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Sammanfattning 
Den här studien syftar till att undersöka hur handledare upplever att de påverkas av att vara 

handledare. Detta görs genom att besvara tre frågeställningar; Vilka förutsättningar och 

hinder upplever handledarna när de skapar en läromiljö för praktikanterna? Hur ser 

handledaren på formandet av sitt eget lärande under praktiken? Hur ser medarbetaren att 

erfarenheter av att vara handledare påverkar och utvecklar yrkesrollen? För att besvara 

dessa frågeställningar har vi genomfört sju intervjuer med personer som är handledare 

inom vården. Den kvalitativa undersökningen har gjort att vi kunnat få en djupare 

förståelse av handledarnas tankar, reflektioner och erfarenheter kring själva 

handledningsprocessen. Analysen bygger på en fenomenologisk metodansats där teorin det 

sociokulturella perspektivet används med Roger Säljö som förespråkare. Studien tar även 

hänsyn till tidigare forskning om handledning såsom handledarens effekter av att var 

handledare och de möjligheter och hinder som tas upp gällande handledningsprocessen.  

 

Den empiri vi fick ur intervjuerna kategoriserades utefter två teman; 

handledningsprocessen och det egna lärandet. Under handledningsprocessen framtogs 

fysiska aspekter, stress och tidspress, problem med ledning och svårigheter med studenten 

som underkategorier. Dessa visar alla ha en stor inverkan på handledningsprocessen när 

handledaren och studenten möts. Temat det egna lärandet identifierades med följande 

kategorier; förkunskaper och utbildning, pedagogiska utvecklingen och yrkesroll. Empirin 

belyser problematiken kring resursfrågan i handledningsprocessen men samtidigt visar den 

på hur handledarens personliga utveckling och professionella utveckling också påverkas av 

att vara handledare. De framträdande dragen vi har hittat i våra intervjuer är att 

handledarna känner en pedagogisk utveckling av att bedriva handledningen men även lätt 

kan känna stress pga. snäva tidsutrymmen med att ha en praktikant. 

Nyckelord: handledning, pedagogisk utveckling, läromiljö, fysiska aspekter  
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Abstract 
The aim of this study is to investigate supervisor's part in students working practice. The 

study aims to examine this from the supervisor's perspective, This is done by answering 

three questions; What preconditions and obstacles is experienced by the tutors when they 

create a learning environment for trainees? How does the supervisor view the shaping of 

their own learning during practice? How does the employee feel that the experience of 

coaching influence and develop their professional role? To answer these questions, we 

have conducted seven interviews with people who works in healthcare. The study has 

enabled us to gain a deeper understanding of the supervisor's thoughts, reflections and 

experiences about the supervision process. The analysis is based on a phenomenological 

research approach where a theory is used; the socio-cultural perspective that Roger Säljö's 

advocate. The study also takes into account previous research on guidance as supervisor's 

effects of being a mentor and the opportunities and obstacles raised concerning the 

supervision process. 

 

By empirical data, we have developed categories based on the two themes of this essay; 

supervision process and mentors own learning. Under the supervision process four 

categories where defiened: physical aspects, stress and time pressure, problems with 

management and the difficulties with the student. These categories all have a major impact 

on the supervision process in which tutor and student meet. Under the theme of mentors 

own learning following categories where identified; knowledge and training, educational 

development and professional role. The empirical data illustrating the problems 

surrounding the issue of resources in the supervision process but simultaneously displays 

the benifits of supervisor's personal development. The interviews in this study shows that 

the mentors feel that they become better at being pedagogical because of their work as 

mentors. The downside of being a mentor was that the mentor felt more stressed when they 

had the responsibility of teaching a student. 

Keywords: mentoring, pedagogical development, teaching environment, physical aspects 
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1. Inledning 
Idag använder sig flera högre utbildningsprogram inom vården av praktik eller 

verksamhetsförlagd utbildning som en väg för sina studenter att lära sig om sin profession. 

Enligt några av de kursplaner för vårdprogram som går att ta del av på de största lärosätena 

framgår det att studenterna förväntas lära sig om hur de ska kunna fungera i en praktisk 

vårdmiljö (Uppsala Universitet, 2013). Den personal som brukar vara närmast studenterna 

kallas handledare och det är dem den här studien kommer att handla om. För att undersöka 

hur några handledare upplever sin situation när de handleder och vilka effekter de ger på 

deras profession har handledarrollen delats upp i två delar. Den första aspekten är den som 

rör mötet med studenten och hur handledaren reflekterar runt sin egen roll i processen. Den 

andra aspekten av handledningen är den som handlar om hur handledarens professionella 

roll påverkas och utvecklas av att vara handledare. 

 

Det finns forskning som visar att läkarstudenter som har en handledare att diskutera med 

samtidigt som de befinner sig ute på praktik får en positiv utveckling (Stenfors-Hayes, 

Kalén, Hult, Dahlgren, Hindbeck & Ponzer, 2010). Forskning som rör handledningens 

påverkan på deras yrkesidentitet finns det dock mindre av. Tidigare forskning har visat att 

det kan finnas positiva aspekter av att vara handledare (Dorsey & Baker, 2004). I den här 

studien hoppas vi kunna ge flera perspektiv på de möjligheter och hinder som handledare 

kan uppleva i sin yrkessituation kopplat till att vara handledare. 

 

Fenomenet att handledare utvecklas inom sitt yrke handlar inte enbart om att medarbetaren 

i sig utvecklas av att vara handledare. Det kan finnas vinningar också ur ett organisatoriskt 

perspektiv. Om det går att visa att handledare utvecklas på ett positivt sätt ger det 

organisationerna incitament att investera i sina handledare. Det beror på att 

organisationerna då ger handledarna möjlighet att skapa en icke formell miljö där de måste 

reflektera kring sin professionalitet och vilka arbetssätt de använder. Att ha en 

personalstyrka som skaffar sig nya egenskaper och utvecklar sina tjänster är något som 

medför att organisationen utvecklas (Hislop, 2013).  

 

Det finns mycket forskning kring studenternas upplevelser av handledningsprocessen. Det 

som idag saknas inom pedagogisk forskning är dock forskning ur handledarnas synvinkel. 

För att exemplifiera detta är tillexempel den senaste stora studien på sjuksköterskor som är 

handledare gjord av Engfeldt år 1975. Därför anser vi att ny forskning behöver utföras för 

att undersöka hur handledare påverkas och utvecklas pedagogiskt av 

handledningsprocessen. Vi hoppas att den här studien ska väcka frågor och intresse för 

fortsatta studier om den pedagogiska påverkan av att vara handledare.  

 

Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka olika organisationer inom i vården beläget i 

Uppsalaområdet där vårdorganisationer tar emot studenter i praktiken. Den teoretiska 

avgränsningen i studien fokuserar på hur människan lär sig i samspel med varandra och 

vilka språkliga och materiella resurser som finns till förfogande vid lärandet. En annan 

avgränsning som vi valt är att undersökningen fokuserar utifrån handledarensperspektiv 

där studien syftar på hur handledarna upplever handledningsprocessen i mötet med 

praktikanten. Till följd av detta urskiljer vi handledarnas upplevelser av 
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handledningsprocessen utifrån hur den personliga utvecklingen sker samt hur yrkesrollen 

påverkas av handledningen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur handledare inom olika vårdorganisationer 

upplever erfarenheter och reflektioner angående handledningsprocessen och rollen som 

handledare. För att undersöka fenomenet närmare har tre frågeställningar formats: 

 

1.3 Frågeställning 

Vilka möjligheter och hinder upplever handledarna när de skapar en läromiljö för 

praktikanterna?  

Hur ser handledaren på formandet av sitt eget lärande under handledningsprocessen? 

Hur ser handledaren att yrkesrollen påverkas och utvecklas av handledningsprocessen? 
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2. Tidigare forskning 
I kommande kapitel kommer tidigare forskning att presenteras i två teman. Det första 

temat är lärandets möjligheter och svårigheter under handledningstillfället. Det andra temat 

handlar om de effekter handledningen har på medarbetaren. Den tidigare forskning som 

valts ut baseras på forskning om handledning av studenter inom vården. Samt sådan 

forskning som ger perspektiv på handledarrollen. Forskningen presenteras i två teman och 

uppdelas efter positiva och negativa faktorer. Innan vi går in på den tidigare forskningen 

redogörs för den sökprocess som använts i studien. 

2.1 Sökprocess 

För att hitta tidigare forskning om handledning har Uppsala universitets bibliotekshemsida 

och personal varit central. Via bibliotekets hemsida tog vi oss vidare till de ämnesdatabaser 

som föreslås av bibliotekarierna. De två databaser som genomsökts är Education Research 

Complete (ERC) och Education Resources Information Center (ERIC). De sökord som 

användes för att hitta aktuell forskning var: ”practice, mentor, student, benefits och 

medical” 

För att hitta litteratur som skulle vara intressant ur handledningstillfällets synvinkel 

användes också bibliotekets sökfunktion vid Uppsala universitet. Här användes sökfraserna 

”handledning, praktik och sjukvård”.  

 

2.2 Handledningstillfällets möjligheter och svårigheter 

Det första området som har identifierats är det som rör själva handledningen och den 

pedagogiska process som sker där. Tidigare forskning har främst bedrivits runt fördelarna 

med praktik ur praktikanternas synvinkel (Stenfors-Hayes, m.fl. 2010). Möjligheterna att få 

en praktisk inblick och handledning i det professionella livet är exempel på positiva 

effekter som lyfts fram. Läkarstudenter har också uppgett att det varit positivt att prata med 

någon som inte varit direkt knuten till deras fakulteter utan snarare fått ta del av relevanta 

erfarenheter från de yrke som studenterna eftersträvar (ibid). 

 

Engfeldt (1975) är en svensk studie med fokus på handledning inom sjukvården. I studien 

framkommer det att studenterna upplever att det är viktigt att få personlig handledning av 

samma handledare under hela utbildningen då det skulle leda till att studenterna fick en 

trygg punkt. Ett av studieresultaten som framkom i studien är att handledarna skulle kunna 

hjälpa till när studenten skulle betygsättas. I de intervjuer som Engfeldt gjorde i studien 

framkom det också att handledarna önskade att de kunde ha mer enskilda samtal med 

studenterna under praktiken. Anledningen till att just enskilda samtal skulle vara att 

föredra är att det enligt handledarna är det bästa sättet att undervisa praktikanter på. 

Studenten får här möjlighet att fråga och få svar på alla de funderingar som väcks under 

praktiken. En viktig aspekt av att studenten och handledaren har enskilda samtal är också 

att det ger studenten möjlighet att få ventilera. I studien ansågs det vara viktigt då 

studenterna utsattes för en psykisk press när de skulle hantera patienterna under sin 

praktik. Den psykiska stressen påtalades och blev verklig i de fall där studenterna skulle 

vara med och lämna besked till patienter med svåra sjukdomar. Anledningen till att det 

kunde vara stressande var att den typen av interaktion med patienter inte var ett moment 

som det övades på inom sjuksköterskeprogrammet. Studien visar att den personliga 
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kontakten mellan handledare och student är en av byggstenarna till att praktiken blir bra. 

Det beror på att praktiken innehåller flera olika aspekter som bygger på att studenten vågar 

öppna sig för handledaren. 

Det går också att spåra kritik och hinder i handledningen ur den tidigare forskning som 

studerats. I år är det fyrtio år sedan Engfeldts (1975) studie genomfördes men det är 

fortfarande intressant att se om de problem som kunde identifieras då, upplevs av 

handledare inom vården idag. Studien identifierar problem och frågeställningar om 

handledningen genom frågor till både handledare och studenter. Problem som identifierats 

i studien var att lokalerna inte var anpassade till handledningen. Det här ledde till att 

handledningen måste ske på platser som gjorde den pedagogiska situationen mindre 

effektiv exempelvis pentryn eller korridorer. 

En annan aspekt som framkommer i Engfeldts studie är vikten av att den som handleder 

har fått tillräcklig information om vad den kliniska praktiken ska utmynna i. Det ger 

handledaren möjlighet att kunna styra på vilket sätt studenten ska medverka i det 

vardagliga arbetet. Just kopplingen mellan vad studenterna kunde och vad som behövde 

utföras var något som kritiserades av sjuksköterskorna i studien. Det framkom att 

studenterna var skickliga på att hantera svåra medicinska situationer men saknade 

kunskaper som var nödvändiga för att sköta de vardagliga sysslorna. Enligt studien ledde 

det till att studenterna var tvungna att ställa frågor som kändes jobbiga att ställa eller att de 

istället drog sig undan och inte vågade ta för sig under sin praktik. 

I Engfeldts studie (1975) berättar några handledare att de anser att de har för hög 

belastning i sin roll som handledare. Av de tillfrågade upplevde 39% att de inte har 

möjlighet att förverkliga sina pedagogiska ambitioner inom handledningen. I studien 

visade det sig att om kraven på handledaren ökade gick vårdarbetet långsammare och blev 

mindre rationellt. Handledarna ansåg dock att deras vårdarbete hade fortsatt samma fokus 

på patienterna. 

