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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjuksköterskeprogrammet  vid Uppsala universitet innefattar 49,5 högskolepoäng 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I termin 2 har studenterna fyra veckor VFU inom basal 

omvårdnad och handledes då av undersköterska. Handledning är ett sätt att lära ut och 

utveckla kompetens och innefattar både teoretiskt och praktiskt kunnande. Syfte: Syftet med 

denna studie var att undersöka undersköterskornas upplevelser av att handleda 

sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning i termin 2 på 

sjuksköterskeprogrammet. Metod: Kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Intervjuer 

med semistrukturerade frågor. Resultat: Analysen av intervjusvaren visade att de handledande 

undersköterskorna ägnade sig åt en uppgiftscentrerad handledning. Handledarna beskrev att 

även de själva fått nytta av att vara handledare. Det framkom att viktiga kvalitéer hos 

handledarna anses vara stöttande, kunna ge en positiv bild av yrket och ta hand om 

studenterna på ett bra sätt. Handledarna upplevde sig få liten mängd information om studenten 

innan de träffas, men säger även att det brukade gå bra ändå. Handledarna anpassade 

handledningen efter studentens tidigare erfarenheter samt personlighet. Studentens inställning 

och intressenivå påverkade handledningen på flera sätt. Handledarna hade ej fått utbildning i 

att handleda sjuksköterskestudenter men önskade få detta. Slutsats: Undersköterskorna 

handledde på ett uppgiftscentrerat sätt men med inslag  av ansvar och pedagogik och 

anpassade handledningen efter studentens tidigare erfarenheter, kunskaper och personlighet. 

Handledningen påverkade av studentens inställning. Undersköterskorna önskade mer 

information om studenten innan de träffas, men sa att det gick bra ändå, vilket kan tolkas som 

motsägelsefullt. Undersköterskorna hade inte  fått utbildning för att handleda men önskade 

detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Handledning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, Undersköterska, 

Sjuksköterskestudent. 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: The nursing programme at Uppsala university includes 49,5 academic points of 

clinical training. In the second semester students have four weeks of clinical training in basic 

nursing and were preceptored by an assistant nurse. Preceptoring includes theory and practice 

in a way to teach and to develope competence. Aim: To examine the assistant nurse's 

experiences of preceptoring nurse students during their clinical training during their second 

semester at the nursing programme. Method: Qualitative interview study with descriptive 

design. Interviews with semi-structured questions. Results: Preceptoring assistant nurses had a 

task-centered approach to preceptoring. The assistant nurses themselves had use of being 

preceptors. Important preceptor qualities were; being supportive, projecting a positive image 

of the trade and taking care of the students in a good way. The preceptors received little 

information about the students before meeting them, but said it's okay. The preceptoring was 

adapted to the student's earlier experience and personality. The student's attitude and level of 

interest affected the preceptoring. The assistant nurses had not received education to preceptor 

nurse students. Conclusion: The assistant nurses used a task-centered approach to 

preceptoring with elements of responsibility and pedagogy. The preceptoring was adapted to 

the student's earlier experience and personality. The preceptoring was affected by the student's 

attitude. The assistant nurses wished for more information about the student before they met, 

but said it was fine anyway, which could be interpreted as contradicting. The assistant nurses 

had not received any education about preceptoring, but were interested in getting one. 
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BAKGRUND 

1.1 Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet innefattar totalt 49,5 högskolepoäng 

verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsförlagd utbildning har som uppgift att integrera 

sjuksköterskestudentens teoretiska kunskaper i den kliniska omvårdnaden. Detta för att ge 

kliniska färdigheter och övning i den pedagogiska och kommunikativa delen i omvårdnaden 

samt att få en inblick i ledarskapet och organisationen i vårdarbetet. Utbildningen pågår under 

6 terminer och den verksamhetsförlagda utbildningen är uppdelad över kurserna i termin 2 till 

6 (Uppsala universitet, 2013). Detta gör att sjuksköterskestudenten, genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen, får en inblick inom många olika verksamhetsområden 

inom vården. 

 

1.2 Verksamhetsförlagd utbildning 

Termin 2 i sjuksköterskeprogrammet innefattar fyra veckor verksamhetsförlags utbildning 

under kursen Omvårdnadens innehåll och metoder II 12hp. Under dessa veckor tillbringar 

studenten 35 timmar per vecka inom kommunens äldreomsorg eller vid någon av landstingets 

vårdavdelningar. Under denna period skall sjuksköterskestudenten öva på att använda den 

”kliniska blicken” samt genomföra och redogöra för basal omvårdnad. För att öva på detta 

handleds ofta sjuksköterskestudenten av en undersköterska på avdelningen då de ofta arbetar 

närmast patienten och har mest erfarenhet av dessa arbetsuppgifter (Norinder, 2013). 

Undersköterskan kallas ”omvårdnadsguide” i riktlinjerna för VFU, men härefter benämns de 

som ”handledare” för att underlätta för genomförandet av studien, då handledning är ett 

etablerat begrepp. 

 

1.3 Handledning 

Handledning som begrepp är inte klart definierat. Det har många olika betydelser och används 

i många olika sammanhang. Handledning kan definieras som en form av undervisning. 

Inlärningsaspekten är en central del i de olika beskrivningarna av vad handledning är 

(Tveiten, 2003). Handledning är ett av flera tillvägagångssätt som finns för att tillvarata och 

utveckla kompetens (Gjems, 1997). Många författare anser att handledningens huvudsyfte är 

lärande och kompetensutveckling. I stora drag är de utmärkande dragen som definierar 

handledning två eller ett fåtal personer i organiserad verksamhet och bedrivs i 

skärningspunkten mellan teoretiskt och praktiskt kunnande. Lärandet uppfattas som en aktiv, 
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skapande process där själva lärandet står i fokus (Larsson & Lindén, 2005). Kunskap, tillit 

och respekt är naturliga kvalitéer gällande relationen mellan studenten och personen som lär 

ut. Detta bidrar till en miljö som bekräftar och stödjer studentens personliga och 

professionella växt (Gillespie, 2005). Förhållandet som utvecklas mellan handledare och 

studenten är viktigt för att studenten skall kunna utveckla ett kritiskt tänkande och för att 

stärka studentens känsla av professionell kompetens. Kritiskt tänkande förbereder studenten 

på att resonera och ta sunda beslut angående patienten. I praktiken kan då studenten analysera 

och utvärdera den givna vården (Myrick & Yonge, 2004).  

 

Många handledare saknar handledarutbildning (Hallin & Danielson, 2010). En 

handledarutbildning kan ge insikt och tips från hur andra handledare ser på handledning och 

vad som är viktigt för studenten (Myrick, Luhanga, Billay, Foley & Yonge, 2012). För att 

handledningen ska bli bra är det viktigt att universitetet och VFU-platsen samarbetar, så att 

handledaren vet vilka förväntningar som finns på studenternas VFU. (Landmark, Storm 

Hansen, Bjones & Bohler, 2003). Ifall handledaren stöter på svårigheter med studenten kan 

reflektion med andra handledare underlätta bearbetningen av svårigheterna (Blomqvist & 

Bäck, 2008). 

