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Abstract 
 
Eskilsson, Camilla (2016). Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten – erfarenheter, 
förutsättningar och ansvar på utbildningsvårdavdelning (Caring and learning are intertwined in 
genuine encounters – experiences, conditions and responsibilities on a Dedicated Education Unit), 
Linnaeus University Dissertation No 241/2016, ISBN: 978-91-87925-99-3. Written in 

Swedish with a summary in English. 

 
Aim: The overall aim of this thesis is to create knowledge about caring and learning as an 

intertwining phenomenon at a Dedicated Education Unit and how it can be developed.  

Approach and method 

A lifeworld approach, based on the phenomenological philosophies foremost derived from 

Husserl and Merleau-Ponty was used and carried out in lifeworld interviews and with 

meaning-oriented analysis in accordance with reflective lifeworld research. The participants 

were: 13 student nurses (study I), 11 patients (study II), 8 supervisors (study III) all from 

the same DEU in orthopedic care and 10 managers from various DEUs (study IV).  

Main findings 

Intertwined caring and learning is most evident in genuine encounters between students 

and patients, supported by supervisors and managers. The intertwining is created in 

appealing challenges where students feel safe and ready. In the encounter with the patient 

they gain a sense of the whole where they can find their personal style. Patients, who feel 

invited to participate, could describe the encounter with students as genuine and a new 

dimension in nursing care. These encounters are characterized by closeness, thoroughness, 

accessibility, acknowledgement and sensitivity. When the encounter is less genuine, 

supervisors constitute an essential support for stabilizing the care.  Supervisors constantly 

move in order to either stay close to or stand back, adjusting to the students’ and patients’ 

needs. Their demanding task as reflective supervisors requires pauses in order to maintain 

motivation. The managers’ daily struggle in a stressful and challenging reality is influenced 

by them either having or taking responsibility. Differences in approaches are shown in 

terms of more or less involvement and commitment in caring environment and educational 

issues.   

Conclusions 

Genuine encounters are characterized by the core of both caring and learning and will 

thereby benefit both the students and the patients. Identifying and supporting genuine 

encounters is necessary for students, supervisors and managers. It is time to find ways to 

develop a unified view of how caring and learning can be intertwined.   

Key words: Caring, learning, reflective lifeworld research, genuine encounter, dedicated 

education unit, phenomenology, lifeworld-led didactics 
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Inledning 

Denna avhandling ingår i ett forskningsprojekt som avser att beskriva 
sambandet mellan vårdande och lärande på utbildningsvårdavdelningar 
(UVA). I detta projekt har Andersson (2015) studerat vårdande och lärande 
möten på en UVA inom psykiatrisk vård medan föreliggande avhandling 
studerar vårdande och lärande som sammanflätat på en UVA inom ortopedisk 
vård. Projektet bygger vidare på Ekeberghs forskning om lärande i 
sjuksköterskeutbildningen (t.ex Ekebergh, 2001, 2009b; Ekebergh & Määttä, 
2005). 

I den treåriga sjuksköterskeutbildningen ingår verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) växelvis med teoretisk undervisning. Under VFU ges 
studenter möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i 
en reell vårdmiljö för att börja forma en yrkesidentitet och uppmuntras till en 
reflekterad yrkesutövning. Då studenter under VFU ska lära sig vårda finns ett 
behov av en god lärandemiljö som samtidigt är vårdande för patienter.  

En förutsättning för att studenterna under VFU ska kunna utvecklas till 
kompetenta vårdare är att teori och praxis samverkar i lärandeprocessen. 
Sambandet mellan vårdande och lärande spelar en central roll för studenternas 
utveckling. Vårdande och lärande kan anses samspela under VFU och de ska 
sammanflätas i studenternas förståelseutveckling. Hur vårdande och lärande 
samspelar och sammanflätas kommer förmodligen till uttryck på olika sätt i 
olika vårdande och lärande miljöer och erfars på olika sätt av de som är 
involverade i dessa miljöer. I tidigare forskning har olika perspektiv på 
handledning i kliniska sammanhang tydliggjorts. Med denna avhandling finns 
en vilja att bidra med en fördjupad förståelse för hur vårdande och lärande 
sammanflätas. Centralt i avhandlingen är ett livsvärldsorienterat 
vårdvetenskapligt patientperspektiv och forskningen ligger inom ramen för det 
som övergripande benämns som vårdvetenskapens didaktik1. 

                                                        
1 Den vårdvetenskapens didaktik som specifikt fokuseras i avhandlingen utgår från ett 
livsvärldsteoretiskt perspektiv och benämns som livsvärldsdidaktik. Denna didaktik beskrivs på sid 5 
och 21-22. 
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Avhandlingens forskning är genomförd på en UVA2 där vårdverksamheten har 
ett tydligt både patient- och studentperspektiv. Det kan därför antas vara 
gynnsamt att studera fenomenet vårdande och lärande som sammanflätat på 
denna typ av avdelning. Handledningen på denna UVA baseras på 
livsvärldsdidaktik (Ekebergh, 2009b) där reflektion är grundläggande för 
studenters lärande och där det finns en strävan att ha ett tydligt integrerat 
vårdvetenskapligt perspektiv.   

  
 
 

                                                        
2 Detta gäller för studie I-III. Delstudie IV baseras på intervjuer av chefer på UVA med liknande 
koncept för studenter och handledare som UVA i de första studierna.  



  
 

3 
 

Bakgrund  

I bakgrunden ges en kort översikt av sjuksköterskeutbildningens utveckling. 
En redovisning görs av forskning som rör VFU, UVA, livsvärldsdidaktik, 
handledning och ledarskap i vårdande och lärande sammanhang. Slutligen 
beskrivs avhandlingens centrala begrepp, vårdande, lärande och 
sammanflätning.  

Sjuksköterskeutbildningens utveckling 
Från den första sjuksköterskeutbildningen, som startades 1867 av Emmy 
Rappe vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till dagens högskoleutbildning har 
stora förändringar skett (Dahlborg Lyckhage, 2014). Ur ett historiskt 
perspektiv har sjuksköterskeutbildningen främst varit en praktisk utbildning. 
Sjuksköterskeyrket är idag en profession, men yrket har en gång i tiden varit 
ett kall knutet till kyrkan och dess ideal. Vidare har utvecklingen gått från 
läkarassistent med fokus på att ”lösa” medicinska problem till att agera som 
autonom omvårdnadsexpert med tydligt patientfokus. Sjuksköterskestudenters 
status och situation har också radikalt förändrats. Tidigare bodde studenterna 
på elevhem i anslutning till skola och sjukhus och de ansågs vara arbetskraft. 
Genom att de var i sjukhusmiljön socialiserades de in i yrket. Sjuksköterskor 
på vårdavdelningar agerade som förebilder och rådande maktstrukturer 
innebar att sjuksköterskestudenter inte ifrågasatte rutiner eller värderingar. 
Idag har sjuksköterskestudenter istället studerandestatus och de uppmuntras i 
utbildningen till en reflekterad och kritisk hållning. 

Under 1900-talet genomfördes flera reformer avseende svensk 
sjuksköterskeutbildning (Segesten, 2011). Dessa har bidragit till en akademisk 
utbildning som styrs av högskolelagen (SFS, 1992:1434) och 
högskoleförordningen (SFS, 1993:100). Det har inneburit en utveckling från 
ett uttalat lärlingssystem, med svag teoretisk förankring, till dagens utbildning 
med stark förankring i teori. Mästar-lärling traditionen har dock levt kvar 
under VFU. Det finns ett värde i att studenter får ta del av sjuksköterskors 
kunskaper i praxis, men problemet med mästar-lärling modellen uppstår då 
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den sker ensidigt och oreflekterat. Sjuksköterskors handlingar, kunskaper och 
förhållningssätt måste kunna utmanas och problematiseras i handledningen av 
studenter. På samma sätt måste också studenters behov av lärande 
uppmärksammas. Livsvärldsdidaktikens3 fokus på reflektionens betydelse för 
lärande ger en god förutsättning för detta (Ekebergh, 2007).   

Verksamhetsförlagd utbildning 
Lärosätena har stor frihet i att självständigt bestämma omfattning och 
inriktning på VFU, vilket resulterar i att den ges olika stort utrymme under 
utbildningen beroende på var i utbildningen den genomförs (Löfmark, 
Slettebø, Råholm, & Larsen, 2015). Utifrån den progression som sker under 
utbildningen och utifrån kursmål nivå-anpassas VFU. Det är tänkt att studenter 
ska kunna knyta samman teoretisk kunskap med praktiskt vårdande inom olika 
vårdande kontext. Även om VFU är menad som en gynnsam lärande miljö 
(Lilja Andersson & Edberg, 2012) finns en problematik att få teori och praktik 
att samspela vilket är känt sedan tidigare (t.ex. Ekebergh, 2001; Jerlock, Falk, 
& Severinsson, 2003; Landers, 2000). I flera studier framhålls reflektionens 
avgörande betydelse för integrering mellan teori och praxis (t.ex. Asselin, 
2011; Bulman, Lathlean, & Gobbi, 2012; Ekebergh, 2001; Hatlevik, 2012; 
Montagna, Benaglio, & Zannini, 2010). För att skapa den lärande miljö som 
VFU är tänkt att vara är det av största vikt att avsätta tid för handledning som 
inkluderar reflektion och tar hänsyn till studenters tidigare erfarenhet och 
förståelse (t.ex.Chuan & Barnett, 2012; Ekebergh, 2011; Khan, Ali, Vazir, 
Barolia, & Rehan, 2012; Lilja Andersson & Edberg, 2012). I detta 
sammanhang kan nämnas att t.ex. loggbok med uppföljande feedback har gjort 
att studenters självständighet och förmåga till ett reflekterande förhållningssätt 
har utvecklats under VFU (Ball, 2010; Epp, 2008; Montagna m.fl., 2010; 
Staun, Bergström, & Wadensten, 2010).  

Utbildningsvårdavdelning  
Utmaningen i att vidareutveckla VFU är ständigt aktuell. På 1990-talet växte 
UVA-enheter fram i Australien (Edgecombe & Bowden, 2014) där ett av 
syftena var att knyta lärosätet närmare den kliniska verksamheten för att 
underlätta integreringen av teori och praxis (Edgecombe, Wotton, Gonda, & 
Mason, 1999). UVA som lärandemiljö har på olika sätt vidareutvecklats i 
olika vårdkontext och utifrån rådande kursmål i utbildningen. Idén har spridit 
sig internationellt till länder som Nya Zealand (Betany & Yarwood, 2010), 
USA (Moscato, Miller, Logsdon, Weinberg, & Chorpenning, 2007; Rhodes, 
Meyers, & Underhill, 2012), Canada (Sommerfeldt, Barton, Stayko, Patterson, 

                                                        
3 Livsvärldsdidaktik beskrivs mer utförligt på sid 5 och 21-22. 
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& Pimlott, 2011) och Sverige (Ekebergh & Määttä, 2005; Manninen, 2013). 
På vissa sjukhus finns tvärprofessionella UVA, där studenter får möjlighet att 
utveckla förståelse för varandras kommande professioner genom att samarbeta 
i team (Lidskog, Löfmark, & Ahlström, 2009). I jämförande studier mellan 
UVA och traditionella vårdavdelningar framkommer tydliga fördelar för 
studenters lärande på UVA (t.ex. Mulready-Shick, Flanagan, Banister, Mylott, 
& Curtin, 2013; Nishioka, Coe, Hanita, & Moscato, 2014). I dessa studier 
framförs att kvalitén på UVA är högre då det gäller den lärande atmosfären, 
vårdchefers ledarstil och den omvårdnad som bedrivs i jämförelse med 
traditionella vårdavdelningar. Enligt Budgen och Gamroth (2008) är UVA ett 
koncept som främjar sammankoppling mellan lärosäte och klinik vilket 
innebär att teori och praktik kan närma sig varandra. Det strukturerade 
samarbetet som sker mellan studenter, handledare och lärare framträder 
tydligare än på traditionella vårdavdelningar.   

Livsvärldsdidaktik under 
sjuksköterskeutbildningen 
Vid några lärosäten i Sverige har en didaktik utvecklats utifrån ett 
livsvärldsteoretiskt4 perspektiv vilken har blivit en bas för handledning på 
UVA (Ekebergh, 2014; Holst & Hörberg, 2013; Lindahl, Dagborn, & Nilsson, 
2009) och som en didaktisk röd tråd under sjuksköterskeutbildningen 
(Knutsson, Jarling, & Thorén, 2015). Livsvärldsdidaktiken relaterar till ett 
tydligt patientperspektiv där handledning bygger på ett reflekterande 
förhållningssätt (Ekebergh, 2007) och ett aktivt samarbete mellan lärosätet och 
den kliniska verksamheten. Lärande tar sin utgångspunkt i mötet mellan 
patientens berättelse och studentens erfarenheter och förståelse, dvs. i mötet 
mellan två livsvärldar. Att stödja reflektion ur ett livsvärldsperspektiv innebär 
att poängtera vikten av att närma sig den lärandes livsvärld i lärandeprocessen 
och att inte förstå reflektion som endast en kognitiv process utan något som 
involverar hela människans existens (Ekebergh, 2001). Reflektion kan därmed 
inte reduceras till en metod eller ett verktyg utan är snarare ett förhållningssätt 
och får därmed konsekvenser för handledning, lärande och vårdande 
(Bengtsson, 2005, 2006; Ekebergh, 2009a, 2011). Konkret används 
livsvärldsdidaktik under sjuksköterskeutbildningen i form av 
reflektionsseminarier under VFU och på lärosätet. Studenter har då möjlighet 
att tillsammans med lärare lyfta patientberättelser och egna erfarenheter som 
kopplas till vårdvetenskaplig kunskapsteori. I flera studier (Andersson, 2015; 
Ekebergh, 2009a, 2011; Holst & Hörberg, 2012, 2013; Knutsson m.fl., 2015) 
har livsvärldsdidaktik visat sig vara stödjande för studenters lärande och i att 
utveckla ett reflekterat förhållningssätt. Ekebergh (2009b) visar emellertid att 

                                                        
4 Livsvärdsteori beskrivs under avhandlingens teoretiska perspektiv på sid. 17-18. 
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det finns svårigheter i att tillämpa livsvärldsdidaktik i handledning. Det är en 
avancerad handledning som ställer krav på handledare. För att studenter ska 
växa och utveckla ny förståelse måste de få utrymme och bekräftelse för sin 
förståelse i handledning. Här lyckas inte alltid handledare att möta studenterna 
i deras förståelse och erfarenhet. Att upprätthålla ett reflekterat 
förhållningssätt är krävande och kan inte alltid upprätthållas i handledning 
(Andersson, 2015) vilket får tydliga återverkningar på lärandemiljön. Holst 
och Hörberg (2013) menar att det är av största vikt att den didaktiska idén 
förankras organisatoriskt i verksamheten och bland personal för att skapa 
optimala lärandemiljöer.  

Handledningens betydelse för studenters lärande 
Handledare spelar en avgörande roll under VFU för att skapa en lärande miljö. 
Genom att handledning sker i patientnära vård ges studenter möjlighet att 
omsätta teori i vårdande praxis (Braine & Parnell, 2011). Handledaren är en 
katalysator eller förmedlare som guidar studenterna in i vårdandet via 
reflekterande frågor (Våågstøøl & Skøøien, 2011). Genom att handledare 
strävar efter att stödja studenterna till eget ansvar och självständighet i 
lärandeprocessen växer studenterna in i sin sjuksköterskeroll (Hellström-
Hyson, Mårtensson, & Kristofferzon, 2012). I handledningen finns en 
medvetenhet om studenters sårbarhet under VFU och därmed en strävan att 
med omsorg uppmuntra och stödja dem i sin lärandeprocess (Öhrling & 
Hallberg, 2001).  