En annan tabell som Engfeldt (1975) presenterar handlar om handledningsuppgiften blir en 

belastning för vårdarbetet. Här anser 54% av de svarande att så är fallet. Anledningen till 

att handledningen anses vara en belastning i vårdarbetet är framförallt att ”elevernas 

handledningsbehov är allt för stort”. Här ska det dock noteras att det finns en svaghet i 

studien. Svarsalternativen som finns är nämligen sådana att de är framtagna utifrån de 

intervjuer som utförts tidigare. Det här betyder att svaren inte är individuella och 

detaljerade utan de svarande har enbart kunnat kryssa i det påstående som har varit 

närmast deras sanning. 

Tai, Haines, Canny och Molloy (2014) skriver om vad studenter kan lära sig av varandra 

när de har så kallad Peer assisted learning (PAL). Ur studien går det att utläsa att 

studenterna upplevde flera positiva aspekter av att lära sig av någon som var på samma 

nivå som de själva. De kunde då tex. uppleva att miljön var mindre hotfull och att deras 

självförtroende ökade. Vad studien (Tai, mfl. 2014) också visade var att studenterna 

upplevde att det mest negativa med PAL var saknaden av att få höra feedback från 

exempelvis lärare och andra med större erfarenhet inom yrket. I den här studien kommer 

just balansen mellan att vara personlig och att vara en professionell medarbetare som ger 

feedback att undersökas. 

Inom företag har träning och kompetensutveckling för medarbetarna visat sig vara ett sätt 

att skapa fördelar mot sina konkurrenter (Brum, 2007). Den här studien rör inte 
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vinstdrivande företag, men effekterna av vidareutbildning inom organisationer är 

intressanta eftersom att de kan ge indikationer på betydelsen av kompetensutveckling för 

handledare. I studien gjord av Brum (2007) framkommer det att organisationernas 

kostnader är kopplade till förlorad arbetstid samt inköp av själva utbildningen. Vinsterna 

som framkom i Brums (2007) studie var att medarbetare som erbjöds vidareutbildning 

stannar längre inom organisationen. Det kan alltså vara lönsamt även för 

vårdorganisationer att investera i vidareutbildning som är utformad för handledarens 

behov, eftersom det leder till högre trivsel inom rollen handledaren ställs inför och även 

undgå eventuella kostnader, som att anställa nya personer för att de inte trivs i 

handledarrollen.  

2.3 Effekter av att vara handledare 
Det andra temat som ska undersökas i den här studien är det som behandlar vilka effekter 

handledningen har på handledaren. Den forskning som bedrivits om handledning har visat 

att det finns positiva effekter av handledning för handledarna själva när de handleder 

läkarstudenter (Stenfors-Hayes, mfl. 2010). Forskarna i studien har visat att det kan finnas 

möjligheter för den som är handledare att utvecklas professionellt genom att denne 

tillägnar sig färdigheter. En annan studie som har genomförts av Stenfors-Hayes, Lindgren 

& Tranæus. (2010) demonstrerar hur handledare inom tandvården har upplevt att 

handledarrollen har påverkat dem. Studien om tandläkarhandledarna demonstrerar att 

medarbetarna i rollen som handledare utvecklar en ökad förståelse för studenternas 

situation. Det visar sig dock också att mentorskapet gör att handledaren får ökade 

kunskaper inom andra områden. Exempelvis svarar 73% att mentorskapet har gett ökad 

personlig utveckling. I studien undersöks det om mentorn upplever pedagogisk utveckling 

av att vara mentor. Det visar sig att flera av frågorna angående att vara lärare svaras med 

att handledaren anser att de pedagogiska egenskaperna utvecklas. En annan fråga som 

ställs i studien är om stressen ökar för den som är handledare. Det visar sig att det är en av 

frågorna som delar respondenterna mest då 42% svarar att så inte är fallet, medan 51% 

svarar att stressen har ökat sen de blev mentorer (Tranæus. m.fl. 2010). 

 

I Dorsey och Baker, (2004) studie framkommer det att mentorer känner att deras ledarskap 

och självkänsla har ökat efter att ha deltagit i mentorsprogram. Det har också lett till att 

mentorerna har upplevt att deras entusiasm för ämnet har återupplivats på grund av mötena 

med studenterna. De positiva effekterna av att vara mentor är också något som tas upp i 

forskning gällande läkarstudenter (Stenfors-Hayes, mfl. 2010). Ytterligare positiva resultat 

av att vara mentor går att finna i forskning som behandlar medicinska program där 

mentorer vid de medicinska fakulteten ska hjälpa studenterna att utvecklas (Dobie, Smith 

& Robins, 2010). Handledningssättet ser i Dobie et al (2010) annorlunda ut mot det 

handledningssätt som bedrivs i svenska vårdutbildningar. Exempelvis har mentorerna i den 

amerikanska studien fler studenter och handledarna försöker inte lära ut en specifik 

färdighet utan ett mer övergripande sätt att se på sin läkarutbildning. Dobie et al (2010) 

påpekar att mer forskning bör göras för att undersöka effekterna på mentorerna av att vara 

handledare men att det ändå verkar finnas indikatorer på att mentorerna uppskattar att ingå 

i mentorskapsprogrammen. 

En studie som undersöker hur handledaren ska vara för nyexaminerade läkarstudenter 

visar att det är viktigt för studenterna att de lär sig att inte enbart vara duktiga på sitt jobb. 
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För att utföra rollen som handledare på ett bra sätt framgår det att doktorerna också bör 

besitta goda pedagogiska egenskaper. Det visar sig dock att de som handleder 

nyexaminerad läkarstudenter ofta ser att deras jobb som läkare är viktigare än att vara 

duktig på att lära ut till de studenter de handleder (Scheepers, Arah, Heineman & 

Lombarts, 2014). Studien gällande nyexaminerade läkarstudenter berör enbart en mindre 

del av det stora område som handledning utgör inom vårdyrken. I den här studien kommer 

dock den forskningen ligga som bakgrund när handledare inom andra vårdyrken intervjuas 

för att se hur de uppfattar att deras professionella roll påverkas av att vara handledare. 

2.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen har varit inriktad mot att fråga studenterna om deras upplevelser 

av vilka svårigheter som kan finnas för att inlärning ska ske. Den tidigare forskningen 

angående handledningen i praktiken har visat att de svårigheter som framträtt kan härledas 

till resursbrister av olika slag såsom tid för utbildning och plats. 

 

Den tidigare forskningen rörande effekterna av att vara handledare har demonstrerat att det 

finns positiva effekter rörande mentorernas personliga utveckling. Den personliga 

utvecklingen handlar om att handledaren utvecklas både pedagogiskt inom arbetet och att 

relationen till studenterna stärks övertid (Stenfors-Hayes, mfl, 2010).  

Bilden visar en sammanställning av den tidigare forskningen utifrån de två övergripande 

rubrikerna; handledningstillfällets möjligheter och svårigheter samt effekter av att vara 

handledare. De gröna cirklarna visar de positiva effekterna under respektive huvudrubrik 

och de röda cirklarna tar upp de negativa aspekterna. Cirklarnas storlek har ingen 

betydelse på sammanställningen av den tidigare forskningen utan det är färgerna som 

skiljer på det positiva samt det negativa.   
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Figur 1. Handledningstillfällets möjligheter & svårigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                                           Figur 2. Effekter av att vara handledare     
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3. Teoretiskt ramverk 
I den här studien har vi valt att undersöka handledarens roll i praktiken och upplevelsen av 

handledningsprocessen. I kommande avsnitt kommer vi att presentera den teoretiska 

utgångspunkten för studien. Dessa utgångspunkter kommer sedan att användas i analysen 

för att ge perspektiv på insamlade data. 

 

3.1 Roger Säljö – lärande och kulturella redskap 

Säljös teori ska förstås ur ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv där lärande 

analyseras utifrån människors kommunikation. Lärandet förklaras utifrån kunskaper, 

insikter och de färdigheter som uppstår, utvecklas och bevaras mellan människor. 

Människor lär sig genom att delta i pedagogiska aktiviteter och att vara med i 

lärandeprocesser men även av att analysera sitt lärande. Säljö ger perspektiv på lärandet 

utifrån tre nivåer som benämns individnivå, organisationsnivå och samhällsnivå. I den här 

studien undersöks lärandet främst på individnivå. Säljö (2005) menar att människan 

inhämtar fakta, kunskaper och färdigheter som sedan tillämpas i verkligheten (Säljö, 

2011). Det är dessa färdigheter och kunskaper vi har valt att studera i 

handledningsprocessen. Människors omgivning och resurstillgång har stor inverkan på hur 

lärandet kommer att ske. I och med det kan handledarens roll variera beroende på hur 

resurstillgång och omgivning ser ut i handledningsprocessen.  

 

Det människor lär sig samt vad människor anser är väsentligt att lära sig påverkas av yttre 

faktorer såsom resurser och omgivningen. I handledningsprocessen kommer också lärandet 

att yttra sig på olika sätt beroende på de som blivit handledda och handledarens 

personligheter. För att förstå de redskap Säljö (2002) ger betydelse åt har vi i denna studie 

valt att exemplifiera dessa betydelser och delat in dem i intellektuella (språkliga) redskap 

och de fysiska (materiella) redskap. I den lärande processen, enligt Säljö, använder 

människor sig av dessa redskap som resurser för lärandet. De redskap vi har valt i den här 

studien för att kunna förstå och tolka handledningsprocessen är de språkliga och materiella. 

Dessa redskap använder människor sig i kommunikation med varandra. Genom denna 

ständiga aktivitet människor mellan bevaras kunskapen i och med att vi för den vidare 

mellan oss. När människan ska lära sig ny kunskap används dessa redskap för att kunna 

utveckla nytt lärande. 

 

3.2 Språkliga (Intellektuella) redskap 

Säljö skriver att språket har en aktiv roll för att kunskap och lärande ska kunna ske när 

människor samspelar med varandra (Säljö, 2011). Vidare menar Säljö (2005) att människor 

har en kraftfull resurs när de både kan utföra och definiera handlingar i kommunikation 

med varandra. Sett till det mänskliga lärandet och utvecklingen menar Säljö att de 

kommunikativa processerna är väldigt centrala hos människan. För att vi människor ska 

kunna förmedla information, färdigheter och kunskaper är det viktigt att vi skapar miljöer 

där kommunikativa situationer blir tillgängliga och synliga (Säljö, 2005). Det mänskliga 

språket är ett flexibelt och utvecklingsbart verktyg. Genom att individer kan tolka en 

händelse i begreppsliga termer kan vi bevara kunskaper och dela upplevelser mellan 

varandra. Människor bär på olika sorters kunskap och en stor del av dessa kunskaper har 

byggts upp utifrån språkliga förutsättningar. Processen pågår ständigt och utvecklandet av 

nya språkliga begrepp stannar aldrig upp. Det ger människor förutsättningar att samla på 

sig nya erfarenheter och att skapa nytt lärande i samspel med andra. 



   14 
 

 

Säljö (2002) tar upp mediering som en viktig aspekt i sin teori gällande förståelsen av 

språket och de materiella resurserna såsom handböcker och datorer samt hur dessa överförs 

mellan människor. I den sociala kontexten kommer lärandet att skapas mellan handledaren 

och praktikanten genom olika slags aktiviteter. Vi kommer här att ta stöd av Säljö i vår 

studie för att se på hur dessa olika aktiviteter förmedlas, överförs – d.v.s. medieras mellan 

människor med hjälp av de språkliga och materiella redskapen. 

 

3.3 Materiella (fysiska) redskap 

De fysiska redskapen som Säljö (2005) förklarar är de föremål som vi har tillverkat som 

t.ex. datorer, böcker, blanketter, och allt annat som människan har runtomkring sig i 

dagens moderna samhälle. Säljö menar att människor inte kan handla i några situationer 

utan att använda sig av de materiella och de språkliga redskapen. Han benämner 

redskapen, medierande redskap. Föremålen som används får därför olika egenskaper 

utifrån vad människan tycker lämpar sig bäst vid användningsområdet (Säljö, 2005). De 

redskap som handledarna använder sig av kan vara olika beroende på deras omgivning och 

resurser. Utifrån detta kommer handledaren att använda sig av dessa redskap och överföra, 

dvs mediera kunskapen till sig och den handledda. I handledningssituationerna kommer 

handledarna och praktikanterna att använda sig av olika redskap som utformats för att 

uppnå det specifika syftet. Handledarna använder sig av olika kunskaper och erfarenheter 

beroende exempelvis på hur länge de har varit handledare och vilka de ska vara handledare 

för. 

 

3.4 Reflektioner av teorin 
Det Säljö ställer sig emot är ”rationalism” och ”empirism” där lärandet och utvecklingen är 

något som kommer inifrån människan själv. Säljö menar att människan är det centrala i 

lärandet och båda dessa synsätt ”rationalism” och ”empirism” bortser från det. Utifrån 

detta synsätt citerar Säljö: 

 

”människan är en historisk och social varelse som har en unik förmåga att samspela med sin 

omgivning på sofistikerade sätt” (Säljö, 2005, s.18-19). 

