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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: För att den framtida sjuksköterskan ska uppnå professionell kompetens är den 

verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, en viktig del i utbildningen. Ett flertal faktorer 

påverkar studenters upplevelser under VFU:n vilka i förlängningen leder till olika nivåer av 

lärande.  

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av lärande under 

verksamhetsförlagd utbildning.  

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt angreppssätt. Sex 

sjuksköterskestudenter intervjuades om upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd 

utbildning med hjälp av en ostrukturerad och öppen intervjuguide. Dataanalysen 

genomfördes enligt en modell för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. 

Resultat: Sjuksköterskestudenter upplever att lärande under VFU:n påverkas av ett flertal 

faktorer. Handledning och lärandemiljö har stor betydelse för studentens upplevelse och leder 

till att lärandet påverkas. 

Slutsatser: Lärandet under VFU:n ligger som grund för den utveckling av kunskap och 

redskap som krävs inför den framtida professionen, därför är utbildning under VFU:n av stor 

vikt för att kunna upprätthålla patientsäkerhet.  
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BAKGRUND 
Svensk sjuksköterskeutbildning 

Sedan år 1958 erfordras en yrkeslegitimation för att få arbeta som sjuksköterska i Sverige 

(Jakobsson Ung & Lützén, 2014). För att erhålla legitimation från Socialstyrelsen krävs en 

godkänd högskoleutbildning på tre år (Segesten, 2011), vilket motsvarar sex terminer. Enligt 

högskoleförordningens examensordning (SFS 1993:100) ska alla sjuksköterskeutbildningar i 

Sverige motsvara de allmänna målen som finns på all högskoleutbildning i landet. Dessa mål 

delas in i tre kategorier: Värderingsförmåga och förhållningssätt, färdighet och förmåga samt 

kunskap och förståelse (Segesten, 2011). 

  

När en sjuksköterskeutbildning påbörjas måste studenten tillägna sig åt att lära in olika 

redskap, vilket betyder att studenten ska kunna delta i utbildningen genom att lära sig 

utbildningens språk, system, begrepp och tecken (Ekebergh, 2009). Genom ett systematiskt 

och strukturerat arbetssätt ska studenten utveckla vårdarbetet genom att använda vetenskap, 

beprövad erfarenheter och forskningsbaserad kunskap. I utbildningen ingår pedagogik och 

utveckling i arbetsledarkompetens för att kunna möta varje unik individ. Kunskaper om såväl 

den sjuka som den friska människokroppen förväntas för god omvårdnad samt att vara en god 

praktiker och kunna behärska de senaste teknikerna (Dahlborg-Lyckhage, 2014). För att 

minska avståndet mellan teori och praktik behövs patientperspektivet, detta genom bättre 

kommunikation mellan klinisk praktik, forskning och verksamma inom utbildningen. 

Kunskap ska sammanvävas från forskning, teori och praktik till det kliniska vardagsarbetet 

för att patienter ska kunna få del av den (Jakobsson Ung & Lützen, 2014). 

 

Verksamhetsförlagd Utbildning - Att omsätta teori till praxis  

Utbildningen är dels en yrkesexamen och dels en akademisk examen uppdelad i teoretiskt 

kunskap och praktiskt handlande. På universitetet som studien avser ingår sammanlagt 29 

veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU. VFU:n är uppdelad i fem veckor under termin 

två, tio veckor i termin fyra och fjorton veckor i termin sex. För att den framtida 

sjuksköterskan ska uppnå professionell kompetens är den verksamhetsförlagda utbildningen 

en viktig del i utbildningen. VFU:n avser att utveckla lärandet till följd av lärande reflektion 

tillsammans med handledaren och genom praktisk övning i en vårdande miljö. Under VFU:n 

ansvarar en huvudhandledare för studentens individuella studieplan och fungerar som en 

samordnare som ansvarar för planering av studentens lärande. Handledning i praxis ges av en 

bashandledare vars uppgift är att handleda studenter i praktiska moment utifrån studentens 

studieplan samt ge studenten stöd i en lärande reflektion. Bashandledaren lämnar information 

om studentens färdigheter till huvudhandledaren som använder informationen som en del i 

det bedömningsunderlag som avgör om studenten blir godkänd eller inte (Ekebergh, 2009). 

Handledningen kan variera mellan olika verksamheter, från att endast ha en sjuksköterska 

som handledare till att ha flera (Åberg, 2015). Sjuksköterskestudenter i termin två och fyra på 

universitetet som studien utgår ifrån kan även få handledning från en student i termin sex som 

bland annat har som uppgift att agera handledare under sin VFU. Ekebergh (2009) beskriver 

att sjuksköterskestudenter med olika nivåer på utbildningen under VFU:n stimuleras till 

utveckling genom att lära tillsammans och av varandra. Ändamålet med VFU är att studenten 

ska få möjlighet att genomföra vårdande moment samt få fördjupad förståelse genom 

återspeglande och reflekterande samtal tillsammans med handledaren (Åberg, 2015). 

 

Lärandemiljö 

I en studie skriven av Sundler et al. (2013) beskrivs den kliniska miljön som upplevs av 

sjuksköterskestudenter under VFU:n som grundläggande för att studenten ska trivas och 

utveckla sitt lärande. Stämningen och atmosfären på VFU-placeringar anses ha en påverkan 
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på studentens inlärning, positiv påverkan leder till ökat lärande och stärkt självkänsla inför 

framtida professionen (Jonsén, Melender och Hilli, 2012). Studentens motivation till lärande 

ökar när övrig personal uppträder välkomnande eftersom studenten känner sig accepterad och 

uppskattad (Levett-Jones, Lathlean, Higgins & McMillan, 2009). Om sjuksköterskestudenten 

inte får ett gott bemötande på VFU-placeringen kan lärandet istället hämmas (Roxburgh, 

2014). Andra studier har visat att studenter som känner sig som en teammedlem under klinisk 

utbildning får ökad chans till utveckling inför den framtida yrkesprofessionen (Kristofferzon, 

Mårtensson, Mamhidir & Löfmark, 2012). Vidare har tidigare forskning uppmärksammat att 

arbetande sjuksköterskors bemötande på VFU:n påverkar sjuksköterskestudenternas 

upplevelse av VFU-placeringen (Jonsén et al., 2012; Levett-Jones et al., 2009). Studenters 

upplevelser påverkar känslan av välbefinnande samt kapacitet och motivation till lärande 

(Levett-Jones et al., 2009). 

 

Handledarens roll och handledning 

Undervisningen inom VFU:n sköts av en handledare som ska vara trygg i sin 

sjuksköterskeroll. Denne ska agera som en professionell förebild genom att vara uppdaterad 

med en bred kunskapsbas och har som uppgift att stimulera och stödja studenten (Hallin, 

2009). Studenters chans till utveckling under utbildningen är starkt influerat av handledarens 

förhållningssätt (Segesten, 2011). Stöttning från huvudhandledare och bashandledare har en 

betydande roll för sjuksköterskestudenters lärande eftersom det hjälper studenten att uppnå 

sina kursmål (Kristofferzon et al., 2012). En annan betydande faktor är kommunikationen 

mellan handledaren och studenten vilken har en påverkan på studentens inlärning under 

VFU:n (Hamshire, Willgoss & Wibberly, 2013; Sundler et al., 2013). Studier har visat vikten 

av att handledaren bygger upp en relation med studenten. Detta eftersom det är centralt att 

förstå studentens icke-verbala kommunikation, attityd, förväntningar och känslor som rör 

lärandet, samt deras tidigare kunskaper, kompetensnivå och begränsningar. Det är även 

betydelsefullt att handledaren accepterar studentens karaktär, svagheter och styrkor 

(Jokelainen, Jamookeeah, Tossavainen och Turunen, 2013). En betydande faktor för 

studentens lärande under VFU:n är att handledaren bekräftar och visar tillit till studenten för 

att öka känslan av säkerhet (Kristofferzon et al., 2012). Handledarna har därför stor betydelse 

för studentens känsla av samhörighet (Sundler et al., 2013). 

  

Handledning grundar sig i reflektion där upplevda erfarenheter bearbetas för att sedan fläta 

samman teori och praxis (Åberg, 2015). En bekräftande handledning visar sig genom att 

studenten känner sig uppmärksammad och sedd, vilket i sin tur leder till att studenten växer i 

sitt lärande (Ekebergh, 2009). Segesten (2011) beskriver att det ställs stora krav på 

handledaren som förutom sina ordinarie arbetsuppgifter även ska undervisa studenten. 

Studenten går inte heller kravlös utan får ibland godta fördröjd handledning då patienterna 

ska tas i första hand, studenten får istället vara alert och ta vara på lärande tillfällen när 

möjlighet ges (ibid). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Denna uppsats utgår ifrån livsvärldsperspektivet vilket innebär att uppsatsen inriktar sig på 

studenten och dennes upplevelser. 

