

Tacksam för svar på bifogad talong, som sänds till Ulf Nilsson 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ulf Nilsson 

Sjuksköterska 

Student omvårdnad C-kurs 
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Svarstalong för studie omkring styrdokument och handledning 

(Talongen skickas till Ulf Nilsson) 

 

 

 Jag ger mitt tillstånd att genomföra enkäter, samt använda adresslista med e-mail för 
distribution av dessa. 

 

 Jag ger inte mitt tillstånd att genomföra enkäter. 

 

 

Namn/befattning______________________________________________________________ 

 

Klinik/avd_______________________________________________________ank.________ 
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Örebro Universitet 

Hälsoakademin 

Ulf Nilsson 

Vt 2011 

 

{FIRSTNAME} 

 

Här är en förfrågan om deltagande i forskningsstudie som vänder sig till sjuksköterskor vid [avd1], 

[avd2] samt [avd. 3] vid [sjukhus]. 
 

Undertecknad är student vid Örebro Universitet. Jag skriver C-uppsats 

om styrdokumentens betydelse för handledning av studenter inom ramen för deras 

verksamhetsförlagda utbildning. Handledare för mitt arbete är lektor Ulla Ohlsson, Hälsoakademin, 

Örebro Universitet. 

 

Min förfrågan gäller om Du kan tänka Dig att delta i denna studie. Varje deltagare har sin fulla rätt att 

när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande i studien. Insamlat material kommer att 

förvaras så att endast undertecknad har tillgång till materialet. Undersökningen har 

naturligtvis konfidentiell karaktär och vid resultatredovisning kommer endast gruppsvar att redovisas 
och inga personuppgifter kommer heller att utlämnas. 

 

Tillstånd för genomförandet av studien har givits av din avdelningschef och genomförs i samråd med 

er huvudhandledare. 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta undertecknad eller Ulla Ohlsson 

 

 

För att delta, var vänlig klicka på länken nedan. 

 
 

Hälsningar, 

 

Ulf Nilsson 

Sjuksköterska 

Student omvårdnad C-kurs 

ulfniv111@oru.se 

070-664 95 76 

 

Ulla Ohlsson, handledare 
Ulla.ohlsson@oru.se 

Alt tel 019/301152 

 

---------------------------------------------- 

Klicka här för att delta i enkäten: 

{SURVEYURL} 

 

Om du inte vill delta i denna enkät och inte heller vill ha vidare inbjudan, klicka på följande länk: 

{OPTOUTURL} 

 
Har detta mail kommit fel? Kontakta gärna Ulf Nilsson på ovanstående e-postadress.  
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Styrdokumentens betydelse för handledning av 
studenter i SSK-utbildning 
 
Örebro Universitet 
Hälsoakademin 
Ulf Nilsson 
Vt 2011 
 
Till yrkeshandledare vid Norrlands universitets sjukhus 
Förfrågan om deltagande i forskningsstudie 
Undertecknad är student vid Örebro Universitet. Jag skriver C-uppsats om styrdokumentens betydelse för 
handledning av studenter inom ramen för deras verksamhetsförlagda utbildning. Handledare för mitt arbete är 
lektor Ulla Ohlsson, Hälsoakademin, Örebro Universitet. 
 
Min förfrågan gäller om Du kan tänka Dig att delta i denna studie. 
Varje deltagare har sin fulla rätt att när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande i studien. Insamlat 
material kommer att förvaras så att endast undertecknad har tillgång till materialet. Undersökningen har 
naturligtvis konfidentiell karaktär och vid resultatredovisning kommer endast gruppsvar att redovisas och inga 
personuppgifter kommer heller att utlämnas. 
 