 

Det sociokulturella perspektivet ser hur lärandet kommer i uttryck efter människors 

samspel och detta kan te sig olika beroende på människors erfarenheter, samhälle och 

kultur (Säljö, 2005). En möjlig kritik är att Säljö inte stödjer sin teori med empiri eller 

experiment och den begreppsapparat som används kan ses som relativt svårbegriplig. Detta 

kan uppfattas förvirrande och även svårbegripligt när Säljö beskriver sin teori utifrån dessa 

begrepp. I den här studien har vi därför försökt förenkla begreppen utifrån redan befintliga 

för att göra det mer förståeligt. Avslutningsvis vill vi poängtera att Säljös teori alltid ses 

utifrån den gemensamma kontexten med andra människor. 

 

 3.5 Sammanfattning av teorin 

Sammanfattningsvis ser vi lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet. De kunskaper 

som lyfts in hos handledarna kommer i uttryck när vardagssituationer uppstår. Vi kommer 

att ta stöd utifrån Säljös teori (2011) för att se hur handledarna använder sig av sina 

tidigare erfarenheter när det kommer till detta lärosäte.  
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Det kommer att uppstå kommunikation mellan handledaren och praktikanten där språket 

kommer vara en viktig faktor för att handledningsprocessen ska flyta på. Vår studie 

kommer att ta stöd av de materiella/fysiska redskapen handledaren använder till lärandet 

och även hur handledaren använder sig av de språkliga/intellektuella redskapen. Dessa 

redskap kommer att användas olika utifrån vad handledaren har för tidigare erfarenheter av 

handledning och även hur van handledaren är i sin yrkesroll. Handledningsprocessen 

kommer utifrån detta att analyseras i den kontext där lärandet sker mellan handledare och 

praktikant.  

  

Säljö använder sig utav en triangel för att förklara sin teori utifrån subjektet, objektet och 

de fysiska/materiella och intellektuella/språkliga redskapen (Säljö, 2005, s.30). Vi har valt 

att i vår studie tolka triangeln utifrån den bild som visas nedan där subjektet är handledaren 

och objektet är handledningsprocessen. De intellektuella redskapen har vi valt att benämna 

efter de språkliga redskapen där vi sammanställt några. Under de fysiska redskapen ges 

förklaringen materiella redskap som även sammanfattas i bilden. Dessa redskap använder 

handledaren för att förmedla/mediera kunskap mellan sig och praktikanten i 

handledningsprocessen. Detta samspel som sker mellan handledaren och praktikanten är en 

pågående process och därför har människan oerhörda resurser till sitt förfogande för att 

kunna förmedla/mediera kunskap genom kommunikationen i handledningsprocessen.   
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Figur 3. Vår illustration utifrån det sociokulturella perspektivet av Roger Säljö  

(Säljö, 2005, s.30) 
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4. Metod 
I följande avsnitt kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga i vår kvalitativa 

intervjustudie. Arbetet kommer att presenteras enligt följande delar: forskningsmetod, 

urval, genomförande, bearbetning av material, forskningsetik. Avslutningsvis kommer vi 

att ta upp studiens kvalitet gällande generaliserbarhet och trovärdighet för det fenomen vår 

studie undersöker. 

4.1 Forskningsmetod 

Metoddelen kommer att visa hur undersökningen har gått till. Bjurwill (2001) tar upp att 

det är viktigt för studien att metoddelen är bra då det ger en säkerhet att inget slarv 

föreligger i studien. Det arbete som vi presenterar i studien är indelad i två metoddelar där 

den första benämns insamlingsmetod. Den andra delen är metoden för bearbetning av data 

som betecknas analysmetod (Bjurwill, 2001). Avslutningsvis kommer en metoddiskussion 

att föra fram styrkor kontra svagheter sett till studiens metod. 

 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden utgör intervjuer det vanligaste tillvägagångssättet. 

Det som intresserade oss med den kvalitativa metoden var att den gav oss en möjlighet att 

komma närmare människors uppfattning om fenomenet som studien undersöker. Enligt 

Ahrne och Svensson (2011) är en metod inte en lösning på ett problem utan ett hjälpmedel 

för att forskare lättare ska finna en väg till lösningen på problemet. I den kvalitativa 

intervjumetoden är det lättare för forskare att vara flexibla i jämförelse med den 

kvantitativa metoden (ibid). Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för det 

fenomen som undersöks. Det sker genom informanternas upplevelser, åsikter, tankar och 

erfarenheter. Intervjuerna gav oss ett empiriskt material som vi kunde bearbeta. Den 

kvalitativa metoden gav oss utrymme att styra in informanterna på spår där vi ville veta 

mer. Att en förståelse för ämnet kan vara styrande i processen hade vi i åtanke och var 

försiktiga med att ta in våra egna erfarenheter av fenomenet under studiens gång. 

Genom intervjuer kommer vi nära handledarna och deras upplevelser. Fördelen med att vi 

som forskare kommer nära de människor som deltar i forskningen är att de ger oss 

kännedom om det vi ska undersöka (Ahrne & Svensson, 2011). Det gav oss också större 

möjlighet att under själva forskningsprocessen kunna ändra intervjufrågorna utifrån vilka 

svar som informanterna gav.  

I intervjuerna har en fenomenologisk ansats använts som utgångspunkt. Brinkmann och 

Kvale (2014) tar upp denna ansats och menar att intervjuaren vill få en förståelse för 

informanternas berättelser. Enligt Brinkmann och Kvale (2014) vill intervjuaren försöka 

förstå vardagsvärlden ur undersökningspersonernas egna perspektiv genom den 

fenomenologiska ansatsen. Intervjun liknar ett vardagssamtal, med en professionell 

utgångspunkt där ett syfte finns. Den specifika tekniken använder sig av semistrukturerade 

intervjuer där vissa teman är förutbestämda (ibid). Studien syftar inte till att uppnå det 

allmänna utan vi vill få en förståelse för informanternas berättelser. Vi ville ta del av deras 

upplevelser kring lärandet i handledningsprocessen. Under intervjun kunde även 

följdfrågor uppstå för att skapa en djupare förståelse för undersökningspersonens 

upplevelser av handledarens roll i praktiken. 
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4.2 Urval 

Den här studien handlar om handledaren i praktiken och vårt urval riktades mot vården 

eftersom många studenter inom vården har praktik i sin utbildning. Forskningsfrågan som 

vi valt styr vårt urval av informanter till undersökningen. Vi började med att göra ett urval 

av organisationer inom vården. Nästa steg i urvalet blev att välja personer som skulle delta 

inom dessa organisationer. Vi valde att ta kontakt med studenter som vi vet har haft 

handledning eller som kände andra studenter som genomgår handledning nu och på det 

sättet kom vi i kontakt med handledarna. De som ställde upp i vår studie var sju kvinnor 

och en man. Deras ålder är mellan 25-35 år och deras anställning är främst som 

sjuksköterska. De två som inte är sjuksköterska jobbar inom psykiatrin och som 

fysioterapeut. Informanternas anställningstid ligger runt fyra år där vi hade två av 

deltagarna som har en anställningstid på två år respektive tio år. Gemensamt för de fem 

sjuksköterskorna är att de nästan direkt vid anställning blev handledare. 

 

Bryman beskriver bekvämlighetsurvalet följande;”…sådana personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för forskaren.” (Bryman, 2013, s.114). Vi valde att intervjua 

handledare från olika vårdorganisationer, mest för att bekvämlighetsurvalet styrde det så. 

Bekvämlighetsurvalet gjorde att det inte blev en sådan stor spridning mellan könen som vi 

initialt hoppats på utan främst kvinnor deltog. Det hade främst att göra med tillgången till 

deltagare för studien. Vi anser att könsfördelningen inte har någon betydelse eftersom vi 

ville höra deras upplevelser och inte skapa en generell bild av problemet. När det kommer 

till vilka vi skulle välja för vår forskning finns det inga regler som vid den kvantitativa 

forskningen som Ahrne och Svensson (2011) menar. Studien är gjord efter ett 

bekvämlighetsurval även kallat tillgänglighetsurval (Bryman, 2013). Eftersom vi valde att 

göra ett bekvämlighetsurval blir vår studie med stor sannolikhet inte representativ för 

handledare inom vården som helhet. Vårt urval är fördelaktigt för oss eftersom tiden för 

genomförandet av studien var begränsad. Således ser vi urvalet som ett tidseffektivt sätt att 

genomföra studien. Det negativa Bryman (2013) menar är att det kan bli en låg spridning 

på urvalet vilket kan leda till att informanterna inte blir lika representativa för studien. I 

vårt fall har det inte en sådan stor betydelse eftersom vi vill få en djupare förståelse för 

studiens fenomen avseende informanternas upplevelser.  

4.3 Genomförande 

Vi började med att samla in mycket information om det valda undersökningsområdet för 

att skaffa kunskap och inblick i det valda ämnet. Vi ville ta reda på mer om handledningen 

och började leta i pedagogiska institutionens bibliotek, och vi använde oss också av 

databaser för att söka. Vi hittade mycket om studenternas upplevelser av handledningen 

men inte lika mycket om hur handledarna upplever handledningen. Där väcktes vår 

nyfikenhet att vilja söka mer dokumentation om handledarnas upplevelser kring 

handledningsprocess och även det egna lärandet. Vi hittade vetenskapliga artiklar och ett 

syfte började utformas. När vi hade skapat ett tydligt formulerat syfte började relevanta 

frågeställningar skapas som skulle besvara vårt syfte, och teori kunde väljas ut. Utifrån den 

litteratur och tidigare forskning som vi hade hittat kunde syfte, frågeställningar samt en 

intervjuguide skapas. 
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Eftersom vår studie inte avser att mäta en specifik organisation tog vi själva kontakt med 

de informanter vi tyckte var lämpliga att intervjua för studien via mail och genom 

kontakter. I mailen skickade vi med ett dokument som presenterade syftet med vår studie, 

tillvägagångssättet under intervjun och även deras rätt till anonymitet. Efter det att vi hade 

fått några personer som var intresserade av att delta i studien bestämde vi tidpunkt enligt 

deras önskemål. Vi visade tidigt att vi var flexibla beträffande tid och plats. Inför vissa av 

intervjuerna bokade vi grupprum via Uppsala universitet, och några av intervjuerna 

genomfördes i lugn miljö på deras arbetsplatser. För att en lugn och trygg miljö skulle 

skapas småpratade vi alltid lite innan själva intervjun skulle börja. På detta sätt kände vi att 

personerna blev mer avslappnade och intervjun fick bättre förutsättningar. Att välja en 

trygg plats är viktigt för att personen ska känna sig så bekväm som möjligt och även för att 

bra stämning ska kunna skapas (Ahrne & Svensson, 2011). Detta var viktigt eftersom vi 

ville att personen skulle berätta så mycket som möjligt av sina egna upplevelser inom 

undersökningsområdet. 

 

Samtliga intervjuer tog mellan 25-48 minuter att genomföra, och vi spelade in alla 

intervjuer via inspelningsprogram på mobilen. Under själva intervjutillfället förde vi inga 

anteckningar, för att inte skapa några distraktionsmoment för personen som intervjuades. 

Under vissa intervjutillfällen var vi båda med. Vi tyckte att det var skönt då vi kunde 

hjälpa varandra att ta upp sådant som vi ville veta mer om eller om det var svårt att få 

intervjupersonen att öppna sig. Ibland var det även så att vi inte hade möjlighet att vara 

tillgängliga bägge två vid intervjuerna av olika skäl. Efter varje intervju transkriberade vi 

materialet genom uppspelning på våra mobiltelefoner eller via fil på datorn. Detta gjordes 

oftast i direkt anslutning till intervjutillfället. Vi gjorde det dels för att spara energi 

eftersom det är lättare att transkribera precis efter genomförd intervju, men mest hade det 

att göra med vår snäva tidsmarginal. 

 

4.4 Bearbetning av material 

Efter transkriberingen av intervjuerna skrev vi ut alla och började med att sortera 

materialet för att betrakta variation och innebörd i informanternas berättelser. Vi har 

hanterat vårt material och ”lärt känna det” såsom Rennstam och Wästerfors (2013) 

beskriver att man bör gå tillväga i processen av den kvalitativa informationen. Vi har valt 

att följa Rennstam och Wästerfors (2013) metod för bearbetning av vårt kvalitativa 

intervjudata. Vi började med att sortera texten för att hitta mönster och begrepp som var 

återkommande för de intervjuer vi hade genomfört. 

 

Med hänsyn till de teman som studien utgår ifrån kodade vi materialet. Vi började med att 

koda allt material och sorterade efter kategorier som skapades. Genom detta sätt kunde vi 

skapa en överblick av materialet för att sedan kunna gå in i nästa fas. Steg två blev att 

prioritera som innebär att vi valde det vi tyckte var betydelsefullt inom den tidigare 

forskningen och den teori vi valt, och därefter valde vi bort sådant som var irrelevant för 

studien. Till det sista steget i processen argumenterade vi slutligen för det material vi fått 

fram i studien. Genom dessa steg skapades två huvudteman i vårt material med 



   20 
 

underkategorier som genomsyrade resultat/analys delen. I processen kunde vi till slut 

skapa en självständighet i arbetet i förhållande till de auktoriteter som vi hade tagit fram 

inom området såsom tidigare studier och den teori som vi refererat till under arbetets gång. 