Handledarrollen har förändrats över tid. Tidigare var fokus på att förmedla 
praktiskt vårdande genom modellinlärning, men utan egentlig teoretisk 
förankring. Som tidigare nämnts har sjuksköterskeutbildningen blivit 
akademisk och mer teoretiskt förankrad, vilket även influerat handledarrollen. 
Det eftersträvas idag pedagogisk kunnighet och teoretisk kompetens i 
vårdvetenskap samt en reflekterande attityd hos handledare. Exempel på 
pedagogiska strategier som används är problembaserat lärande (Ehrenberg & 
Häggblom, 2007) och casemetodik som baseras på problembaserat lärande 
(Forsgren, Christensen, & Hedemalm, 2014). Dessa har utvecklats för att 
kunna sammanföra teori och praktik i handledning och för att stimulera en 
kritiskt och reflekterad hålling bland studenter.   

Forskning visar att bra handledning tar sin utgång i att skapa en vårdande 
(”caring”) relation mellan student och handledare (Hilli, Salmu, & Jonsén, 
2014). Denna relation vilar på en ömsesidig respekt där handledare vill skapa 
en öppen, flexibel och välkomnande atmosfär. Ett professionellt 
handledarskap bygger även på handledares inneboende ansvarskänsla både för 
studenters lärande och för professionens fortlevnad genom studenterna. Att 
vara handledare innebär att balansera mellan studenters och patienters behov 
(Manninen, Henriksson, Scheja, & Silén, 2015). Det är en pedagogisk 
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utmaning för handledare att inte ta över utan istället tillåta studenter att växa i 
självständighet. I den utmaningen ligger att kunna finnas där för studenterna 
och samtidigt värna om en patientcentrerad vård.  

Att vara handledare upplevs inte sällan som en extra arbetsbörda, utöver 
det vårdande ansvaret (Carlson, Pilhammar, & Wann-Hansson, 2010) trots att 
det är en uppgift som ingår i sjuksköterskans arbete. Utbildning och lärande 
ingår i den etiska koden för sjuksköterskor (SSF, 2012) vilket indikerar att 
handledning inte är att anse som en valfri syssla utan ett ansvar som åligger 
alla legitimerade sjuksköterskor. Uppdraget att handleda kräver både 
erfarenhet och kompetens och därför är det stöd som kollegor, chefer och 
lärosäte kan ge, viktigt för att kunna utvecklas som handledare (Bourbonnais 
& Kerr, 2007). Stödet kan bl.a. bestå av att tid avsätts för handledaruppdraget, 
att det finns möjlighet för reflektion med andra handledare och att 
handledarutbildning erbjuds (Bengtsson, Kvarnhäll, & Svedberg, 2011; 
Morrell, 2003; Wik & Vråle, 2007).  

Hur handledning organiseras och genomförs förändras fortlöpande. 
Tidigare var det mer vanligt förekommande att studenter hade en handledare. 
Numera har studenten ofta två eller fler handledare (Mogensen, Thorell-
Ekstrand, & Löfmark, 2010). På detta sätt följer studenter ”sina” patienter men 
med olika handledare. Detta anses kunna öka studenters självständighet och 
även skapa patientkontinuitet. För handledare kan det upplevas som ett stöd 
och en avlastning att ha ett delat studentansvar (Budgen & Gamroth, 2008). 
Dock visar Sundler, Björk, Bisholt, Ohlsson, Engström och Gustafsson (2014)  
att studenter med en handledare är signifikant mer nöjda med 
handledarrelationen än de som har fler handledare.  

Även om handledare kan uppleva sig sårbara och utsatta i sitt uppdrag, har 
de samtidigt en betydande makt i att skapa en lärande miljö för studenter. 
Chekol (2003) menar att studenten ”blir till” genom handledningen som därför 
inte bara innefattar det som vanligtvis ses som lärande situationer. 
Handledning är framför allt en speciell social relation mellan student och 
handledare. I denna parrelation råder en asymmetri där handledare har en 
social makt. Denna makt är kopplad till att betygsätta studenterna och 
samtidigt skapa en lärande miljö vilket kräver ett etiskt förhållningssätt. 
Chekol (2003) menar att handledare behöver en bred kompetens som 
innefattar ämnes- och yrkeskunskap men även insikt om ledarskap och 
pedagogik.   

Att handleda är för många en stimulerande uppgift. Bengtsson m.fl. (2011) 
visar att sjuksköterskor uppfattar sig bekräftade i sin yrkesutövning samtidigt 
som de ser studenters utveckling under handledning. Det medför att 
sjuksköterskor växer professionellt och får en ökad självkänsla.   

Studenter upplever en trygghet även i relation till studiekamrater under 
VFU. Peer-learning är en handledningsform i vilken studenter handleder 
varandra (Chojecki, Lamarre, Buck, St-Sauveur, Eldaoud &Purden, 2010). 
Handledarens roll är att stödja och finnas till hands i studenternas 
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lärandeprocess. En annan handledningsform är par-handledning, som innebär 
att två studenter handleds tillsammans. Par-handledning har visat sig vara 
gynnsamt för studenters utveckling och lärande (Holst & Hörberg, 2012, 
2013). Avgörande för en optimal lärandeprocess är dock att studenterna 
känner trygghet i paret. Det är därför en utmaning både för studenterna och för 
handledare att skapa en trygg miljö där båda studenterna ges möjligheter att 
lära sig vårda. 

Ledarskap i ett vårdande och lärande sammanhang 
Ledarskap i vården innefattas av att vara en coach och team-medlem i 
verksamheten, att fungera som koordinator och hålla i trådarna samt att 
dirigera för att stödja en utveckling. Ledarskap innebär också ett ansvar att 
skapa en öppen och bekräftande atmosfär där ett evidensbaserat vårdande 
utförs (Salmela, Eriksson, & Fagerström, 2012). Således görs gällande att det 
är en komplex uppgift att vara chef och att leda en vårdande verksamhet. 

En miljö där lärande och vårdande samexisterar och sammanflätas är 
utmanande både för de som ska lära, de som vårdas och för de som handleder. 
Miljön där vårdande och lärande lever tillsammans utmanar även ledare på 
olika nivåer. Tidigare studier visar att ledarskap i vården har betydelse för att 
skapa lärande miljöer genom att verka för en positiv atmosfär och inställning 
till studenter och deras lärandebehov (McGowan, 2006; O'Driscoll, Allan & 
Smith, 2010; Saarikoski & Leino-Kilpi, 2002). Hilli m.fl. (2014) styrker detta 
genom att konstatera att chefer har avgörande betydelse för att ange en 
välkomnande ton och studentvänlig atmosfär. Vid en jämförande studie 
(Nishioka m.fl., 2014) påvisas att studenter upplever ledarskapsstilen som mer 
student- och utbildningsvänlig på UVA än på traditionella vårdavdelningar.  

Enligt O’Driscoll m.fl. (2010) råder en otydlighet kring vem/vilka som bär 
ansvar för studenters lärande under VFU. Det har sina orsaker i vårdens 
strukturella förändring och utbildningens utveckling till en akademisk 
utbildning. Roller har förändrats över tid för såväl kliniska lärare som för 
handledare och chefer i vårdverksamheten.  Författarna slår fast att ansvaret 
för studenters lärande bör ses som ett delat ansvar som bygger på att 
utbildning och praktik knytas samman på ett tydligare sätt.  

I ett ledarskapsansvar ligger att stödja handledare genom att exempelvis 
verka för en tydlig struktur så att tid ges för studentansvar (Carlson m.fl., 
2010) och att som chef vara bekräftande för att stärka handledares självbild 
(Mårtensson, Engström, Mamhidir, & Kristofferzon, 2013). I handledning 
innefattas moraliskt känsliga situationer exempelvis vid bedömning av 
studenter. Black, Curzio och Terry (2014) beskriver hur handledare genomgår 
en ”moralisk resa” då de ställs inför att behöva underkänna studenter och hur 
viktigt det då är med ett stödjande förhållningssätt från chefer.  



  
 

9 
 

Ett caritativt ledarskap (Bondas, 2003) baserat på en vårdvetenskaplig 
teorigrund innebär att stödja en kultur där patienters lidande lindras och hälsa 
främjas. Denna typ av ledarskap beskrivs som att samtidigt både gå före och 
att gå med för att leda utvecklingen. Det är av största vikt att chefer har en 
förståelse för innebörden av vårdande för att kunna utveckla ett hållbart 
vårdande. Bondas (2009) menar vidare att chefer ser olika på hur de kan bana 
väg för och utveckla omvårdnaden i en caritativ anda. ”Den aktive 
utvecklaren”, ”den passive tänkaren”, ”den impulsive skaparen” och ”den 
rutinerade ledaren” får stå som exempel på ledarskapsstilar vilka har olika hög 
potential att utveckla vårdande miljöer.   

Vid den litteraturgenomgång som gjorts inom ramen för denna avhandling 
framkommer att tidigare forskning är bristfällig i hur chefer ser på sitt ansvar 
att stödja en både vårdande och lärande miljö vilket tyder på att vidare 
forskning behövs.  

Centrala begrepp 
Avhandlingen har tre centrala begrepp – vårdande, lärande, och 
sammanflätning. Dessa ges här i bakgrunden en allmän beskrivning för att 
sedan fördjupas ur ett livsvärldsperspektiv under avsnittet avhandlingens 
teoretiska perspektiv 5. 

Vårdande  
Begreppet vårdande syftar till att lindra lidande och stärka människors hälsa 
och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdande innebär ansvar och 
omsorg om den människa eller patient, som är utsatt och sårbar. Begreppet 
vårdande har därmed en djupare dimension än begreppet vård som vanligen är 
ett samlingsbegrepp för till exempel hälsovård, hemsjukvård och medicinsk 
vård.  

Vårdande kan baseras på olika teoribildningar inom vårdvetenskap. I 
föreliggande avhandling har vårdande en livsvärldsorienterad grund. Inom 
detta vårdvetenskapliga perspektiv ses människan ur ett helhetsperspektiv, 
vilket innebär att såväl biologiska som existentiella frågor beaktas ur ett 
patientperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare anses mötet mellan 
patient och vårdare som centralt i vårdande.  

Vårdande i lärande sammanhang 

Att vårdas i ett lärande sammanhang är ett ämne som inte har beforskats i lika 
hög grad som exempelvis lärande under VFU och handledning. Studier ur ett 
patientperspektiv har visat en övervägande positiv inställning till att vårdas av 
studenter (Andresen & McDermott, 1992; Mossop & Wilkinson, 2006). 

                                                        
5 Sid. 17ff. 
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Patienter har även en positiv attityd till att studenter är närvarande vid 
undersökningar och behandlingar (Bromage, Hu, Ladds, Robinson, & Pearce, 
2007).   
Patienters6 delaktighet och roll i ett lärande sammanhang beskrivs som att vara 
lärare utifrån sina egna erfarenheter av sjukdom och ohälsa (Towle, 
Bainbridge, Godolphin, Katz, Kline, Lown,. . . Thistlethwaite., 2010). Det kan 
märkas en förändring i patienters medverkan i studenters utbildning genom att 
ha gått från att rikta fokus på symtom och behandling till att alltmer se 
patienten som expert på sin sjukdom och livssituation (Towle m.fl., 2010). Det 
råder inget tvivel om att patienter har en stor betydelse för studenters 
utveckling i att vårda (Stockhausen, 2005). Patienterna kan även se sin egen 
betydelse för studenters lärande (Stockhausen, 2009) och att de kan bidra till 
att förbättra vården över lag (Towle m.fl., 2010).  Relationen mellan studenter 
och patienter beskrivs på olika sätt. Den kan ha mekaniska eller auktoritära 
drag. Den kan även vara av stödjande karaktär enligt Suikkala m.fl. (2009; 
2001, 2005; 2008a, 2008b). En mekanisk relation kännetecknas av att 
studenter fokuserar på att utföra olika moment och behandlingar. Den 
auktoritära relationen innebär att studenten vårdar utifrån att själv veta 
patientens bästa och på så sätt se sig som expert. Den relation som bygger på 
att underlätta för patienten handlar om en ömsesidighet mellan student och 
patient där denne ses utifrån ett helhetsperspektiv. Suikkala m.fl. (2001) menar 
att relationen mellan patient och student bl.a. påverkas av studenters mognad 
där en utveckling sker från ett mekaniskt förhållningssätt till att kunna se 
patienten ur ett helhetsperspektiv. Författarna anser att det är viktigt med 
ytterligare forskning som kan beskriva hur denna relation har koppling till 
lärande och vårdande. Vidare påvisar Suikkala m.fl. (2001), med stöd i en 
litteraturgenomgång, att patientperspektivet inte har beforskats i samma 
utsträckning som studentperspektivet vilket talar för att forskning inom 
området behöver vidareutvecklas. 

Manninen, Henriksson, Scheja och Silén (2014) har i en etnografisk studie 
observerat möten mellan studenter och patienter på en UVA. Det framkommer 
att de möten som upplevs ömsesidiga och där patienten är aktiv, främjar 
studenters lärande. De möten som däremot upplevs som en 
envägskommunikation kan innebära att patienten intar ett mer passivt 
förhållningssätt. Därmed talar Manninen m.fl. (2014) om att mötena kan 
beskrivas som ”learning relationship” eller ”attending relationship” där det 

                                                        
6 Begreppet patient undviks i vissa fall i litteraturen och ersätts av t.ex. ”service user”6, ”clients” eller 
”consumers”.  I denna avhandling används genomgående patient som begrepp för de personer som 
vårdas av sjuksköterskestudenter/övriga vårdare. Den ursprungliga betydelsen är den lidande eller den 
som tåligt fördrar och uthärdar lidande, men ska inte ses som en passiv mottagare utan som en delaktig 
person i sin hälsoprocess. I ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärlden som grund handlar 
vårdande om att främja patienters hälsa. Patient är alltså en person som av hälsoskäl söker vård och 
därmed har ett lidande, är sårbar och i behov av stöd och vård för att uppnå hälsa. (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
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grundläggande är att stödja studenter till att kunna ha patienten i fokus samt 
kunna skapa goda ömsesidiga relationer. Ytterligare en tydlig koppling mellan 
vårdande och lärande sett ur ett patientperspektiv, är den beskrivning som 
Andersson (2015) gör om hur vårande och lärande sammanfaller i mötet 
mellan studenter och patienter. 

Lärande  
Lärande är ett pedagogiskt begrepp som i en övergripande betydelse innebär 
tillägnande av kunskaper och förmågor. Lärande är en inre process hos den 
lärande, där flera faktorer samverkar, exempelvis spelar reflektion en viktig 
roll. Lärande och inlärning används ofta som synonyma begrepp, men lärande 
kan anses ha en djupare dimension. Inlärning kan vara av instrumentell 
karaktär, dvs. att lära in på ett ytligt och omedvetet sätt, medan lärande har 
fokus på reflektion och förståelseutveckling (Ekebergh, 2001). Lärande kan 
också förstås som en form av helhet vilken innefattar både didaktiskt stöd och 
inlärning (Kroksmark, 2001).  