Vid frågor eller funderingar kontakta undertecknad eller Ulla Ohlsson 
Ulf Nilsson 
Sjuksköterska 
ulfniv111@oru.se 
070-664 95 76 
 
Ulla Ohlsson, handledare 
Ulla.ohlsson@oru.se 
Alt tel 019/301152 
 

Den här enkäten innehåller 29 frågor 

  



 

 

28 

 

Din bakgrund 
Dessa frågor är till för att ge en bakgrundsbild av deltagarna i undersökningen 
 
1 [B1]Kön 
Välj bara en av följande: 
Kvinna 
Man 
 
2 [B2]Din ålder 
Skriv ditt svar här: 
 
3 [B3]Antal år sedan din sjuksköterskeexamen 
Skriv ditt svar här: 
 
4 [B4]Antal år i yrket 
Skriv ditt svar här: 
 
5 [B5]Vilken avdelning arbetar du vid? 
Välj bara en av följande: 
MAVA/endokrin 
Ortopeden 
Thorax vårdavdelning 
Annat 
 
6 [B6]Har du någon akademisk examen inom omvårdnadsvetenskap? 
Välj bara en av följande: 
Har ingen akademisk examen i omvårdnad 
Kandidatexamen i omvårdnad 
Magisterexamen i omvårdnad 
Är doktorand inom omvårdnad 
Licentiatexamen i omvårdnad 
Doktorsexamen i omvårdnad 
 

7[B7]Har du någon annan akademisk examen? I så fall ange vilken nivå och 
ämne. 
Skriv ditt svar här: 
 
8 [B8]Hur lång tid har gått sedan du senast handledde student? 
Välj bara en av följande: 
Jag handleder student nu 
Jag har handlett inom senaste 6 månaderna 
Jag har handlett inom de senaste 12 månaderna 
Jag har handlett för mer än 12 månader sedan 
Jag har aldrig handlett student 
 
9 [B9]Har du någon pedagogisk utbildning? 
Välj bara en av följande: 
Ja 
Nej 
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10 [B10]Vilken pedagogisk utbildning har du? Förtydliga gärna. 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'Ja' på fråga '9 [B9]' (Har du någon pedagogisk utbildning? ) 
 
Välj alla som stämmer och skriv en kommentar: 
Handledarutbildning 
Pedagogiska kurser vid universitet 
Förskole/grundskole 
/gymnasielärarbehörighet 
Pedagogisk kompetens för 
universitetslärare 
Annan utbildning inom 
pedagogikområdet 
 
11 [B12]Har du varit verksam som huvudhandledare? 
Välj bara en av följande: 
Ja 
Nej 
 

Styrdokument 
Följande frågor fokuserar resurser samt på din kännedom om styrdokumenten och de mål som finns formulerade 
för den kliniska 
placeringen. 
 
12 [K0]Hur ofta handleder du samma student under dess verksamhetsförlagda 
utbildning? 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'Jag handleder student nu' eller 'Jag har handlett inom senaste 6 månaderna' eller 'Jag har handlett 
inom de 
senaste 12 månaderna' eller 'Jag har handlett för mer än 12 månader sedan' på fråga '8 [B8]' (Hur lång tid har 
gått sedan 
du senast handledde student?) 
 
Välj bara en av följande: 
Något enstaka tillfälle 
Några upprepade tillfällen 
Jag handleder studenten en stor del av VFU 
Jag handleder studenten under hela VFU 
 
13 [K1]Har du av din arbetsgivare fått tid avsatt speciellt för den kliniska 
handledningen? 
Välj bara en av följande: 
Ja 
Nej 
 
14 [K2a]Hur många timmar avsätts per student? 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'Ja' på fråga '13 [K1]' (Har du av din arbetsgivare fått tid avsatt speciellt för den kliniska 
handledningen?) 
 
Skriv ditt svar här: 
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15 [K2b]Hur går du till väga för att skapa utrymme för handledningen? 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'Nej' på fråga '13 [K1]' (Har du av din arbetsgivare fått tid avsatt speciellt för den kliniska 
handledningen?) 
 