            

4.5 Forskningsetik 

Det finns en hel del etiska riktlinjer att förhålla sig till som forskare när intervjuforskning 

genomförs (Kvale, 2014). Redan från början av vår studie var vi införstådda med de etiska 

frågorna som bör beaktas genom hela undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) anger de 

fyra huvudkraven inom de forskningsetiska principerna. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Det förstnämnda kravet handlar om att vi som forskare ska informera 

undersökningspersonerna om studiens syfte. Informationskravet handlar i stora drag om att 

aktörerna ska vara informerade om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt 

deltagande när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). I mailkonversationerna med de informanter 

som deltog var vi tydliga med det och alla vi kom i kontakt med ville ställa upp. Vi fick 

ofta höra att de tyckte att det var roligt att ställa upp för att hjälpa studenter. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att varje intervjuperson ska vara väl 

informerad om vad studiens syfte är och hur vi kommer att använda oss av resultatet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerade om att det är de själva som bestämmer över sin 

medverkan och vi visade endast vår uppskattning vid deltagandet. 

 

Vad konfidentialitetskravet avser är att informanterna ska erbjudas av identifiering, och 

resultatet av studien ska inte på något sätt avslöja vilka som deltagit i den. Informanterna 

har haft kännedom om vilka som känt till deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Utöver det informerade vi intervjupersonerna att de får ta kontakt med oss närsomhelst om 

de har några frågor kring konfidentialitet. Eftersom vi använt oss av bekvämlighetsurval 

har vi valt att inte lämna ut någon information om var handledarna jobbar. 

 

Det sista kravet vi tog hänsyn till var nyttjandekravet som innebär att alla personuppgifter 

vi samlat in under intervjuprocessen får endast användas till forskningens ändamål och får 

inte användas för åtgärder som kan påverka den enskilde individen. Den sista viktiga 

aspekten rörande nyttjandekravet är att vi inte får använda materialet för kommersiella 

ändamål såsom reklam (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.6 Generaliserbarhet 

Inom den kvalitativa forskningen lyfts generaliserbarheten fram som en svaghet när 

forskare ska studera fenomen. Ahrne och Svensson (2011) menar att inom den kvalitativa 

forskningen kan de inte generalisera urvalet som tagits ut bland populationen. Detta skiljer 

sig från den kvantitativa forskningen då man utgår från uppställda tekniker när man gör 

urvalet av människor till deltagandet (ibid). Eftersom den här studien använder sig av en 

kvalitativ forskning har vi fått utgå från andra principer för att öka studiens 

generaliserbarhet. Studien utgår från andra typer av generaliseringsanspråk som handlar 

om huruvida vi har kunnat överföra våra resultat på andra människor som liknar de vi har 

studerat. Den generaliseringsfråga som vi exempelvis ställde oss är huruvida de resultat vi 

fått av studien kan överföras till handledare inom andra kommuner än just de vi har 

studerat i denna undersökning. Eftersom vår studie utgår från tidigare forskning inom det 
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valda forsknings fenomenet har vi valt att jämföra våra resultatet med liknande resultat och 

på det sättet ökar vår generaliserbarhet. 

  

Den sistnämnda generaliseringstypen som vi har använt oss av är den teoretiska 

generaliseringen i vilken Ahrne och Svensson (2011) menar att studiens syfte relateras till 

teoretiska ramverk. I vårt fall som ju är ”handledarens roll i praktiken” har vi relaterat till 

Säljös teoretiska ramverk inom det sociokulturella perspektivet. Avslutningsvis vill vi 

sammanfatta generaliserbarheten utifrån vår studie med stor försiktighet och en självkritisk 

syn. Det är viktigt att veta att det vi har studerat inte nödvändigtvis går att finna på andra 

platser där samma forskning ägt rum. 

 

Beträffande intervjusituationen i den kvalitativa forskningen kan den ha stor påverkan på 

studiens resultat. Därför har vi sett till att vara väl förberedda inför intervjutillfällena och 

haft med oss en självkritisk utgångspunkt i genomförandet av intervjuerna. En svaghet är 

att urvalet inte är speciellt stort i vår studie eftersom tiden styr arbetet, en svaghet som 

påpekas även av Ahrne och Svensson (2011), Resultaten från intervjuerna utgör det 

empiriska materialet i vår studie. Vår medvetenhet ökade därför att göra ett relevant urval 

som var inriktat på handledare inom det specifika undersökningsområdet. Eftersom urvalet 

styrdes av oss kunde komplettering ske tills vi var nöjda och även justeringar ifall 

frågetecken dök upp angående intervjupersonerna. 

 

4.7 Trovärdighet 

Validitet beskriver en aspekt av kvalitén i forskningen. I kvalitativ forskning anses 

trovärdighet vara det ord som beskriver validitet bäst (Ahrne & Svensson, 2011). För att 

det ska vara ett lyckat projekt måste vi få läsarna att tycka att studieresultaten är 

trovärdiga. 

 

I den kvalitativa samhällsforskningen är det viktigt att skapa trovärdighet och det har vi 

gjort genom: transparens och återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson, 2011). För att 

skapa transparens i forskningstexten, har vi tydligt redovisat hur vi tänkt och gått tillväga i 

studien. Vi har inte dolt något utan har noga redovisat eventuella svagheter som 

framkommit under processen av det undersökta fenomenet.  Det andra sättet som vi tog 

med i vår studie var att återkoppla till fältet, vilket innebär att vi har bjudit in de människor 

som varit med i studien att ta del av den och även komma med eventuella synpunkter. 

Detta har vi valt för att öka studiens trovärdighet och även av stort eget intresse för att se 

om de människor som har deltagit kan relatera till forskningen. 
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5. Resultat och analys 

I den här delen kommer de svar som informanterna gett i de kvalitativa intervjuerna att 

redovisas. Svaren kommer att analyseras med hjälp utifrån Säljös teori inom det 

sociokulturella perspektivet. För att göra materialet så tillgängligt för läsaren som möjligt 

är det uppdelat i två teman med underkategorier. Först kommer temat som handlar om 

handledarnas upplevelser av handledningsprocessen att presenteras. Det andra temat 

handlar om hur informanterna påverkas av att vara handledare. 

 

5.1 Handledningsprocessen 

I temat handledningsprocessen har de handledare vi intervjuat beskrivit att de ställs inför 

ett antal hinder när de ska försöka överföra kunskap till de studenter som de handleder. Det 

här kapitlet går ut på att redovisa de existerande problemen samt analysera vad de har för 

inverkan på handledaren. Vi har i intervjuerna kunnat identifiera fyra stycken olika typer 

av problem med handledningsprocessen. Vi har kallat dem för fysiska aspekter, stress och 

tidspress, ledningsproblem och studentproblem.  

 

5.1.1 Fysiska aspekter 

I handledningsprocessen så använder sig handledare och studenter av olika fysiska 

hjälpmedel för att deras kommunikation ska fungera på ett bra sätt. Om de fysiska 

aspekterna är bra så leder det till att kommunikationen blir effektivare och att det finns 

möjligheter för ett större kunskapsutbyte mellan student och handledare. Nödvändigheten 

av att ha en god miljö för handledning är något som flera av de intervjuade handledarna tog 

upp som viktigt för att deras handledning skulle bli så bra som möjligt. Framförallt så var 

det möjligheten att sitta i tysta lokaler och föra dialog med studenten som framfördes som 

det som handledarna tänkte på när de fick frågan angående vad som var en bra miljö för 

handledning. Här nedan följer ett citat från en av informanterna som svarar på frågan om 

arbetsmiljön är bra anpassad för handledning.   

 

”Ja, det tycker jag, vi har ju våra behandlingsrum som också fungerar lite som våra kontor där 

studenterna och jag kan sitta ostört.” (Informant 5) 

 

Citatet visar på att det som efterfrågades när det kom till bra miljö för handledning, en 

miljö där kommunikationen mellan student och handledare är enkel att ha. Säljö (2002) 

skriver om vikten av de materiella redskapen i kommunikation och hur det påverkar 

inhämtandet av ny kunskap. Ett tyst rum är inte bara ett rum utan ett faktiskt verktyg för 

handledarna och studenterna att utnyttja för att kommunikationen ska flyta på ett bra sätt. 

Målet med studentens praktik är att de ska lära sig vissa kunskaper. Utifrån handledarens 

perspektiv betyder det här att en viss kunskap behöver förmedlas så att studenten får 

möjlighet att lära sig det som anses viktigt i utbildningen. Om miljön är välanpassad för 

samtal så skapar det möjligheter för handledaren att vara mer effektiv och på så sätt 

antingen lära ut mer kunskaper eller kunna känna att tiden räcker till bättre för att lära ut.  

 

Alla Informanternas berättelser innefattade liknande svar där ett rum ansågs viktigt för att 

kunna stänga om sig och på så sätt själva skapa en lugn och kontrollerad miljö. Detta var 
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något handledarna efterfrågade i mötet med praktikanten. Det visade sig också att de 

återkommande berättelserna som framträdde i intervjuerna var sådana som visade på 

bristen av bra lokaler för att bedriva handledningen. En av informanterna i den här studien 

uttryckte det till exempel så här: 

 

”Man vill ju gärna sitta ner efter dagen och gå igenom hur det har gått. Då kan det vara svårt att 

hitta någon plats tillexempel. Det händer ganska mycket och är rörigt, det finns liksom inte så 

många rum där det bara är tyst.”(Informant 1) 

 

Citatet visar på problematiken med att inte ha ett rum där handledarna själva kan stänga 

dörren. Informanternas berättelse antyder att det kan vara svårt att hitta rum för 

handledningen och utifrån Säljös teori om att överföra de språkliga och materiella 

redskapen mellan handledaren och den handledda kan i detta fall försvåra lärandets 

möjlighet till inlärning. När det finns svårigheter att överföra kunskaper mellan student och 

handledare så kan det skapa frustration. Att skapa rum för handledning ger inte heller bara 

handledarna möjlighet att lära ut kunskaper till studenterna. Det ger också studenterna 

möjlighet att påpeka sådant som varit bra och mindre bra, vilket kan leda till att 

handledarna utvecklas. Det skapar också en möjlighet för studenterna att berätta om nya 

tekniker och rön från utbildningen som handledaren kanske inte känner till.   

 

I undersökningen av de fysiska aspekterna så påpekades det nästan bara att det var just de 

tysta rummen som saknades. Som kontrast kan exempelvis detta påpekas att ingen av 

handledarna efterfrågade att salar med patienter eller liknande skulle ändras för att på så 

sätt skapa en miljö som gjorde det lättare att handleda. Det tyder på att informanterna 

överlag inte tänker på eller är nöjda med hur handledningen ute i verksamheten ser ut. Det 

går antagligen att koppla till att studenterna som är där just ska lära sig ett yrke som tar 

plats i den verksamhet som bedrivs ute på avdelningarna. För att studenten ska kunna få 

praktisk kunskap om hur vårdarbetet görs så krävs det att de lär sig i den miljön. 

 

5.1.2 Stress och tidspress 

Det andra problemområdet som kunde identifieras i intervjumaterialet var det som rörde 

stress. Problemet med stress ansågs också vara att tidspressen inte enbart gick ut över 

handledningen utan också över andra aspekter såsom privatliv och yrkesrollen. Exempelvis 

så tog en av informanterna upp problemet på följande vis: 

 

”Ja, lite så blir det för jag förväntas hinna göra samma jobb trots att jag också ska 

hinna handleda.  När jag är själv så görs bara saker snabbt, det blir alltid långsammare 

med student.” (Informant 3) 

 

Reflektionerna angående tidspressen visade också att handledarna i studien kunde se att det 

fanns problem med arbetsplatserna som de jobbade på. Många beskrev som i citatet från 

intervju tre att de fortfarande förväntades ta hand om lika många vårdtagare när de hade en 

student som när de inte hade det och oftast resulterade det i att handledarna fick jobba 

övertid. Detta påverkar inlärningen utifrån Säljös (2005) teori där han pratar om hur viktig 
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resurser och omgivningen är för att lärandet ska kunna skapas i kommunikation mellan 

varandra. Utifrån Säljös förklaring av lärandet på individnivå och organisationsnivå 

beskriver handledarna här att det är lätt att organisationen tar över och att lärandet som 

egentligen ska ske mellan individer försvinner eller inte läggs speciellt mycket fokus vid. 

 

Andra problem rörande stressen som kunde påverkas av arbetsplatsen var att några 

handledare upplevde att deras kollegor inte respekterade att arbetet tog extra lång tid när de 

hade studenter. En av informanterna beskrev handledarnas dilemma så här: 

 

”Det jobbiga är ju också att all personal inte har samma förståelse för att det tar längre 

tid med studenter. Framförallt läkargruppen och våra undersköterskor har svårt att förstå 

att dom måste få lära sig.”(Informant 2) 

 

Att inte ha kollegornas stöd kombinerades också med att sex av sju informanter var 

verksamma inom delar av vården där de inte kan styra mycket över sin egen tid och 

krissituationer snabbt kan uppstå. När krissituationer uppstår blir det svårt att hinna 

kommunicera mellan handledaren och den handledda eftersom att tiden inte finns där. 