Kunskap är nära kopplat till lärande. Vanligt är att dela in kunskap i 
teoretisk och praktisk kunskap. Den teoretiska kunskapen är en generell 
kunskap som skapar ordning på tillvaron och ger en idé om hur allt hänger 
samman (Ekebergh, 2015). Praktisk kunskap baseras på en aktiv handling, en 
kunskap om det konkreta utförandet och vad som krävs för att kunna handla i 
olika situationer. Det finns olika kunskapsteoretiska uppfattningar när det 
gäller teoretisk och praktisk kunskap och hur det är möjligt att lära ett 
praktikerkunnande. Ekebergh (2001) refererar till Schöns (1995) 
kunskapsteori där han menar att praktisk yrkeskunskap utvecklas genom 
erfarenhet och handling mer än genom teorier. Den tysta kunskap, som finns i 
ett praktikerkunnande, kan enligt Schön inte verbaliseras och därmed inte 
heller teoretiseras. Ekebergh (2001) motsätter sig denna kunskapssyn med 
stöd i Gadamer (1996) och Molander (1996) och menar att den ger teoretisk 
kunskap och praktisk kunskap olika kännetecken. Som alternativ framhåller 
istället Ekebergh (2001) att teoretisk och praktisk kunskap bör ses som 
komplementära, där teori och praxis förstås som en helhetskunskap för 
vårdande där vårdvetenskaplig kunskap ligger som grund. 

Ett annat perspektiv på kunskap förmedlades av Aristoteles (2012/1967) i 
den Nikomachiska etiken.  Av de fem kunskapsformer7 han framställer är det 
framför allt episteme, techne och fronesis som får stor betydelse i ett vårdande 
sammanhang. Episteme är en vetenskaplig kunskap som skulle kunna 
beskrivas som veta att något förhåller sig på ett visst sätt. Techne är en 
praktisk färdighetskunskap som genererar att veta hur man ska göra i olika 
situationer. Slutligen står fronesis för den praktiska klokheten eller det goda 
omdömet som gör att det är möjligt att förena de tidigare i ett veta när olika 

                                                        
7 De fem kunskapsformer som Aristoteles beskriver är episteme, techne, fronesis, sofia (filosofisk 
kunskap och visdom) och nous (förnuftsinsikt och intuition)( Ekebergh, 2015).  
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handlingar och bedömningar ska göras. Aristoteles var noga med att varken 
jämföra, värdera eller rangordna de olika kunskapsformerna. Han menade att 
de alla hade sitt värde och att de kan ses som nödvändiga för att leva ett 
dygdigt och gott liv. Uppdelning i olika kunskapsformer har endast ett visst 
pedagogiskt värde och förenklar förståelsen. Det är dock nödvändigt att se 
verkligheteten som en komplex sammanflätning av olika kompletterande 
kunskapsformer i ett livslångt lärande.  

Den tysta kunskapen i vårdande sammanhang är en dimension som inte 
låter sig så lätt fångas och beskrivas. Ett praktikerkunnande utvecklas under 
många år och är vanligtvis inte verbaliserad utan kroppslig och tyst vilket kan 
uttryckas som en kroppsbunden kunskap (Carlsson, 2003). Kunskapen finns 
inneboende i handlingen, vilket kan bli problematiskt bl.a. i handledning, då 
ett oreflekterat vårdande sker utifrån en kroppsbunden kunskap. Under 1950-
talet utvecklade Polanyi (2009/1967) en teori om tyst kunskap, vilket han 
benämner ”tacit dimension” eller ”personal knowledge”. Även om 
verkligheten ibland kan vara så komplex att vårt språk inte räcker till menar 
Polanyi att all kunskap går att beskriva. Det är genom distansering och 
reflektion som det kan bli möjligt att verbalisera och synliggöra denna 
kroppsbundna kunskap. Därför är ett oreflekterat vårdande riskfyllt både 
gentemot patienten och i handledning. Studenter löper risk att ta över 
handledares vårdande utan att reflektera och verbalisera den kroppsbundna 
kunskap som handledare är bärare av.  

Lärande i vårdande sammanhang 

Ur ett historiskt perspektiv har lärande i stor utsträckning handlat om att 
läraren ”lär ut” och eleven ”lär in”. Behaviorismen tillhör denna tradition där 
överföring av kunskap i ett respons- stimuli förfarande föredras (Säljö, 2000). 
Exempel på detta är traditionella föreläsningar inom akademin eller den 
traditionella ronden då överläkaren undervisar personalen. Ytterligare ett 
exempel är då handledare inte ger studenter utrymme till reflektion utan 
istället talar om för studenten hur det är och ska vara. Andra pedagogiska 
strömningar av betydelse i handledande sammanhang är kognitivismen och det 
sociokulturella perspektivet. Kognitivismens fokus på tankestrukturer (Säljö, 
2000) gör att den har begränsad användning för sjuksköterskeyrket som 
innehåller såväl praktiska moment som relationsaspekter och etiska 
ställningstaganden. I komplexa vårdsituationer behövs som komplement till 
tankestrukturer också förmåga att möta andra människor och handla praktiskt 
och etiskt korrekt. Det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) adderar till 
ovanstående också en förståelse för miljön, språket och det sociala 
sammanhangets betydelse för lärande. Det livsvärldsteroetiska perspektivet på 
lärande, som ligger till grund i denna avhandling, betonar att lärandet tar sin 
utgångspunkt i den lärandes erfarenhetsvärld dvs. livsvärld, på samma sätt 
som ett vårdvetenskapligt vårdande tar sin utgångspunkt i patientens livsvärld 
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eller med andra ord i ett patientperspektiv. Det som ett livsvärldsteoretiskt 
perspektiv därför kan tillföra är hur studenters och patienters levda erfarenhet 
har betydelse för lärandeprocesser och vårdandet.   

Sammanflätning  
Sammanflätning kan ur en allmän betydelse förstås som att fenomen, objekt, 
företeelser, bildligt talat, flätas samman. Det kan ske när två fenomen, 
exempelvis vårdande och lärande, förekommer samtidigt och i ett samspel 
påverkar varandra och är beroende av varandra. Sammanflätning som begrepp 
har här en abstrakt betydelse, det är en inre process hos individer, som 
kommer till uttryck i tankar, känslor och handlingar. Sammanflätning av 
fenomen innebär att de gynnar och befruktar varandra. Att se betydelsen av 
sammanflätning av fenomen utgör ett motsatt perspektiv till att separera och 
dela upp fenomen i verkligheten. En fördjupad innebörd av begreppet 
sammanflätning kan hämtas i filosofin, exempelvis hos filosofen Merleau-
Ponty. Fokus, i denna avhandling, är att förstå vad sammanflätning av 
vårdande och lärande innebär och hur det kommer till uttryck i vårdpraxis. 
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Avhandlingens problemområde 

Under VFU ska goda lärande miljöer skapas som kan gagna studenters lärande 
och göra dem redo för sin kommande yrkesfunktion. Detta gör att 
utbildningen, som innefattar teori och praktik, behöver ses som en helhet. Att 
ha denna helhetssyn ställer krav på både undervisningsformer och 
handledning. 

Det är viktigt att dra nytta av VFU-miljöns ”både och”, dvs. inte antingen 
lärande eller vårdande utan att det är ”både och”. Studenters lärande påverkas 
av vårdande och vårdande i sin tur präglas av det lärande som sker i VFU-
miljön.  Tidigare forskning visar på att handledning kan ske utifrån ett mästar-
lärling perspektiv, där handledarens kunskaper och förhållningssätt traderas 
vidare till studenter. I detta förhållningssätt finns en risk att handledningen 
sker oplanerat och ad hoc om reflektion och teoretisk förankring uteblir. 

När en gemensam grund för vårdande och lärande och kopplingen dem 
emellan saknas, riskerar handledning att reduceras till en angelägenhet som 
alltför ensidigt fokuserar studenters lärande som en individuell process avskild 
från patienten och vårdandet. Handledare riskerar också att bli förmedlare av 
kunskaper. Att lära i ett vårdande sammanhang är komplext och kräver något 
mer än att förmedla eller att ta emot kunskaper. Vårdandets och lärandets 
mellanmänskliga dimensioner behöver uppmärksammas för att patientens 
behov av vård och studentens behov av lärande ska tillgodoses.  

Utgående från detta blir exempelvis en mästar-lärling tradition som saknar 
reflektion otillräcklig. Förståelsen behöver fördjupas avseende de 
förhållningssätt som kan sammanfläta vårdande och lärande i ett UVA- 
sammanhang vilket är bristfälligt i den forskningsgenomgång som gjorts. 
Därav vikten att studera hur vårdande och lärande samexisterar, vad som 
kännetecknar ett vårdande och lärande som sammanflätat samt dess betydelse 
i vårdande och lärande miljöer. Vidare visar litteraturgenomgången att VFU 
främst har studerats ur handledare och studenters perspektiv. Det motiverar att 
just studera patientens perspektiv i relation till att vårdas av studenter i ett 
utbildningssammanhang. Det finns endast ett fåtal studier som har det 
perspektivet. Det kan emellertid även antas att det behövs vissa förutsättningar 
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för att skapa och upprätthålla vårdande och lärande miljöer i VFU. Därför 
undersöks också hur vårdchefer ser på sitt ansvar att stödja en vårdande och 
lärande miljö. Sammantaget behövs en bred förståelse av fenomenet vårdande 
och lärande som sammaflätat för att kunna utveckla såväl vårdande som 
lärande i VFU i allmänhet och på UVA i synnerhet. 
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Syfte  

Avhandlingens övergripande syfte är att skapa kunskap om vårdande och 
lärande som sammanflätat fenomen på en utbildningsvårdavdelning samt hur 
det kan utvecklas. 
 

Avhandlingens delsyften är: 
 

I.  Att beskriva hur vårdande och lärande är sammanflätat på en 
UVA ur sjuksköterskestudenters perspektiv. 

II.  Att beskriva hur patienter erfar att bli vårdade av 
sjuksköterskestudenter på en UVA. 

III.  Att beskriva hur vårdande och lärande är sammanflätat i 
handledning på UVA ur handledares perspektiv.  

IV.  Att beskriva hur chefer erfar sitt ansvar att stödja den vårdande 
och lärande miljön på en UVA. 
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Avhandlingens teoretiska perspektiv  

Avhandlingens teoretiska perspektiv8 tar sin utgångspunkt i teorin om 
livsvärlden och medvetandets intentionalitet såsom det har utvecklats inom 
den moderna fenomenologin. Avhandlingen tar även sin utgångspunkt i en 
livsvärldsorienterad vårdvetenskap. I föreliggande avsnitt fördjupas 
avhandlingens centrala begrepp ur ett livsvärldsperspektiv.  

Livsvärld och medvetandets intentionalitet i en 
fenomenologisk tradition 
Den tyske filosofen Edmund Husserl, som levde mellan 1859-1938  anses vara 
den moderna fenomenologins grundare (Bengtsson, 2001). Han ville skapa en 
vetenskap som närmade sig människors vardagsvärld och som därmed kunde 
beröra dem mer än den rådande reduktionistiska och positivistiska 
vetenskapen. Han menade att vetenskaplig kunskap måste utvecklas nära 
människor för att vara meningsfull och myntade därför uttrycket ”att gå till 
sakerna själva” (Husserl, 2008/1901 i Bengtsson, 2001). Forskarens uppdrag 
är att vända sig mot ”sakerna” eller fenomen, vilka kan vara företeelser eller 
händelser i världen, och vara följsam dessa. Hans idéer vidareutvecklades av 
existensfilosofer som Merleau-Ponty (2002/1945), Heidegger (2008/1962) och 
Gadamer (1979)  där grundidén är att närma sig fenomen i världen så som de 
erfars av någon (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008).  

Inom den moderna fenomenologin är teorin om livsvärlden och 
medvetandets intentionalitet centrala för förståelsen av kunskap och erfarenhet 
Dessa begrepp har utvecklats av Husserl samt av andra existensfilosofer 
(nämnda ovan). Med stöd i dessa filosofers verk har bl.a. Bengtsson (2001, 
1998, 2005) beskrivit livsvärlden som den värld som tas för given där vi lever 
våra liv i en naturlig inställning till det vi erfar. Det innebär att vår hållning i 
sitt grundläge är oreflekterad och att vi saknar distans till livsvärlden och det 
vi erfar. Vi lever i den tillsammans med andra men samtidigt är livsvärlden en 
                                                        
8 Under detta avsnitt hänvisas i huvudsak till väl grundade sekundärkällor vilka valts med omsorg.  
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unik och personlig värld som det inte går att träda ur. I den levs alla 
tidsaspekter samtidigt dvs. dåtid, nutid och framtid erfars på ett sammanflätat 
sätt och påverkar varandra. Erfarenhetsvärlden innefattas av allt det vi erfar 
och alltid utifrån så som det erfars. För att tydliggöra förståelse av livsvärlden 
beskriver Dahlberg m.fl. (2008) med stöd av Merleau-Ponty (2002/1945) att 
vår levda kropp dvs. hela vår existens, är den vilken vår tillvaro kretsar kring 
likt ett nav och som också förankrar oss i tillvaron. 

För att förstå livsvärldsteorin krävs en förklaring av medvetandets 
intentionalitet som beskriver att och hur vi är medvetna om något (Bengtsson, 
2001). Medvetandet riktas ut från sig självt mot något. Detta något uppfattas 
som något bestämt och får därmed en mening. I en naturlig hållning lever vi 
våra liv oreflekterat, vardagsvärlden tas för given och problematiseras inte. 
Företeelser som vi möter har redan mening och betydelse för oss utifrån våra 
erfarenheter som vi skaffar oss genom de historiska, kulturella och sociala 
sammanhang som vi befinner oss i. Det vi erfar uppfattas emellertid som något 
mer än exakt vad ögat ser. Det som presenterar sig för oss erfars tillsammans 
med medpresentationer vilket ger mening och innebörd av det vi möter. 
Exempelvis uppfattas en bok som komplett med framsida, baksida och ett 
antal boksidor fastän ögat egentligen bara ser fram- eller baksidan. Dessutom 
kan en bok uppfattas olika beroende på vilken relation vi tidigare har till att 
läsa böcker. Medvetandets intentionalitet har konsekvenser i det dagliga livet 
likväl som i ett forskande sammanhang. I forskning där intentionen är att 
beskriva fenomen i livsvärlden behöver forskaren vara medveten om hur 
livsvärlden och medvetandets intentionalitet kan färga förståelsen under 
forskningsprocessen samt hur forskningsfenomenet erfars och beskrivs av de 
som lever det. Det är en strävan hos forskaren att nå inte bara fenomenets 
omedelbara presentationer utan även fånga medpresentationer. Detta är en 
process som inte kan forceras fram utan kräver öppenhet och en 
förlångsammad förståelseprocess så att inte förhastade slutsatser dras 
(Dahlberg & Dahlberg, 2003)9. 

Vårdande i ett vårdvetenskapligt perspektiv 
En livsvärldsorienterad vårdvetenskap (Dahlberg & Segesten, 2010), har ett 
tydligt patientperspektiv i relation till hälsa, lidande och vårdande. Patienten 
ses som expert på sig själv och sin upplevelse av hälsa och lidande. Hälsa 
beskrivs som att vara i stånd till att kunna utföra små och stora livsprojekt 
vilket påverkas av personens upplevelse av livskraft, livslust och livsmod 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdandets mål är att främja och stödja hälsa 
för patienten där utgångspunkt tas i patientens erfarenhet som förmedlas 
genom dennes berättelse.  