 

För att handledaren ska kunna skapa goda förutsättningar för studenten att lära sig så behövs 

stöd och hjälp från kollegor, det är vikigt att kollegorna till handledaren förstår att det tar 

mycket tid att handleda en student. Om kollegorna samarbetar och är förstående med att 

handledning kan ta tid så möjliggör det att studenten kan få se så många moment som möjligt 

(Carlson, 2009; Mccarthy & Murphy, 2010). Sjuksköterskestudentens självförtroende kan 

stärkas och de kan känna sig tryggare i sin roll som blivande sjuksköterska om det finns 

möjlighet under studietiden för studenten att ta den tid den behöver för att göra uppgifter, inte 

förväntas ha full kunskap och får ställa frågor (Nolan, 1998). Handledaren bildar sig en 

uppfattning om studentens kunskaper och anpassar sen handledningen och studentens 

uppgifter efter det (Bourbonnais & Kerr, 2007). Det är viktigt att handledaren försäkrar sig 

om att omvårdnaden av patienterna är säker, kompetent och respektfull och detta gör 

handledaren genom att observerar studenten och ställa frågor (Paton, 2010). Handledaren bör 

vara extra noga med att respektera patienterna när de har student. Förutom att patienter har 

rätt till autonomi, så är en handledare som visar respekt för patienten en motiverande faktor 

för studenten (Nasrin, Soroor & Soodabeh, 2012). Kontinuitet under handledningen är viktigt 

för studenten. Dock kan det vara idealiskt för lärandet att ha två handledare, medan fler än två 
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kan påverka handledningen negativt (Lödge, 2009). Handledaren kan ha personlig nytta av att 

vara handledare åt en student, vilket bland annat gör att viljan att handleda underlättas 

(Andersson & Ljungberg, 2009).  

 

En handledare bör vara mångsidig och kunna erbjuda mer än att bara visa uppgifter som ska 

genomföras, då studenter idag vill bilda sig insikt och skaffa fördjupat kunnande, och inte 

bara följa efter den som kan och göra som den gör (Mogensen, Thorell Ekstrand och Löfmark, 

2006). En kunnig och engagerad handledare har stor betydelse för ett positivt lärande (Lödge, 

2009).  

 

1.4 Undersköterskans kompetens 

Beroende på undersköterskans arbetsplats så har den olika arbetsuppgifter, yrkesroll och får 

olika kompetens. Det kan vara allt från att serva läkaren, ta prover och kontroller, arbeta i 

reception och mycket annat. Det framhålls dock att omvårdnad, patientkontakt och 

anhörigkontakt är undersköterskans viktigaste uppgift och kompetens. Undersköterskor får 

ofta internutbildningar beroende på sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Undersköterskans 

uppgift kan även skilja beroende  på vilken som är den ansvariga sjuksköterskan och på hur 

mycket den litar på undersköterskans kompetens. Undersköterskor upplever ofta att deras 

kompetens inte uppskattas och tas tillvara på dåligt inom sjukvården. Undersköterskan får sin 

formella kompetens från den grundläggande utbildningen som varierar mellan ett till tre år 

och från intern och vidareutbildningar. Andra viktiga källor till kompetens är erfarenhet, att 

lära sig från arbetskamrater och patienterna. Undersköterskan får ibland inget intyg på sin 

kompetens från utbildningar. Undersköterskan kan ibland känna att sjuksköterskan är ett 

hinder för att utöka sin kompetens, att sjuksköterskan har svårt att släppa in undersköterskan 

för nära sig själv. Viljan till kompetensutveckling är ofta stor hos undersköterskor och det som 

styr valet av kompetensutveckling mest är undersköterskans arbetsplats och arbetsinriktning 

(Kindvall & Kristofferson, 2007). 

 

1.5 Problemformulering 

Eftersom relationen mellan studenten och den som handleder är essentiell för studentens 

utveckling är det av intresse att få den handledande undersköterskans syn på handledning. Det 

finns i dagsläget uppsatser gjorda på undersköterskors uppfattning av att handleda 

undersköterskeelever (Torensjö, 2011), men ingen forskning om hur de uppfattar att handleda 
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sjuksköterskestudenter. Det har ej heller gått att hitta studier på vad sjuksköterskestudenterna 

tycker om att bli handledda av undersköterskor. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka undersköterskornas upplevelser av att handleda 

sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning i termin 2 på 

sjuksköterskeprogrammet. 

 

 

 

METOD 
2.1 Design 

Studien är genomförd som en kvalitativ studie med deskriptiv design (Polit & Beck, 2008). 

 

2.2 Urval 

Ett strategiskt bekvämlighetsurval användes för att välja ut informanter till datainsamlingen. 

Ansvarig för studenternas placering vid vårdboenden under VFU i termin 2 tillfrågades om en 

lista på de vårdboenden i Uppsala kommun, som mottagit studenter för VFU under våren och 

hösten 2013, detta för att få informanter med aktuell erfarenhet av att handleda en 

sjuksköterskestudent. 

 

Urvalskriterier 

* Informanten ska tala svenska och vara i myndig ålder. 

* Arbeta på ett äldreboende inom Uppsala kommun. 

* Ska ha varit handledare vårterminen eller höstterminen 2013 för en sjuksköterskestudent i 

termin 2. 

  

Av de tillfrågade ställde 12 undersköterskor upp på intervju, efter de mottagit information om 

studien. Samtliga informanter svarade på alla frågor som ställdes av intervjuaren. 

Informanterna hade mellan 3 och 30 år i yrket och hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats 

mellan 6 månader och 11 år. Av respondenter var 11 kvinnor samt 1 var man. En av 

informanterna var ej utbildad undersköterska, utan vårdbiträde, men bedömdes ha en stor reell 

kompetens (30 år) och bedömdes därför vara intressant för studien.  
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2.3 Datainsamling 

Intervjuerna innehöll semistrukturerade frågor för att bidra till en aktiv och öppen dialog 

mellan intervjuaren och informanten, eftersom informanten skulle uppleva stor frihet att 

uttrycka tankar och upplevelser (Kvale, 1997). En intervjuguide (bilaga 1) med utarbetade 

frågor konstruerades och fanns till hand för intervjuaren. Frågorna berörde informantens antal 

aktiva år, deras uppfattning om handledning, ifall de fått utbildning för att handleda 

sjuksköterskestudenter och hur kontakten med studenten varit. Informanterna fick svara på 

samma frågor, med möjligheten till följdfrågor, och en provintervju genomfördes. Denna 

provintervju bedömdes vara av tillräckligt god kvalitet och inkluderades därför i studien. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och därefter transkriberades och analyserades 

dessa. Ljudupptagningarna samt det transkriberade materialet förvarades på datorer med 

lösenordsskyddad inloggning, och efter studien är avslutad kommer det inspelade materialet 

att förstöras. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefer på 25 vårdboenden inom Uppsala kommun kontaktas via telefon eller e-

post med förfrågan om godkännande samt intresse att delta i studien. Vid intresse om 

deltagande från verksamhetscheferna skickades ett e-brev med ett informationsbrev (bilaga 2) 

riktat till informanterna ihop med en förfrågan om att få hjälp med att hitta lämpliga 

undersköterskor att intervjua. Avdelningscheferna på 6 vårdboenden förmedlade kontakt med 

12 undersköterskor som ställde upp på intervju. Intervjuerna bokades sedan genom 

verksamhetschefen eller genom att informanterna själva tog kontakt med den som skulle 

intervjua. Intervjuerna genomfördes mellan vecka 45-48, 2013, i anslutning till 

informanternas arbetsplats, i ett avskiljt rum för att intervjun skulle kunna genomföras ostört. 