Säljö menar att denna aktiva roll som språket har för att kommunicera kunskap mellan 

varandra kommer att bli lidanden i detta fall då handledaren inte har tid för praktikanten att 

förklara nya saker i handledningsprocessen. 

 

”R: Det jobbigaste är att man inte får den tid man vill ha till att vara handledare, det kan vara att 

det är stressigt och mycket att göra. Så det vore väl om det blev en lugnare miljö, det skulle vara 

det allra bästa men det kanske är svårt inom det här yrket.” (Informant 1) 

 

Arbetet upplevdes ta längre tid och vara mindre rationellt när en student skulle handledas i 

jämförelse med när informanten var fri att jobba utan handledningsansvar. Detta kan ha att 

göra med hur erfarna handledarna är vid sitt yrke och även vilka kunskaper de har för att 

kunna utföra en så bra handledning som möjligt. Dessa faktorer menar Säljö (2005) 

används olika eftersom det är redskap som handledarna använder sig av vid 

handledningssituationerna. En av informanterna som är huvudhandledare hade dock ett 

annat synsätt än övriga handledare och gav ett annat perspektiv på tiden som en student 

kan uppta: 

 

”Kollegorna säger att dom tycker det är svårt att ta ett steg tillbaka och det tycker jag också. Men 

man ska ju inte låta det förstöra hela dagen heller utan vi har ju en viss tid vi jobbar och då får 

man ta en period där man går in och gör lite för man ska inte behöva jobba över.” (Informant 2) 

 

Det här visar på att det kan finnas en skillnad mellan handledarna som jobbar med att 

handleda studenter och hur handledningen ska skötas enligt ledningen. Exempelvis så 

verkar det så att huvudhandledaren anser att handledarna bör kunna sätta ner foten vilket 

flera av de vanliga handledarna verkar tycka vara svårt. Det här handlar om balansen 

mellan handledarnas yrkesroll och deras roll som handledare åt studenten. Samtliga 

informanter uppgav att de tyckte om att vara handledare och att det tillförde något hos 
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dem. Eftersom att det uppskattas att vara handledare så fanns det också en känsla hos de 

flesta informanterna att de ville göra ett bra jobb som handledare. För att uppnå ett bra 

arbete så kan det vara så att handledarna tar på sig för mycket ansvar och vill förmedla för 

mycket kunskap i relation till den tid de har till sitt förfogande. Det finns flera olika sätt 

stressen skulle kunna minskas för informanterna. Tillexempel så skulle ledningen inom 

organisationen tydligt kunna berätta precis vad som förväntades av handledarna och på så 

sätt göra det enkelt för handledarna att ta till sig. Det kommer vi skriva mer om i nästa 

kapitel.  

 

Ett annat sätt att ge handledarna möjligheter att minska sin stress skulle vara att ge dem 

möjlighet att sköta kommunikationen med studenterna på ett effektivare sätt. Det skulle 

kunna hjälpas igenom att handledarna fick bättre lokaler att föra lugna samtal med 

studenterna i. Just den aspekten av den fysiska miljön verkar ha störts utvecklingspotential 

enligt informanterna. Det här går också i linje med Säljö (2002) som skriver om de redskap 

som används för att kunskap ska kunna föras över mellan människor. Språket som av Säljö 

(2002) anses vara ett av de viktigaste redskapen vi har och om det då finns bra möjligheter 

för språket att användas borde det göra så att stressen hos handledarna blir mindre. Det 

beror på att handledarna slipper lägga så mycket tid på att försöka förmedla kunskapen 

utan istället kan koncentrera sig på att förmedla rätt kunskaper. Om det kommer går 

snabbare att förmedla rätt kunskaper så öppnar det också upp för att handledarna ska kunna 

förmedla mer och djupare kunskaper om yrket. Det skulle också kunna leda till att 

handledarna får mer tid att reflektera omkring sig själva som handledare, hur de ska 

utvecklas i sin roll som handledare och hur det påverkar dem att vara handledare i sin 

yrkesroll.  

 

5.1.3 Problem med ledningen 

Problem med ledningen inom en organisation kan låta som ett brett begrepp. Det går 

nämligen att argumentera för att ledningen är ytterst ansvarig för varje del av en 

organisation och därför också ansvarig för alla problem som uppstår. När informanternas 

svar tolkades blev det klart att flera av informanterna hänvisade till problem i sin roll som 

handledare direkt till hur kopplade organisationen styrdes. Under paraplybegreppet ledning 

döljer sig också minst två olika typer av ledningar för de informanter som medverkat i den 

här studien. Den första och självklara ledningen är den chef eller avdelningschef som styr 

hur arbetet inom vårdorganisationen organiseras. Den andra typen av ledning är den som 

ansvarar för hur praktiken ska gå till. Mycket av det som framkom rörande den ledning 

som styr vårdorganisationen var sådant som var kopplat till stress och hur den skulle kunna 

minskas. Exempelvis gav handledarna olika svar utifrån vad organisationen ställde för krav 

när det gällde tidspressen på handledarna:  

 

”Ja, men det har att göra med att produktionskravet på oss har ökat snarare än att studenterna är 

mer krävande.” (Informant 5) 
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”Ja, de är absolut medvetna om när man har studenter och kollar hur det går för oss om vi 

kommer hem idag och lägga över saker på andra sjuksköterskor. Så andra saker kan läggas över 

men inte så att bördan halveras. Vi pratar med varandra, det är bra.” (Informant 7) 

 

Citaten visar på de problem som finns och hur det försöks lösas inom 

vårdorganisationerna. Den allmänna uppfattningen hos informanterna var att de upplevde 

att ledningen gjorde sitt bästa i att försöka hjälpa informanternas stress att minska. 

Problemet som ofta upplevdes var dock att ledningen stod inför problem som var att 

produktionskrav och effektivitet i arbetet skulle öka. Här visar de svaren som framkommit 

i intervjuerna att de flesta informanterna upplever att kommunikationen ifrån den egna 

organisationens ledning fungerar väl. Frustrationen hos de informanter som kände att de 

visste varför deras arbetssituation såg ut som den gjorde verkade låg. Det här visar på 

vikten av kommunikation och i förlängningen språk när någonting ska förmedlas mellan 

organisation och medarbetare. Precis som Säljö (2002) skriver så är språket det viktigaste 

redskapet människor har för att förmedla kunskap mellan varandra.   

 

De ansvariga inom vårdutbildningen är de som sätter upp riktlinjer för vad som ska läras av 

studenterna på praktiken. Det betyder att de påverkar handledarna igenom läroplaner och 

studiehandledningar. I den här studien framkom det att de flesta handledare var nöjda med 

upplägget av praktiken från utbildningens håll. De allra flesta handledarna ansåg att det 

fanns en tydlig röd tråd och en vedertagen mittbedömning som kan användas för att 

utvärdera studenternas kunskaper. Det här var något som flera av informanterna tryckte på 

som positivt då det gav handledarna möjlighet att sitta ner med sina studenter och prata om 

vilka mål som uppnåtts och vilka mål som skulle uppnås. De flesta uppgav också att 

studenterna satte egna mål inför praktiken, vilka kunde följas upp i mitt och 

slutbedömning. Att få en så tydlig bild av vad studenten skulle uppnå med sin praktik var 

något som efterfrågades för samtliga av de tillfrågade informanterna: 

 

”Jag tycker att studiehandledningarna är luddiga. Det är inte alltid vi fått ut dem, det hänger på 

slutet, ibland får man se dem i slutet av praktiken. Då får man fråga studenten är det tänkt att ni 

ska göra såhär, mycket är muntligt, studiehandledningen ser man ibland och inte jätte tydlig. Jag 

tycker det är en liten brist, studiehandledningen.” (Informant 6) 

 

Det här visar på vikten av att kommunicera med handledarna. En tydlighet i 

studiehandledningen ger handledarna möjlighet att kunna koppla av mer eftersom att de då 

skulle kunna vara trygga i vad som skulle göras under praktiken. Utifrån Säljös (2002) sätt 

att se på hur lärande sker mellan människor går det här också att koppla till hur viktigt 

språket är både i Säljös teori och hur språket ser ut mellan handledare och ledningen. 

Kunskapen som i det här fallet skulle kunna vara den kunskap som handledarna behöver ha 

för att kunna utföra en så bra handledning med sina studenter som möjligt. Om språket är 

bra så leder det till att mindre missförstånd sker och att kunskapen om studiehandledningen 

ökar för handledarna.  
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5.1.4 Svårigheter med studenten 

Det fjärde och slutgiltiga problemet som har identifierats under handledningsprocessen i 

den här studien är det som gäller studenterna. Det går att se på studenterna på flera olika 

sätt och enligt de vi intervjuat så var den tidigare bilden inom sjukvården att studenterna 

bara skulle följa med och lyssna på vad handledarna gjorde och sa i arbetet. I den praktik 

som idag tar plats inom sjukvården så är studenten mycket mer involverad i själva 

utformandet av sitt lärande. Det påverkar handledaren på så sätt att studentens åsikter och 

personligheter måste vägas in när handledningen ska utformas.  

 

I de svar som informanterna gav om hur de upplevde mötet med studenterna framkom det 

att den stora frågan att knäcka var den som handlade om personlighet. Det problem som 

oftast beskrevs var att studenterna antigen var för framfusiga och trodde sig ha kunskaper 

de inte besatt än eller att de var för slutna och inte vågade ta initiativ. Problemet med 

slutenhet uppfattades som svårt inom vården av den anledningen att många handledare 

använde sig av tillvägagångsättet att låta studenten berätta vad de gjorde samtidigt som de 

jobbade. Om studenten inte var tillräckligt öppen och inte redogjorde för vad den gjorde 

medförde det att handledaren inte heller visste om det fanns en djupare kunskap hos 

studenten. Ett exempel på det var informant sex som svarade så här på frågan om 

studenternas förkunskap: 

 

”Det varierar jättemycket, dom som ofta har jobbat inom vården, de är lättare att handleda en 

student som tar initiativ än en som man måste pusha på. Som är lite mer självständig.” 

(Informant 6) 

 

Det går här att se att studenten som är introvert kan vara svår att handleda eftersom att 

språket mellan student och handledare saknas. Språket som enligt Säljö (2002) är det 

viktigaste redskapet för att kunskap ska kunna flytta över mellan människor visar sig här 

vara viktigt för handledarna när de handleder studenter. Att handleda någon som är 

framfusig ansågs också vara problematiskt bland vissa informanter eftersom allt som 

studenten gjorde låg på deras ansvar och om inte handledaren då kände att den hade full 

kontroll av praktikanten så upplevdes det som stressande för handledaren. Studenterna 

kunde jobba på ett sådant sätt att de inte lyssnade på handledarna utan interagerade med 

patienterna utan handledarnas vetskap. När den typen av handlingar sker så upplevde vi att 

kommunikationen i lärandet blir en svårighet. Praktikanten är inte mottaglig för 

kommunikation och utifrån Säljös (2002) teori försvårar de lärandet när samspelet inte 

finns mellan människor.  

 

Det går kort och gott att beskriva det största problemet mellan studenter och handledare 

som brist på kommunikation. I stycket ovanför kunde det röra sig om rent personliga saker 

där handledarna brukade få ta till olika knep för att få studenten att öppna upp sig. Oftast 

innebar de knepen att på något sätt ändra sin handledarroll lite och försöka vara mer 

personlig mot studenten. Att på så sätt försöka vara mer personlig och på samma nivå är 

något som annan forskning (Tai, Haines, Canny & Molloy, 2014) har visat att studenter 

uppskattar. Språket är helt avgörande för kunskapsöverföringen är något Säljö (2002) 
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skriver om. När hinder uppstår som gör att kommunikationen mellan handledare och 

student blir lidande leder det till att kunskapen mellan de två personerna blir svårare att 

överföra. Förutom att det kunde vara personkemin som var ett problem för att 

kommunikationen skulle flyta smärtfritt påpekade också en av informanterna att det kunde 

handla om kulturkrockar: 

 

”Sen blir det svårt med språket, vissa har varit som att de låter arga, det är svårt att förklara. Att 

förmedla på rätt sätt.” (Informant 1) 

 

Informanten som uppgav det här citatet menade att en del av de studenter som kom in i 

vården kunde ha problem eftersom att deras modersmål inte var svenska och att de därför 

saknade en del nyanser av det svenska språket. Att ha olika typer av språk inom sjukvården 

kan ses som en styrka när det kommer patienter från olika delar av världen med olika typer 

av språk. Att då kunna få vård och hjälp på sitt eget modersmål kan underlätta de 

eventuella förvecklingar som kan uppstå. Det går dock att se att när vårdpersonal ska 

utbildas så är det viktigt att de har möjligheter att ta till sig den kunskap som förmedlas 

från deras handledare. Informanterna beskrev också att den här typen av personliga 

problem kunde vara svåra att och känsliga att lyfta med studenterna. Återkommande var att 

det stöd som kom från huvudhandledare och ledning var extra viktigt när personliga 

problem uppstod mellan studenter och handledare.  