                                                        
9 Mera ingående beskrivs detta förhållningssätt under metodavsnittet sid 23-24. 
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Vårdande är en handling som ligger djupt rotad i ett mänskligt beteende, där 
vårdande innebär att någon tar hand om den som är i behov av hjälp och 
omsorg. Detta faller sig för de flesta självklart och naturligt. Ett naturligt 
vårdande sker mellan familjemedlemmar och vänner i det dagliga livet, medan 
det vårdande som är aktuellt i denna avhandling är ett professionellt vårdande. 
Professionellt vårdande som sker i en vårdande kontext är till viss del 
jämförbar med naturligt vårdande, att ta hand om och att ge omsorg om någon. 
Det finns dock väsentliga skillnader genom att professionellt vårdande bygger 
på vetenskap och beprövad erfarenhet (Dahlberg & Segesten, 2010). Vidare är 
det viktigt att vara medveten om det maktförhållande som föreligger mellan 
patienten, som är sårbar , och vårdaren (t.ex. student eller handledare) som har 
en professionell kunskap. Denna maktrelation måste alltid beaktas så att 
makten används i ett vårdande syfte till gagn för patienten. Vårdare måste vara 
öppna och följsamma så att de använder sin kunskap i samförstånd med 
patienten. De bär ansvar för att interaktionen i mötet med patienten utvecklas i 
ett vårdande syfte. Med stöd av Heidegger (1981/1927) menar Dahlberg och 
Segesten (2010) att en vårdare bildligt ska slå följe med patienten, bistå med 
sin kunskap, visa vägen utan att gå för långt före eller att ta över. Därmed är 
även patienters delaktighet i sina hälsoprocesser en central utgångspunkt i 
vårdandet.  Söderlund (2012) beskriver vårdandets värld utifrån vårdares, 
patienters och anhörigas perspektiv, där denna beskrivs som 
vårdgemenskapens arena. Denna plats är fylld av ansvar, omtanke och vilja att 
lindra patienters lidande där dessa alltid ses som unika människor. Patienter på 
vårdgemenskapens arena känner sig värda att vårdas, har förtroende för 
vårdarna samt fylls av hopp och framtidstro. Med en syn på vårdande som 
vårdgemenskap, kan vården inte begränsas till medicinsk behandling, teknik 
eller metoder, utan måste också inbegripa existentiella frågor, vilket är 
grundläggande i en livsvärldsorienterad vårdvetenkap. I vårdvetenskaplig 
mening är mötet som sker mellan patient och vårdare centralt. Det är i mötet 
som en livgivande hälsoprocess kan utvecklas och därmed kan mötet bli 
vårdande. Det omvända sker då mötet inte upplevs som vårdande utan snarare 
som en källa till vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). I denna avhandling 
beskrivs studenters, patienters och handledares erfarenhet av att vara i 
vårdgemenskapens arena där lärande är sammanflätat med vårdande och 
chefers ansvar att stödja denna miljö. 

Lärande i ett vårdande sammanhang 
Forskningen som ligger till grund för denna avhandling riktar sig framför allt 
mot studenters lärande och hur handledare samt även patienter medverkar till 
att stödja lärandet under VFU. Det pågår med all sannolikhet även 
lärandeprocesser hos patienter och handledare i och genom kontakten med 
studenter, men dessa lyfts inte fram på samma sätt i denna avhandling. 
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Säljö (2000) menar att människan är en lärande varelse och att det i viss 
mening är omöjligt att undvika lärande. Lärande är dock en komplex 
företeelse där lärandestöd därför inte kan eller bör reduceras till teknik eller 
metod. Berglund (2011) fördjupar förståelsen av lärande som begrepp och 
företeelse. Att lära sig betyder att inhämta kunskap, inse, aktivt skaffa sig 
kunskap eller passivt tillägna sig en vana samt att vara lärling. Att lära sig 
genom erfarenhet och insikt tangerar begrepp som reflektion och förståelse, 
även om dessa inte nämns som synonymer i begreppsanalysen. Den andra 
dimensionen, att lära ut, innefattas av att undervisa, handleda, utbilda och att 
visa. Att lära ut hänger samman med att någon med en viss kompetens, 
erfarenhet och insikt ska förmedla kunskap till någon annan. Avslutningsvis 
skriver Berglund att lärande anses ha skett då kunskapen införlivats med den 
lärande. 

Det finns en risk att se lärande alltför snävt kopplat till utbildning och 
undervisning menar Säljö (2005). Lärande måste ses i ett bredare perspektiv, 
som en social företeelse där kunskap erhålls i ett socialt sammanhang kopplat 
till olika situationer. Lärande kan ses som en form av deltagande i olika 
sammanhang, ett situerat lärande (Mogensen m.fl., 2010). Författarna refererar 
till Lave och Wenger (1991) samt Marton och Booth (2000) avseende 
sammanhangets betydelse för lärande och att lärande inte bara ökar kunnande 
utan även bidrar till att se något på ett nytt sätt och att förändras som person. 
Som människor lever vi i sammanhang vilket kan beskrivas som 
intersubjektiva relationer både med människor och ting, där vi kan anses leva 
sammanflätade (Merleau-Ponty, 2004). Merleau-Ponty menar att denna 
mellankroppslighet av dynamiskt utrymme skapar mening och förståelse som 
ett pågående lärande.  

 Lärande i ett vårdande sammanhang kan inte beskrivas utan att nämna 
handledning. Detta är ett begrepp med flera betydelser och där handledning 
kan riktas mot olika målgrupper. Petersson (2015) klarlägger i en 
begreppsanalys att de vanligaste synonymerna till handledning är rådgivning, 
handbok, undervisning, vägledning och instruktion. Ordet kan även delas upp i 
hand och leda vilket för associationer till att leda vid handen och där 
handledning kan ses som en didaktisk, utvecklande process med ett lärande 
perspektiv. Petersson beskriver framför allt en reflekterande handledning av 
vårdpersonal men detta kan även överföras till studenthandledning under 
VFU. Handledningens fokus är mötet med patienten och patientens berättelse 
samt vårdares/studenters levda erfarenhet. Patientens berättelse lyfts med hjälp 
av reflektion till ett vårdvetenskapligt perspektiv och skapar ny insikt i 
vårdandet. Med denna syn på handledning menar Petersson att lärande och 
vårdande är processer som kan sammanflätas i reflekterande handledning. 
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Sammanflätning av fenomen 
Livsvärlden är tvetydig och ”sakerna”, eller de fenomen som vi försöker förstå 
utifrån hur de erfars, går sällan att skiljas åt eller kategoriseras utan behöver 
förstås som sammanflätade. Bengtsson (2001) tydliggör att teorin om sakernas 
sammanflätning börjar med Husserl och vidareutvecklas av Merleau-Ponty. 
Det finns en godartad dialektik som vi inte slipper undan eftersom den är 
ontologisk. Den värld vi lever i består inte av fenomen som är åtskilda från 
varandra och som enbart kan existera bredvid varandra. Bengtsson (2001) 
stödjer sig på Merleau-Ponty som menar att dessa fenomen tvärtom ständigt 
förenas, och vi bör därför vara följsamma mot fenomenens inneboende 
flertydighet (1968/1948). Vidare framhåller Merleau-Ponty att även kropp och 
själ är sammanflätade och absolut inte åtskilda, inte heller tillräckliga i sig 
själva (2002/1945).  

Avhandlingens forskningsfenomen vårdande och lärande som 
sammanflätat bör förstås mot denna bakgrund. Detta innebär att vårdande och 
lärande har många betydelser och egenskaper som inte kan reduceras eller 
separeras och därmed inte heller förstås som helt skilda från varandra. 

Förståelsen av vårdande och lärande som sammanflätat fenomen stöds av 
Andersson (2015) som belyser hur vårdande och lärande sammanfaller på en 
UVA i psykiatrisk vård. Här framkommer vikten av att inte separera vårdande 
från lärande och vice versa, utan att istället ha fokus på hur de förenas, vilket 
stödjer ett gott lärande och vårdande. 

Reflektion, lärande och livsvärldsdidaktik 
Reflektion ses som en förutsättning i lärandeprocesser (Ekebergh, 2001) och 
har därför tillsammans med ett livsvärldsdidaktiskt perspektiv en given plats i 
denna avhandling. Reflektion som begrepp, härstammar från latinets reflectere 
med betydelsen att böja eller att vända bakåt, tillbaka eller åter. Reflektion har 
även kommit att få betydelser såsom att lugna ner, eftertänksamhet och 
begrundande som skapar mening i människans värld. Gadamer (1979) menar 
att människan är reflekterande till sin natur och att reflektion är en 
grundläggande företeelse i förhållande till medvetandet, förståelsen och 
erfarenheten. Vidare kan reflektion förstås som bunden till den levda kroppen 
och livsvärlden. Reflektion uppstår i interaktion mellan den omgivande 
världen och människans livsvärld med känslor, behov och begär. I 
reflektionen tas den totala upplevelsen in och den levda kroppen involveras i 
sin helhet. Reflektion ur ett livsvärldsperspektiv kan därför aldrig reduceras 
till ett verktyg eller en metod. Den kan inte heller ses som en kognitiv process 
utan som en total upplevelse av en, till naturen, reflekterande människa 
(Ekebergh, 2001). 
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I vår förståelseutveckling använder Gadamer (1979) begreppet horisont. Vår 
förståelsehorisont utsätts ständigt för ny förståelse och den vidgas genom att vi 
låter den sammansmälta med ny kunskap och erfarenhet. Att öppna horisonten 
förutsätter en medveten reflektion, en distansering till den naturliga hållningen 
i livsvärlden. Reflektionen är därmed en grundbult i vår förståelse- och 
lärandeprocess. Utan en reflekterande hållning blir tillägnandet av kunskap 
mekanisk, ytlärd och därmed inte förankrad i personen som lär (Ekebergh, 
2001). Under VFU finns då exempelvis risk att lärande sker enligt en 
oreflekterad mästar-lärling modell. För att lärande ska förankras hos den som 
lär och undvika mekaniskt modell-inlärning krävs ett reflekterat 
förhållningssätt.  

Med utgångspunkt i ovan har livsvärldsdidaktik utvecklats (Ekebergh, 
2001, 2009a) som lärandeidé i sjuksköterskeutbildning (Ekebergh, 2007; 
Knutsson m.fl., 2015) i såväl teoriavsnitt som under VFU (t.ex. Andersson, 
2015; Holst & Hörberg, 2012). Grundläggande i denna didaktiska modell är en 
vårdvetenskaplig grund kombinerad med reflektion som möjliggör att teori 
och praxis sammanlänkas med studentens livsvärld. Patienten och dennes 
berättelse utgör fokus och utgångspunkt för både vårdande och lärande. 
Livsvärldsperspektivet sammanfaller med ett vårdvetenskapligt perspektiv 
genom att grundhållningen i vårdandet är att möta patienten i dennes livsvärld, 
vilket sker med hjälp av en öppen och reflekterande hållning. På motsvarande 
sätt kännetecknas mötet med den lärande. Vårdande och lärande har på så sätt 
samma kännetecken och vilar på samma värdegrund samt existerar samtidigt i 
vårdsammanhanget. För vårdandet eftersträvas en relation som möjliggör en 
vårdande gemenskap och för lärandet efterstävas en lärande gemenskap, där 
lärande förstås i relation till den lärande och dennes erfarenheter samt 
förståelse för patientens behov (Ekebergh, 2009b). 
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Metod och genomförande10 

I följande avsnitt beskrivs reflekterande livsvärdsforskning (Reflective 
Lifeworld Research, RLR) dess ansats och metodprinciper. Därefter följer en 
beskrivning av forskningens kontext samt hur urvalet genomfördes avseende 
de fyra delstudierna. Vidare redogörs för datainsamlingen som bestod av 
livsvärldsintervjuer både enskilda och i grupp. Intervjuerna förstärktes med 
hjälp av reenactment, observationer och med hjälp av en sammanfattning av 
forskningsresultat från tidigare studier. Avslutningsvis beskrivs analysen av 
datamaterialet. 

Reflekterande livsvärldsforskning  
Reflekterande livsvärldsforskning grundas i livsvärldsfilosofin som 
utvecklades inom den fenomenologiska och hermeneutiska traditonen under 
1900-talet (Dahlberg m.fl., 2008). Inspirerad av Husserls, Heideggers, 
Merleau-Pontys och Gadamers filosofi utvecklades RLR som en empirisk 
tillämpning. Denna ansats grundas såväl ontologiskt, epistemologiskt som 
metodologiskt i den kontinentala filosofiska traditionen. Teorin om livsvärlden 
och medvetandets intentionalitet11 utgör en ontologisk grund avseende 
förståelse av vår tillvaro i världen och interaktionen med andra. RLR styrs 
epistemologiskt av ett livsvärldsperspektiv. Metodologiskt vägleder nämnda 
teorier till att närma sig fenomen i livsvärlden på ett sätt som motsäger sig 
fasta och låsta regler. Denna grund i livsvärldsfilosofin genomsyrar RLR som 
ansats och visar sig genom hela forskningsprocessen som ett förhållningssätt 
präglat av öppenhet genom en tyglad och reflekterad hållning (Dahlberg m.fl., 
2008).  

Som tidigare nämnts12 hade Husserl en intention att motverka den 
reduktionism inom vetenskapen som fjärmade sig från människors 

                                                        
10 I detta kapitel refereras genomgående till (Dahlberg et al., 2008) där inget annat anges. 
11 Jfr sid 17-18. 
12 Jfr sid 17. 
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vardagsvärld och därför förespråkade han att ”vända sig mot sakerna”.  RLR 
är en ansats som gör anspråk på att kunna nå fenomen i livsvärlden och 
därmed skapa kunskap om hur fenomen erfars. Föreliggande 
forskningsfenomen, vårdande och lärande som sammanflätat, kan anses vara 
ett komplext fenomen., vilket kräver en ansats som är känslig och öppen inför 
livsvärldsfenomen. Därmed valdes RLR som lämplig metod.  

RLR är i alla avseenden en ansats med ett öppet förhållningssätt och kan 
därför inte låsas som en färdig metod. Den öppna designen tillåter kreativitet 
under forskningsprocessen genom att kombinera olika datainsamlingssätt eller 
att analysera med beskrivande eller tolkande ansats. Kännetecknande för RLR 
är ett fenomenorienterat och innebördssökande arbetssätt genom hela 
forskningsprocessen. Övergripande metodprinciper är öppenhet som 
upprätthålls genom en tyglad och reflekterad hållning. Ett öppet 
förhållningssätt visar sig i förhållande till val av analysmetod, öppenhet inför 
fenomenet samt en reflektion i relation till sin egen livsvärld som forskare. I 
forskningssammanhang tar öppenheten sig uttryck som en önskan att se och 
förstå saker på ett nytt sätt och att upprätthålla en nyfikenhet mot det nya. 
Öppenheten upprätthålls av ett tyglat sinne där intentionen och strävan är att 
inte bestämma det obestämda alltför snabbt. Tyglande präglas därför av 
tålamod att inte låta förförståelsen ta över och att förlångsamma 
förståelseprocessen. Forskaren behöver ständigt ifrågasätta det som för ögat 
visar sig så att inget tas för givet och för att det nya och oanade ska kunna visa 
sig. Öppenhet och tyglande är dock omöjligt att åstadkomma i en naturlig 
hållning. Det kräver att forskaren istället antar ett reflekterande 
förhållningssätt för att på så sätt kunna närma sig och ta emot fenomenet med 
eftertänksamhet. Denna distansering är nödvändig för att kunna fortsätta att 
vara nyfiken och för att kunna överraskas. Under forskningsprocessen sker en 
rörelsen mellan det partikulära och det generella vilket innebära att delarna 
förstås mot helheten och vice versa, likt en pendling mellan figur och 
bakgrund. Rörelsen möjliggör ett noggrant och sytematiskt betraktande av 
fenomenet både nära och på visst avstånd och i sina små delar likaväl som i 
sin helhet (Dahlberg m.fl., 2008). 

Forskningens kontext  
Föreliggande forskning har bedrivits på en ortopedisk UVA13 där handledning 
av studenter bedrivs med stöd av livsvärldsdidaktik som har för avsikt att föra 
samman studenters teoretiska kunskapsstoff med klinisk vårdpraxis och att 
tydliggöra ett patientperspektiv i vårdandet. Som tidigare beskrivits avseende 

                                                        
13Gäller för studie I-III. I studie IV har chefer för olika UVA intervjuats. Dessa UVA enheter har 
liknande struktur för VFU samt en handledning baserad på livsvärldsdidaktik.  
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denna didaktiska idé14 bygger den på ett livsvärldsperspektiv där reflektion 
utgör en central del i vårdande och lärande.  