En av intervjuerna (intervju 2) skedde som en dubbelintervju, där två informanter intervjuades 

samtidigt, eftersom informanterna inte ville ställa upp och intervjuas separat. Intervjuerna var 

mellan 4:40 och 28 minuter långa. Två av intervjuerna var under 10 minuter långa. En av dem 

(intervju 5) uteslöts ur studien eftersom den var för kort och ansågs inte bidra till resultatet. 

Den andra inkluderades i studien trots att den var kort eftersom den ansågs bidra till resultatet. 

 

2.5 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades av författarna själva för att sedan analyseras. Den kvalitativa 

innehållsanalysmetoden av Graneheim och Lundman (2004) användes för att analysera det 

manifesta innehållet i intervjuerna. Med hjälp av denna analysmetod går det att finna likheter  
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och skillnader i en text, en såkallad analysenhet. Enligt metoden lästes transkriberingarna 

igenom av båda författarna flera gånger tills ett helhetsintryck fastställdes. Sedan 

identifierades meningsenheter, meningar som har ett innehåll med relevans för studien. Dessa 

meningsenheter kondenserades sedan genom att meningarna förkortades och oväsentliga ord 

extraherades medan innebörden av meningarna fortfarande var i likhet med originaltexten, 

detta för att kunna hanteras lättare. Sedan tolkades den egentliga innebörden med meningen. 

Meningsenheterna kondenserades då ytterligare utan att dess egentliga innebörd gick förlorad. 

Dessa innebördsmeningar abstraherades och fick en kod, som representerade innebörden av 

dess meningsenhet. Koder vars innehåll som liknade varandra sammanställdes sedan i 

kategorier. Inom kategorierna delades koderna upp i ett antal underkategorier. Kategorierna 

konstruerades att vara så åtskilda att de inte överlappar varandra (Graneheim & Lundman, 

2004). Ett exempel på analysens struktur finns i tabell 1 (se nedan). För att stärka 

trovärdigheten i texten anges i resultatet citat från intervjuerna (Polit & Beck, 2008). Citaten 

är ändrade från talspråk till skriftspråk föra att respondenterna inte ska kunna bli igenkända. 

Efter citaten anges intervjuns nummer inom parentes. 

 

Tabell 1. Exempel på analys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ofta så brukar 

jag kanske gå 2 

veckor 

tillsammans och 

sen brukar jag 

släppa dom lite 

för då se man 

vad dom kan. 

Och då får man 

egna 

arbetsuppgifter 

som man får 

göra så att säga. 

Jag brukar gå 

två veckor 

tillsammans 

med studenten. 

Sen får dom 

egna 

arbetsuppgifter 

för att se vad 

dom kan. 

Handledaren 

går med 

studenten två 

veckor. Sen får 

studenten 

arbeta 

självständigt. 

Uppgiftscentrerad 

handledning 

Undersköterskans 

syn på 

handledning 
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2.6 Etiska överväganden 

Samtliga deltagare informerades om att insamlad data kommer hanteras konfidentiellt. Före 

intervjuerna fick de skriftlig information om studien med möjlighet till att ställa frågor. 

Deltagarna informerades om att deltagande var frivilligt och att inspelat material förstörs efter 

godkänd examination. Deltagarna kunde när som helst avbryta deltagandet utan att säga 

varför, och exkluderas ur studien (Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet, 

2013). Etikprövning var ej aktuellt enligt Svensk författningssamling då deltagarna var över 

18 år, inget fysiskt ingrepp genomfördes och studien utfördes inte enligt en metod som syftar 

till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att 

skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt (SFS, 2003:460). 

 

 

 

RESULTAT 

Vid analysen av intervjuerna framkom fyra kategorier samt sex underkategorier. 

 

3.1 Undersköterskans syn på handledning 

      3.1.1 Uppgiftscentrerad handledning 

      3.1.2 Vinster med handledning 

      3.1.3 Kvalitéer hos handledaren 

   3.2 Individuell VFU  

      3.2.1 Information om studenten 

      3.2.2 Tidigare erfarenhet 

      3.2.3 Studentens personlighetsdrag 

   3.3 Studentens inställning påverkar 

   3.4 Saknar handledarutbildning 

 

3.1 Undersköterskans syn på handledning 

3.1.1 Uppgiftscentrerad handledning 

Samtliga informanter pratade om en praktiskt handledning, att de först visade och gick 

igenom saker som studenterna sedan fick utföra. En informant sade att studenten lärde sig 

bättre om den själv fick genomföra uppgifter som visas av handledaren. Om studenten inte 

kunde omvårdnaden ansåg en informant att det var deras uppgift att lära ut det. Studenten 

kunde få gå dubbelt med handledarna som delar med sig av sina kunskaper, för att sedan 

självständigt utföra uppgifter när den visat sig kapabel medan handledarna backade upp dem 
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om det blir fel, och även ställa frågor. En informant ansåg att studenten skulle ta mycket plats 

från början. De visar rutinerna på avdelningen och visar hur undersköterskor arbetar. 

Studenten får vara med på så mycket omvårdnad som möjligt, för att lära sig omvårdnaden 

från grunden och får se helheten hos patienten. En informant upplevde att det är bra om 

studenten går med flera personer för att se hur olika personer arbetar. En informant berättade 

att den brukar ställa motfrågor till studenten, om varför den gör vissa moment, vilket den 

upplever att studenterna har uppskattat. En annan informant tyckte att första dagen på VFU 

skulle vara kort. En informant tyckte det vore bra för studenten att gå en dag med 

sjuksköterska, och vara med på rond. En annan informant hade inga speciella förväntningar på 

studentens förkunskaper inom omvårdnad. 

  

 -"Jag brukar låta dom få ta ganska mycket plats från början, det kan vara redan 

 första gången kanske. Att nu får du ta ett larm. Och följa med och springa lite, 

 fast jag följer med. Det tycker jag fungerar jättebra." (8) 

 

Flera av informanterna tog upp möjligheterna i handledningen. En informant nämnde som en 

fördel att kunna visa hur verkligheten ser ut för en patient med stort vårdbehov, och att de 

varit en annan person innan de blir sjuka. En annan informant nämnde fördelen att studenten 

får se hur det ser ut i arbetslivet. En annan fördel som nämndes var att kunna visa mer än 

basal omvårdnad, trots avsaknad av viss medicinsk utrustning. En informant nämnde att 

fördelen med att vara på ett vårdboende var att fokusen verkligen ligger på omvårdnaden. En 

annan informant tyckte det var bra att studenten lär sig att se till så att patienter har bra 

välbefinnande, känner sig trygga och blir sedda. Att studenten får förståelse för att alla inom 

vården jobbar mot samma mål nämndes av en annan informant. En informant uppgav att 

sjuksköterskestudenten bör se samt utföra undersköterskans uppgifter för att få en insikt i vad 

undersköterskans arbete går ut på. 