 

Livsvärld 

Filosofen Edmund Hursserl (citerad i Ekebergh, 2015) har medverkat i att utveckla begreppet 

livsvärld. Människors upplevelser och erfarenheter betonas genom livsvärldsteorin 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg, 2003). I den fenomenologiska filosofin 

och i den existentiella hermeneutiken är livsvärlden en grundpelare. Det är genom livsvärlden 
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som människor får erfarenheter från omvärlden, de hämtar in upplevelser och kunskap från 

olika ting, händelser och via vardagens betydelse. Den naturliga erfarenheten och den 

inställning som utgör vårt förhållningssätt i vardagen gör att människor har en allmänt 

oreflekterad vardag där saker och ting oftast tas för givet. Naturligt problematiserar 

människor inte i det dagliga livet då de saknar distans till den levda världen, dock är det i den 

levda världen som de finner livsvärlden och söker ett livsinnehåll och en mening. Varje 

persons individualitet har en originalitet där varje erfarenhet ska betonas som unik. Utifrån 

livsvärlden ska varje person ha som målsättning att utforska, få ökad förståelse för världen 

och omgivningen med optimal öppenhet och följsamhet (Dahlberg et al., 2003). 

 

Lärandets grund 

Livsvärlden är grunden för allt lärandet menar Ekebergh (2009) som skriver att människor lär 

sig genom erfarenheter, förståelse och sitt synsätt på inlärning. All kunskapsutveckling 

grundar sig i livsvärlden. Husserl (citerad i Ekebergh, 2009) menar att reflektionen kan 

undersöka och utveckla livsvärlden. Reflektionen gör det möjligt att analysera och 

medvetandegöra omvärlden och händelser, vilket synliggör livsvärlden och leder till ett 

lärande. Individens lärande är individuellt menar Ekebergh (2009) som beskriver att tidiga 

erfarenheter och förståelse ligger till grund för lärandet. Livsvärlden har stor betydelse i 

lärandeprocessen där relationen mellan lärandet och den lärandes erfarenheter måste förstås. 

Ekeberg (2015) skriver att genom att medvetandegöra livsvärlden med hjälp av reflektion 

leder det till ett framgångsrikt lärande. Genom att sätta ord på känslor och få beskriva 

erfarenheter och upplevelser sker ett möte med ny kunskap och ökad förståelse som uppnås 

genom reflektionen (ibid). 

PROBLEMFORMULERING 
En stor del av studentens lärande inför kommande yrket sker under den verksamhetsförlagda 

utbildningen, där studenten lär sig att omsätta teori till praxis. Förutsättningar för studentens 

lärande skapas i en lärandemiljö och genom reflekterande handledning. I denna miljö 

påverkas studentens lärande utifrån upplevelsen av ett flertal faktorer. Att uppmärksamma 

sjuksköterskestudenters lärande har stor betydelse för studentens egen utveckling men 

framförallt för patientsäkerheten. Vården utgår ifrån patientperspektivet med patientens hälsa 

i fokus. För att god och säker vård ska uppnås krävs det att sjuksköterskestudenten under 

VFU:n får grundläggande kunskaper inför sin framtida yrkesprofession. Därför är det av stor 

vikt att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av lärande under VFU.  

 

Hur påverkas studentens lärande när en lärande miljö uteblir under VFU:n? Får studenten 

med sig de redskap och kunskaper från VFU:n som behövs för att kunna ge en patientsäker 

vård i sin framtida profession som sjuksköterska? 

SYFTE 
Syftet är att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd 

utbildning.  

 

METOD 
Design 

Metoden för intervjustudien är utifrån ett kvalitativt synsätt, detta eftersom syftet är att 

studera sjuksköterskestudenters subjektiva upplevelse. Målet för en kvalitativ studie är att få 
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förståelse för personer och händelser utifrån deras sanning (Dalen, 2011). Syftet är att studera 

ett specifikt fenomen för att sedan kunna ge en så tydlig beskrivning av fenomenet som 

möjligt, i detta fall sjuksköterskestudenters upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd 

utbildning (Henricson, 2012; Polit & Beck, 2016). Studien är kvalitativ och med ett induktiv 

angreppssätt. Ett induktivt angreppssätt innebär att författarna drar generaliserande slutsatser 

efter att ha analyserat det material som framkommit under intervjun (Bryman, 2011). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes under våren 2017 på ett universitet i södra Sverige. Insamling av 

data gjordes genom sex intervjuer för att ta reda på sjuksköterskestudenters upplevelser av 

verksamhetsförlagd utbildning och hur lärandet påverkats. Informanterna valdes genom ett 

ändamålsenligt urval, efter de inklusions- respektive exklusionskriterier som har beskrivits 

nedan. Samtliga informanter var studenter på sjuksköterskeprogrammet och intervjuerna ägde 

rum i enskilt grupprum på tillhörande universitetsbibliotek. För att testa intervjuguide och 

intervjuteknik gjordes en pilotstudie för att låta författarna träna. För att informationen skulle 

vara lättillgänglig vid transkribering spelades intervjuerna in med två mobiltelefoner. Dalen 

(2015) beskriver att det bör göras en ljudinspelning vid användning av kvalitativa intervjuer 

för att få med informanternas egna ord. Två inspelningskällor användes för att minimera 

risken för annullering av inspelat material. Vid transkriberingen lyssnade författarna igenom 

ljudinspelningen ett flertal gånger innan det sedan transkriberades.   

 

Urvalsförfarande            
Studien utgår ifrån ett ändamålsenligt urvalsförfarande där informanter väljs utifrån vad som 

kommer gynna studien (Polit & Beck, 2016). Vid ändamålsenligt urval är målsättningen att 

välja personer som kan besvara syftet genom att ge en välförsedd beskrivning av det valda 

ämnet och som sedan kan generera ett relevant underlag för studien (Henricson, 2012). 

Genom ett informationsbrev (Bilaga 1) som skickades till samtliga femtiofem 

sjuksköterskestudenter i termin fem ställdes en informell fråga om att potentiellt medverka i 

en intervjustudie (Etikkommittén Sydost, 2016). Samtliga studenter fick i informationsbrevet 

information om studiens syfte samt vilka rättigheter de har som deltagare i studien. De 

studenter som var först med att kontakta författarna och som motsvarade de avsatta 

inklusionskriterierna inkluderades i studien. Författarna kontaktade de övriga studenter som 

var intresserade att medverka i studien och tackade för visat intresse att delta. 

  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var informanter med minst två års godkänd sjuksköterskeutbildning och 

som går femte terminen på sjuksköterskeprogrammet. Samtliga informanter ska därmed totalt 

utfört femton veckors praktik inom hemsjukvård, somatik och psykiatri. Detta för att belysa 

studenters upplevelse genom de erfarenheter som uppkommit under olika VFU-placeringar. 

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier berörde de sjuksköterskestudenter från termin fem som inte har klarat av 

sin verksamhetsförlagda utbildning samt de studenter som inte påbörjat termin fem. Studenter 

från termin sex exkluderades också eftersom studien ville få erfarenheter från de studenter 

som själva endast har blivit handledda. 

 



 5 

Informanter 

I studien intervjuades sex informanter varav fem var kvinnor och en var man. Samtliga 

deltagare gick femte terminen på sjuksköterskeprogrammet och de var mellan 22 och 35 år 

gamla. 

 

Intervju 

En intervjuguide med frågor av öppen och ostrukturerad karaktär utformades (Bilaga 2). 

Syftet med att använda en öppen och ostrukturerad intervjuform var att informanterna fick 

möjlighet att berätta fritt om deras upplevelser av verksamhetsförlagda utbildningen (Dalen, 

2015). Intervjuguiden bestod utav två öppna frågor och ett flertal öppna följdfrågor. 

Följdfrågor utformades för att få mer kompletta och beskrivande svar. Intervjun inleddes med 

en öppen fråga som sedermera utvecklades genom öppna följdfrågor beroende på vad som 

berättades. Efter att den första öppna frågan hade ställts med respektive följdfrågor ställdes 

den andra öppna frågan med samma utformning, därefter upprepades samma frågor och 

följdfrågor för att få ett så brett perspektiv av informanternas upplevelser som möjligt. 

  

Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med tillägg av en pilotstudie för att prova upplägg 

och teknik av intervjuguiden (Patel & Davidson, 2011). Pilotstudien har inte medverkat i 

resultatet eftersom det utfördes vissa korrigeringar av författarnas intervjuteknik. De 

korrigeringar som utfördes var uppdelningen mellan författarna, vilket resulterade i att en av 

författarna hade de främsta ansvaret med att leda intervjun och att den andra författaren fick 

avvakta tills den fick ordet. Pilotintervjun ledde till att författarna uppmärksammade 

betydelsen av följdfrågorna för att få mer utförliga och beskrivande svar från informanterna, 

vilket det sedan lades stort fokus på under forskningsintervjuerna.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt grupprum på tillhörande universitetsbibliotek 

där informanterna fick bestämma tidpunkt för intervju. Samtliga informanter godkände att 

båda författarna medverkade vid intervjun samt att intervjun spelades in för transkribering. 