Organisatoriskt är ortoped-UVA uppbyggd som en del av en större 
ortopedisk vårdavdelning. UVA utgörs av åtta patienter som vårdas av fyra 
studenter. Dessa studenter handleds av en till två tjänstgörande 
bashandledare15 under motsvarande arbetspass. Studenterna tilldelas patienter 
som de ansvarar för vilket innebär att de kan ha olika bashandledare under 
VFU-perioden. Huvudhandledaren organiserar och har ett övergripande ansvar 
för studenternas VFU på UVA. Till avdelningen är även klinisk adjunkt och 
klinisk lektor knutna. Dessa utgör en länk mellan lärosätet och UVA och deras 
uppgift är att vara en del i att stödja sammanvävningen av teori och praktik. 
Konkret sker det genom exempelvis reflektionsseminarier, bistå i förståelsen 
av vårdvetenskap samt stöttning vid klinisk slutbedömning.  

På föreliggande ortoped-UVA genomför studenterna utbildningens sista 
VFU. Placeringen är tre veckor lång och innefattar en klinisk slutexamination 
där studenternas sammanlagda kompetens bedöms av handledare och klinisk 
adjunkt. Under denna VFU har studenterna en reflekterande dagbok där de för 
anteckningar som följs upp av handledare.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                        
14 Jfr sid 5 och 21- 22. 
15 Handledningsmodellens uppbyggnad på avdelningen är indelad i en huvudhandledare som har ett 
övergripande studentansvar och som har både vårdenhetschef och klinisk studierektor som chef. På 
avdelningen handleds studenterna av bashandledare dvs.  sjuksköterskor som bör ha minst ett års 
yrkeserfarenhet samt handledarutbildning på högskolan. 
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Tabell 1. Översikt av deltagare, datainsamling samt analys för avhandlingens 
fyra delstudier. 
 
Studie I  

Sjuksköterske-
studenter  

II  
Patienter 

III  
Handledare 

IV 
Chefer  

Deltagare 
 

13 varav 1 man, 12 
kvinnor 
 

11 varav 5 män, 6 
kvinnor 

8 varav 1 man, 7 
kvinnor 

10 chefer 
4 män, 6 kvinnor 

Data-
insamling 
 

Intervjuer i grupp 
och enskilt.16  

Enskilda intervjuer 
 

Enskilda 
intervjuer17  
 

Enskilda 
intervjuer 18  

Övrig  
information 
om deltagare 

Ålder: 21-39 år 
 
0-17års 
vårderfarenhet 

Ålder: 24-82 år 
 
Vårdtid: 1-9 dygn19 
 

Ålder: 26-61 år 
 
4–22års 
erfarenhet som 
sjuksköterska 
 
3 veckor- 6 års 
erfarenhet som 
handledare på 
UVA 

0,5-18 år som chef 
 
0,5-10 år som chef 
på UVA 

Intervju-
längd 

53 min- 98 minuter 16-55 minuter 34-66 minuter 38- 81 minuter 

Analys-
metod  

Fenomenologisk 
innebördsanalys 
enligt RLR 

Fenomenologisk 
innebördsanalys 
enligt RLR 

Fenomenologisk 
innebördsanalys 
enligt RLR 

Beskrivande 
tematisk 
innebördsanalys 
enligt RLR 

Urval  

Studie I 
Första delstudien inkluderade sjuksköterskestudenter som hade genomfört 
utbildningens sista VFU på ortoped-UVA. Information gavs muntligt och 
skriftligt till två studentgrupper vid två olika tillfällen. De studenter som 
visade intresse fick sedan välja att delta i enskild och/eller i gruppintervju. Av 
31 tillfrågade studenter valde 13 att delta i studien. Två gruppintervjuer 
genomfördes med vardera 5 respektive 4 deltagare. Därefter genomfördes 7 
enskilda intervjuer med reenactment. Det innebar att 3 studenter deltog i både 
grupp- och enskild intervju. Vid samtliga intervjutillfällena inhämtades 
informerat samtycke. Rekryteringsförfarandet sköttes i denna studie av mig.  

                                                        
16 Enskilda intervjuer med reenactment. 
17 Varje intervju föregicks av 2 timmars observation. 
18 Varje chef delgavs en sammanfattning av forskningsresultat från studie I-III inför intervjun. 
19 Intervjuerna genomfördes inom 8 dygn efter utskrivning. 
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Studie II 
Deltagarna i den andra delstudien var patienter där inklusionkriterierna var att 
de varit inlagda minst ett dygn men utskrivna då intervjun genomfördes. De 
skulle även vara svensktalande. Huvudhandledaren i samarbete med 
utskrivande sjuksköterska var aktivt delaktiga i rekryteringsförfarandet. 
Sjuksköterskan som medverkade vid patientens utskrivning informerade om 
projektet och frågade om en forskare fick lov att kontakta dem på telefon för 
eventuell intervju. Via huvudhandledare förmedlades kontinuerligt vilka 
patienter som gett sitt medgivande om att bli kontaktade. Via telefon tackade 
patienterna ja till att medverka. De gav sedan sitt definitiva medgivande vid 
intervjutillfället efter muntlig och skriftlig information och genom att signera 
samtyckesblankett. Sammanlagt deltog 11 patienter i studien. Intervjuerna 
genomfördes i deltagarnas hem med undantag för en intervju som gjordes på 
ett café enligt personens eget önskemål.    

Studie III 
I delstudie III inkluderades handledare på den utvalda UVA avdelningen. 
Inklusionskriterier var att ha erfarenhet som handledare på UVA och att vara i 
tjänst som handledare på UVA vid intervjun20. Samtliga handledare 
tillfrågades om deltagande varav en valde att avstå av personliga skäl.  
Sammanlagt deltog 8 handledare i studien. Handledarna gavs muntlig och 
skriftlig information, innan de tackade ja till att delta och signerade 
samtyckesblankett vid intervjutillfället.  Intervjuerna föregicks av cirka två 
timmars observation på avdelningen per deltagare varefter intervjuerna 
genomfördes i ett avskilt rum på avdelningen.   

Studie IV 
I den fjärde och sista delstudien inbjöds verksamhetschefer och 
vårdenhetschefer för UVA-enheter på två olika sjukhus, att delta. Samtliga 
UVA hade liknande koncept som beskrevs under avsnittet forskningens 
kontext. Av de tillfrågade cheferna valde två att avstå från att delta. 
Sammanlagt deltog 10 vårdchefer i studien, varav 3 verksamhetschefer 
(samtliga män) och 7 vårdenhetschefer (varav 6 kvinnor). De 
verksamhetschefer som deltog var läkare eller sjukskötare till sin profession 
och ansvarade över en hel klinik som omfattas av vårdavdelningar, 
mottagningar och i vissa fall verksamhet i öppenvård. Deras kliniska 
verksamhet var begränsad. De som till professionen var läkare kunde ha visst 
patientansvar. De vårdenhetschefer som deltog var samtliga sjuksköterskor 
som innehade en mellanchefsposition med ansvar för en avdelning och i vissa 
fall mottagning. De ingick inte, eller endast begränsat i kliniskt vårdarbete 

                                                        
20 Vissa av handledarna roterade mellan att vara handledare på UVA och på den traditionella 
ortopedavdelningen.  
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men fanns tillgängliga på avdelningen. Inklusionskriterium var att cheferna 
hade erfarenhet av att vara chef för en UVA. Cheferna rekryterades genom att 
jag kontaktade dem via telefon- och/eller mailkontakt. Varje deltagare fick en 
skriftlig sammanfattning av de tre tidigare studierna21 som de uppmanades att 
läsa före intervjun. Muntlig och skriftlig information gavs samt ett informerat 
samtycke. Intervjuerna genomfördes i deltagarnas arbetsrum.  

Datainsamling  

Livsvärldsintervjuer 
I samtliga delstudier genomfördes livsvärldsintervjuer (Dahlberg m.fl., 2008) i 
linje med RLR, för att få beskrivningar av hur fenomenet erfars. Vårdande och 
lärande som sammanflätat är ett mångfacetterat och komplext fenomen som 
inte låter sig fångas på ett enkelt sätt. För att få rikliga beskrivningar av 
komplexa fenomen behövs kreativa lösningar för att möjliggöra innebördsrika 
data. I öppenhet och följsamhet för fenomenet valdes olika strategier som stöd 
och komplement till livsvärldsintervjun. Vid studentstudien (I) användes 
reenactment, vid handledarstudien (III) kortare observationer och vid 
chefstudien (IV) en forskningssammanfattning inför intervjun. 

Livsvärldsintervjuer i linje med RLR kännetecknas av en öppen, tyglad 
och reflekterad hållning hos forskaren för att på så sätt ge utrymme för 
deltagarens ”livsvärldsröst” och att aktivt lyssna till den. Livsvärldsintervjun 
är på så sätt en reflekterande dialog som riktas mot fenomen i livsvärlden, 
såsom de erfars av den som lever dem. Syftet är att både den intervjuade och 
intervjuaren ska ha uppnått en vidgad förståelse av fenomenet med hjälp av 
intervjun.  

RLR har, som tidigare nämnts, en öppen design och det öppna 
förhållningssättet präglar också livsvärldsintervjun som syftar till att erhålla 
rika innebördsbeskrivningar av fenomenet.  Livsvärldsintervjun startar med en 
öppen ingångsfråga22 som avser att rikta informantens intresse mot fenomenet 
på ett begripligt och lockande sätt. Intervjun sker i en intersubjektiv dialog 
med uppföljande frågor där intervjupersonen ges utrymme för reflektion. 
Exempel på uppföljande frågor är: Vad innebär det när du säger…? Hur känns 
det när du…? Vad lärde du dig då..?  Vill du berätta mer… Kan du utveckla 
detta lite mer? Under dialogen strävade jag att förhålla mig nyfiken och 

                                                        
21 Sammanfattningen finns i bilaga1. 
22 Öppningsfrågorna för de olika studierna var: 
Hur var det för er att lära er att vårda på denna UVA? (studie I, gruppintervju) 
Vill du beskriva en situation som för dig var både vårdande och lärande. (studie I, enskild intervju) 
Hur var det för dig att vårdas av sjuksköterskestudenter på denna UVA? (studie II) 
Hur är det för dig att stödja sjuksköterskestudenter genom handledning i att lära och vårda på denna 
UVA? (studie III) 
Vill du berätta hur du erfar ditt ansvar att stödja en vårdande och lärande miljö på UVA (studien IV). 
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bekräftande mot intervjupersonen, men även att distansera mig och reflektera 
över det jag hörde. Ett återkommande frågeord var hur (kändes det) hur (var 
det) hur (menar du), för att hela tiden sträva efter innebörd i det fenomen som 
var i fokus.  

I studentstudien kombinerades gruppintervjuer med enskilda intervjuer. 
Idén med gruppintervjuer före de enskilda var att få fenomenet beskrivet med 
hjälp av en gemensam reflektion över upplevelser av att lära sig vårda på 
UVA. De enskilda intervjuerna som sedan följde gav möjlighet att på ett något 
djupare och individuellt plan förstå fenomenet (jfr. Ekebergh, 2009b). 
Gruppintervjuerna genomfördes i linje med livsvärldsintervjuer där jag särskilt 
fick vara vaksam på att alla gavs utrymme i samtalet. Frågor ställdes så att 
både vårdande och lärande lyftes och deltagarna uppmuntrades att reflektera 
över detta. En bisittare fanns med och gjorde korta anteckningar som var 
beskrivningar av vad som uppfattades av ansiktsuttryck, kroppspråk etc. vilket 
endast användes som bakgrundsinformation och inte som del av data i 
analysen. Sist i gruppintervjun fick bisittaren möjlighet att ställa eventuella 
frågor som hon hade och som ytterligare kunde berika data.  

De enskilda studentintervjuerna i första studien kompletterades med 
reenactment i syfte att förstärka livsvärldsintervjun. Reenactment är en 
intervjustrategi inom fenomenologisk forskning utvecklad av Drew (1993) 
som bl.a. använts inom psykiatrisk kontext (Carlsson, Dahlberg, Drew & 
Nyström, 2004; Carlsson, Drew, Dahlberg  L t en, 2002) och inom 
barnmorskans område (Premberg, Carlsson, Hellström, & Berg, 2011). 
Grundläggande är idén om att delar av vår kunskap är kroppsbunden och 
oreflekterad. De fenomen som berör inbäddad kunskap är komplexa och kan 
kräva extra kreativa förstärkningar som kan ”komma åt” denna typ av 
kunskap. Studenters erfarenhet av att lära sig vårda innehåller förmodligen 
denna typ av kroppsbunden kunskap. Detta gjorde att reenactment användes 
för att stimulera studenterna till ökad reflektion, väcka minnen från lärande i 
vårdande situationer och på så sätt nå innebörder av vårdande och lärande som 
sammanflätat. Reenactment kan förstås som en rörelse mellan tre faser. Först 
skedde en uppvärmningsfas där informanten valde ut en situation. Studenterna 
hade vid förhandsinformationen uppmanats att tänka ut en situation under sin 
VFU som var både vårdande och lärande. Denna situation skulle de sedan 
gestalta vid intervjun. Intervjun startade som en vanlig livsvärldsintervju med 
en öppningsfråga. Studenten ombads att berätta om den händelse som valts ut. 
Nästa fas innebar att ”scenen iordningsställdes”. Studenten förberedde sig för 
att gestalta situationen. Det kunde innebära att arrangera möbleringen i 
rummet för att efterlikna patientrummet. Frågor ställdes om hur rummet såg 
ut, om vilka personer som fanns närvarande, om patienten och dennes 
kroppsspråk samt vad studenten gjorde då.  Frågorna riktades mot vad 
studenten såg, hörde och kände i syfte att återföra hen till händelsen och hålla 
kvar ögonblicket.  När rummet och atmosfären ringats in övergick intervjun i 
den avslutande fasen där händelsen skedde ”in action”. Studenten uppmanades 
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då att föra en monolog och gestalta vårdsituationen i en strävan efter att få hen 
att ”leva om” händelsen. För att förstärka inlevelsen och väcka minnen 
förknippade med händelsen uppmanades studenten att tala i presens, så att 
händelsen skedde ”här och nu”. Vid några intervjuer agerade jag patient på 
uppmaning av studenten, men då helt utan ord eller egen handling. Avsikten 
under denna avslutande fas var att aktivera minnet hos studenten så att 
skeenden, känslor och tankar kom upp i minnet och fick innebörd kopplat till 
vårdande och lärande. När den agerande delen var genomförd fortsatte 
livsvärldsintervjun som en dialog vilken kopplades till nya infallsvinklar och 
fördjupning av innebörder från reenacment. 

I handledarstudien utfördes observationer på avdelningen, ca två timmar 
per informant i omedelbar anslutning till intervjun. Här fanns en idé om att en 
ökad inblick i vardagliga handledningssituationer kan användas som underlag 
i intervjuerna. Observationerna gjordes aldrig inne på patientrum vilket 
berodde på att observationerna skedde då studenter och handledare var i slutet 
av arbetspasset. Deras arbetsuppgifter utgjordes framför allt av dokumentation 
och reflektion över dagen. Observationerna kom ändå till användning under 
intervjuerna för att knyta an till olika situationer och skapa reflektion kring 
dessa. De har dock inte ingått som data i analysen eller resultatet. 