 

 -"Och... Visa på den här gamla människan har varit en... annan person innan 

 den vart sjuk så att säga. Och här är man för att få ha det bra till livets slut." (1) 

 

Bland svårigheterna med handledningen upplevde två informanter att möjligheten att hjälpa 

studenterna var begränsade, det kunde till exempel röra sig om att de inte hade tid att svara på 

studentens frågor eller inte hade kunskapen att svara på dem. En informant nämnde att 

patienter ibland inte vill att studenten skulle vara med på vissa intima omvårdnadsmoment. En 
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informant tog upp att ibland fanns det inte så mycket att göra för studenten, medan en annan 

informant tyckte att det bara bör vara en student åt gången per avdelning. En informant 

uttryckte en svårighet om att handledning kan vara svårt; att handledaren ibland kan göra sitt 

arbete medan studenten bara går med och tittar på. 

 

 -"Kan ju kanske om man går och hjälper som inte vill att nån ska stå och titta 

 på, eller." (8) 

 

Flera av informanterna uppgav att de samarbetat med kollegor vid handledandet av studenten 

för att studenten ska få pröva på olika slags uppgifter och får göra så mycket saker som 

möjligt på sin VFU. En informant nämnde att den tar hjälp av sjuksköterskan om det är något 

den inte har kunskaper om. 

 

3.1.2 Vinster med att handleda 

Flera av informanterna kände att de själva får ut något av att handleda sjuksköterskestudenter. 

En fördel som nämndes var att de fått friska upp minnet om sakerna de lär ut, då de måste 

tänka till när de ska lära ut till studenterna. Att det blir bättre för varje gång de handleder. En 

annan informant kände sig stolt och stark av att kunna dela med sig av den kunskap som 

ansamlats efter många år i yrket vid många olika verksamheter. De trivdes med att vara 

handledare och tyckte att det var roligt att ha en student. Det kändes bra att ställa upp. Två 

informanter tyckte att studenten blev som en extra hand i deras arbete. 

 

 -"Och känna att, det tänker jag är viktigt, faktiskt. Där känner jag mig stark och 

 stolt. Att jag kan få dela med mig av allt jag bär på." (7) 

 

Flera uppgav att de lärde sig saker av studenterna, till exempel sådant som de själva inte lärt 

sig eller uppdateringar av gamla tillvägagångssätt som var aktuella när de utbildade sig. De 

kunde bli påminda om rutiner som det slarvas med eller glömts bort, som basala 

hygienrutiner. Studenterna har kunnat komma med nya erfarenheter och idéer från andra 

ställen 

 

 -"Man kan alltid lära sig nått nytt. De går i skolan nu, jag lärde mig kanske för 

 tio år sen. Det finns alltid någonting man kan snappa upp." (9) 
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3.1.3 Kvalitéer hos handledaren 

Flera av informanterna berättade om skillnader mellan att handleda undersköterskestudenter 

och sjuksköterskestudenter, som att sjuksköterskestudenterna förväntades kunna mer, utföra 

tyngre uppgifter med mera. Dock upplevde flera av informanterna att det inte var någon 

skillnad mellan dem när det gällde att lära ut omvårdnaden.  

Många av informanterna berättade om vad de tyckte var viktiga egenskaper med att vara 

handledare. Bland de egenskaper som nämndes fanns att en handledare ska vara lyhörd, vara 

driven och organiserad, erfaren, och vara förstående. Andra saker som nämndes var att 

handledaren bör ha stora kunskaper inom sitt yrke och ta handledningen på allvar. De ansåg 

dessutom att handledaren ska vara vänlig, kunna svara på frågor och att studenten ska kunna 

känna förtroende för handledaren. 

 

 -"Du måste kunna ditt yrke utantill. Du kan inte stå där och säga jag vet inte om 

 du får en fråga. " (9) 

 

De flesta informanterna upplevde att det hör till deras uppgift som handledare att stötta och 

motivera studenterna. Flera informanter nämnde att handledaren ska stötta studenten så den 

känner sig trygg, andra beskriver det som att de pushar på studenten om det inte går bra eller 

om de är blyga. En sade att handledaren ska ingjuta självförtroende hos studenten. 

 

 -"Jag känner också, jag måste vara stöttande i min uppgift, så att... Det känns 

 bra och tryggt." (1) 

 

Många informanter uppgav att de känner ansvar för studenten. De vill att studenten ska ha 

någon att vända sig till och att studenterna blir omhändertagna när de kommer på VFU. Två 

informanter kände ansvar för att lära upp studenten ordentligt eftersom den senare ska ut i 

arbetslivet. En informant upplevde sig fastlåst av ansvaret att handleda en student och 

funderar på om det skulle vara bra ifall de var flera handledare som delade på ansvaret för 

studenten, men sade samtidigt att endast en handledare är bra för kontinuiteten i studentens 

inlärande. En informant kände ansvaret för att se ifall studenten inte passar för yrket, och 

påpeka detta. En annan upplevde sig ha ansvaret för allt studenten gör, och kunde inte ge 

studenten eget ansvar ifall något skulle hända. 
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 -"Men det kan kännas att det kanske är lättare om man skulle vara två som delar 

 på en elev, än att man är ensam och drar elevlasset. Så kan jag känna. Men 

 samtidigt kan jag förstå eleven att det är bra att gå med samma person. För då 

 får den kontinuitet." (7) 

 

Tre av informanterna pratade om att handledaren ska vara glad och ge en positiv bild av yrket 

för att studenten ska tycka det är ett roligt arbete och bli intresserade. En tyckte att det var 

viktigt att studenten skulle minnas sin VFU på ett bra sätt. Två informanter framhävde att 

studenten ska tas omhand om på avdelningen och komma in i gemenskapen på arbetsplatsen.  

 

 -"Inte känna sig otrygg, utan man ska vara… De ska känna sig trygga när de 

 kommer. Att det här är en rolig arbetsplats. Att det här är ett roligt yrke. Allting 

 sådant. Vi ska visa att det här är bra." (2b) 

 

En informant hade upplevt att många studenter kan vara rädda för att visa sin kunskap, men 

att om handledaren är öppen och skapar en bra relation så brukar det bli bättre. En annan 

informant uppgav att den känner av ifall en student är tillbakadragen eller framåt, och arbetar 

efter det. En av informanterna berättade att den försöker lära studenten även om den skulle 

visa sig vara ointresserad av sina uppgifter. Två informanter beskrev hur deras bemötande ska 

vara mot studenterna, att de ska vara lyhörda, ge positiv återkoppling, och motivera dem till 

att utföra så många uppgifter som möjligt.  

 

 -"Sen är det såhär, många kanske är rädda, man kanske inte törs visa den där 

 kunskapen. Det kan vara så. Men, desto mera öppen jag är och kommer nära 

 eleven, så får jag en bra relation. Och det brukar oftast ge sig." (7) 

 

3.2 Individuellt anpassad VFU 

3.2.1 Information om studenten 

Den generella bilden bland informanterna var att de inte brukar få mycket information om 

studenten. Innan de träffat studenten har de bara fått veta namnet på den, att de ska vara 

handledare för den och när den börjar. Vissa fick reda på vilken utbildning som studenten går. 