Under intervjun var båda författarna närvarande, en författare ledde intervjun och den andra 

författaren observerade informanten och dokumenterade för att i efterhand kunna redogöra 

för aktuella detaljer under intervjun. Intervjuerna varade mellan 21 minuter och 35 minuter. 

 

Författarnas förförståelse 

Det fanns en viss förförståelse för studien eftersom författarna själva var 

sjuksköterskestudenter då studien skrevs. Författarna försökte att i möjligaste mån åsidosätta 

egna förförståelse för att få ett resultat som speglar informanternas beskrivna upplevelser. För 

att minimera risken att författarnas förförståelse skulle prägla studien utformades en 

intervjuguide med öppna frågor. De öppna frågorna i intervjuguiden skapades med anledning 

till att författarnas förförståelse inte skulle få möjlighet att leda in informanterna på ett 

specifikt område.  

 

Analys 

Då syftet var att belysa studenters upplevelse ansåg författarna att en kvalitativ 

innehållsanalys var lämpligast att använda. Genomförandet av dataanalysen var enligt 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012) modell för kvalitativ innehållsanalys med en 

manifest ansats. En manifest ansats innebär att innehållet från informanterna uttrycks på en 

beskrivande nivå och där det uppenbara innehållet är textnära utan tolkningar av möjliga 

budskap (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
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Efter att genomförda inspelade intervjuer transkriberats ordagrant analyserades data 

individuellt för att få en djupare förståelse för underlaget och för att hitta variationer i texten i 

form av likheter och olikheter. Författarna granskade materialet ett flertal gånger för att skapa 

en helhetsbild av textinnehållet. Relevanta meningsbärande enheter identifierades för att lyfta 

fram de meningsbärande delarna från texten, sedan kondenserades meningsenheterna för att 

göra materialet lättare att hantera. Data benämndes med en kod, som sammanfattar och 

beskriver meningsenheternas innehåll. För att uppnå konsensus valdes material noga ut för att 

få fram specifika underkategorier som sedermera resulterat i huvudkategorier, se tabell 1. 

nedan (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Tabell 1. Exempel på genomförd innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

“Jag hade en 

huvudhandledare 

som la en hel del 

tid på mig.[...] 

Att få den tiden 

och att han lärde 

mig tekniken och 

att jag fick träna 

var jätte 

positivt.” 

Huvudhandledaren 

gav mig tid till att 

träna och lära mig 

tekniken. 

Tid, 

träna, 

lära 

Tid till 

utveckling 

Handledning 

“Nej men de har 

ju inte stöttat så 

mycket… för 

mig var det ju 

första praktiken 

inom somatik då 

och jag känner 

nog att jag hade 

behövt mera 

stöttning för att 

veta liksom 

exakt. Så jag 

tycker liksom 

inte att jag fick 

det stödet.” 

Det var första 

praktiken och jag 

känner att jag hade 

behövt mera 

stöttning. 

Behov, 

stöttnig 

Behovet av 

stöttning 

Bekräftelse 

  

Forskningsetiska aspekter 

Författarna i studien följde de etiska riktlinjerna för att säkerställa kvalitén och för att 

reducera risken för kränkning hos informanten. Deltagandet för informanten grundade sig i 

Helsingforsdeklarationen (2013) där informationskravet, samtyckeskravet,  

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ingår (World Medical Association Inc, 2013). 

Informationsbrev skickades först ut för att informanten ska få en överblick över arbetet, dess 

innehåll, syfte och metod (ibid). Informanten fick även information om att medverkan var 

frivillig samt att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan utan att delge orsak fram tills 

dess att arbetet publicerats (Bilaga 1). Muntligt samtycke gavs vid intervjutillfället efter att 
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ytterligare information delgivits om syftet med studien vilkets sedan dokumenterades i 

transkriberingen. Sker samtycket muntligt måste detta noga dokumenteras (World Medical 

Association Inc, 2013). För att informanten ska kunna välja att medverka eller inte krävs det 

att tillräckligt med information delgivits (World Medical Association Inc, 2013). Författarna 

tog även hänsyn till konfidentialitets- och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). 

Konfidentialitetskravet innebär sekretess om personuppgifter och anonymitet och att delgiven 

information inte kommer att delas med obehöriga, att uppgifter hålls inom studien under 

arbetets gång (World Medical Association Inc, 2013). Detta krav eftersträvades även vid 

transkriberingen där koder användes för att avidentifiera informanterna, samt att 

transkriberingen förvarades i en mapp hemma hos författarna så att oberättigade inte kunde ta 

del av innehållet. Efter godkänd studie kommer sedan transkriberingen att förstöras. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som ges från informanten endast får nyttjas i den 

specifika forskningen (Helsingforsdeklarationen, 2013), samt att forskningen ska göra mer 

nytta än skada för informanten (World Medical Association Inc, 2013). En etisk 

egengranskning genomfördes (Bilaga 3). Då frågorna 1-6 besvarades med “Nej” krävdes 

ingen ansökan om etikprövning (Etikkommittén Sydost, 2016). 

 

RESULTAT 
I resultatet beskrivs sex sjuksköterskestudenters upplevelser av lärande under 

verksamhetsförlagd utbildning. I analysen framkom det tre huvudkategorier med tillhörande 

underkategorier, se tabell 2. För att ge exempel på informanternas uttryck i intervjuerna visas 

citat i underkategorierna. 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier som presenteras under resultatet. 

Huvudkategori Underkategorier 

Handledning Handledaren som förebild 

Olika krav 

Tid till utveckling 

Bekräftelse Återkoppling från handledaren 

Reflektionens betydelse för utveckling 

Behovet av stöttning 

Omgivningens betydelse Lärandemiljö 

Informationens betydelse för lärandet 

  

 

Handledning 

Informanterna i studien beskriver betydelsen av handledning under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Informanterna beskriver upplevelser av handledning, att har handledaren som 

förebild, handledarens olika krav och tidens innebörd identifierats. 

 

Handledaren som förebild 

Informanterna beskrev tillfällen där bashandledare blivit för bekväma i sin yrkesprofession 

och inte vidtagit de säkerhetsåtgärder vid kliniska moment som lärs ut i skolan. De upplevde 
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att detta lett till minskat förtroende för bashandledarens kompetens. Det framkom att det 

kunde uppstå situationer där studenten från termin sex och bashandledaren hade olika 

synpunkter om ett moment och att det var svårt att veta vem som var mest pålitlig. En 

specifik situation beskrevs där studenten från termin sex och bashandledaren hade olika 

uppfattningar om ett moment och att de diskuterade det framför patienten. 

  

“Det är lite svårt att veta vem man ska lyssna på och det gör att man blir osäker att 

när två som kan mer än en själv säger olika... speciellt som sjuksköterskan som man 

kanske ser upp till säger något som inte vårdhandboken säger.” (Informant 1) 

  

Informanterna beskrev situationer där studenten från termin sex mest fokuserade på sin egen 

VFU istället för att handleda och ge stöd, vilket i sin tur lett till en känsla av ensamhet för 

informanterna. Dock framkom även motsatta situationer där de hellre vände sig till studenten 

från termin sex än till bashandledaren då förtroende för denne var större. Informanterna 

uttryckte att de upplevt att de inte vågade fråga bashandledaren på grund av rädsla för att göra 

fel och känna sig dum. Det beskrevs att dessa känslor berodde på att bashandledare har som 

uppgift att förmedla hur studenten presterar och uppfyller betygskriterier, vilket då lett till 

rädsla för att fråga. Informanterna valde istället att söka information hos studenten i termin 

sex eftersom den ingav trygghet. Det visade sig även att studenter i termin sex har påverkat 

hur informanterna själva kommer att vara i sitt bemötande mot studenter, både som blivande 

studenter i termin sex och som arbetande sjuksköterska. 

  

Det framkom under intervjuerna att sjuksköterskans bemötande mot patienterna gav ett gott 

intryck av VFU-placering. Det beskrevs att sjuksköterskans sätt att behandla patienterna 

ingav en trygghet, vilket patienterna förmedlade. Det uttrycktes därför att sjuksköterskan sågs 

som en förebild på grund av bemötandet mot patienterna. 