Skriv ditt svar här: 
 
16 [K3]Ges du möjlighet till information om studentens kursplan och dess 
angivna syften/mål med den verksamhetsförlagda utbildningen inför ett nytt 
uppdrag som klinisk handledare? 
Välj bara en av följande: 
Ja, hela kursplanen inklusive syfte/mål 
Ja, men endast syfte och mål med den verksamhetsförlagda utbildningen 
Nej 
Vet ej 
 
17 [K3b]På vilket sätt får du information om kursplanens innehåll? 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'Ja, hela kursplanen inklusive syfte/mål' eller 'Ja, men endast syfte och mål med den 
verksamhetsförlagda 
utbildningen' på fråga '16 [K3]' (Ges du möjlighet till information om studentens kursplan och dess angivna 
syften/mål med 
den verksamhetsförlagda utbildningen inför ett nytt uppdrag som klinisk handledare?) 
 
Välj alla som stämmer: 
Huvudhandledare 
Studenten 
Klinisk lärare från Universitetet 
Jag har på eget initiativ aktivt sökt fram informationen 
Annat: 

18 [K4]Ges du möjlighet till information om studentens AssCE-formulär 
(självbedömning) inför ett nytt uppdrag som klinisk handledare? 
Välj bara en av följande: 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
19 [K4b]På vilket sätt får du information om innehållet i studentens AssCEformulär? 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'Ja' på fråga '18 [K4]' (Ges du möjlighet till information om studentens AssCE-formulär 
(självbedömning) inför 
ett nytt uppdrag som klinisk handledare?) 
 
Välj alla som stämmer: 
Huvudhandledare 
Studenten 
Klinisk lärare från Universitetet 
Jag har på eget initiativ aktivt sökt fram informationen 
Annat: 
 
20 [K5]Ges du möjlighet till information om studentens personliga 
behovsinventering inför ett nytt uppdrag som klinisk handledare? 
Välj bara en av följande: 
Ja 
Nej 
Vet ej 
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21 [K5b]På vilket sätt får du information om innehållet i studentens 
behovsinventering? 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'Ja' på fråga '20 [K5]' (Ges du möjlighet till information om studentens personliga behovsinventering 
inför ett 
nytt uppdrag som klinisk handledare?) 
 
Välj alla som stämmer: 
Huvudhandledare 
Studenten 
Klinisk lärare från Universitetet 
Jag har på eget initiativ aktivt sökt fram informationen 
Annat: 
 
22 [K6]I vilken utsträckning känner du dig förtrogen med målen i studenternas 
kursplaner avseende den verksamhetsförlagda utbildningen? 
Välj bara en av följande: 
Inte alls 
I viss utsträckning 
I stor utsträckning 
I mycket stor utsträckning 
 
23 [K7]I vilken utsträckning påverkar innehållet i följande dokument din 
handledning? 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
Inte alls 
I viss utsträckning 
I stor utsträckning 
I mycket stor utsträckning 
Känner ej till dokumentet 
 
Kursplanerna 
Studentens AssCEformulär 
Studentens egenbehovsinventering 
 
24 [K8]All utbildning bygger på ökande kunskapskrav allt eftersom man går 
vidare i utbildningen, så även inom sjuksköterskeprogrammet. 
Här följer en lista med ord som är vanligt förekommande i kursplanernas 
syfte/mål-formuleringar i olika terminer. Gradera vart och ett av dessa efter den 
kunskapsnivå DU uppfattar att det tillhör. 
1 motsvarar låg/enkel kunskap och 6 motsvarar hög/komplex kunskap. 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
1 (enkel) 2 3 4 5 6 (komplex) 
 
Planera 
Analysera 
Beskriva 
Genomföra 
Medverka 
Identifiera 
Tillämpa 
Bedömma 
Förklara 
Handla 
Reflektera 
Leda 
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25 [K9]I vilken utsträckning uppfattar du att kursplanens angivna syften och mål 
är relevanta i förhållande till den kompetens du förväntar dig av en 
grundutbildad sjuksköterska? Motivera gärna ditt svar. 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'I viss utsträckning' eller 'I stor utsträckning' eller 'I mycket stor utsträckning' på fråga '22 [K6]' (I vilken 
utsträckning känner du dig förtrogen med målen i studenternas kursplaner avseende den verksamhetsförlagda 
utbildningen?) 
 