I den sista studien erhöll cheferna en kortare sammanfattning av 
forskningsresultaten från de tre första studierna. Inspirerad av bl.a. Keen och 
Todres (2007) samt Hörberg (2008) ville jag presentera de forskningsresultat 
som framkommit för att ge underlag för reflektion över chefers ansvar i att 
stödja vårdande och lärande. Den skrivna sammanfattning som deltagarna fick 
i förväg tjänade alltså som ”igång-sättande” faktor för att ytterligare berika 
intervjuerna. I vissa intervjuer lästes delar av dokumentet tillsammans för att 
stimulera reflektionen och dialogen.  

Analys  
Inom ramen för RLR kan analysen utföras som beskrivande eller tolkande. I 
föreliggande avhandling har samtliga studier följt RLR med en beskrivande 
analys. Studiernas karaktär och därmed den data som samlades in har skiljt sig 
åt vilket medförde att de tre första studierna utfördes med en fenomenologisk, 
beskrivande innebördsanalys som utmynnade i en essensbeskrivning med 
tillhörande innebördselement. Även i den fjärde studien genomfördes en 
innebördsanalys, men presenteras som innebördsteman. Det som skiljer de tre 
första studiernas analys från den sista beskrivs i slutet av detta avsnitt.  

Det transkriberade datamaterialet lästes inledningsvis med syfte att uppnå 
en helhetskänsla för materialet. Det kan beskrivas som en bekantgörande fas 
där syftet var att öppna upp sinnet för den innebörd som fanns i texten. Min 
nyfikenhet och möjlighet att låta mig överraskas upprätthölls genom att vara 
öppen för texten och tillåta mig att både försjunka och att distansera mig till 
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den. Den bekantgörande fasen gav mig en övergripande förståelse av data som 
sedan gjorde att jag obehindrat kunde vandra mellan helhet och delar.  

Därefter tog det egentliga analysarbetet vid då texten delades in i 
meningsbärande enheter. Från att tidigare strävat efter en helhetsförståelse 
utan aktivt analysarbete tilläts nu delarna att framträda i materialet. Data 
bearbetas systematiskt genom att i varje del, dvs. meningsbärande enhet, söka 
efter innebörd och mening i relation till fenomenet. Jag förde en slags dialog 
med texten i syfte att förstå texten utifrån texten själv. Detta var ett 
tidskrävande och tålamodsprövande arbete som ställde höga krav på mig som 
forskare att med öppenhet och reflektion tygla min tidigare förståelse av 
fenomenet. Genom reflekterande frågor till texten strävade jag efter att 
förlångsamma förståelseprocessen så att fenomenet tilläts visa sig på sina egna 
villkor. Jag ”förhörde” texten genom att tänka Vad är det som sägs? Hur sägs 
det? Vad är innebörden? Successivt skedde en försiktig abstrahering då 
mönster växte fram utifrån olikheter och likheter mellan de meningsbärande 
enheterna. Dessa ordnades i s.k. kluster som är grupper av samlade innebörder 
vilka hörde samman. En ytterligare abstrahering skedde då jag formulerade en 
sammanfattande text för varje kluster. Det är en dynamisk process att låta 
klustren växa fram. Jag fick här särskilt erfara vikten av att kunna röra sig 
mellan det konkreta (data) och det mera abstrakta (klusternivå) för att bedöma 
överensstämmelsen mellan kluster och data. I de tre första studierna jämfördes 
klustren för att urskilja mönster och strukturer som skiljde eller förenade dem. 
Genom att på så sätt förstå klustren i relation till varandra kunde fenomenets 
essentiella innebördsstruktur låta sig beskrivas. Essensen är den mest abstrakta 
nivån som beskriver hur innebörderna förhåller sig till varandra dvs. 
fenomenets essentiella innebördsmönster som därmed beskriver vad som gör 
fenomenet till det som det är. Efter att essensen skrivits fram kunde 
fenomenets variationer beskrivas i innebördselement vilka förtydligades med 
hjälp av konkreta citat från data. Samtliga innebördselement är beskrivna på 
en lägre abstraktionsnivå än essensen.   

Även i den fjärde studien jämfördes klustren för att skapa en förståelse av 
dem, både var för sig och i förhållande till varandra. Under analysen 
renodlades klustren alltmer för att tydliggöra dess innebörder, som också 
innebar att abstraktionsnivån höjdes. Analysen utmynnade till skillnad från 
övriga studier i tre innebördsteman vilka beskriver fenomenet men inte på 
samma abstraktionsnivå som vid essensbeskrivningarna i de föregående 
studierna. På samma sätt som i övriga studier förtydligades varje 
innebördstema med konkreta citat från data. 
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Etiska ställningstaganden 

Samtliga fyra delstudier i avhandlingen har genomförts i enlighet med de 
forskningsetiska riktlinjer som beskrivs i Helsingforsdeklarationen (WMA, 
2013). Informations-, samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet, 2015) har samtliga beaktats under hela forskningsprocessen. 
Vid urval har hänsyn tagits till deltagarnas rätt till information och möjlighet 
att frivilligt delta. Muntlig och skriftlig information har givits i samtliga 
delstudier samt undertecknande av informerat samtycke av alla deltagare 
innan intervjuer utförts.  

Etiskt tillstånd söktes och erhölls av Regionala etikprövningsnämnden i 
Göteborg (Dnr: 315:11). Information gavs och förfrågan att bedriva 
forskningen gjordes till dåvarande verksamhetschef på den UVA som studie I-
III utfördes på till vilket han gav sitt medgivande.  

I linje med RLR (Dahlberg m.fl., 2008), den ansats som valts i 
avhandlingen har ett öppet och tyglat förhållningssätt präglat 
forskningsprocessen. Detta innefattar en etisk hållning som värnar om 
deltagarens värdighet och integritet. Eftersom ansatsen riktar sig mot 
innebörder av levd erfarenhet kan det väcka minnen och känslor hos 
deltagarna. Dessa kan vara behagliga eller mindre behagliga. I första 
delstudien användes reenactment för att väcka minnen till liv och skapa 
reflektion kring dessa vilket jag var medveten om och därmed noga att inte 
forcera eller på något sätt pressa studenterna att dela mer än de var villiga att 
göra. Ingen av de informanter som deltog i forskningen uppvisade obehag 
under intervjuerna på ett sådant sätt att jag behövde stanna kvar efter intervjun 
för att bearbeta känslor eller minnen som väckts. Intervjuerna med patienterna 
genomfördes efter utskrivning dels för att undvika att de skulle vara i 
beroendeställning till handledare och studenter, och dels för att de då skulle 
haft viss möjlighet att återhämta sig efter sjukhusvistelsen 
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Resultat  

Nedan presenteras huvudresultaten från studie I-III i form av essens och från 
studie IV som innebördstema. Resultaten presenteras i sin helhet i respektive 
artikel och bifogas sist i avhandlingen. 

Studie I - Studentperspektiv 
Att lära sig genom att vårda på en UVA är en rörelse där vårdande och lärande 
faller på plats i en atmosfär av lockande utmaningar. Denna atmosfär präglas 
av en känslighet för lärandeutveckling och behovet av att sammanväva teori 
med praxis. Vårdande och lärande sammanfaller när bemötandet visar sig som 
ett positivt gensvar där utrymme för lockande utmaningar skapas.  

Utmaningar, både vårdande och lärande, måste komma vid rätt tid där en 
känsla av att vara trygg och redo finns.  I en tillåtande trygg miljö skapas 
möjligheter att anta lockande utmaningar samt modet att våga gå vidare i sin 
lärandeprocess. Bitar faller på plats när sammanhang klarnar och mening 
skapas i mötet med patienten. Ett ökat ansvar och därmed ökad självständighet 
medför att vårdande integreras i den egna lärandeprocessen.   

En ny förståelse och bekräftelse av egna och andras tankar och 
vårdhandlingar uppnås i en miljö präglad av feedback, dialog och reflektion. 
Gensvar, både med ord och med kroppsspråk, ger vägledning då det gäller 
färdigheter och kompetens. På så sätt framskrider den vårdande och lärande 
processen i en pågående reflekterande dialog som ger insikt om att vara på rätt 
väg eller inte.   

Viljan att växa in i en ny roll och profession motiverar att anta utmaningar 
för att utvecklas. Lusten och motivationen att finna sin egen personliga stil 
stöds då strävan möts av förståelse och utrymme ges till att vårda alltmer 
självständigt. En både vårdande och lärande miljö kan därför liknas vid ett 
flexibelt utrymme som utvidgas från en trygg bas till att alltmer fyllas av 
lockande utmaningar i syfte att öka sjuksköterskestudenters ansvar och känsla 
av självständighet. De erfar en utveckling mot att finna sin nya roll och 
personliga stil. 
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Fenomenet beskrivs ytterligare i innebördselementen: Känsla av trygghet, 
Betydelse av gensvar, Känsla av att uppnå helhet samt Strävan att finna en ny 
roll och egen stil 

Studie II - Patientperspektiv 
Att vårdas av studenter innebär att färdas med på deras läranderesa vilken 
kännetecknas av en rörelse mellan stabilt och vacklande vårdande. Ett 
vacklande vårdande skapar känsla av att inte vara inbjuden och därför känna 
osäkerhet och ovisshet. Vårdandet stabiliseras av att inbjudas till delaktighet 
där det blir lättare att förstå sammanhang och där mening skapas i vårdandet.  

Att vara ”satt” i ett vårdande och lärande sammanhang är därmed kopplat 
till i hur hög grad vårdandet upplevs som en inbjudan till delaktighet.  Känslan 
av att vara inbjuden varierar och inverkar på tryggheten. Då inbjudan saknas 
och delaktigheten är begränsad pågår en kamp för att återfå kontroll och få 
veta vad som sker och vad som gäller angående sin egen situation och vård.  

Att bli vårdad av studenter framstår som stabilt och genuint i de möten som 
präglas av närhet, noggrannhet, tillgänglighet, bekräftelse och lyhördhet. 
Dessa möten innebär en ömsesidighet i att ta emot och att ställa sig till 
förfogande på studenters läranderesa. Möten som saknar en genuin prägel och 
som upplevs vacklande, blir till hinder för att kunna överlämna sig i studenters 
vård.  

Vårdandet kan då stabiliseras av handledares stöd och professionalitet 
vilket skapar en grundläggande trygghet. Om vården erfars vacklande så är det 
ändå möjligt att överlämna sig i studenters händer så länge vissheten om att 
det viktiga stödet finns.  

Fenomenet beskrivs ytterligare i innebördselementen: En ömsesidig 
inbjudan till delaktighet, Betydelsen av genuina möten och Det viktiga stödet. 

Studie III - Handledarperspektiv 
Vårdande och lärande som sammanflätat i handledning innebär en ständig 
rörelse som utmanar att vara både nära och på avstånd. Rörelsen bestäms av 
ett övergripande ansvar för patienters vård och för studenters lärande. 
Ansvaret upplevs både som en börda och en lockande utmaning. Det är 
stundtals en kamp att inordna sig i rörelsen för att vara ansvarig och delaktig i 
både hälso- och lärandeprocesser. Kampen skapar en frustration vilken 
dränerar på energi och gör pauser nödvändiga för att skapa återhämtning. 

Att vara en del i ett sammanflätat vårdande och lärande genom 
handledning framkallar något nytt och annorlunda som både utvecklar och 
frustrerar. Det innebär tillfredställelse då den egna rollen utvecklas genom att 
handleda med öppenhet om att vilja se och lära nytt. Dock kan också en känsla 
av avskildhet och ensamhet erfaras eftersom gemenskap med kollegor och 
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närhet till patienter minskar. Istället erbjuds en ny slags gemenskap i ett 
lärande sammanhang, en gemenskap med studenter. Det innebär en känsla av 
att vårdandet sker genom studenter. Ansvaret för patienter kvarstår, men 
närheten förändras genom att vårda på avstånd genom studenter. Därmed ger 
insikten av att vårdande och lärande som sammanflätat ger nya dimensioner 
och möjligheter i handledning.  

Fenomenet beskrivs vidare genom innebördselementen: Att hantera ansvar 
i ständig rörelse, Att delta på ett nytt och annorlunda sätt samt Samexistens 
med studenter skapar mening och utveckling.  

Studie IV- Chefsperspektiv 
Att ha ansvar för en vårdande och lärande miljö på en UVA beskrivs som Att 
ha ansvar och att ta ansvar, Samverkan som stödjer och utmanar samt som 
En daglig kamp.  

Att ha och att ta ansvar 
Att ha ansvar innebär på en övergripande nivå att vara medveten om en plikt 
och skyldighet att tillgodose vård- och utbildningskvalité, medan att ta ansvar 
också innebär att mera aktivt visa på en vilja att utveckla UVA både vård- och 
lärandemässigt.  

Överlag råder en positiv inställning bland chefer till att skapa goda lärande 
miljöer men det varierar i hur hög grad ansvar tas för en utveckling. Att stanna 
vid att ha ansvar tar sig uttryck i att tala i termer av generella visioner, tankar 
och uppfattningar snarare än konkreta planer och åtgärder.  Att ha ansvar kan 
därmed resultera i viss resignation och maktlöshet eftersom ansvaret inte visar 
sig i strategier för att stödja miljön på sin UVA. Att ha ansvar kan även 
innebära en passiv hållning så länge verksamheten flyter friktionsfritt och 
UVA-konceptet verkar välförankrat i personalgruppen.  

Att ta ansvar innebär ett mera aktivt agerande i att skapa en studentvänlig 
miljö samt att verka för att medvetandegöra UVA-idén, bland personal, 
patienter och anhöriga. 

För att aktivt kunna ta ansvar ses det som nödvändigt att vara insatta i den 
egna kliniska verksamheten för att kunna uppfatta problem, stämningar och 
strömningar. På olika sätt skapas rutiner och strategier för att föra en öppen 
dialog med studenter och personal samt försöka få patienters feedback på 
vårdandet. Det är angeläget att kunna bemöta och åtgärda problem som 
studenter och handledare upplever för att bibehålla ett gott rykte om UVA.   

Samverkan som stödjer och utmanar 
Ansvaret sker i samverkan med andra chefer och med högskolan vilket kan ha 
både stödjande och utmanande inslag. Trots sin medvetenhet om att erbjuda 
god utbildningsmiljö upplevs stundtals begränsad makt och möjlighet att 
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påverka utbildningen. Då väljs att lägga ansvaret för utbildningen på 
högskolan och samverkan och samarbetet blir obetydlig. När en tydlig 
koppling saknas mellan chefer och högskola kan det få konsekvenser för den 
egna synen på UVA som lärande miljö. Tvivel uppstår om huruvida 
lärandeidén fungerar och om det kan finnas risk för att UVA är en alltför 
skyddad och tillrättalagd miljö.  

När UVA istället ses som en del i utbildningen blir sammankopplingen till 
högskolan tydligare. En välfungerande VFU gör att verksamheten tillsammans 
med högskolan ses som en möjlighet att vara delaktig i att göra skillnad för 
studenterna. De inser genom detta sitt eget värde som en del av helheten av 
vårdande och lärande. Strävan blir att med en så realistisk vårdmiljö som 
möjligt kunna erbjuda tid för reflektion och handledning. En stolthet uttrycks 
över att skapa den miljö som ska forma sjuksköterskor för framtiden och 
därmed bidra till en god vårdkvalité.  

Det stöd som förväntas från högskolan infrias inte alltid och skapar då en 
känsla av att bli sviken och inte få den hjälp som behövs. Det kan konkret visa 
sig vid uppstart av UVA eller då reflektionsseminarier sker på fel nivå för 
vårdpersonalen. Det kan även upplevas vid problem i samband med 
underkännande av studenter. Samarbetet som skulle vara till stöd blir snarare 
en utmaning som dränerar energi.  

Plikten att utföra utbildningsuppdraget från högskolan känns svår att 
uppfylla och tillströmningen av studenter skulle behöva begränsas för att ge 
handledare pauser från sitt handledaruppdrag. I ansvaret läggs att försöka 
uppnå en samverkan och samförstånd där högskolans krav ska kunna 
uppfyllas och där den kliniskt verksamma personalen ska förstå 
utbildningsuppdraget som ett gemensamt ansvar. 