 

Olika krav 

Pressen kan påverka lärandet både positivt och negativt menar informanterna som beskriver 

att det var roligt att lära när kraven låg på rimlig nivå. De beskrev att pressen kunde leda till 

en positiv inverkan som utvecklade lärandet. När pressen istället blev för hög upplevde 

informanterna minskat lärande på grund av att bashandledaren ställt för höga krav. Det 

uttrycktes att dessa krav gav en känsla av att de skulle vara färdiga sjuksköterskor. Det 

framkom även att upplevelsen av press gjorde det svårt att lära sig. Informanterna menade att 

när bashandledaren åsidosatte pressen och minskade kraven ingav det lugn. Pressen för att 

uppnå målen för VFU:n gjorde att vissa moment undveks då de var svåra, detta på grund av 

att oron över att inte bli godkänt hela tiden fanns i tankarna. Det visade sig att informanterna 

stundvis mådde dåligt av pressen men beskrev även att oron och rädslan för att bli underkänd 

lett till mer övning för att klara av de svåra momenten. 

 

“Jag mådde dåligt och kände vad har jag gjort med min tid. [...] Så att det hade ju en 

positiv effekt på mitt lärande men just då mådde jag ju dåligt och skyllde på 

bashandledaren när det egentligen var min egen brist.” (Informant 4) 

  

Det framkom i intervjuerna att antalet bashandledare under placeringen påverkade 

informanternas upplevelse. Det visade sig att det var positivt att endast ha en bashandledare, 

eftersom den handledaren visste vilken kunskapsnivå studenten låg på. Informanterna 

menade att det känns skönt att endast ha en bashandledare för att inte behöva förklara sin 

kunskapsnivå vid varje nytt möte med ny bashandledare. Vidare beskrevs det att det finns 

VFU-placeringar som utgår ifrån flera bashandledare eftersom de vill att studenter ska klara 
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sig på egen hand och arbeta utifrån självständigt lärande. Informanterna kunde uppskatta 

olika handledare om de fick en god handledning, men det var även viktigt med någon form av 

kontinuitet. Det framkom även i intervjuerna att informanterna kunde uppleva att de 

slussades runt på avdelningen och att det ställdes krav på att redan vara en fullfjädrad 

sjuksköterska, vilket de beskrev som mycket stressande. Det beskrevs dock att när 

informanterna istället fångades upp av huvud- och bashandledare på VFU-placeringen gjorde 

det att de kände sig trygg och önskvärd. 

 

Att möta två bashandledare med två olika krav var något som informanterna uttryckte var 

påfrestande. Det framkom att olika bashandledare kan ställa för höga krav medan andra 

ställer för låga krav vilket då lett till oro. Byte mellan bashandledare med olika krav har lett 

till oro och rädsla för att inte kunna uppnå målen under VFU:n vilket framkallade en 

osäkerhet hos informanterna som kände sig illa till mods. De beskrev dock att rädslan för att 

inte uppnå målen gjorde att de läste på och studerade för att förbättra sin kunskap och menar 

att den negativa upplevelsen ändå lett till ett lärande. 

  

”Hon fick mig att känna mig osäker men det var ändå så att jag kände att nu jäklar 

måste jag hem och lära mig detta till skillnad från då när det hade gått tre veckor och 

jag hade varit i en bekväm son och kände att jag kunde tillräckligt. Med den första 

bashandledaren tänkte jag ju att det här ska jag läsa men jag läste aldrig på det, 

medan när jag var med den nya bashandledaren i två dagar fick jag press att jag 

måste öka min kunskap. Egentligen hade det varit bäst med ett mellanläge mellan 

dessa två bashandledare. Det måste vara lite både och.” (Informant 4)  

  

Tid till utveckling 

Det framkom i intervjuerna att informanterna upplevt att de fått för lite tid med sin 

bashandledare och att det inte heller fanns en närvarande huvudhandledare under deras VFU. 

Fortsatt beskrevs det att de endast hade kontakt med undersköterskor eller skötare under 

VFU-placeringen och att detta inte lett till något lärande eller utveckling. Det beskrevs även 

att tiden med huvudhandledaren inte var tillräckliga för att utveckla lärandet. 

  

”Alltså det blev ju inget lärande höll jag på att säga eller ja det blev uteblev ju helt 

nästan. [...] Så de fem veckorna hindrade det. [...] Så då kände jag att där var fem 

veckor som gick lite till spillo liksom.” (Informant 4)  

 

Informanterna beskrev att tid påverkade deras lärande under kliniska moment, vilket beskrivs 

i följande citat: ”Man är ganska ny i vården och man vill ha tid att lära sig även när det är 

stressigt” (Informant 3). Det framkom att när de fick tid kände de sig mer säkra och kunde 

utvecklas vårdtekniskt medan osäkerheten och rädslan för att misslyckas istället ökade när det 

uppstod tidsbrist vid kliniska moment. Informanterna beskrev att få tid till att öva på kliniska 

moment under VFU:n var positivt för utveckling av kunskap. De beskrev också att det 

uppskattades när huvudhandledaren avsatte tid för att handleda dem i olika moment. 

  

“Jag hade en huvudhandledare som la en hel del tid på mig. Bland annat så träffades 

vi en dag och bara tränade på stickteknik, alltså att sätta PVK och ta venprov. [...] Att 

få den tiden och att han lärde mig tekniken och att jag fick träna var jättepositivt.” 

(Informant 6) 
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Bekräftelse 

Studiens informanter belyser vikten av att få bekräftelse under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Upplevelsen av bekräftelse är i förbindelse med återkoppling från handledaren, 

reflektionens betydelse för utveckling samt behovet av stöttning. 

 

Återkoppling från handledaren 

Informanterna uttryckte att det mest betydelsefulla för att kunna utvecklas i sitt lärande var att 

få bekräftelse och återkoppling. De påpekade att det var särskilt viktigt med respons i början 

för att öka självförtroendet. Informanterna beskrev att huvudhandledare som är tydliga i sin 

positiva återkoppling och konstruktiva kritik leder till utvecklande och lärande. Fortsatt 

uppskattades det att bashandledaren gav återkoppling när det behövdes, ibland direkt i 

situationen men aldrig framför en patient om det inte handlade om utförandet i något kliniskt 

moment. Informanterna menade att det är jätteviktigt att höra när det utförts något bra och 

ännu viktigare att få respons när det gjorts något mindre bra för att lärandet ska kunna 

utvecklas. Det framkom i intervjuerna att vissa bashandledare var duktiga på att ge 

återkoppling medan andra inte kunde det alls. Det var också av vikt att handledaren känner av 

situationen och är medvetna om hur de lägger fram återkopplingen. 

  

“Hon hade ingen riktig insikt på att det kanske inte är så kul att höra det uppstaplat 

så utan det hade varit mycket bättre om man hade fått reda på det i stunden. [...] Jag 

kände att jag typ ville sjunka under bordet. Det var jätte jättejobbigt. Ah det var nog 

bland det värsta som jag varit med om.[...] Alltså jag blev ju ledsen... jag hade kunnat 

gå hem också men det ville jag inte. Utan jag fortsatte och jag gjorde allt bättre 

efteråt också. Så på det sättet så var det ju… Att där och då blev man väldigt sänkt 

men jag tror ändå att det gjorde att man blev stärkt i det efteråt, konstigt nog.” 

(Informant 6) 

 

Reflektionens betydelse för utveckling 

Informanterna nämnde reflektion som en viktig del av lärande och utveckling under VFU. 

Vidare beskrevs det att det var viktigt att få sin kunskap både bekräftad från andra men också 

genom den egna reflektionen för att utveckla lärandet. De menar att den egna reflektionen var 

viktigt för lärandet och att det hade en positiv påverkan på reflektionstillfällena med 

bashandledaren. Att få bekräftelse på sin kunskap från bashandledaren genom reflektion var 

skönt menar informanterna som beskrev att just reflektionen gett redskap inför framtida 

yrkesprofession. Att det fanns alldeles för lite tid till reflektion och att den ibland uteblev helt 

hindrade deras lärande. Det beskrevs att det behövs tid till reflektion för både handledaren 

och informanten för att det ska leda till ett lärande. Att reflektera tillsammans i grupp menar 

informanterna leder till ömsesidigt lärande och ökad förståelse för varandras upplevelse. 

  

”Det kändes bra att reflektera. Just att hon fick förståelse för att jag verkligen är ny, 

att det är första gången jag satte en PVK, jag fick förklara varför jag tror att det gick 

dåligt och vad jag ska tänka på nästa gång istället. Men sedan vet jag inte om 

reflektionen… jag tror vi skulle suttit lite längre för jag tog ju ändå med mig många 

negativa tankar från första gången till nästa gång ändå. Så det var nog lite kort men 

det var bra med reflektion.” (Informant 4) 

  

Det framkom i intervjuerna att det var betydelsefullt att få samtala och reflektera tillsammans 

med andra studenter och lärare under seminarier. Det beskrevs att lärarna kan bekräfta med 
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kunskap och att studenterna kan ge stöd genom att de kan ha upplevt en liknande situation. 