Istället uppgav flera av informanterna att de själva tar reda på den informationen de vill veta, 

av studenten när de träffas. En av informanterna uppgav att de ringer upp studenten innan den 

påbörjar sin VFU. 
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 -"Det är inte mycket information man får, utan det är bara namnet och 

 terminen." (10) 

 

 -"Nej, det blir man inte, utan att... Man får veta att det kommer en, namnet, och 

 att den ska... gå med mig. Det kan... bli alldeles kort före så att, det blir inga 

 förberedelser så... " (1) 

 

Några informanter tyckte det var dåligt med lite information, men däremot ansåg nästan alla 

att det gick bra att handleda ändå. En informant ansåg till och med att en liten mängd 

information har varit bra, så denne kunde bilda sig en egen uppfattning om studenten. En 

informant uppgav att mängden förhandsinformation om studenten spelar olika mycket roll 

beroende på hur handledaren är som person. 

 

 -"Nej men det är väl okej, det tycker jag. Det är väl okej att ta det då. De är här 

 ganska lång tid ändå, så att man får försöka göra det så fort som möjligt, få den 

 informationen och att man kan hjälpa dom eller ge ett hum." (11) 

 

De flesta informanterna önskade mer information om studenterna, flera av dem ville även ha 

informationen tidigare innan de träffade studenterna. Information som efterfrågades var 

blandad, och kunde till exempel vara vad studenten haft för tidigare erfarenheter, vad de lärt 

sig i skolan, vad skolan har för krav på vad studenterna ska lära sig under sin VFU och hur de 

ska handledas. Det fanns önskemål från en informant på en checklista med saker som ska gås 

igenom, en annan önskade att studenten skulle ha med sig ett närvaropapper. Andra saker som 

efterfrågades var ifall studenten kan språket bra, hur deras personlighet är och ifall de är 

blyga. En informant berättade att kanske inte ens den ansvariga sjuksköterskan vet vad 

studenten ska gå igenom med undersköterskan. 

 

 -"Jag tycker det, man skulle få mer information från skolan... tidigare." (2a) 

 

 -"Det är ganska lite, för lite. Ibland kan man också vilja veta om de har nån 

 bakgrund för att vissa kanske har jobbat lite, inom vården. Så att då kan de lite 

 mera." (10) 
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3.2.2 Tidigare erfarenhet 

De allra flesta informanterna uppgav att handledningen ser annorlunda ut beroende på 

studenternas tidigare erfarenheter och kunskaper. Studenter som arbetat som undersköterska 

innan ansågs redan kunna omvårdnaden och att det inte bör gå för fort fram för studenten om 

den är oerfaren så de inte skräms bort. Flera uppgav att de anpassar sin handledning utefter 

studenternas tidigare erfarenheter och kunskaper, och en uppgav även att studenterna inte 

förväntas kunna de praktiska delarna om de inte arbetat inom vården tidigare. En av 

informanterna ansåg att studenterna ofta var oerfarna och saknade tidigare vårderfarenhet och 

en av informanterna ansåg att det blir dåligt för studenten om handledningen inte anpassas.  

  

 -"Om det kommer nån som inte har sett en lyft, eller, nånting, så måste man 

 försöka gå ner på den nivån. Och tänka sig in i hur det är när man inte har gjort 

 det här någon gång. Tänka på hur det är att vara ny." (3) 

 

Informanterna berättade att de anpassar sin handledning efter den utbildning studenten går. En 

av åsikterna som framkom var att sjuksköterskestudenterna ansågs ha och ska ha större 

teoretiska kunskaper än undersköterskeeleverna. Dock framkom det olika åsikter om hur det 

skiljde sig gällande de praktiska kunskaperna. En informant upplevde att 

undersköterskestudenterna var bättre på grunderna i den praktiska omvårdnaden, medan en 

annan att sjuksköterskestudenterna ofta upplevdes ha mer erfarenhet än 

undersköterskeeleverna.  

 

 " Ibland kommer sjuksköterskorna kanske direkt ifrån skolan och kanske inte 

 jobbat så mycket och då har man inte så mycket erfarenhet. Och, kanske om 

 man går som undersköterska så kanske man jobbat på skollov eller." (7) 

 " Ja, ofta är undersköterskestudenterna yngre och har mindre erfarenhet. 

 Sjuksköterskestudenterna brukar för det mesta vara lite äldre och ha lite mera 

 erfarenhet, och... "(3) 

 

Två av respondenterna upplevde att studenterna saknar kunskap om demensvård och att ifall 

studenten inte lärt sig tillräckligt om demens kan det bli svårt för när de har VFU på en 

demensavdelning. En av informanterna tyckte att studenterna ska ha gått en demensutbildning 

innan VFU på en demensavdelning, och en annan informant efterfrågade att studenterna ska 
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ha mer kunskaper  om demens samt upplevde att vissa studenter  inte är förberedda på att det 

är en demensavdelning de kommer till. 

 

 -"Jag tycker att om de kommer till en demensavdelning så borde de få en 

 utbildning i demens." (6) 

 

3.2.3 Studentens personlighetsdrag 

Vissa av informanterna ansåg att initiativtagande var viktigt för studenten. Vissa studenter 

ansågs vara initiativrika, medan andra kan vara blyga och inte vågar ta egna initiativ. En 

informant upplevde att vissa studenter kan vara engagerade medan andra inte tar för sig och är 

svåra att nå fram till. En annan informant föredrog öppna och glada studenter, men hjälpte 

dem även om de var blyga.  

 

 -"Det beror också på hur de är som person. Vissa kan vara lite blyga med att 

 ställa frågor.  (...) Det beror helt på hur personen är." (2a) 

 

3.3 Studentens inställning påverkar 

De flesta informanterna ansåg att studenternas intresse påverkar deras VFU. Några av 

informanterna uppgav att de ansåg att studenterna ska vara intresserade och vilja lära sig. Om 

studenten inte visade intresse tyckte informanterna att det var svårt att handleda dem och det 

var svårt att väcka deras intresse om det saknades. Några av informanterna upplevde att vissa 

studenter inte visade intresse och att de kunde vara mer intresserade av sjuksköterskans 

uppgifter, än att lära sig om omvårdnaden. En annan upplevde att vissa studenter vill gå för 

fort fram. 

 

 -"Nej, men svårigheter kan vara att om de inte är riktigt intresserade av vårat 

 jobb, då är det svårt för att då märker man att dom inte, ja det känns ju att dom 

 inte är intresserade så är det inget roligt för oss heller." (4) 

 

Några av informanterna hade upplevt att studenterna varit intresserade och velat lära sig, 

medan några andra informanter upplevt att studenterna varit ointresserade. Bland skälen av 

ointresse nämnde att de inte ansåg att det tillhörde sjuksköterskans uppgift att utföra 

omvårdnad, eller att de arbetat som undersköterska tidigare och ansåg sig redan kunna 

omvårdnaden. Två av informanterna upplevde att studenter varit ointresserade av att ha full 
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närvaro, och två informanter upplevde att det var tveksamt om de studenter som var 

ointresserade av omvårdnaden verkligen passade som blivande sjuksköterskor. En informant 

uppgav sig tro att eftersom studenten väljer en utbildning på högskolenivå så är den 

intresserad. 