Informanterna i studien som jobbade som sjuksköterskor befann sig på olika avdelningar 

inom vården. Det ledde i sin tur till att vissa handledare ansåg att det kunde vara svårt för 

studenterna att ta till sig fackspråket på deras avdelningar. Det beror på att studenterna 

inom deras utbildning ofta blev utplacerade på avdelningar som de inte var intresserade av 

att jobba på. Problemet som uppstod när inte studenten inte hade så god kunskap om 

fackspråket var att det ledde till att överföringen/medieringen av språket mellan 

handledaren och praktikanten inte blev optimalt. Säljö beskriver det som en av de främsta 

resurserna vi människor har att förmedla kunskap och erfarenheter mellan oss genom de 

språkliga resurserna. Detta ställer till det för handledningen och de språkliga redskapen kan 

inte användas såsom de kan användas på bästa sätt. 

 

5.2 Det egna lärandet 

I temat det egna lärandet har vi valt att presentera informanternas berättelser utifrån vad de 

lärt sig i mötet med praktikanten. Utifrån informanternas berättelser har vi format tre 

kategorier som blev framträdande ur empirin. Sett utifrån handledarens roll har vi valt att 

kalla dem förkunskaper och utbildning, den pedagogiska utvecklingen och påverkan på 

yrkesrollen. Dessa presenterar vi nedan där citat från empirin redovisas för att förstärka 

analysen.  

 

5.2.1 Förkunskaper och utbildning för handledare 

Den första kategorin som vi valt utifrån temat det egna lärandet är handledarens 

förkunskaper inför handledning och även vilka utbildningar i ämnet som erbjuds. Inom 

handledningen är det inte alla som har förkunskaper inför att bedriva en 
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handledningsprocess med en praktikant. Vi tyckte att det var intressant att se hur 

utbildningsmöjligheterna skiljde sig och vad det berodde på. Vilka väljs till att bli 

handledare och vilka förkunskaper och utbildningar krävdes för att just du som är 

handledare har blivit det. Dessa frågor skapade detta tema som vi kommer att analysera 

utifrån informanternas egna berättelser av utbildningsmöjligheter gällande att vara 

handledare. Det många av våra informanter berättade var att de inte erbjuds särskilt många 

utbildningar utan att de aktivt måste söka upp dessa om intresset finns. Ett intresse som kan 

vara svårt att skapa när vårdjobb ofta bedrivs i en miljö där det är stressigt och alltid finns 

saker att göra. Arbetsgivarens rädsla för resursbrist på avdelningarna ses som en stark 

bidragande orsak till att inte fler utbildningar tillhandahålls. Brist på tid och resurser 

beskriver informanterna som en orsak till att det inte finns möjlighet att bedriva de 

utbildningsmöjligheter som arbetsgivaren vill. Handledarna påpekar dock att de få 

utbildningar som erbjuds är både relevanta och intressanta. Handledarna känner att de 

utvecklats både av kompetenshöjande handledarutbildningar och under praktiken då de 

själva blev handledda. Alla fem sjuksköterskor som deltog berättade att de själva har blivit 

handledda under sin praktik och lärt sig mycket av det. Flera informanter berättar utifrån 

sina upplevelser hur de formats till den handledaren som de är idag. Det handlar om att 

vara engagerad i sitt yrke och även att använda sig utav de tidigare kunskaper 

informanterna fått när de själva hade praktik. Detta visar att handledaren tar med sig 

mycket utifrån sin egen praktik och använder i sin roll som handledare. 

 

”Det är nog en blandning mellan eget intresse och hur mina egna handledare var mot mig när 

jag var ute på praktik.” (Informant 5) 

 

”Oj, ja jag tror den kommer ifrån egna erfarenheter, vår utbildning har ju mycket praktik och då 

har man mött dem man tycker är bra handledare.” (Informant 3) 

 

”mm, det kom nog från hur jag själv blir lärd, jag försökte vara såsom jag minns att jag 

tyckte var bra.” (Informant 4) 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet där vi använder oss av Säljös (2002) teori kan vi i 

citaten från informanterna utläsa att de använder sig av förkunskaper som de fått genom sin 

egen praktik. Ett sätt att lära andra är att handledarna återskapar redan befintlig kunskap för 

att kunna skapa bättre läromöjligheter för praktikanten. Detta ser vi utifrån Säljö (2002) 

som menar att det är bra att lärandet inhämtas från olika perspektiv. Detta ger handledaren 

större möjlighet att kunna återskapa de tidigare kunskaper som de innehar. Informanterna 

har samlat kunskaper sedan tidigare erfarenheter av handledning som de får användning för 

vid mötet med praktikanterna. 

 

Utifrån figur tre som illustrerar vår tolkning av Säljös teori kan vi se hur handledarna 

använder sig utav dessa materiella och språkliga redskap vid handledningen. För att 

handledarna ska veta hur de ska tillhandahålla dessa redskap gäller det att dem får kunskap 

inom handledningsområdet. Detta ser vi utifrån det Säljö (2005) beskriver som en viktig 

aspekt för att veta hur exempelvis handböcker, datorer ska användas inom handledningen. 
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Dessa redskap används sedan olika utifrån handledarens roll i mötet med praktikanten. 

Eftersom att våra informanter pratade mycket om tidigare erfarenheter gällande deras roll 

som handledare vill vi lyfta utbildningar som något viktigt för att bedriva bra handledning. 

De utbildningar som erbjudits ses som relevanta och intressanta tycker handledarna och 

mer utbildningar skulle skapa större förståelse hos handledarna gällande 

handledningsprocessen. Säljö (2002) menar att handledarnas förmåga att använda sig av de 

redskap som finns tillgängliga under handledningen är nära kopplat med handledarens 

kunskaper och erfarenheter av dessa. 

 

Vi vill dra en koppling till vår tidigare forskning utifrån Brums (2007) studie som för fram 

att vidareutbildning ger tillbaka till organisationen. Många av informanterna hävdar att 

kompetensutveckling inom yrkesrollen är något positivt. Praktiska erfarenheter som 

kompletteras med teoretisk utbildning bidrar till framsteg som är till nytta för hela 

organisationen. Detta skulle även ge tillbaka till organisationen utifrån det Brums (2007) 

skriver om att vidareutbildning gör att medarbetarna stannar längre inom organisationen. 

De informanter som deltagit i vår studie berättar att utbildning inte erbjuds i överflöd. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet såsom Säljö (2002) förklarar det använder 

människor sig av tidigare erfarenheter när det kommer till nya lärandeprocesser. Detta blir 

en svaghet för handledarna när de inte får utvecklas inom sin handledarroll utan får förlita 

sig på tidigare erfarenheter. En informant berättar detta utifrån att ha gått en 

vidareutbildning som erbjudits av arbetsgivaren. 

 

”Ja, den fokuserade mycket på olika typer av studenter och hur man kan tänka och man fick jobba 

mycket med rollspel utefter egna erfarenheter så det gav mycket tycker jag.” (Informant 3) 

 

Utbildning leder till ökad trygghet i rollen som handledare. När handledarna får utmana sig 

själva och utveckla sina personliga egenskaper leder detta till att nya kunskaper tas med in 

i handledningsprocessen. Det finns en större möjlighet till att handledaren lär sig att 

använda olika metoder i mötet med praktikanten. Att vara flexibel och välja rätt metod för 

rätt tillfälle ökar läromöjligheterna hos praktikanten. Utifrån Säljö (2002) ses det som en 

positiv faktor att vara berikad med kunskaper gällande handledning när man ska utföra det. 

Enligt artikeln av Brums (2007) ger kompetensutveckling tillbaka välanpassade handledare 

med kompetenser för att uppfylla handledarrollen. Sammanfattningsvis ser vi att 

handledarna ställer sig positiva till utbildning inom handledning. Det som styr utbudet av 

handledningsutbildning är främst en resursfråga. 

 

5.2.2 Den pedagogiska utvecklingen 

I intervjumaterialet kunde vi se att handledarna utvecklades pedagogiskt av att vara 

handledare. Den pedagogiska utvecklingen sker genom det dagliga arbetet där handledaren 

kommunicerar med praktikanten. En kommunikation som gör att handledaren och 

praktikanten har en dialog med varandra och här utvecklar informanterna nya pedagogiska 

färdigheter. Handledarna utvecklas när de ständigt möter nya människor. För att bra 

handledning ska utföras krävs det att handledarna är flexibla i mötet med praktikanten. Den 

trygghet man har i sin yrkesroll gör att handledaren känner sig mer avslappnad och lugn i 
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handledningen. Detta har att göra med vilka förkunskaper som man fått för att hålla i 

handledning. En informant berättar utifrån följande hur den pedagogiska utvecklingen kan 

ske: 

 

”Jag tror i början att man inte själv var helt säker. Det kanske tog längre tid från början innan 

man lät studenten testa saker eftersom jag inte var lika säker i min yrkesroll då. Nu är man 

lugnare och kan slappna av innan man behöver ingripa om något är tokigt. Mer avslappnar nu 

när man varit handledare och att man varit handledare och att man är van i sitt yrke främst.” 

(Informant 7) 

 

Utifrån Säljö (2005) ser vi att när handledaren känner sig osäker i sin läromiljö blir det ett 

problem att veta hur de materiella redskapen ska användas. Det kan vara så att handledaren 

inte har kunskap om alla de redskap som finns till förfogandet på arbetsplatsen och därför 

blir ännu osäkrare när hen ska lära ut till praktikanten. Inhämtande av kunskaper gör att 

handledaren känner sig tryggare i sin roll som handledare och kan därmed utvecklas på det 

pedagogiska planet. En annan informant berättar hur lärandet uppstår mellan handledaren 

och praktikanten: 

 

”Ja, jag frågar mycket mer hur studenten upplever saker och att jag bollar med studenten. Att jag 

försöker utveckla deras analytiska tänkande mer.”  (Informant 3) 

 

Säljö (2005) förklarar att vi människor bär på olika kunskaper och det sker ett utbyte 

mellan varandra. Vi kan här se att studenten som kommer ut i praktiken tar med sig ”färsk” 

kunskap från skolan ut i praktiken. Detta utbyte mellan handledaren och praktikanten är 

något som gynnar handledningsprocessen. Den andra faktorn som Säljö (2011) tar upp som 

viktig när det gäller utbyte mellan student och handledaren är språket. Vi ser att 

kommunikationen sker aktivt i handledningen och samspelet gynnar till lärandet. Nästa 

informant berättar att utformningen av handledningen varierar utifrån praktikantens 

personlighet. 

 

”Det är olika personer hela tiden, se vad det är för person har man blivit bättre med, att våga 

fråga vilken person jag har med mig och att jag frågar studenten bättre.” (Informant 5) 

 

Det handlar mycket om att handledaren ska lära känna praktikanten och veta hur man ska 

bemöta praktikanten för att ett bra lärande ska kunna uppstå. Utifrån Säljö (2005) kan det 

förklaras utifrån att handledningen anpassas utifrån vilken person som ska handledas. Det 

går inte att köra på samma metod med alla praktikanter utan viktigt att flexibilitet finns där 

för att ett bra lärande ska kunna ske (Säljö, 2005).  

 

När vi samtalade om den pedagogiska utvecklingen som handledare, var ett återkommande 

svar att utvecklingen underlättades av ökad trygghet i yrkesrollen. Lång erfarenhet som 

handledare ansågs också främja den pedagogiska utvecklingen. Här ska det nämnas att 

deltagarna för vår studie hade en relativt låg ålder och hade därför inte varit handledare 

särskilt länge. Exempel på den pedagogisk utveckling hos informanterna är att de förvärvar 

kunskap och erfarenhet genom dialog med studenten. Detta kan kopplas till de språkliga 
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redskapen där Säljö (2005) beskriver. Han menar att lärandet och utvecklingen sker i 

kommunikativa processer människor mellan. Handledaren och studenterna kommunicerar 

under handledningen och här kommer språket in som ett flexibelt och utvecklingsbart 

verktyg för den pedagogiska utvecklingen hos både student och medarbetare. 

 

Genom handledarnas svar kan vi tydligt urskilja att deras möjlighet att utvecklas 

pedagogiskt kan kopplas samman med hur länge de utfört handledning. Informanterna 

beskriver att de sedan utvecklas en individuell struktur för handledning utifrån den 

feedback studenterna ger. Ser vi till den rapport vi tidigare presenterat om hur handledare 

påverkas av handledarrollen kan vi se tydliga kopplingar till den pedagogiska utvecklingen 

som sker (Tranæus. m.fl, 2010). Författarna till artikeln menar att flera av mentorns 

pedagogiska sidor utvecklas. I och med det samspel som informanterna berättar om mellan 

sig och den handledda utvecklas handledaren och förståelsen för de handledda ökar. 