Informanterna menar att igenkänningsfaktorn när det diskuteras kring en viss situation hade 

lett till utveckling av det personliga lärandet. 
 

Behovet av stöttning 

Stöttning och visat intresse från bashandledaren leder till att det blir kul att lära sig menade 

informanterna. Det beskrevs att det är viktigt att veta att det finns stöttning eller backning vid 

funderingar, framförallt ifrån bashandledaren. Det framkom också att det är viktigt med en 

bashandledare som är pedagogisk och som vill lära ut, samt att den visar att den finns där och 

är tillgänglig. Det ansågs vara viktigt att bashandledaren inger trygghet och lugn för lärandets 

utveckling. Det visade sig att informanterna hade en förförståelse om att det skulle finnas mer 

stöttning under VFU:n men att det inte alls stämde väl ute på VFU-placeringen. Detta fick 

informanterna att reflektera kring sitt egna ansvar vilket lett till att upplevelsen förändrats.  

Detta hade sedan utvecklat ett lärande som mynnat ut i en positiv upplevelse. 

  

“Nej men de har ju inte stöttat så mycket… för mig var det ju första praktiken inom 

somatik då och jag känner nog att jag hade behövt mera stöttning för att veta liksom 

exakt. Så jag tycker liksom inte att jag fick det stödet. [...] jag tror att man hade fått 

en bättre förståelse om man hade fått mer stöd. [...] mer stöd och samtal i början 

liksom, så hade det blivit mycket bättre.” (Informant 6) 

  

Informanterna beskrev att lärandet hämmas på grund av rädsla att inte våga utföra vissa 

moment, att det fanns en känsla av osäkerhet och att inte tro på sig själv. De menar att det är 

viktigt att få testa lite själv men att samtidigt inte känna sig utlämnad. När bashandledaren 

inte ger sitt stöd infinner sig en osäkerhet i utförandet av olika moment. Det beskrevs att det 

var viktigt att känna sig bekväm i ett kliniskt moment och att bashandledaren har tålamod och 

att studenten själv får avgöra när den känner sig redo att utföra ett kliniskt moment. Det 

visade sig viktigt att bashandledaren bekräftar och stöttar vid ett kliniskt moment och att de 

som studenter gärna ser hur bashandledaren utför något vårdtekniskt för att utveckla deras 

egna lärandet. 

 

Omgivningens betydelse 

I studien beskriver informanterna om omgivningens betydelse under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Två upplevelser som kategorin lyfter fram är lärandemiljö 

och informationens betydelse för lärandet. 

 

Lärandemiljö 

Informanterna delgav att de var mycket positiva och nöjda med VFU placeringarna, eftersom 

lärandet utvecklats på grund av att de fått testa på olika miljöer. Ett genomgående tema för de 

VFU-placeringar där informanterna trivdes på berodde på miljön. Miljön på avdelningen 

grundar sig i hur vårdteamet behandlar och ta hand om varandra. Det beskrevs att en god 

miljö på VFU-placeringen beror på bemötandet. Informanterna menade att ett bra bemötande 

beror på om de känner sig välkomna i personalgruppen vilket kunde innefatta sjuksköterskor, 

läkare, undersköterskor och skötare. Det beskrevs att om personalen hälsar, visar intresse, är 

öppna, lyhörda och ställer frågor så ökar de lärande möjligheterna. Frågorna kan handla om 

hur trygga informanterna är med att gå in själva till patienter samt frågor om informanternas 

tidigare kunskaper. Det framkom i intervjuerna att det uppskattas när någon i 

personalgruppen fångade upp och var intresserad av att lära ut. Vidare beskrevs det att den 

goda stämningen inspirerade till lärande och ökad vilja till att göra ett gott arbete. 
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“men asså jag tror att personalen påverkar mycket om man får en positiv eller 

negativ VFU, de dagar det har varit negativt har det oftast för att … jag men att 

personalen varit otrevlig eller så. [...] Alla mina praktiker har varit positiva och det 

har ju mycket att göra med bemötandet från personalgruppen. 

 (Informant 3) 

  

Det upplevdes att en negativ stämning på avdelning eller boende hade stor inverkan på 

lärandet. Stress ansågs påverka arbetsmiljön på ett sätt som gjorde att informanterna inte ville 

gå dit, vilket de beskrev påverkade lärandet eftersom det inte var en positiv upplevelse. 

Situationer som när personalen var otrevlig, när det bildats grupper i personalrummet och när 

personalen pratade illa om patienterna var situationer som ansågs negativa. Informanterna 

beskrev att det kändes jobbigt att komma till en VFU-placering där de känner sig otrygga och 

inte vågar uttrycka eller vara sig själv. 

  

“Vissa praktikplatser som jag varit på skulle jag jättegärna kunna tänka mig att 

jobba på, andra absolut inte. Detta på grund av hur de behandlar studenter helt 

enkelt. Man vill inte jobba på vissa ställen just på grund av att de inte är schyssta.” 

(Informant 6)  

 

Informationens betydelse för lärandet 

Informanterna upplevde att det på en del VFU-placeringar fanns brist på information mellan 

skola och VFU-placering, eftersom bashandledaren inte fått någon information om 

betygskriterierna och de mål som studenterna måste uppfylla. Bristen på kommunikation och 

information mellan elev, skola och ansvarig huvudhandledare på VFU-placering beskrev 

informanterna hämmande deras lärandet. Det framkom även att mer information hade kunnat 

ges till studenter om vilka krav som det ställs på både studenter och bashandledare inför 

VFU:n för att studenterna ska kunna påverka sitt eget lärande. Det beskrevs att när 

bashandledaren inte har tillräckligt med information kan det leda till irritation eftersom de 

inte har förståelse för informanternas kursmål. Vidare framkom det att bashandledaren kunde 

upplevas vara ointresserad av informantens utveckling, vilket lett till minskat lärande.  

 

“Man vill ju knappt gå dit då och det blir ju en ond cirkel att man tänker jag lär mig 

inget idag heller. Och då är inte motivationen på topp. Och man kanske inte tar in så 

mycket som man skulle ha gjort om man hade varit motiverad och tyckt det var kul. 

Men saken där var väl att de inte lät mig ta för mig heller.” (Informant 1) 

  

I intervjuerna beskrevs det att när det finns en tydlig information och kommunikation på 

VFU-placeringen leder det till ett lärande. Informanterna menade att det är av stor betydelse  

att de får se och ta del hela vårdteamets arbetsuppgifter samt tillhörande avdelningar. Detta 

beskrevs har ökat förståelsen för samtliga yrkesgrupper och hur ett vårdteam arbetar 

tillsammans i helhet. 

 

“Alltså just samarbetet att vi hjälps åt. Att man vet vilka uppgifter som de olika 

yrkesgrupperna har och att man vet vem man ska ta till hjälp, det är väl egentligen 

det som har varit mitt lärande. Att man får det här helhetsperspektivet”. (Informant 5) 
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DISKUSSION 
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av lärande under 

verksamhetsförlagd utbildning. Författarna kommer att diskutera om studiens metodval och 

de upptäckter som gjorts i resultatet. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes eftersom studiens syfte var att undersöka sjuksköterskestudenters 

upplevelser av verksamhetsförlagd utbildning och hur det påverkat lärandet. I genomförandet 

av en kvantitativ metoden sker datainsamling vanligtvis genom observationer eller 

strukturerade mätningar för att sedermera redovisas i numeriska siffror (Henricson, 2012). 

Därför tillämpades en kvalitativ studie där informanternas egna beskrivningar av det valda 

ämnet utgör det huvudsakliga materialet för analys till resultatet (Dalen, 2015). Med en 

induktiv ansats nås kunskap genom erfarenheter baserad på informanternas egna upplevelser 

(Birkler, 2012). Eftersom studiens syfte var att lyfta fram sjuksköterskestudenters upplevelser 

utifrån sinnesintryck föll valet på en induktiv ansats.  

  

Ändamålsenligt urval användes för att finna lämpliga informanter för studien. Rekryteringen i 

urvalet tillämpades genom ett informationsblad som skickades ut till samtliga 

sjuksköterskestudenter i termin fem. De studenter som var intresserade av att delta i studien 

kontaktade författarna. Efter att författarna hade kontrollerat att samtliga intresserade 

uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades de i studien. Eftersom samtliga informanter 

själva kontaktat författarna var det viktigt att all information om undersökningen stod 

nedskrivet i det utskickade informationsbladet (Dalen, 2015). Det var därför av vikt att 

forskarna redogjorde i informationsbladet om syftet med projektet, vilka metoder som 

används samt hur resultatet skulle redovisas (ibid). 