 

 -" Vissa har inget intresse. Jag har tänkt många gånger, hur hon ska bli som 

 sjuksköterska eller undersköterska?" (2a) 

 

Många av informanterna berättade om studentens bemötande, att det påverkar och är viktigt. 

En informant sade att förutom att ge omvårdnad måste studenten kunna hantera det 

känslomässiga hos patienterna. De flesta informanterna har upplevt både bra och dåligt 

bemötande från studenterna. Några av informanterna uppgav att vissa studenter kan vara 

känsliga och ta kritik på fel sätt. En informant ansåg att studenterna måste ha bra bemötande 

gentemot vårdtagarna. En annan informant påpekade att det är speciellt att vårda människor 

medan en annan ansåg att studenterna ska kunna vårda alla människor lika, oavsett ålder.  En 

informant uppgav att studenter kan ha en attityd som gör det svårt att handleda dem. 

 

3.4 Saknar handledarutbildning 

Ingen av informanterna hade fått någon utbildning för att handleda sjuksköteskestudenter. 

Några av informanterna hade fått utbildning för att handleda undersköterskor och en 

informant hade gått utbildning till Silviasyster, där viss pedagogik och handledning ingår 

enligt informanten. 

 

Flera av informanterna var positiv till att få en handledarutbildning; en av informanterna 

ansåg att det kunde vara viktigt att gå, medan en annan informant nämnde att trots att den var 

trygg i sin yrkesroll kunde en handledarutbildning vara bra. En handledare ställde sig dock 

frågande till att en handledningsutbildning skulle ge något. 

 

 -" Jag har gått utbildning för att handleda, de här yngre då, från 

 gymnasieskolan. Fick vi två dagar. Men inte för sjuksköterskestudenterna. Jag 

 har inte fått någon utbildning. Utan man går efter de man har fått lära sig på 

 det andra, då. Med de yngre gymnasieeleverna då. " (3) 
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Många av informanterna hade flera olika önskemål på vad en utbildning riktad mot att 

handleda sjuksköterskestudenter skulle innehålla och gav olika förslag. Bland de saker som de 

tyckte en sådan handledarutbildning skulle ta upp var allmänt om handledning samt 

pedagogik och hur handledning går till samt hur man ger information på ett bra sätt. Andra 

förslag gällde att de ville veta vad studenten lärt sig i skolan innan VFU, målen med 

studentens utbildning och VFU, samt vilka krav som ställs på studenten. En informant ville 

lära sig hur man motiverar studenter som drar sig undan och inte vågar ta för sig. 

 

 -" Vad de har för mål med sin utbildning och just med praktiken och så." (11) 

 

 

 

DISKUSSION 
4.1 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visade att de handledande undersköterskorna ägnar sig åt en uppgiftscentrerad 

handledning. Handledarna lär ut till studenten genom att visa hur uppgifter utförs och sedan 

låter dem själva utföra det. Handledarna beskrev att även de själva får nytta av att vara 

handledare, då de dels blir påminda om basal hygien, lär sig nya saker samt tycker det är 

roligt att handleda. Det framkom att viktiga kvalitéer hos handledarna anses vara stöttande, 

kunna ge en positiv bild av yrket och ta hand om studenterna på ett bra sätt. Handledarna 

upplever sig få liten mängd information om studenten innan de träffas, men säger även att det 

brukar gå bra ändå. Handledarna anpassar handledningen efter studentens tidigare 

erfarenheter samt personlighet. Studentens inställning och intressenivå påverkar 

handledningen på flera sätt. Handledarna har ej fått utbildning i att handleda 

sjuksköterskestudenter men önskar få detta.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Undersköterskans syn på handledning 

Informanterna beskrev generellt en uppgiftscentrerad handledning. Det låg mycket fokus på 

att den handledande undersköterskan ska lära studenterna basal omvårdnad genom att först 

visa den och sedan låta studenterna genomföra det pratiskt. Tidigare forskning visar att det 

inte är optimalt enbart fokusera på hur praktiska uppgifter utförs, då studenter idag vill bilda 

sig insikt och skaffa fördjupat kunnande, och inte bara följa efter den som kan och göra som 

den gör (Mogensen et al., 2006). 
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Bland svårigheterna med att genomföra vissa uppgifter nämndes att patientens autonomi var 

tvunget att tas i beaktning. Vissa intima moment som hjälp med intimhygien kunde vara 

jobbigt för patienten ifall flera personer än den som utförde vården stod bredvid och såg på. 

Att de handledande undersköterskorna reflekterar över detta är positivt, då det enligt tidigare 

studier är motiverande för studenten ifall handledaren visar stor respekt för patienten (Nasrin 

et al., 2012). Själva handledningen kunde även den innebära hinder när det inte fanns så 

mycket uppgifter för studenten att utföra. Handledaren kunde dessutom ibland inte ha tid att ta 

hand om studenten. Tidigare forskning visar att det är viktigt att handledaren får tid att kunna 

handleda studenten, för att inte känna sig skyldig och frustrerad (Carlson, 2009; Mccarthy & 

Murphy, 2010). En respondent föreslog att flera handledare skulle kunna dela på 

handledaruppgiften. Dock är kontinuitet viktigt för studenten enligt tidigare studier; att ha två 

handledare kan vara idealiskt, medan fler än två handledare kan påverka handledningen 

negativt (Lödge, 2009).  

 

Flera viktiga egenskaper av hur en handledare ska vara nämndes av informanterna. De ansåg 

dels att handledaren skulle vara empatiskt lagd, samt att den ska vara kunnig inom yrket. 

Studenten ska kunna känna sig trygg med handledaren, då tidigare forskning visat att 

förhållandet som bildas mellan handledare och student är viktigt för att studenten ska kunna 

utveckla kritiskt tänkande och stärka sin känsla av professionell kompetens (Myrick & Yonge, 

2004).  

 

Förutom att praktiskt visa studenten de uppgifter de skulle lära sig under VFU ansåg 

informanterna att fokus även skulle ligga på att motivera studenten. En förväntan fanns om att 

studenten skulle vara lyhörd och intresserad. Ibland var studenterna inte intresse av det som 

undersköterskan lär ut, utan hellre ville se vad sjuksköterskan gjorde. I de fall studenten 

arbetat med omvårdnad i flera år innan studierna till sjuksköterskestudent kan detta vara okej 

till viss del, även om studenten då inte får möjligheten att baka in sjuksköterskeperspektivet 

och öva upp sin "kliniska blick" medan de utför omvårdnad, vilket är en viktig del av den 

verksamhetsförlagda utbildning i termin 2 (Uppsala universitet, 2013).  

  

En intressant sak som framkom genom flera av informanterna var att även att handledaren 

kunde ha nytta av att handleda en student, vilket enligt Andersson och Ljungberg (2009) gör 

att handledarens vilja att handleda underlättas samt att handledaren tar sin roll på större allvar. 