 

En annan viktig aspekt som några av informanterna beskrev när vi pratade om den 

pedagogiska utvecklingen var att undervisningen utvecklades hos handledarna. De hävdade 

att rollen som handledare är någonting de växte in i och är en pågående process som 

handledaren ”mognar” in i allteftersom. Samtidigt menar en informant att den pedagogiska 

utvecklingen kan vara svår att få utrymme för om det inte finns tillräckligt med tid för 

handledningsprocessen. Det är därför extra viktigt att ett samspel finns mellan handledaren 

och den handledda för att ge möjlighet till lärande. Detta kan förklaras genom det Säljö 

(2002) menar att överföring av språket och de materiella redskapen som människan 

använder sig av i samspel med andra människor. När vi är med om någonting lär vi oss 

genom att samspela med andra människor och använda oss av språkliga och materiella 

redskap för att skapa en möjlig läromiljö. Några av våra informanter berättade det som en 

pågående process hos dem själva när det gäller att lära ut bra. Undervisningsmetoden 

varierar utifrån hur medveten handledaren är av sin utlärning. En annan faktor som 

påverkar undervisningen i handledningsprocessen är handledarens erfarenheter av 

handledning. Här nedan följer några citat som förtydligar vad informanterna menar med sin 

undervisning. 

 

”Träna på att lära ut.” (Informant 5) 

 

”Medvetenhet om att studenter lär sig olika och att jag därför var tvungen att lär ut olika.” 

(Informant 3) 

 

”Man lär ju sig lära ut ju längre tid man är handledare och lär sig fler olika stilar beroende på 

olika studenter man träffar.” (Informant 2) 

 

Den pedagogiska utvecklingen hos handledaren förändras när handledaren tränar på att lära 

ut olika. Detta lärande kommer i uttryck olika sett utifrån det sociokulturella perspektivet, 

när faktorer såsom situationen påverkar utlärningen (Säljö, 2005). När handledaren utsätts 

för pedagogiska aktiviteter ökar hens egen uppfattning. Detta gör att handledaren har större 

möjlighet att anpassa sig till praktikanten. Erfarenheterna kring handledningen gör att 
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lärostilarna blir bättre i mötet med praktikanten. Detta sett utifrån Säljö (2005) beskrivs 

som att den egna utvecklingen hos handledaren utvecklas i och med att nya situationer 

uppstår med handledning. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att informanterna utvecklas pedagogiskt av att möta 

praktikanter. Handledarnas utveckling sker löpandes under yrkestiden när praktikanter tas 

emot. Den pedagogiska utvecklingen sker allteftersom när informanterna beskriver 

variationen i mötet med praktikanterna. 

 

5.2.3 Yrkesroll 

Den sistnämnda kategorin som vår empiri skapade visade hur handledarens yrkesroll 

påverkades. Att vara handledare är något som oftast ingår i tjänsten och därmed blir direkt 

kopplad till yrkesrollen. De fem sjuksköterskor vi intervjuade blev direkt handledare i och 

med sin tjänst. Handledningen sker i arbetsmiljön och är därför svår att skilja ifrån 

yrkesrollen. Detta gjorde att våra informanter pratade mycket om sin egen yrkesroll i 

samband med handledningen.  

 

Informanterna listar en rad positiva effekter gällande utvecklingen av deras yrkesroll. att 

utvecklas som individ ansågs vara viktigt av informanterna och de berättade att det finns 

mycket positivt i rollen som handledare, men de nämner även vissa negativa aspekter som 

påverkar deras vilja att utvecklas. Eftersom våra informanter är nära praktikanten i 

handledningsprocessen finns det ett utbyte mellan dem. Flera av våra informanter berättar 

hur de upplever att ledningsförmågan ökar hos de själva genom att ha handledning. Att 

känna sig trygg i sin roll som handledare och veta hur man ska agera i handledningen med 

praktikanten berättar två av våra informanter utifrån följande: 

 

”Ibland när det är en akut situation så måste någon ju ”nu gör vi det här”. Och det har ju varit 

några gånger. Vissa blir ju bara sådär ”ooo, vad ska jag göra nu liksom” när det hänger något 

sådant. Det tycker jag att jag har blivit bra på. Nu gör du så här liksom.”  (Informant 1) 

 

”Ja, lite bättre på att delegera har jag nog blivit.” (Informant 5) 

 

När tryggheten finns hos handledarna blir användningen av de språkliga redskapen en 

oerhörd resurs (Säljö, 2005). Denna resurs kommer till god användning mellan handledare 

och praktikant när det finns en säkerhet i rollen som handledare. När handledaren har 

tydliga riktlinjer i vad praktikanten ska uppnå med handledningen och vart gränserna går 

blir språket en aktiv roll mellan de Säljö (2011). En av våra handledare var 

huvudhandledare som innebär ett större ansvar. Huvudhandledaren berättar att 

medvetenheten ökar i samband med att delegera mellan andra människor utifrån detta citat: 

 

”Ja, jag känner att jag blivit säkrare i min roll som sjuksköterska och jag förstår hur mycket 

kunskap jag har efter alla år jag jobbat. Som huvudhandledare har jag också utvecklat min 

ledarförmåga. Jag har blivit mer ödmjuk, jag har lärt mig känna av innan jag kör på.”     

(Informant 2) 
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Här blir Säljös (2005) teori tydlig beträffande hur handledaren inhämtar kunskaper som 

kommer till användning för att nya ledarskapsförmågor ska kunna skapas. Att lära sig nya 

kunskaper och föra den vidare mellan andra människor tar Säljö (2011) upp som en resurs 

för användning. Det beskriver handledaren i citatet som en styrka när den medvetenheten 

finns. Handledaren tar med sig nya egenskaper in i yrkesrollen och får nytta av de inom 

andra användningsområden (Säljö, 2011). 

 

De ledarskapsförmågor informanterna berättar om kan användas i organisationen men även 

på individnivå mellan handledare och praktikant. I arbetet berättar flera informanter att det 

varierar hur entusiastisk man är när man handleder. Vissa perioder är det stimulerande 

medan det ibland kan vara en belastning att leda praktikanter. Handledarna nämner att de 

är givande och kul att vara i handledarrollen inom sitt eget yrke. Handledarrollen tillhör 

yrkesrollen berättar de fem sjuksköterskorna som deltagit i vår studie. Sjuksköterskorna 

väljer inte själv utan blir tilldelad via sin tjänst. De beskriver att lärandet sker snabbare 

eftersom man måste ligga steget före studenterna hela tiden. Detta gör att handledaren 

känner ett ansvar för att rätt saker lärs ut till de handledda och utvecklingen av nya 

ledarskapsegenskaper skapas när de utsätts för nya situationer i handledningsprocessen. 

Utifrån detta kan vår studie se att handledarens inställning påverkar hur ledarrollen 

utvecklas. Resultatet av informanternas utveckling av ledarskapsförmågor kan även 

jämföras med studien av Dobie et al (2010) där forskarna i studien menar att det finns 

möjligheter för handledaren att utvecklas inom sin profession. Utvecklingen hos 

handledarna finns där genom bl.a. skapandet av nya ledarskapsförmågor. 

 

Den inre personliga utvecklingen sker hos individerna när dem handleder nya studenter 

allteftersom. Det är en process som aldrig stannar upp i yrket. Handledarna berättar att 

praktikanten befinner sig handledningsprocessen i fem veckor och sen kommer det en ny 

individ handledaren ska skapa ett lärande hos. Genom att informanterna arbetar på detta 

sätt eller är tvingade att arbeta så beskriver de att deras egen utveckling skapas och formas 

i mötet med praktikanten. Handledarna beskriver att deras kunskaper utvecklas i mötet med 

praktikanten utifrån följande två citat. 

 

”Ja, och sen blir det som en kunskapskoll, dom kommer ju med mycket nytt som dom får gratis via 

skolan hela tiden liksom. Det är bra och roligt.” (Informant 3) 

 

”Man blir mer reflekterande när man har student. När jag inte har student gör man saker i bara 

farten.” (Informant 3) 

 

Den kunskapskoll handledarna får i utbyte med studenten beskrivs som roligt och det är 

just det här Säljö (2011) tar upp i sin teori som en styrka. Styrkan är när människor kan 

utbyta kunskap mellan sig och lära sig av varandra. Informant tre berättar att utbytet med 

studenten skapar en reflektion över sitt egna lärande och detta sker när handledaren får 

reflektera över sina handlingar (2011). Nedan berättar följande informant även vilka 

positiva effekter handledningen har som påverkar yrkesrollen:  
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”Det är ganska bra att man får nyheter och uppdateringar från studenterna när dem kommer, 

eftersom man alltid gör på sitt egna sätt så blir man ifrågasatt vilket är bra, vilket kanske man 

inte gjort annars, det är positivt. Att jag som handledare måste ta reda på saker som jag kanske 

inte hade gjort annars när studenter frågar något. Då lär jag mig saker av att bli ifrågasatt.” 

(informant 7) 

 

Här kan Säljös teori om hur vi människor för vidare information, kunskaper och 

färdigheter mellan varandra vara en viktig del för att förstå handledarens utveckling. De 

miljöer som handledningen hålls i är viktiga för att bra kommunikativa situationer ska 

kunna skapas mellan handledaren och den handledda (Säljö, 2005). Informanterna 

beskriver att utvecklingen hos dem hänger samman med den tid som finns för 

handledningen. Tid och resurser kan kopplas till Säljös teori om de materiella artefakterna 

som finns i handledarens omgivning. Tillräckligt med tid och en bra arbetsmiljö utgör en 

förutsättning för god utveckling. Att handledningsuppgiften blir en belastning är något 

Engfeldt (1975) förklarar i sin studie. Den belastningen som skapas beror framförallt på att 

elevernas handledningsbehov är allt för stort i och med att antal vårdenheter inte minskas 

när handledningen utförs, vilket vi har kunnat ta del av i vår studie. Tidspressen kan anses 

vara en belastning i rollen som handledare. Två informanter beskriver följande: 

 

”Ja och nej, det beror på att pressen ökar tidsmässigt. Och ja för att man lär sig nya saker och 

man ifrågasätts av studenterna. ”varför gör du så?” .” (informant 6) 

 

Lite mer stressat och mina arbetsuppgifter blev mer pedagogiska än tidigare.” (informant 5) 

 

Tiden kan i detta fall ses som ett redskap utifrån Säljös (2005) teori. Handledarna ser tiden 

som en bristvara eftersom att de känner en stress med sina sysslor. Sammanfattningsvis 

kan vi säga att de positiva med att handleda är att de utvecklas pedagogiskt. Det negativa 

blir att arbetssysslorna inte minskas utan de måste hinna med samma uppgifter som innan. 

Dialogen skulle kunna bli bättre för handledaren med exempelvis huvudhandledaren.  

Utifrån Säljö (2011) där samspelet mellan människor ses som viktigt vid lärande. 

Samspelet ökar när det finns en bra kommunikation. När kommunikationen är bra mellan 

handledaren och praktikanten utvecklas informanterna beskriver de. Lösningen på 

tidsbristen skulle kunna vara en bättre kommunikation människorna mellan. 
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   6. Diskussion 

 

6.1 Informanternas upplevelser av att vara handledare  

Den första kategorin är den som rör informanternas upplevelser av att vara handledare. I 

den kategorin upptäckte vi att handledarna listade ett antal problem som användes som 

underkategorier. Det första problemet var de fysiska aspekterna. Med stöd av Säljös 

(2002) teori om vikten av de materiella redskapen så kunde vi se hur viktig miljön var 

för handledarna. Eftersom att studien är gjord på ett kvalitativt sätt så är det inte möjligt 

att säga något generellt i en jämförelse mellan informanterna. Det som däremot går att se 

ur ett mer övergripande perspektiv är att samtliga informanter i studien har ansett att en 

lugn miljö för samtal är viktig att ha. Att informanterna sökte efter en lugn miljö att sitta 

i och prata med sina studenter var också något som gick att återfinna i den tidigare 

forskningen, där Engfeldts (1975) studie hade kommit fram till liknande resultat. Vår 

studie innehöll personer med tre olika yrken och utifrån det gick det att utläsa att de hade 

olika förutsättningar att ha en lugn miljö tillsammans med sin student. Den informant 

som jobbar som fysioterapeut kunde själv skapa en lugn miljö i sitt arbetsrum vilket 

ingen av sjuksköterskorna kunde göra då de inte har några egna arbetsrum. Här går det 

att argumentera för att handledningen inom vården skulle kunna utvecklas om 

sjuksköterskorna kunde få möjlighet till ett lugnt rum där de kunde sköta handledningen. 

 

Stress var nästa underkategori och det var något som återkom hos samtliga informanter. 

Att stressen ökade när informanterna både skötte sina professionella roller och var 

handledare är något som även går att finna i Englfeldts (1975) studie. Att stressen ökade 

var också något som kunde utläsas ur annan tidigare forskning (Tranæus. mfl. 2010) där 

flera av de informanter de har undersökt lämnar uppgifter om att de anser att stressen 

ökat sedan de blev mentorer. Ur ett handledningsperspektiv ställs informanterna ofta 

inför valet att lära ut eller att få sitt jobb klart i tid. I studien så framkom det att stressen 

tacklades på olika sätt. Vissa jobbade över, andra blev stressade vilket gick ut över 

kollegor, familjer och studenter. Vi tycker det är synd om morgondagens sjuksköterskor 

inte får en bra praktik eftersom att deras handledare är stressade. Det vi också funderar 

omkring är vilka effekter stressen har på den enskilda individen och organisationen i ett 

längre perspektiv. Kanske skulle det vara bättre för samtliga parter att fördelade 

resurserna inom organisationen på ett sätt som i det korta kostar mer, men ur ett längre 

perspektiv är mer lönsamt i fråga om exempelvis sjukskrivningar. 