 

För att stärka studiens trovärdighet valdes det att genomföra en pilotintervju för att testa 

författarnas intervjuteknik och om intervjuguiden besvarar syftet. Detta gjordes för att få 

ökad kunskap av författarnas egna beteende under intervjun och för att observera att frågorna 

är utformade på ett sätt som besvarar studiens syfte (Dalen, 2015). Eftersom pilotstudien 

spelades in lyssnande båda författarna igenom inspelningen för att analysera eventuella fel i 

intervjubeteendet som sedermera behövdes redigeras inför kommande forskningsintervjuer. 

Intervjuguiden bevarades i samma form som vid pilotintervjun och det behövdes endast göras 

korrigeringar på författarnas hållning inför de framtida intervjuerna. 

  

Urvalet av deltagare i studien är betydande för resultatets trovärdighet. En kvalitativ 

innehållsanalys syftar till att belysa variationer, där män och kvinnor i olika åldrar och med 

olika erfarenheter ska inkluderas i forskningen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Datamättnad uppstod i urvalet av sex informanter. Polit och Beck (2016) menar att 

datamättnad kan uppstå vid en relativt liten urvalsgrupp, eftersom datamättnad i en kvalitativ 

studie är beroende av hur utförligt och beskrivande informanterna kan reflektera över sina 

upplevelser. Därför valdes det också att utföras ett ändamålsenligt urval eftersom denna 

urvalstyp lättare uppnår datamättnad i mindre studier med ett lägre antal informanter (ibid). 

Informanterna var mellan tjugotvå och trettiofem år och bestod av en man och fem kvinnor. 

Att ha inkluderat äldre sjuksköterskestudenter och fler män hade kunnat leda till fler 

erfarenheter, men eftersom det inte upptäcktes någon skillnad kopplad till varken ålder eller 

kön vid analys av data var författarna till studien tillfreds med urvalet. 

  

En intervjuguide med ostrukturerad och öppen karaktär användes under intervjuprocessen. 

Frågorna i intervjuguiden var öppna och endast som stöd för att intervjun skulle bli så 
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flexibel som möjligt (Henricson, 2012). Det kan dock vara lättare att använda en 

semistrukturerad intervjuform där intervjuguiden är inriktad på bestämda ämnen. Detta 

eftersom en öppen intervjuform är beroende av att informanten är villig att öppna sig (Dalen, 

2015). Trots allt kan den semistrukturerade intervjuformen resultera i för detaljerade frågor i 

intervjuguiden som kan förstöra intervjusituationens interaktion (Henricson, 2012). Därför 

valdes en öppen ostrukturerad intervjuform, eftersom målsättning i en sådan intervju är att 

informanten ska berätta fritt om sina erfarenheter kring det valda ämnet (Dalen, 2015). 

 

Då samtliga informanter var kända av författarna kan detta haft betydelse för resultatets 

trovärdighet. Författarna anser dock att det inte påverkat resultatet, eftersom intervjuguiden 

bestod av en öppen struktur. Därmed fanns det ingen möjlighet för författarna att ställa 

ledande frågor som kunnat påverka informanternas svar. Författarna anser också att ett 

professionellt förhållningssätt hölls under intervjuerna, vilket lett till att relationen med 

informanterna inte påverkat resultatet. 

 

Samtliga intervjuer valdes av författarna att genomföras i ett enskilt rum på Universitetets 

tillhörande bibliotek, detta med informanternas samtycke. Det är upp till författarna att 

bestämma i vilken miljö intervjun ska utföras med hänsyn till att platsen erhåller integritet, 

minskad risk för störningsmoment och att platsen är adekvat för ljudinspelning (Polit & Beck, 

2016). Rummet som valdes var en ostörd miljö där informanterna fick möjlighet att känna sig 

trygga, vilket enligt Trost (2010) är betydande faktorer för intervjun. Eftersom studien är 

kvalitativ är det viktigt att spara material av informantens egna ord, därför valdes intervjun att 

spelas in tillsammans med informanternas medgivande (Dalen, 2015). 

  

Båda författarna medverkade under intervjuerna för att kunna stödja varandra, eftersom ingen 

av författarna tidigare hade utfört en öppen intervju. Risken med att vara två intervjuare är att 

informanten känner sig i underläge och att intervjuarna har ett maktövergrepp (Trost, 2010). 

Samtliga informanter gav sitt godkännande att båda författarna medverkar i intervjun och 

efter att intervjun var genomförd uppgav informanterna att de kände sig trygga under 

intervjun. Trost (2010) menar att två samspelta intervjuare kan genomföra en bättre intervju 

än endast en intervjuare. Detta eftersom intervjuarna ger varandra stöd, vilket kan leda till en 

större förståelse och informationsmängd (ibid). 

 

Det eftersträvades att negligera författarnas egen förförståelse eftersom de själva var 

sjuksköterskestudenter. Tillsammans diskuterade och reflekterade de båda författarna över 

sina förförståelse för att minska risken att påverka resultatet. Henricson (2012) menar dock 

att vid analys av resultatet kan förförståelsens påverkan inte fullkomligt uteslutas. 

Intervjuguiden som utformades med öppna frågor har lett till att förförståelsen hos författarna 

åsidosatts. Författarna anser att resultatets trovärdighet stärks, dels genom faktumet att 

medvetenhet om den egna förförståelsen har tagits i beaktning men också genom att valet av 

intervjuguide har genomförts på ett omsorgsfullt sätt med åtanke om informanternas egna 

berättelser. Detta förtydliga Rosberg (2012) som beskriver Husserls syn på förförståelsen, då 

han menar att genom att sätta förförståelsen åt sidan för det som studeras ges redskap för att 

göra beskrivningar av verkligheten som är sanna och rena.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen med en manifest ansats ger en textnära beskrivning av det 

uppenbara innehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genomgående utdrag och 

citat från transkriberingen stärker trovärdigheten i texten (Chekol, 2012) 

Användning av kvalitativ analysprocess är en fördel då metoden kan anpassas till olika 

syften, men den kan även medföra vissa svårigheter. Om analysprocessen arbetas alltför 
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textnära kan detta leda till att helheten går förlorad och kodningen blir för detaljerad. Ett 

latent budskap handlar istället om det underliggande budskapet i texten och öppnar upp för en 

tolkning av texten. Detta kan leda till att resultatet blir meningsfullt och begripligt, dock kan 

en tolkande ansats även medföra vissa problem. Det kan leda till svårigheter att skapa logiska 

kategorier och teman, vilket kan medföra att material som inte passar in pressas in i redan 

utformade kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Därför valdes det att 

åsidosätta den latenta ansatsen. 

 

Den information som framkommit i studien kan överföras och användas i utbildningssyfte till 

handledande sjuksköterskor och annan vårdpersonal som kommer i kontakt med 

sjuksköterskestudenter. Författarna anser att studien kan användas för att få en ökad 

förståelse för studentens upplevelse under VFU:n och därmed öka chanserna för lärande. 

Studien kan även användas för att förbereda och informera studenter inför kommande VFU-

placeringar. Författarna menar att studien inte bara är överförbar till sjuksköterskestudenter i 

termin fem utan också till studenter i andra terminer, då resultatet för studien anses kunna 

generaliseras. Denna studie kan därmed tillämpas vid samtliga sjuksköterskeutbildningar som 

använder sig utav verksamhetsförlagd utbildning. 

 

Studien uppfyller de etiska kraven och är därmed etiskt försvarbar. Eftersom studien 

involverade människor har författarna utfört en etisk egengranskning från etikkommittén 

sydost. En etisk egengranskning ska göras på all forskning som avser människor hos den 

regionala etikprövningsnämnden (Dalen, 2015). Eftersom egengranskningen inte gav något 

utslag behövde den regionala etikprövningsnämnden inte ge sitt godkännande. 

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkommer det att handledning under VFU spelar stor roll för studenters 

lärande. Studenten behöver en förebild, någon att se upp till och som de känner att de kan lita 

på. Detta uppnås då handledaren skapar en lärandemiljö genom att tillämpa det betydande 

livsvärldsperspektivet (Ekebergh, 2009). I studien skriven av Berglund, Sjögren och 

Ekebergh (2012) styrks detta genom att beskriva att handledaren kan bli en förebild för 

studenten genom ömsesidighet och respekt för varandras kunskap samt en öppenhet för 

varandras livsvärldar. I resultatet framkommer det att det kan uppstå oro över att inte kunna 

lita på sin handledares vårdvetenskap och kunskapskompetens har lett till minskat lärande. 

Ekebergh (2009) påpekar att det finns en svag länk mellan handledare och studentens 

kunskapsbas eftersom den kunskapen som utvecklats inte implementerats fullt ut i vårdpraxis. 