Dels kunde det röra sig om rent personliga saker som att det kändes bra att handleda och att 
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de utvecklades personligen. De kunde även lära sig nya saker av studenterna, dels på grund av 

att studenterna har en annan inriktning på sin utbildning än de undersköterskor som handleder, 

samt att sjuksköterskestudenternas kunskaper är enligt aktuell forskning. Många av 

informanterna hade lång yrkeserfarenhet, vilket innebär att den utbildning de gick inte varit 

dagsaktuell på lika många år och då kan studenten bidra med nya arbetssätt enligt aktuell 

forskning.  

 

Många av informanterna uppgav att de känner personligt ansvar för studenten under deras 

handledning, dels för att studenterna skulle ha det bra och trivas under sin VFU, men även för 

att studenterna skulle få en bra grund att stå på när de kommer ut i arbetslivet. Att handledarna 

upplever detta ansvar är bra, då tidigare studier visat att en kunnig och engagerad handledare 

har stor betydelse för ett positivt lärande (Lödge, 2009).  

 

4.2.2 Individuellt anpassad VFU 

Den gemensamma synen på informationen som informanterna upplever sig få innan de tar 

emot en student är att det är en mycket liten mängd information; oftast får de bara veta att 

studenten läser till sjuksköterska, namnet på studenten och att de själva ska handleda. Dock 

upplevde de allra flesta att det gick bra att handleda ändå, trots lite information. Även om 

informanterna ansåg att en liten mängd information räcker för att genomföra handledning 

önskade de veta mer information om studenterna innan de träffas. Informanterna ville till 

exempel informeras om studenternas tidigare erfarenheter och vad universitetet ansåg att de 

ska lära sig under sin VFU, samt något personligt om studenten. Information om studentens 

tidigare erfarenheter skall skickas av studenterna till de VFU-platser de blir placerade på 

genom ett dokument (Uppsala universitet, 2013). I en studie av Lilliebridge (2007) framgår att 

information om studenten och dess mål från universitetet är viktigt för handledningen av 

studenten. Enligt Landmark och medarbetare (2003) är det viktigt att skolan och VFU-platsen 

samarbetar för att klargöra förväntningarna som finns på handledaren. I studien av 

Bourbonnais & Kerr (2007) önskar handledarna att få en studiehandledning från universitet. 

Då informanterna upplevde att studenterna är olika erfarna på grund av tidigare erfarenheter 

anpassade de sin handledning efter vad studenten studerat och arbetat tidigare. En åsikt som 

nämndes var att det var dåligt för studenten om handledningen inte anpassas individuellt efter 

denna. En student som har stor tidigare erfarenhet av vårdyrket, som till exempel 

undersköterska, kanske inte lär sig så mycket nytt av att genomföra samma uppgifter de 

genomfört under tidigare arbeten. I studien av Bourbonnais & Kerr (2007) framkommer även 
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där  att handledningen bör anpassas efter studentens kunskaper och erfarenheter. Carlson, 

Wann-Hansson & Pilhammar (2008) menar att för att kunna göra detta behöver handledaren 

få kunskap om studentens förväntningar på praktiken. 

 

Informanterna upplevde sig i stora drag inte sakna några speciella förkunskaper hos 

studenterna de skulle handleda. Det som nämndes av ett par av informanterna var att de 

önskade att de studenter som under sin VFU blir placerad på en demensavdelning får 

information eller utbildning om demens innan de påbörjar sin VFU. Detta i enlighet med en 

studie av Pulsford, Hope och Thompson (2007) där det beskrivs att demensutbildningen på 

olika program varierar och kan ibland vara otillräcklig. 

  

4.2.3 Studentens inställning påverkar 

Att studenternas inställning över sin VFU påverkar handledning var något som återkom bland 

de flesta informanterna. Ointresset kunde bero på flerårig tidigare vårderfarenhet och att 

studenterna då tyckte att de redan kunde omvårdnaden, men även på att studenten helt enkelt 

inte ansåg att det var en sjuksköterskas uppgifter att utföra den personliga omvårdnaden och 

att de som sjuksköterskestudenter därför inte behövde lära sig det. Ointresset från studenten 

kunde dessutom yttra sig i bristande närvaro. En annan upplevde att studentens bemötande 

kunde vara både bra och dåligt. Ett bra bemötande är viktigt både mot personal på 

arbetsplatsen för att skapa ett bra arbetsklimat, samt att bemötandet mot patienterna är extra 

viktigt. En av informanterna upplevde att ifall studenten är ointresserad av att utföra 

omvårdnad på patienterna under VFU:n så kändes det tveksamt ifall studenten passade att bli 

sjuksköterska. Ett bra bemötande är viktigt i ett yrke där människan står i centrum. Några av 

informanterna upplevde att studenterna kunde vara känsliga och inte kunde ta kritik på rätt 

sätt. Informanterna upplevde att studenternas ointresse och bristande engagemang gjorde det 

svårt för handledarna att utföra sin handledaruppgift, vilket även Blomqvist och Bäck (2008) 

beskriver i sin studie. Sjuksköterskor har upplevt det som positivt att ses i studie- och 

handledargrupper för att tala om svårigheter de stött på som handledare (Blomqvist & Bäck, 

2008). Detta skulle eventuellt kunna vara bra för handledande undersköterskor.  

 

4.2.4 Saknar handledarutbildning 

Av de informanter som intervjuades hade ingen fått utbildning för att handleda en 

sjuksköterskestudent. Ett par av dem hade fått utbildning för att handleda undersköterskor och 

en av informanterna uppgav sig ha nytta av detta vid handledning av sjuksköterskor. Detta kan 
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liknas med studien av Hallin och Danielson (2010) där lite mindre än hälften av de tillfrågade 

sjuksköterskorna hade gått en handledarutbildning. Trots att det är sjuksköterskan som enligt 

riktlinjerna för VFU (Norinder, 2013) räknas som handledare åt studenten, och inte 

undersköterskan, kan det ändå vara en god idé att ge den undersköterska som ska ha en 

sjuksköterskestudent en utbildning innehållande handledning och pedagogik. Just handledning 

och pedagogik var något som fanns bland de önskemål som informanterna hade på en 

eventuell handledarutbildning, samt att de även önskade lite mer information om målen med 

studentens utbildning för att kunna göra handledningen ännu bättre. Undersköterskornas 

intresse av kompetensutveckling är något framhävs i en studie av Kindvall och Kristofferson 

(2007). En handledarutbildning kan hjälpa undersköterskorna att finna bättre eller andra sätt 

att handleda på, inte bara handleda på det sätt som de själva lärt sig (Myrick et al., 2012). 

 

4.3 Metoddiskussion 

4.3.1 Giltighet 

Enligt Granheim och Lundman (2004) stärks giltigheten av resultatet genom att det beskriver 

vad som önskas studera i studien. Med anledning av detta är det viktigt att urvalet och 

analysarbetet som används i studien är noggrant. När studien planerades under 

projektplaneringsfasen fanns en önskan om en urvalsgrupp om 10 informanter med intervjuer 

på ca 30 minuter.  