Huvudhandledare spelar en avgörande roll eftersom de har en naturlig 
koppling till högskola, handledare och studenter. Via huvudhandledare ges 
möjlighet för chefer att stödja en vårdande och lärande miljö. Samarbetet dem 
emellan är avgörande för hur stödet ska kunna komma till uttryck. 
Huvudhandledarrollen är dock otydlig vilket innebär en utmaning i syfte att 
utveckla UVA. 

En daglig kamp 
Ansvaret att stödja en vårdande och lärande miljö på UVA innebär en daglig 
kamp för att ta hänsyn till handledare, patienter och studenter.  Såväl vård-, 
lärande- som arbetsmiljö hotas av bristande kontinuitet och kompetens i 
personalgruppen men kampen som förs syftar till att åtminstone trygga en 
acceptabel nivå för patientsäkerhet, utbildningskvalité och arbetsmiljö.  

I denna kamp visar sig olika förhållningssätt att handskas med en 
ansträngd klinisk verksamhet. Problem relaterade till personalsituationen 
skapar uppgivenhet över att tvingas lösa problem kortsiktigt och på så sätt låta 
själva lärandeidén på UVA få stå tillbaka. Ett annat förhållningssätt i den 
dagliga kampen är att låta blicken riktas framåt och tydligt verka för att 
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uppmuntra till att ta studentansvar. Både vid nyrekrytering och vid 
utvecklingssamtal uppmuntras sjuksköterskor till att handleda. I förlängningen 
visar det sig att ett reflekterande handledarskap gör handledare mera aktivt 
ansvarstagande samt även delaktiga i verksamhetsutveckling på avdelningen.  

En daglig kamp förs i syfte att upprätthålla en god arbetsmiljö för 
handledare där de kan avlastas, uppmuntras i handledning och ges tid för 
reflektion över sitt studentansvar. Intentioner och ideal går dock inte alltid 
hand i hand och förenas inte alltid med den rådande vårdverkligheten. Istället 
för att resignera faller då valet på att försöka underlätta genom att hitta 
organisatoriska lösningar på situationen. Förändringarna kan vara både 
tålamodsprövande och kräva flexibilitet men ses som en del i 
utvecklingsprocessen och därmed förbättringspotential i en utmanande 
tillvaro.   

Den dagliga kampen står även för att upprätthålla en god vårdmiljö där 
patientsäkerhet prioriteras högt. Medvetenhet om att det kan föreligga risker 
med studenter i vården finns men ändå en övertygelse om att studenterna inte 
handlar över sin förmåga utan snarare är försiktiga och backas upp av 
handledare. Dessutom signalerar patienter att studenter är en tillgång i vården 
och omsorgsfulla, vilket gör att trygghet finns i att patientsäkerheten på UVA 
inte äventyras. Tilltro visas till både studenter och handledare om att de borgar 
för en god vård och hög patientsäkerhet.  

 

Genuina möten som sammanflätar vårdande och 
lärande på UVA- en sammanfattning av 
delstudiernas resultat 
 
Att skapa sammanflätning mellan vårdande och lärande på UVA innebär 
utmaningar och möjligheter för dem som samexisterar i denna miljö. 
Sjuksköterskestudenter, patienter, handledare och chefer är en del av och 
påverkar sammanflätningen och dess konsekvenser för vård och 
utbildningskvalité. 

Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten mellan studenter och 
patienter via stöd från handledare och chefer. Denna sammanflätning sker 
dock inte per automatik utan kan upplevas vacklande, frustrerande eller som 
en kamp. Samexistensen mellan studenter, patienter och handledare kräver en 
ömsesidig inbjudan till delaktighet. Samtliga parter behöver utifrån sina 
respektive perspektiv, både bjuda in och bjudas in till en vårdande och lärande 
gemenskap.  
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Vårdande och lärande som sammanflätat belyses i resultatet från flera 
perspektiv för att förstå erfarenheterna i relation till varandra och som en 
helhet. Studenter har en längtan att växa in i en ny roll och finna sin egen 
vårdande stil. Längtan efter att finna den egna rollen och stilen är en 
motivation till att lära. Studenter lockas av utmaningar i att vårda men behöver 
inbjudas då de känner sig trygga och redo för anta dem. De erfar att bitarna 
faller på plats då vårdande och lärande sammanflätas i mötet med patienter.   

Patienter, satta i ett lärande vårdsammanhang, behöver känna sig inbjudna 
till delaktighet. De befinner sig i ett sårbart ”hemlöst” tillstånd där de inte är 
bekanta med vårdmiljön eller sin egen förändrade hälsosituation (Jfr 
Svenaeus, 2011). I sin ovisshet är de i behov av att förstå och veta vad som 
sker och vad som förväntas av dem. I relation till studenter är de välvilligt 
inställda till att vara ett bidrag till deras lärandeprocess men måste då få känna 
sig inbjudna. I genuina möten med studenter upplever patienter trygghet, 
förtroende och närhet vilket medför att vårdande och lärande sammanflätas.  

Handledare strävar mot att kunna vårda genom studenter, på avstånd utan 
att ge avkall på sitt ansvar för studenters lärande och för patienters vård och 
säkerhet. Handledningens konst upplevs som engagerande men även som ett 
krävande uppdrag, till viss del avskilt från det vardagliga arbetet och 
umgänget med patienter och kollegor. För att kunna bibehålla sitt engagemang 
föreligger behov av att erbjudas regelbundna pauser från studentansvar. En 
ständig utmaning är att stödja studenter i lärandet och samtidigt värna om 
patienterna genom att vårda genom studenter. Möjligheten att utföra en bra 
handledning sätts på spel om tidspressen i vårdarbetet tar överhand eller när 
den egna erfarenheten upplevs bristfällig. Det är dock i rörelsen mellan att 
vara nära och på avstånd som sammanflätningen sker och kan stödjas. 
Handledare utgör en del av sammanflätningen genom att vårda genom 
studenter och är därmed ett viktigt stöd i processen. 

Chefer bär ansvar för god vårdande och lärande miljö vilket påverkas av 
den kamp de tvingas föra i en utmanande klinisk verksamhet. Chefer antar 
olika förhållningssätt där de antingen sporras till att ta aktivt ansvar eller där 
de tenderar att resignera och endast ha ansvar med drag av att lösa problem för 
stunden utan långsiktighet. Chefer som visar engagemang både på 
avdelningen och i relation till lärosätet bidrar med ett tydligare stöd för att 
skapa goda förutsättningar för sammanflätning av vårdande och lärande. 

 Studenter, patienter och handledare samexisterar dagligen och har därmed 
starka band emellan sig. Detta visas tydligt i att handledare framstår som ett 
nödvändigt stöd både för studenter och för patienter. Utan handledare skulle 
vårdandet upplevas vacklande och otryggt för patienter och utmaningar skulle 
vara svårare att anta för studenter. Genom handledares kompetens, erfarenhet 
och reflekterade förhållningssätt är de ett stöd både nära och på avstånd. Även 
chefer beskriver att handledares stöd upplevs som en garant för kvalitén på 
utbildningen och för patienters säkerhet. Därmed finns hos chefer tilltro till att 
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det sker genuina möten mellan patienter och studenter i en lärande miljö som 
UVA men att de inte sker utan stödet från reflekterande handledares. 
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Diskussion 

I avsnittet som följer genomförs en metoddiskussion som behandlar val av 
forskningsansats, metod och genomförande. Vidare lyfts de kompletterande 
strategier som använts vid datainsamling samt min egen roll som forskare. 
Metoddiskussionen avslutas med att diskutera avhandlingens objektivitet, 
validitet och överförbarhet.  

Därefter förs en diskussion kring resultatet baserat i genuina möten som 
sammaflätar vårdande och lärande. Avhandlingens olika perspektiv diskuteras 
i relation till varandra samt relationen mellan lärosätet och till den kontext 
som forskningen bedrivits i.   

Metoddiskussion 

Val av forskningsansats, metod och genomförande 
Val av ansats och metod har vägletts av det övergripande syftet och de fyra 
delsyftena. Ansats och metod ligger i linje med avhandlingens 
kunskapsteoretiska grund, vilken utgår från reflekterande livsvärldsansats. 
RLR erbjuder med sina metodprinciper rika möjligheter att beskriva 
livsvärldsfenomen, likt denna avhandlings forskningsfenomen, och att förstå 
dem på ett nytt sätt. Vårdande och lärande som sammanflätat valdes att 
beskrivas utifrån fyra olika perspektiv inom kontexten 
utbildningsvårdavdelning. Detta med syfte att erhålla rika variationer av 
fenomenet. I samtliga delstudier efterfrågadas hur fenomenet erfars, vilket 
utgjorde grund för att välja en fenomenologisk ansats.  

I den fjärde delstudien valdes att belysa vårdande och lärande från chefers 
perspektiv. Detta val motiveras av att chefer har en viktig roll i skapandet av 
vårdande och lärande miljöer på vårdavdelningar i allmänhet och på UVA i 
synnerhet. Den litteraturgenomgång som genomfördes och redovisas i 
bakgrunden, visade också på behovet av kunskap inom området. Urvalet av 
deltagare till den fjärde studien utgjordes av chefer för UVA-enheter där en 
liknande handledarmodell och didaktik användes.  Både verksamhetschefer 
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och vårdenhetschefer bjöds in för att erhålla så variationsrika beskrivningar 
som möjligt av fenomenet.  

Vid inledningen av studie IV övervägdes fenomenografi som metod vilket 
skulle resulterat i kvalitativa skillnader i uppfattningar av fenomenet. I 
följsamhet för fenomenet föll valet dock på att utföra innebördssökande 
intervjuer och därmed analysera data som vid tidigare studier. Data innehöll 
en stor variationsrikedom av innebörder men även till viss del uppfattningar. 
Det framstod svårt att uppnå essens och därmed genomfördes en tematisk 
innebördsanalys för att ge rättvisa åt data med dess variationsrikedom. Vad 
som kunde skönjas i data var en skillnad mellan verksamhetschefers och 
vårdenhetschefers ansvar och erfarenhet, vilket skulle kunna vara anledning 
till vidare forskning. Möjligt är då att ansvaret att stödja vårdande och lärande 
miljöer skulle beskrivas olika beroende på vilken nivå chefer befinner sig på 
och därmed utöka förståelsen.  

Kompletterande strategier vid datainsamling 
Det fenomen som avhandlingen beskriver har inte alltid varit enkelt att fånga. 
Varje delstudie har förberetts genom att tänka igenom fenomenet och 
formulera en relevant öppningsfråga. Fenomenet vårdande och lärande som 
sammanflätat är komplext och kan för informanterna till en början verka svårt 
att greppa vilket måste vägas in i intervjusituationen. Det gjorde att 
intervjuerna öppnades med uppmaningen att berätta om hur det är att vårda i 
ett lärande sammanhang (I), att berätta hur det är att vårdas av studenter (II) 
samt hur det är att handleda på UVA (III). Slutligen fick chefer berätta om sitt 
ansvar i detta sammanhang (IV). Även om livsvärldsintervjuer kunde varit nog 
som datainsamling ansåg jag det ändå vara värdefullt att använda 
kompletterande strategier för att förstärka dessa.  

Reenactment, i delstudie I, användes för att väcka minnen till liv hos 
studenterna där de varit med om situationer där vårdande och lärande var 
samtidigt närvarande. Tidigare har detta använts exempelvis i psykiatrisk 
kontext för att beskriva innebörder av våldsamma möten vilket utökade 
förståelen av fenomenet (Carlsson m.fl., 2002; Carlsson m.fl., 2004). 
Studenterna i föreliggande studier hade emellanåt svårigheter att minnas 
situationer men här vill jag mena att reenactment var en hjälp till att lyfta 
situationer och återknyta till intervjuer samt förstärka fenomenorienteringen. 
Reenactment bidrog förmodligen till att locka fram detaljer, känslor och 
sekvenser från situationen som annars hade förblivit dolda.   

De observationer som gjordes i samband med studie III hade som syfte att 
ge en inblick i handledarnas situation. I fokus för observationerna var mötet 
mellan student, handledare och patient. Observationerna skulle ligga till grund 
för att kunna återkoppla till under intervjun. Med facit i hand visade det sig att 
det knappast förekom möten mellan patient och student då observationerna 
genomfördes eftersom det var vid slutet av dagpasset då arbetsuppgifterna 
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framför allt bestod av dokumentation samt reflektion mellan student och 
handledare. Anledning till att observationerna genomfördes i slutet av 
arbetsdagen var att det då var lättare för handledare att gå avsides för intervju. 
Då avhandlingens resultat tydligt pekar på vikten av genuina möten kan 
framtida studier med mer omfattande observationer, kombinerat med 
livsvärldsintervjuer, vara ett alternativ som berikar ytterligare. De 
observationer som genomfördes vill jag ändå hävda hade betydelse för 
intervjuerna. I samband med intervjuerna återvände vi vid ett flertal tillfällen 
till situationer som uppmärksammades under observationerna och reflekterade 
över dessa, för att lyfta vårdande och lärande som fenomen.  

I den fjärde delstudien presenterades forskningsresultat för cheferna i form 
av en sammanfattning av de tre första delstudierna. I sammanfattningen 
framgick inte var dessa studier var genomförda. Syftet med sammanfattningen 
var att starta upp reflektion kring ansvaret att stödja en vårdande och lärande 
miljö på UVA. Sammanfattningen som cheferna fick ta del av syftade till att 
starta upp reflektion kring ansvaret att stödja en vårdande och lärande miljö på 
UVA. Det kunde tänkas föreligga en risk att deltagarna skulle styras av 
forskningssammanfattningen. Jag var därför noga med att rikta deltagarna mot 
sin egen erfarenhet så att intervjuerna var fenomenorienterade och 
innebördsinriktade. Under intervjun ställdes frågor som ”hur ser du på det?”, 
”har du varit med om liknande?” eller ”hur gjorde du då?”. 
Forskningsresultatet tjänade emellanåt som en triggande faktor till att föra 
intervjun framåt i syfte att hålla deltagarna fenomenorienterade. Hur stor roll 
sammanfattningen spelade för intervjun verkade bero på när och hur noga 
cheferna hade läst dokumentet. Min erfarenhet var att det överlag var relativt 
svårt att rikta dem mot fenomenet, det fanns en tendens att dialogen handlade 
om visioner och uppfattningar om hur vårdande och lärande kan stödjas. Då 
datamaterialet var transkriberat kunde ändå konstateras att det innehöll rikligt 
med innebörder av fenomenet och därmed kunde presenteras som 
innebördstema.  

Min egen roll som forskare 
Inom kvalitativ forskning och med RLR som ansats blir det uppenbart att 
forskaren är starkt involverad i hela forskningsprocessen. Dahlberg m.fl. 
(2008) menar att det ställs höga krav på en forskare eftersom ingen är fri från 
vare sig den tradition och den historia eller kontext som vi är en del av. Vi bär 
med oss vår förförståelse och är sociala individer. Varje forskare arbetar i och 
från livsvärlden. Den teoretiska grund som livsvärldsperspektivet utgår från 
har varit viktig då jag reflekterat över min egen roll för den forskning jag 
utför, min tidigare förståelse av vårdande och lärande samt min tidigare 
erfarenhet av den kontext jag forskat inom. Som livsvärldsforskare krävs att 
ställa sig till förfogande genom att använda sig själv som subjekt i 
forskningsprocessen (Dahlberg m.fl., 2008). Som forskande subjekt ingår 



  
 

43 
 

oundvikligen att reflektera över sig själv och att därigenom öka sin 
självkännedom.  