Nästa svårighet vi kunde urskilja i intervjumaterialet var informanternas problem med 

ledning. Problemet är tvådelat då utbildningen som skickar studenter kan ses som en typ 

av ledning och vårdorganisationens ledning är en annan. När det handlade om 

vårdorganisationens ledning så fann vi att det var viktigt för handledarna att känna stöd 

av ledningen för att kunna utföra sin roll som handledare på ett bra sätt. Framförallt 

återkom stress och vikten av att organisationen styrdes på ett bra sätt för att den skulle 

minska. Här kommer åter diskussionen om vad som är bra för en organisation långsiktigt 

in. När det kom till den ledning som kom från utbildningarna så handlade den mycket 

om att studenternas studiehandledning var luddig och inte gav tillräckligt med 
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information till handledarna. Det här påminner om den kritik som riktades mot 

utbildningarna i Engfeldts (1975) studie om att handledarna inte fått tillräcklig 

information om hur praktiken ska vara. Vi skulle föreslå att de som är ansvariga på 

utbildningarna oftare kom ut till handledarna för att ge dem information och samtidigt 

kunna samla egen information för att utforma utbildningen efter. 

Den fjärde och sista underkategorin vi kunde se var den som rörde direkta problem med 

studenten. En stor del av den problematik som återfanns här handlade om hur olika 

personligheter krockade. Informanterna i studien föredrog olika personligheter på 

studenterna, en del ville ha mer framåt studenter som tog egna initiativ och andra ansåg 

att de handledde studenter som var lite mer tillbakadragna bäst. Svaren går att koppla till 

en annan studie (Tai, Haines, Canny & Molloy, 2014) där vilka inlärningssätt som 

föredras av studenter har undersökts. I den studien kommer forskarna fram till att 

studenterna gärna vill ha det som kallas för peer assisted learning (PAL) där studenterna 

lär sig av varandra. Det som dock anses vara en av de stora nackdelarna med PAL är att 

det saknas professionella medarbetare som kan ge feedback på studenternas arbete. Det 

gick återkommande att se att informanterna i den här studien om handledarnas roll i 

praktiken hade de två rollerna att balansera. På ena sidan ville handledarna 

avdramatisera och ge studenterna möjlighet att själva ta ansvar i praktiken. Den andra 

delen av att vara handledare var att hålla tillbaka studenterna och försäkra sig om att det 

fanns gedigen kunskap bakom allt det som studenten gjorde. Krocken mellan de två 

rollerna var något som vi tror var bidragande i problematiken med att handledare och 

studenter kunde ha svårt att komma överens. Det som var gemensamt för alla 

informanter var att de inte träffade de personer de skulle handleda speciellt mycket innan 

själva praktiken började. En informant beskrev att problem kunde uppstå när studenten 

inte pratade samma eller hade svårt med språket. Vi funderade omkring att det skulle 

kunna vara till handledare och students fördel att på något sätt träffas tidigare och känna 

av varandras personligheter. Det skulle också kunna hjälpa de personer som inte har 

svenska som modersmål att få handledare som är tvåspråkiga exempelvis. Vi upplevde 

att informanterna ofta verkade ha stöd av sina kollegor och huvudhandledaren när det 

kom till att vet hur de skulle tackla studenter med olika personligheter.  

6.2 Yrkesrollens påverkan av att vara handledare 

Nästa huvudtema vi fann var det som rörde handlarnas egna lärande utifrån att vara 

handledare. Först började vi med att presentera vilka förkunskaper och utbildningar 

handledarna hade fått ta del av utifrån att de var handledare. Därefter skrev vi om 

handledarnas pedagogiska utveckling för att avsluta med att skriva om hur 

handledarrollen har påverkat informanternas yrkesroll. 

 

I underkategorin förkunskaper och utbildning för handledare så kunde vi identifiera att 

flera av informanterna upplevde att de inte hade fått någon längre utbildning för att vara 

handledare. Det ansåg vi själva vara ganska anmärkningsvärt då det inom rollen som 

sjuksköterska ingår att vara handledare. Det här betyder också att mentaliteten inom 

handledningen lätt blir att den som är handledare lär ut på det sätt som den tyckte att den 
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blev upplärd på bäst i sin egen praktik. Informanterna svarade oftast att de var självlärda 

men att de ju kom ihåg hur de själva blev upplärda. Utifrån det synsättet så blir 

handledarrollen något som överlåts att definieras subjektivt av var och en som är 

handledare. Att informanterna själva inte får någon större utbildning av hur det är att 

vara handledare öppnar också upp för möjligheten att gamla ineffektiva vanor från deras 

egna handledare lever vidare. Vi kan också se en problematik med att den som skulle 

vilja förändra utbildningen inom vården och handledarrollen skulle ställas inför ett stort 

problem då det finns så många olika definitioner av att vara handledare. Ur ett mer 

pedagogiskt perspektiv så går det också att kritisera organisationerna för att lärandet kan 

bli bättre för handledare och studenter om handledarna har en stabil grund att stå på. I 

den tidigare forskningen (Brum, 2007) finns det också resultat som tyder på att om 

medarbetarna får möjlighet till vidareutbildning så stannar de längre i organisationen 

vilket skulle kunna ge vinningar. Exempelvis så skulle kostnaden för att nyrekrytera en 

ny medarbetare försvinna.  

Det andra undertemat vi funnit var det som rörde vilken pedagogisk utveckling som 

informanterna upplevde att de fått av att vara handledare. Det var övergripande så att 

informanterna svarade att de hade utvecklat sin pedagogik tack vare att de var 

handledare. Svaren som framkom i den studien liknade de svar som framkom i den 

tidigare forskningen (Dorsey & Baker, 2004) där mentorerna angav att deras ledarskap 

utvecklades.  Att utveckla sin pedagogik är något som inte bara kommer studenter och 

handledare till nytta i praktiken, det är också något som används inom i stort sätt alla 

vårdyrken när den vårdanställde ska hjälpa en patient. Tidigare forskning (Scheepers, 

Arah, Heineman & Lombarts, 2014) visar dock på att studenterna anser att det är av stor 

vikt att handledarna inte bara är bra på sitt jobb utan också är duktiga pedagoger för att 

vara bra handledare. Mer forskning behöver göras inom området men skulle det visa sig 

att den pedagogiska utvecklingen sker snabbare eller blir bättre hos de som är handledare 

jämfört med vårdpersonal som inte handleder skulle vara intressant. Det vi upplevde som 

svårt med att utföra forskning rörande den pedagogiska utvecklingen var att 

informanterna ofta tryckte på att det var viktigt att vara trygga i sin professionella roll för 

att utvecklingen skulle ske. Det var alltså svårt att hitta den exakta skiljelinjen mellan 

vilken pedagogik som utvecklats av att informanterna blivit tryggare i sitt yrke och 

vilken pedagogik som hade utvecklats på grund av att informanterna var handledare. Vi 

tror att något som skulle kunna göra det lättare för oss som forskare att urskilja den 

linjen hade varit att ha äldre informanter som redan kände sig trygga i sin yrkesroll och 

utifrån det kunde reflektera av vad handledarrollen gav deras pedagogiska sida. 

Den sista underkategorin som vi undersökte var den som gällde hur informanterna 

upplevde att deras yrkesroll påverkades av at vara handledare. Det verkade vara en 

allmän uppfattning hos informanterna att de upplevde att vara handledare till en student 

som något positivt. Det är liknande de svar som Dorsey och Baker (2004) får fram i sin 

studie. I deras studie så framkom det att informanterna uppskattade mötena med 

studenterna och att det ledde till att deras glädje inför sitt yrke kunde återupplivas. En 

annan sådan positiv aspekt som uppgavs i vår studie var att informanterna uppgav att de 

kände en större ledningsförmåga efter att de hade varit handledare. Att få en större 
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ledningsförmåga går att använda för organisationerna och bör vara något som ledningen 

tar hand om anser vi. Handledarna beskrev också att de lärde sig nya tekniker av 

studenterna och att de hjälpte dem i sitt fortsatta arbete. Det här anser vi visa på vikten 

av att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas och lära sig inom alla organisationer.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning   

Vi föreslår att den som vill fortsätta forska inom området börjar med att beakta att det 

finns väldigt lite forskning gjord på just effekterna av att var handledare. Det leder till att 

den som vill utföra forskning på området bör börja med att utföra forskning som kan 

komplettera vår för att på så sätt skapa en större förståelse för området. Exempelvis 

skulle en kvantitativ undersökning mellan vårdpersonal som har och vårdpersonal som 

inte har studenter att handleda kunna göras för att på så sätt jämföra vilka skillnader de 

båda grupperna har. Ett annat sätt att närma sig fenomenet skulle kunna vara att göra om 

vår studie men använda sig av äldre och mer erfarna informanter 
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8. Bilagor 

Biliga 1. Missivbrev 

 

”En kvalitativ studie om handledarens roll i praktiken” 

Hej! 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som ska skriva C-uppsats vid ämnet pedagogik. 

Det vi valt att undersöka är Handledarens roll i praktiken gällande bl.a. genomförande, 

tidsresurser, planering. Det vi intresserar oss är att se hur ni handledare upplever mötet 

med praktikanterna och vad det har för påverkan på er yrkesidentitet som handledare. En 

intervjuguide kommer att tas fram efter dessa områden som vi är nyfikna kring att veta mer 

om. För att du som handledare ska känna dig bekant med området innan och lite förberedd 

har vi valt att skicka ut en intervjuguide innan med de frågeområden som vi kommer att 

behandla under intervjun. 

Intervjuerna kommer att vara ca, 30 min och du som deltagare lovas anonymitet vid 

deltagandet. Vi kommer att kontakta dig för alternativ av tid och plats som passar. 

 

Det skulle vara jätte roligt med ditt deltagande i vår studie och vi ser framemot att träffa 

dig. 

 

Har du några frågor kring intervjun är det bara att kontakta oss! 

Fanny Johansson                                                Jens Gunnarsson 

Mail: fannyjohannsson90@hotmail.com   jensgunnarsson1988@hotmail.com 

Mobil: 070-304 94 62                                          Mobil: 073-563 62 41 
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Bilaga 2. 

Inledande = Vad jobbar du som, och hur länge har du gjort det?  

Tema 1 Handledningsprocessen 

Beskriv övergripande handledningstillfället ser ut? 

Förberedelser? 

Första dagarna med student? 

Beskriv hur själva handledningstiden ser ut? 

Efterarbete? Betyg? Uppföljning? 

(så fort dom värdeladdar något, be dom berätta lite mer om det) 

Vad finns det för svårigheter i att vara handledare? 

Tidspress? Utrymmen? Möjligheter att handleda?  

Studenterna, hur är dom? Kunskap, språk?  

Har det ändrat sig över tid? Berätta mer? Vad kan det bero på? 

Hur upplever du att ledningen bekräftar dig som handledare? 

 

Hur ser omgivningen ut där handledningen hålls? 

Finns det rum att sitta i och hålla egna konversationer? 

ÄR miljön bra anpassad för lärande? 

Hur skulle en bra lärande miljö inom ditt yrke se ut? 

Vad upplever du som viktig när du är handledare?  

Förebilder? Hur vill du uppfattas? Målbild? 

Hur jobbar du för att vara den handledaren du vill vara? 

Utbilding, måste du söka utbildning eller ges den till dig? 

Finns det någon röd tråd med studenten eller inte? 

Finns det skillnad på att handleda en student och att handleda flera olika? 

 

Tema 2 Det egna lärandet 

Beskriv om/hur din arbetssituation ändrats sedan du blev handledare?  

Från innan du var handledare till du blev det? 

Från du började vara handledare tills nu? 

Känner du dig mer stressad nu? 
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Märker du av att din vanliga tjänst förändras när du har student och när du inte har student? 

Vilka är de stora skillnaderna? 

 

Har någon personlig egenskap förändrats hos dig sedan du blev handledare?  

Pedagogik? 

Ledning? 

Stresshantering? 

 

Annat som dykt upp (bonus frågor)? 

Berätta om när det är roligt att ha student? 

Berätta om när det är tungt? 

Skulle du vilja förändra något med handledningen? Vad? 

Vad är det vanligaste studenterna frågar om? 

Finns det tid för enskilda samtal med studenterna under handledningen? 

Vad känner du som handledare att studenterna främst saknar när de kommer ut på 

praktiken? 

Känner du som handledare att studenterna vågar öppna sig för dig? Finns det ett 

förtroende? 

Är det tydligt bestämt på förhand vad studenten kan/förväntar sig att kunna? 

Har stressen ökat sen du blev handledare? 
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