Studenten inhämtar kunskap som handledare i vårdpraxis inte alltid har, vilket då leder till en 

ökad klyfta mellan teori och praxis för båda parter(ibid). För att övervinna svårigheter mellan 

student och handledare kan en reflekterande dialog behövas för att sammanväva studentens 

praktiska kunskap med handledarens (Wirkelkint Sundström, 2015). 

  

Resultatet visar att handledarens krav på studenten kan leda till både positivt och negativt 

lärande beroende på den mängd krav som ställdes. Det framkommer även att antalet 

handledare har påverkat studentens utveckling och kunskap. Berglund et al. (2012) menar att 

två handledare kompletterar och stödjer varandra, vilket gör att de känner sig mer säkra i 

handledningen. Det är då nödvändigt att handledarna lär känna varandra och utvecklar ett sätt 

att kommunicera. Detta kan dock leda till ett problem om det är brist på kommunikation och 

planering (ibid). Det vårdande mötet präglas av etik och vårdande hållning vilket Ekebergh 

(2009) menar även ska gälla för lärandestödet som kännetecknas av öppenhet och följsamhet 

för den lärandes livsvärld. Handledaren ska vara lyhörd för studentens tankar och känslor för 

att kunna anpassa handledning i olika lärandesituationer (ibid). För att kunna skapa en 
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lärandesituation krävs det att handledaren utgår ifrån en livsvärldsledd handledning som 

präglas av öppenhet, respekt, lyhördhet och följsamhet i den lärande relationen (Ekebergh, 

2009). Resultatet visar på att kraven på kunskap från handledaren kan kännas övermäktigt 

men att detta ändå kan leda till ett lärande hos studenten. Kravet som informanterna upplevt 

har lett till att de gått hem och utökat sina kunskaper genom att läsa på om områden där det 

funnits bristande kunskap. Segesten (2011) menar att det är viktigt för studenten att få träna 

på sin självständighet under utbildningen för att utvecklas till en självständig sjuksköterska.  

  

Studiens resultat visar att tiden har stor betydelse för studentens lärande. Det beskrevs 

att för lite tid med handledaren och annan vårdpersonal lett till minskat lärande och 

utveckling. Det framkommer även att tiden är av betydelse vid utförande och vid övning 

av kliniska moment. Detta styrks av James, Beattie, Shepherd, Armstrong och 

Wilkinson (2016) som i sin studie beskriver att tiden är viktig för studentens lärande. 

Påverkande faktorer för lärandet var att inte få tid tills praktiska moment samt tid till 

kvalitetsundervisning. Segesten (2011) påpekar dock att studenten ska ta vara på den tid 

och de lärandemöjligheter som ges. 

  

I resultatet beskrivs det att det var av stor betydelse att få bekräftelse och återkoppling för att 

utveckla kunskap. Det framkommer att det var av stor vikt att få återkoppling när det utförts 

något bra men desto viktigare att få konstruktiv kritik när ett moment kan förbättras. I studien 

skriven av Hilli, Salmu och Jonsén (2014) styrks detta då de menar att handledaren ska vara 

uppmärksam på att kontinuerligt ha en dialog med studenten. I denna dialog menar 

författarna att handledaren ska ge bekräftelse och återkoppling om studentens starka sidor och 

även om vad studenten bör lägga större ansträngning på. Det är av betydelse att handledaren 

fångar upp studenten och visar att den bryr sig för att kunna stärka studentens positiva sidor 

(ibid). Ekebergh (2009) beskriver att handledaren ska ha en bekräftande hållning där 

studenten i sin livsvärld blir uppmärksammad och sedd. I studentens sökande efter förståelse 

ska handledaren bekräfta genom vägledning i det dagliga vårdarbetet som i framtida 

vårdsituation blir användbar kunskap. Handledaren ska låta den lärande prova för att sedan 

bekräfta eller justera (ibid). 

  

Det gör sig tydligt i resultatet att reflektion är en viktig del av lärandeprocessen under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Det kommer till uttryck att egenreflektion är en viktig del 

för att lärandet ska utvecklas. Likaså framkommer det att det var av stor betydelse att få 

bekräftelse från handledaren genom reflektion för att studenterna skulle få redskap för 

framtiden. Ekebergh (2009) menar att reflektion bör grunda sig i studentens livsvärld, detta 

för att studenten ska få möjlighet till fördjupad förståelse för att kunna utveckla redskap och 

förmågor i vårdandet. Detta styrks av studien skriven av Berglund et al. (2012) som menar att 

reflektion är den viktigaste delen i lärandeprocessen. Vidare beskrivs det i artikeln att 

handledning ger möjlighet till reflektion eftersom handledarens frågor till studenten leder till 

en fördjupad förståelse för patientens situation. Det är till följd av handledning som studenten 

lär sig att reflektera på egen hand, vilket är av stor vikt i bemötandet mot patienten (ibid). 

Resultatet visar också att reflektion tillsammans med andra studenter är av betydelse för 

lärandet. Det förstärks återigen av Berglund et al. (2012) som menar att studenter som 

reflekterar tillsammans i grupp får hjälp med att sätta ord på sina reflektioner vilket i sin tur 

leder till ytterligare reflektion. Reflektionen är betydande för att livsvärlden ska kunna 

betonas och synliggöras, vilket i sin tur leder till lärande (Ekebergh, 2009). 

  

Studiens informanter belyser vikten av att ha en pedagogisk handledare som stödjer lärandet. 

Det beskrivs att stöd och samtal ökar lärandet. För att gynna lärandet behöver studenten stöd 
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utifrån ett livsvärldsperspektiv och en vårdvetenskaplig förankring (Ekeberg, 2009). 

Utgångspunkten i en god handledningen är studenten som ska känna trygghet och stöd 

(Ekeberg, 2009). I resultatet beskrivs en känsla av osäkerhet, att inte våga utföra vissa 

moment och att detta beror på minskat stöd från handledaren. Detta styrks i James et al. 

(2016) studie där de beskriver att upplevelse av rädsla inför praktiken och de uppgifter och 

krav som ställs har betydelse för studentens lärande. Att få stöd kan hjälpa studenten att 

hantera de känslor som uppkommer. Studenter kan även känna oro över att inte kunna 

tillämpa vissa verktyg och tekniker (ibid). I resultatet beskriver en informant att stöd under 

kliniska moment är viktigt för att känna sig bekväm. James et al. (2016) påvisar i sin studier 

att handledaren och det stöd som ges under praktiken leder till ökat lärande. Detta styrks även 

av Hilli, Melender, Salmu, Jonsen (2014) som skriver att stöttning leder till att studenten kan 

utvecklas i egen takt. Oavsett när var eller hur behöver lärandet stöd för att kunna utvecklas 

(Ekebergh, 2009). 

  

Det framkommer i resultatet att informanterna upplever att miljön är en faktor som påverkat 

lärandet. De beskrivs att ett bra bemötande från personalgruppen lett till att de känt sig 

välkomna, vilket har inspirerat studenterna att vilja lära sig mer. I studien skriven av Hilli, 

Salmu och Jonsén (2014) förstärks detta då de menar att handledaren är den som får 

studenten att känna sig välkommen och som en i teamet. Vidare beskriver artikeln att det är 

viktigt att skapa en flexibel och öppen atmosfär som tillåter studenten att vara den 

studerande. I artikeln betonas även attityden till medmänniskan och vikten av att behandla 

alla lika såväl studenten, patienten, sjuksköterskan och medarbetarna (ibid). Ytterligare en 

studie förstärker atmosfärens betydelse och menar att studenten känner när det är en spänd 

och stressfull atmosfär, vilket kommer påverka lärandet på ett negativt sätt (Hilli & Melender 

et al., 2014). Ekebergh (2009) beskriver att medarbetarna spelar en betydande roll för 

handledningen av studenten och att tryggheten i gruppen är avgörande för studentens 

förståelseutveckling. 

  

I resultatet uttrycker informanterna att det funnits brist i kommunikation och information 

mellan skola, elev och handledare. Den bristande kommunikationen hade därmed förorsakat 

minskad patientkontakt och praktiskt utförande av sjuksköterskeuppgifter, vilket 

informanterna menar även hämmat deras lärande. Ekebergh (2009) beskriver att läraren är 

länken mellan VFU-placeringen och lärosätet, och därmed har till uppgift att samordna 

kliniskt och teoretiskt kursinnehåll. Läraren ska stödja bashandledarens och 

huvudhandledarens handledande roll att utveckla studentens teoretiska och praktiska 

lärandeprocesser (ibid). 

  

I resultatet framkommer det att information och kommunikation lett till ökat lärande. Detta 

genom en ökad förståelse för hela vårdteamet. Det beskrivs att förståelsen för de olika 

yrkesgruppernas arbetsuppgifter har utvecklat det egna lärandet och även resulterat i kunskap 

om hur sjuksköterskan ska anpassa sig i teamarbetet. Detta förstärks i studien skriven av 

Hallin och Kiessling (2016) som menar att förståelsen för andra yrkesgrupper är gynnsamt 

inför framtida interaktioner. Vidare har författarna i artikeln beskrivit att studenter får 

uppfattning om sig själva i förhållande till andra genom att samarbeta och kommunicera, 

vilket leder till att studenter blir tydligare i sin egen framtida profession. 