Välj bara en av följande: 
Inte alls 
I viss utsträckning 
I stor utsträckning 
I mycket stor utsträckning 
Kommentera dina val här: 
 

Uppfyllande av kursmål 
Följande frågor syftar till att få en bild av din syn på hur målen för studentens VFU uppfylls samt vem som 
ansvarar för detta. 
 
26 [M1]Beskriv kortfattat hur du i rollen som yrkeshandledare går tillväga för att 
bidra till att kursplanens syfte/mål med den verksamhetsförlagda utbildningen 
ska nås. 
Skriv ditt svar här: 
 
27 [M2]Hur anser du att ansvaret för att uppnå kursplanens syfte/mål för 
studentens verksamhetsförlagda utbildning är fördelat i 
sjuksköterskeutbildningen? 
Gradera ansvaret för varje roll där 
1 = Litet ansvar och 10 = Stort ansvar 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Student 
Yrkeshandledare 
Huvudhandledare 
Klinisk lärare 
 
28 [M3]Anser du att denna ansvarsfördelning är bra för att uppnå kursplanens 
syfte/mål med den verksamhetsförlagda utbildningen? 
Välj bara en av följande: 
Ja 
Nej 
 
29 [M4]På vilket sätt bör ansvaret förändras? 
Svara bara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: 
° Svaret var 'Nej' på fråga '28 [M3]' (Anser du att denna ansvarsfördelning är bra för att uppnå kursplanens 
syfte/mål med 
den verksamhetsförlagda utbildningen?) 
 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
Öka Samma Minska 
 
Studenten 
Yrkeshandledaren 
Huvudhandledaren 
Klinisk lärare 
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Bilaga 2 

Bakgrundsvariabler studiedeltagare 

 

Tabell. Sammanställning av samtliga bakgrundsvariabler för deltagarna i studien 
. 
 Totalt Avd. 1 Avd. 2 Avd. 3 

Deltagare 18 1 (5,56%) 10 (55,56%) 7 (38,89%) 

Kön Kvinna 16 (88,89%) 1 (100%) 10 (100%) 5 (71,43%) 

Man 2 (11,11%) 0 0 2 (28,57%) 

Ålder, median (min-
max), år 

 34,5 (24-56) N/A 39 (25-56) 32 (24-47) 

År sedan 
sjuksköterskeexamen, 
median (min-max) 

 5,5 (1-24) N/A 5 (1-24) 5 (1-22) 

År i yrket, median 
(min-max), år 

 6 (1-24) N/A 5 (1-24) 6 (1-22) 

Akademisk examen 
inom 
omvårdnadsvetenskap 

Ingen examen 9 (50%) 0 6 (60%) 3 (42,86%) 

Kandidatexamen 9 (50%) 1 (100%) 4 (40%) 4 (57,14%) 

Senaste 
studenthandledningen 

Handleder nu 6 (33,33%) 0 5 (50%) 1 (14,29%) 

Handlett sista 6 
månaderna 

12 (66,67%) 1 (100%) 5 (50%) 6 (85,71%) 

Pedagogisk utbildning Ingen utbildning 15 (83,33%) 1 (100%) 7 (70%) 7 (100%) 

Handledarutbildning 3 (16,67%) 0 3 (30%) 0 

Har du varit verksam 
som huvudhandledare 

Ja 2 (11,11%) 0 2 (20%) 0 

Nej 16 (88,89%) 1 (100%) 8 (80%) 7 (100%) 

 