 

Det var en ojämn fördelning på kön mellan informanterna, där 11 respondenter var kvinnor 

samt 1 var män, vilket accepterades då kön ej upplevdes relevant för uppsatsen och då män är 

underrepresenterade i den personalkategorin. 

 

Intervjuerna blev kortare än önskat, med 8 intervjuer på mellan 10:30 och 28 minuter. Två av 

intervjuerna var under 10 minuter vilket ansågs vara i det kortaste laget. Dock inkluderades en 

av dem i studien då den bedömdes innehålla relevant data för studiens syfte. 

I studien eftersträvades informanter vid olika arbetsplatser inom länet. På grund av svag 

respons från verksamhetschefer och undersköterskor var detta ej möjligt inom studiens 

tidsram, och fler undersköterskor per arbetsplats intervjuades. Att inte ha fått den spridning på 

arbetsplatser som önskades skulle kunna ha påverkat resultatet av de frågor som användes i 

intervjuerna, till exempel de frågor som gällde ifall informanterna fått handledarutbildning, 

eftersom olika arbetsplatser eventuellt lägger olika vikt vid personalens kompetens. Dock 
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innehöll intervjuguiden tillräckligt med frågor som besvarades med individuella perspektiv 

varvid detta ansågs bidra till bibehållandet av ett giltigt resultat. 

 

4.3.2 Tillförlitlighet 

Intervjuerna transkriberades av författarna själva för att sedan läsas igenom av båda och 

analyseras genom Granheim och Lundmans (2004) analysprocess. Resultatet diskuterades 

kontinuerligt under analysprocessen av författarna, och avstämning med handledare skedde 

efter första intervjun och sedan fortlöpande. Då författarna samarbetade under hela processen 

samt avstämde kontinuerligt med handledaren anser författarna att tillförlitligheten är god. 

 

4.3.3 Överförbarhet 

En generaliserbarhet var inte prioriterad, då det är svårt att dra generella slutsatser av en 

kvalitativ studie. I kvalitativa studier eftersöks istället överförbarhet; att informationen som 

studien resulterar i kan användas i och överföras till andra sammanhang (Polit & Beck, 2010). 

Studiens urval, datainsamlig och analysprocess har redovisats på ett tydligt och 

lättöverskådligt sätt, vilket är kravet för redovisning av överförbarhet (Polit & Beck, 2008). 

Informanterna har beskrivit personliga upplevelser, detta ihop med att inte alla typer av 

arbetsplatser som en undersköterska arbetar på inkluderats i studien kan minska möjligheten 

till överförbarhet. 

  

4.3.4 Forskningsetiskt övervägande 

Då etikprövning inte var aktuell och deltagarna kunde avbryta sitt deltagande när de ville 

genomfördes ej någon etikprövning. Detta i kombination med att de två informanter som ej 

ville intervjuas separat tilläts intervjuas i grupp medförde att ett etiskt tänkande genomlyste 

studien. 

 

4.3.5 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie ej kan generaliseras till undersköterskor som helhet skulle det vara bra med 

ytterligare forskning, exempelvis en kvantitativ studie som inkluderar undersköterskor vid 

andra arbetsplatser än vårdboenden, samt har större urval och spridning över landet. 

 

4.3.6 Kliniska implikationer 

Resultaten i studien skulle kunna användas till att förbereda både student och handledande 

undersköterska ytterligare inför studenternas VFU i termin 2. Dessutom skulle resultaten 
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kunna bidra till utformandet av en handledarutbildning riktad till de undersköterskor som ska 

handleda en sjuksköterskestudent under VFU i deras andra termin, vilket skulle kunna göra 

studentens VFU ännu mer individanpassad än vad den är idag. 

 

4.4 Slutsats 

De handledande undersköterskorna beskrev sin handledning som uppgiftscentrerad, med 

inslag av ansvar och pedagogik. Undersköterskorna upplevde att de fått för lite information 

om studenten innan handledningen, men att det ordnar sig ändå, vilket kan tolkas som 

motsägelsefullt. Handledarna anpassar sin handledning efter studenternas förkunskaper och 

personlighet. De anser dessutom att studentens inställning påverkar handledningen. Ingen av 

informanterna hade fått utbildning för att handleda sjuksköterskestudenter, men en önskan 

fanns från undersköterskornas sida att gå en handledarutbildning eftersom de kände att detta 

skulle hjälpa dem i deras handledande av studenten.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Hur länge har du jobbat som undersköterska? 

Hur länge har du jobbat här? 

Vad innebär det att vara handledare för sjuksköterskestudenter i termin 2? 

(Hur uppfattar du uppgiften att vara handledare?) 

 

Vilken information får du innan T2-studenten kommer? 

Har du fått någon utbildning för att handleda sjuksköterskestudenten? 

(Om ja: Hur upplevde du den? Om nej: Skulle du vilja ha en utbildning och vad skulle den 

innehålla?) 

 

Hur upplever du informationen du fått för att handleda sjuksköterskestudenten? 

Berätta om bemötandet från sjuksköterskestudenten? 

Vilka svårigheter finns det att handleda sjuksköterskestudenter? 

Hur ser möjligheterna ut för att handleda sjuksköterskestudenten? 

Vad hade du för förväntningar på sjuksköterskestudenten innan ni träffats? 

Vad är viktiga egenskaper hos en handledare? 

Hur skiljer det sig att handleda sjuksköterskor gentemot undersköterskor? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

 

Hej! 

 

Till dig som arbetar som undersköterska och har handlett en sjuksköterskestudent från termin 

2. 

 

Vi är två studenter som läser på Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. Nu går vi 

sista terminen och ska genomföra en vetenskaplig studie som skall mynna ut i en C-uppsats. 

Syftet med denna studie är att undersöka undersköterskornas upplevelser av att handleda 

sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning på termin 2 vid 

sjuksköterskeprogrammet. 

 

Datan kommer att samlas in med hjälp av intervjuer. Dessa intervjuer kommer 

uppskattningsvis ta 30 minuter och kommer spelas in med hjälp av en ljudupptagning. 

Intervjuerna kommer att ske på en plats som passar dig, antingen nära arbetsplatsen eller där 

det passar dig bäst. Om du har frågor av något slag går det bra att kontakta oss via e-post eller 

telefon. 

 

Att delta i vår studie är helt frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta deltagande. 

Alla intervjuer vi genomför kommer sammanställas och redovisas konfidentiellt. Du kommer 

alltså inte kunna bli igenkänd. 

 

Det inspelade materialen kommer bara att användas i vår studie, och kommer efter uppsatsen 

är godkänd att förstöras. 

 

Vi kommer kontakta dig via verksamhetschefen där du arbetar för tidsboknings av intervju 

efter du gett samtycke om deltagande i studien. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Mattias Eriksson   Emil Mattsson 

Sjuksköterskestudent termin 5  Sjuksköterskestudent termin 5 

0736-83 33 81   0701-71 37 22 

genmah@gmail.com   emil.mattsson@hotmail.com 

 

 

Handledare: 

Lena Hedlund 

univ.adj. vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

018 – 4716629 

lena.hedlund@pubcare.uu.se 