  

Resultatet visar att informanterna erfarit upplevelser från VFU:n som påverkat lärandet. Olika 

faktorer har påverkat studentens utveckling till att bli förberedd inför framtida professionen. 

Som legitimerad sjuksköterska följer en del skyldigheter som att dokumentera i journaler och 

rapportera missförhållanden, detta för undvika att skada uppstår för patienter och vårdgivare 
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(Dahlborg-Lyckhage, 2014). Det framkommer även i resultatet att sjuksköterskestudenter inte 

fått samma möjligheter till praktiska förberedelser inför den kommande yrkesprofessionen. 

Därav anser författarna att sjuksköterskestudenternas färdigheter och utförande kommer att 

skilja sig. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, finns de grundläggande krav som 

ställs på sjukvården och som främst riktar sig mot vårdgivaren där krav ställs för att 

tillgodose hög patientsäkerhet. Lagen avser att medicinskt  förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar och skador. Målet med lagen är att god hälsa ska främjas och att vård på lika 

villkor ska ges för alla medborgare. Varje patient ska behandlas med respekt och utgå ifrån 

alla människors lika värde samt med omtanke för varje individs värdighet (ibid). Författarna 

bedömer att hälso- och sjukvårdslagen kan bli svår att upprätthålla om studenter inte får 

möjlighet till tillräckligt lärande under VFU:n. 

  

Den verksamhetsförlagda utbildningen verkar förberedande för den framtida yrket som 

sjuksköterska (Åberg, 2015). Teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter ska hjälpa 

sjuksköterskan att vårda alla patienter (Dahlborg-Lyckhage, 2014). I patientsäkerhetslagen 

(2010:659) står det att det arbete som hälso- och sjukvårdspersonal utför är av beprövad 

erfarenhet och vetenskapligt evidensbaserat. Författarna anser att det är av vikt att 

uppmärksamma sjuksköterskestudenters lärande under VFU:n för att kunna tillgodose 

patienter med en god och säker vård. Om sjuksköterskestudenter inte får samma möjligheter 

till övning under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer det leda till minskad 

kompetens i den framtida yrkesprofessionen och därmed påverka patientsäkerheten. Detta 

eftersom nyexaminerade sjuksköterskor inte känner sig trygga i att utföra självständigt arbete 

på grund av bristande kunskap från tidigare VFU-placeringar. Författarna menar att studenter 

som upplevt en lärandemiljö under VFU:n har stärkts i sin roll och känner sig trygga att ge 

patienterna en god vård. Avslutningsvis anser författarna att sjuksköterskestudenter behöver 

tid till utveckling och god handledning under VFU:n för att kunna ge en patientsäker vård 

som legitimerade sjuksköterskor. 

 

SLUTSATS 
Att få en bra upplevelse under sin VFU är av stor betydelse för lärandet, eftersom det är 

under denna tid som studenten får möjlighet att känna pulsen på sin framtida yrkesroll. 

Lärandet under VFU:n ligger som grund för den utveckling av kunskap och är ett redskap 

som krävs inför den framtida professionen. Därför är det viktigt att studenten får tillräckligt 

med utbildning under VFU:n för att att kunna upprätthålla patientsäkerhet, både på VFU-

placeringen och i sin framtida profession.   

 

Framtida forskning 

Vidare skulle det vara intressant att utifrån en kvantitativ enkätstudie utforska hur stor 

påverkan upplevelsen har på lärandet, detta för att få en mer övergripande syn och ett bredare 

urval. Utifrån resultatet föreslår även författarna vidare forskning om hur upplevelserna från 

VFU:n påverkar det framtida yrkesvalet.  
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Bilaga 1 

INFORMATIONSBREV 

 

 

 

Hur lärandet påverkas under verksamhetsförlagd utbildning 
-En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskestudenters upplevelser 

 
Du tillfrågas härmed att delta i en kvalitativ intervjustudie för att ta reda på vilka upplevelse 

du har från dina VFU placeringar och hur dessa påverkat lärande. 

  

Vi tillfrågar dig då du går i termin fem och har erfarenheter och upplevelser från ett flertal 

VFU:placeringar. Urvalet utgår från studenter i termin fem som är godkänd på samtliga VFU-

placeringar inom psykiatrin, somatiken och hemsjukvården. De första sex som anmäler visat 

intresse kommer att väljas ut som informanter till studien. Vi vill att du deltar med dina 

erfarenheter då vi anser att det är viktigt att belysa studenters upplevelser under deras VFU- 

placeringar. 

  

Studiens syfte är att belysa sjuksköterskestudenters upplevelser av lärande under 

verksamhetsförlagd utbildning. Studien kommer bland annat bestå av sex intervjuer som 

kommer sammanställas och du kommer att få ta del av resultatet vid avslutad studie. 

  

Intervjuerna förväntas ta mellan 20-30 minuter. Du kommer att få välja tid för 

intervjutillfället. Om du samtycker kommer båda författarna att närvara, varav en författare 

ställer frågor medan den andra antecknar och ansvarar för ljudinspelningen. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att sedan kunna transkriberas därefter kommer ljudfilen att raderas. 

  

  

Vi garanterar anonymitet för dig som informant och konfidentialitet vid hanteringen av 

informationen. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

 

 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Växjö, 2017-03-30 

Författare: 

Carolina Borslöv, cb222sp@student.lnu.se, 0703521928 

Emelie Persson, ep222ky@student.lnu.se, 0730706602 

Handledare: 

Margaretha Lindqvist, margaretha.lindqvist@lnu.se 

 

 
 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

 

 

Öppna frågor:  

● Beskriv en positiv situation på din VFU och hur det har påverkat ditt lärande? 

● Kan du berätta om fler positiva upplevelser på VFU:n som påverkat ditt lärande?? 

● Beskriv en negativ situation på din VFU och hur det  har påverkat ditt lärande? 

● Kan du berätta om fler negativa upplevelser på VFU:n och på vilket sätt har det 

påverkat ditt lärande?  

 

Följdfrågor:  

● Kan du utveckla? 

● Kan du ge något exempel?  

● Hur kände du då?  

● Hur tänkte du då?  

● Finns det något mer du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 s. 1 (2) 

ETISK EGENGRANSKNING 

 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

    Ja Kanske Nej 

1 Avser undersökningen att behandla 

känsliga personuppgifter (dvs. 

behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, 

politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, medlemskap i 

fackförening eller som rör hälsa eller 

sexualliv). 

    x 

2 Innebär undersökningen ett fysiskt 

ingrepp på deltagarna (även sådant 

som inte avviker från rutinerna men 

som är ett led i studien)? 

    x 

3 Är syftet med undersökningen att 

fysiskt eller psykiskt påverka 

deltagarna (t.ex. behandling av 

övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? 

    x 

4 Används biologiskt material som 

kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov )? 

    x 

5 Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. 

utsatta grupper såsom barn, person 

med demenssjukdom eller psykisk 

funktions-nedsättning, personer i 

uppenbar beroendeställning såsom 

patienter eller studenter som är 

direkt beroende av försöksledaren)? 

    x 

6 Avses vetenskaplig publicering 

såsom vid konferens eller i 

vetenskaplig tidskrift efter studiens 

genomförande. 

    x 

  

Om någon av frågorna 1-6 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, krävs godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). För vidare information om Etikprövningsnämnden se 

www.epn.se. Om frågorna 1-6 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att 

kryssa när punkten är uppfylld: 
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7 Kommer personregister upprättas (där 

data kan kopplas till fysisk person) och 

anmälas till registeransvarig person 

(PUL- ansvarig). 

    X 

8 Syftet och metoden är väl avvägt 

gällande risk-nytta samt anpassat till 

nivån på studien. 

X      

9 I den skriftliga informationen beskrivs 

projektet så att deltagarna förstår dess 

syfte och uppläggning (inklusive vad 

som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt 

att alla detaljer som kan påverka beslut 

om medverkan klart framgår. (För 

studier med minderåriga krävs 

vårdnadshavares godkännande t ex vid 

enkäter i skolklasser.) 

X     

10 Deltagandet i projektet är frivilligt och 

detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller 

forskningsperson. Vidare framgår 

tydligt att deltagare när som helst och 

utan angivande av skäl kan avbryta 

försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande 

eller behandling eller, om studenter, 

betyg etc. 

X      

12 Det finns resurser för genomförande av 

projektet och ansvariga för studien är 

namngivna (student och handledare) 

X     

 