Jag har under flera års tid arbetat som sjuksköterska men dock aldrig på en 
UVA eller inom ortopedisk sjukvård. Min erfarenhet innefattar därmed det 
ansvar som åligger en sjuksköterska både vad gäller att vårda och att handleda, 
men inte i den kontext där forskningen bedrevs. Detta kan ses som en fördel 
genom att jag då kan tänkas ha en nyfikenhet och ställer fler frågor än jag 
skulle ha gjort om jag var mer hemma och bekant med kontexten. Inom RLR 
handlar det om att förhålla sig öppen i forskningsprocessen och ändå 
förberedd (Dahlberg m.fl., 2008). 

Sedan ungefär åtta år tillbaka har jag arbetat som lärare och de senaste åren 
som doktorand. Studenterna kunde därför mött mig sporadiskt under 
utbildningen. Under mina år som lärare har jag fått vara en del i att utveckla 
livsvärldsdidaktik inom sjuksköterskeutbildningen. Min forskning ingår i ett 
projekt som är en fortsättning på den forskning som Ekebergh (2001) startade 
i och med sin avhandling. Jag har försökt att i min avhandling ha ett öppet 
förhållningssätt till vårdande och lärande och forskning i VFU-sammanhang 
men att ändå tydligt visa vilka teoretiska utgångspunkter denna avhandling 
vilar på.  

Objektivitet, validitet och överförbarhet 
I litteraturen råder delade meningar om hur kvalitativ forskning kan bedömas 
och vilka begrepp som bör användas (Burns & Grove, 2005; Polit & Beck, 
2008). Begrepp som validitet används inom kvantitativ forskning och kan inte 
utan vidare överföras och användas på kvalitativa studier. Utifrån detta har en 
begreppsutveckling skett för att anpassa kvalitetsbedömning till kvalitativ 
forskning (Whittemore, Chase, & Mandle, 2001) där exempelvis begreppet 
trovärdighet används som ett övergripande kriterium för god kvalité. 
Författarna menar att kvalitativ forskning är en kombination av konst och 
vetenskap. Därmed bör kreativitet och insiktsfullhet uppmuntras och bevaras 
men inte på bekostnad av den vetenskapliga kvalitén. För att skapa hög 
trovärdighet måste dessa aspekter vägas in i bedömningen, vilket har gjorts på 
ett noggrant sätt i föreliggande forskning.  

Objektivitet har eftersträvats med hjälp av öppenhet, tyglande och 
reflekterad hållning (Dahlberg m.fl., 2008). Jag har försökt att bibehålla 
nyfikenhet på fenomenet och inte forcera fram förståelse för snabbt. Med hjälp 
av ett tyglat förhållningssätt har jag dröjt vid det som deltagarna sa och ställde 
hellre en följdfråga för mycket än för lite under intervjuerna. Under analysen 
har jag ställt frågor till texten som exempelvis: Är det jag eller texten som 
säger detta? Hur kan jag förstå detta? Vad är innebörden i det som sägs? Vad 
säger det om fenomenet? Är det eller är det inte en innebörd av fenomenet? 
Dessa frågor var till hjälp för att reflektera och medvetandegöra min 
förförståelse och för att förstå fenomenet. Under analysfasen fick jag även 
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ovärderlig hjälp av doktorandkollegor och handledare genom granskning av 
mina texter. 

Forskningens validitet, med andra ord trovärdighet, och dess giltighet, 
värderas utifrån kriterier som hur transparent forskningsprocessen beskrivits, 
vilka ställningstaganden som gjorts under densamma (Polit & Beck, 2008). 
Vid bedömning av forskningens kvalité är även forskarens kompetens och 
självinsikt om sin egen roll och påverkan på forskningen en viktig parameter 
att ta hänsyn till (Dahlberg m.fl., 2008). Detta har beaktats genom att beskriva 
forskningsprocessen under avhandlingens metodavsnitt samt att beskriva min 
egen roll som forskare i föregående stycke. I samtliga studier har urvalet gjorts 
med strävan efter variation i ålder, erfarenhet och kön för att kunna nå rika 
beskrivningar och innebörder. Dock kan inte dessa yttre attribut garantera 
variation fullt ut. Varje individ och dennes levda erfarenhet är unik, oavsett 
kön, ålder osv. I en livsvärldsansats måste även här råda en öppenhet för 
fenomenet och en flexibilitet i hur många deltagare som väljs. Målet är att nå 
innebördsrika intervjuer som genom analys ger fördjupad förståelse för 
fenomenet. Detta är inte att jämställa med att uppnå en mättnad i materialet. 
Fenomen i livsvärlden är i grunden föränderliga och obeständiga (Dahlberg 
m.fl., 2008). Det finns en oändlig möjlighet till erfarande. Syftet i en 
reflekterande livsvärldsansats är att nå så stor variation och rikedom av 
innebörder som kan tänkas möjligt. Detta är svårt och kräver kompetens och 
erfarenhet. Under avhandlingsarbetets gång upplever jag att jag utvecklat en 
ökad skicklighet i att bedöma datamaterialets kvalité. Handledning av erfarna 
forskare inom ansatsen har varit helt nödvändigt och ytterst värdefullt.  

Forskningens kvalité bedöms slutligen utifrån dess mått på överförbarhet 
eller generaliserbarhet (Dahlberg m.fl., 2008). Kvalitativ forskning är 
kontextuell och situationsbunden. Hur kan det då gå att göra den överförbar 
till andra kontexter eller andra situationer? Reflekterad livsvärldsansats är 
fenomenorienterad och gör därför anspråk på att skapa kunskap som går 
längre och bortom individerna i studien vilket genererar kunskap som är 
överförbar. Detta kräver dock att sammanhanget och de ställningstaganden 
som gjorts i forskningsprocessen är tydligt beskrivna. Resultatets 
abstraktionsnivå och innebördsorientering samt generalitet är också 
bidragande till att kunna överföra resultatet i andra kontext än exakt den 
aktuella. Föreliggande resultat kan därför med all sannolikhet överföras till 
UVA-enheter men även i viss mån till VFU på traditionella vårdavdelningar. 
Fenomenet vårdande och lärande som sammanflätat på UVA kan inte sägas 
”uttömt” genom min forskning. Det finns röster som inte hörts och skulle 
kunna fördjupa förståelsen ytterligare. Ett exempel på röster som inte hörts är 
de studenter som underkänts på sin VFU och de handledare som underkänt 
studenter. Black m.fl. (2014) visar att en av de svåraste uppgifterna för 
handledare är att underkänna studenter. Ett kommande forskningsområde 
skulle därmed kunna vara att fokusera på studenter som inte blir godkända och 
vilka konsekvenser det har för sammanflätningen av vårdande och lärande.  
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Kontexten i de tre första delstudierna var en och samma avdelning och 
resultatet var till stora delar positivt till UVA som lärandeidé. Kanske skulle 
utökade observationer ge en mer nyanserad bild av sammanflätningen på 
UVA. Tänkbart är att resultatet kunde uppvisa en annan variation avseende 
exempelvis tid för handledning, ledarskapets betydelse och studenters 
upplevelse av sin VFU om urvalet utvidgats och varit annorlunda.  

Ytterligare en aspekt på forskningens kvalité är hur mycket den kan tänkas 
beröra dem som får del av den. Fenomenologin som filosofi och vetenskap 
föddes ur ett missnöje över den då rådande positivistiska och reduktionistiska 
vetenskapen23. Vetenskapen hade fjärmat sig från människorna vilket 
fenomenologi skulle motverka genom att beskriva levda erfarenheter hämtade 
i livsvärlden. Denna vetenskapliga idé baseras RLR på och föreliggande 
forskning bör därför vara av den art att den berör och känns relevant och 
användbar. Det finns dock en risk för att resultaten presenteras på en 
abstraktionsnivå som gör att texten blir svår att greppa och även kan tendera 
att bli allmängiltig. När abstraktionsnivån blir för hög kan kontext och 
situation helt tappas bort. Denna balansgång upplevde jag svår i de tre första 
studierna men kunde uppleva en progression i förmågan att mejsla fram essens 
och sedan innebördselement. I den fjärde studien har analysen utmynnat i 
innebördsteman, vilket eventuellt gör resultatpresentationen mer tillgänglig. 
Med andra ord kan den fjärde studien vara något mera lättläst och kanske 
därför lättare att nå ut med.  

Resultatdiskussion  
Den forskning som föreliggande avhandling vilar på visar att vårdande och 
lärande samexisterar. Hur samexistensen kommer till uttryck varierar mellan 
att ske som mer eller mindre parallella processer där vårdande och lärande har 
begränsade beröringspunkter, till att ske i en sammanflätning. Vårdande och 
lärande som sammanflätat är ett dynamiskt begrepp som inte kan beskrivas 
enkelt och ensidigt och som därför i denna avhandling har belysts från 
sjuksköterskestudenters, patienters, handledares och chefers perspektiv. 
Forskningresultatet pekar på att sammanflätningen visar sig som tydligast i 
genuina möten mellan studenter och patienter. Genuina möten sker när student 
och patient möts för att sammanföra lärande och vårdande. Handledare skapar 
förutsättningar för genuina möten genom sitt stöd, nära eller på avstånd. Även 
chefer är delaktiga i att skapa den atmosfär som ger utrymme för att genuina 
möten ska kunna ske. Dessa möten innebär både utmaningar och möjligheter 
till en utveckling av vårdande och lärande. Det är av största vikt att inte bara 
identifiera när sammanflätningen visar sig utan också när den uteblir och 
varför.  

                                                        
23 Jfr sid 17 
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Kännetecknande för genuina möten i en vårdande och lärande 
kontext  
Genuina möten mellan studenter och patienter är ett ömsesidigt möte där båda 
parter känner sig inbjudna till samma arena. I dessa möten känner sig patienter 
välinformerade, väl omhändertagna och relativt hemma i ett nytt sammanhang. 
De finner en glädje i att vara en del i studenternas lärandeprocess och visar sig 
villiga att vara till förfogande. Den inbjudande och välvilliga inställning som 
patienter visar skapar en trygg och tillåtande lärande miljö för studenter. 
Denna ömsesidiga inbjudan och trygghet ligger som bas i genuina möten. 
Studenter känner sig guidade av patienter genom det gensvar de får som ett 
viktigt kvitto på hur de fungerar och uppfattas som vårdare. Detta är 
vägledande för dem då de navigerar sig fram till en ny roll och egen personligt 
vårdande stil. 

I genuina möten förmår studenter visa en vårdande hållning så att patienter 
inte känner sig till besvär utan upplever sig sedda och bekräftade av studenter. 
Studenterna är tillgängliga, varsamma, försiktiga och noggranna. Genom detta 
förhållningssätt bidrar studenter till en extra dimension i vårdandet vilket kan 
relateras till att de inte är präglade av ett rutinmässigt handlande utan 
fortfarande håller på att lära sig.  

Genom genuina möten levandegörs vårdvetenskap för studenter och får 
betydelse för vårdandet. Resultatet pekar på att denna förståelse är svår, om 
inte omöjlig, att uppnå på annat sätt än genom genuina möten mellan student 
och patient.  

Genuina möten som här har beskrivits kan förstås som vårdande möten 
med dimensioner av lärande. Vårdande möten som sker mellan patienter och 
vårdare har samma kännetecken som genuina möten mellan student och 
patient men den lärande dimensionen är inte lika tydligt i vårdande möten. 
Forskningsresultatet visar att genuina möten har särdrag som ger vägledning 
till att se när och hur vårdande och lärande sammanflätas. Därmed inte sagt att 
lärande inte kan ske utanför genuina möten. Inte heller kan 
forskningsresultatet hävda att det är ett icke-lärande eller icke-vårdande om 
inte det genuina mötet inträffar. Det som däremot resultatet visar är att vid 
genuina möten sammanflätas vårdande och lärande vilket gör att utbildning, 
handledning och utformning av lärande och vårdande miljöer bör ha som 
intention att stödja genuina möten.  

Studenter och patienter i genuina möten  
Andersson (2015) menar att mötet mellan student och patient är viktigt både i 
vårdande och lärande hänseende. I mötet utvecklas en etisk medvetenhet bland 
studenter när de berörs av patienters lidande och sårbarhet (Cooper, Taft, & 
Thelen, 2005). Hur relationen mellan student och patient tar form är av 
avgörande betydelse för ett genuint möte och sammanflätningen av vårdande 
och lärande. Manninen m.fl. (2014) konstaterar att när denna relation bygger 
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på ömsesidighet leder den till att patienter blir villiga att aktivt ta del i 
studenters lärande.  Patienter antar däremot en alltmer passiv hållning då 
studenter inte kan åstadkomma en god atmosfär och då relationen är 
enkelriktad. På liknande sätt kan inbjudan förstås i föreliggande forskning. För 
att en sammanflätning av vårdande och lärande ska komma till stånd krävs att 
patienter känner sig inbjudna och delaktiga i sin egen hälsoprocess och i 
studenters lärande. För att skapa ett genuint möte måste därför studenter 
stödjas i att vara lyhörda och följsamma till patienter och tränas i att förstå 
patienters behov av att bjudas in. Med hjälp av reflekterande frågor till 
studenter kan denna medvetenhet stödjas i handledning. Exempel på frågor 
skulle kunna vara: ”vad hände i dig vid mötet med patienten?”, ”hur 
uppfattade du patientens gensvar?”, ”vad var vårdande eller inte vårdande i 
situationen?” och ”vad lärde du dig?”.  Det är uppenbart att vårdande hållning 
omfattar mer än att vara tekniskt kunnig i att utföra uppgifter. Det innefattar 
ett förhållningssätt som innebär att våga vara nära och att ha förmågan att se 
patienten. Handledning behöver fokusera inte bara på omvårdnadsarbete och 
görande utan även kopplas till att utveckla ett vårdvetenskapligt 
förhållningssätt. Det innebär att göra handledningen patientcentrerad 
(Manninen et al., 2013) för att vägleda studenter in i en vårdande hållning och 
därmed skapa förutsättningar för genuina möten. 

Tidigare forskning visar patienters betydelse för studenters lärande. Towle 
m.fl. (2010) beskriver hur betydelsefullt det är för patienter att, i lärande 
sammanhang, få dela med sig av erfarenheter kopplade till sin hälsosituation. 
Det är både stärkande för patienters egen självkänsla och ger även en 
tillfredsställelse över att kunna bidra till studenters lärande och i förlängningen 
till en förbättrad vård. Föreliggande forsknings kunskapsbidrag är att studenter 
är betydelsefulla för patienter och att genuina möten ger en extra dimension i 
vårdandet. Med stöd av patienters upplevelser i denna forskning vill jag hävda 
att studenter kan bidra till en utveckling av vårdandet genom ett lärande och 
vårdande förhållningssätt. Liknande fynd återfinns även i Anderssons 
forskning (2015). Det är av stor betydelse för all vårdutbildning att patientens 
röst blir hörd (Towle m.fl., 2010) vilket även gäller för att vidareutveckla 
vårdandet. Föreliggande resultat visar den potential studenter och patienter har 
att berika vårdandet och lärandet genom genuina möten.  

Handledares betydelse för genuina möten  
Varje möte mellan student och patient har vårdande och lärande potential men 
är avhängt av det stöd som handledare ger. För att mötet ska bli genuint 
behöver både studenter och patienter vara trygga och i viss mån ”hemma” i ett 
främmande sammanhang. Intressant är att resultatet visar att handledare utgör 
stöd inte bara för studenter utan även för patienter och detta oavsett om de är 
aktivt delaktiga i vårdsituationer eller befinner sig i bakgrunden. Handledare 
upplevs som ett grundläggande och viktigt stöd genom sin kompetens och 
professionella säkerhet samt med ett reflekterande förhållningssätt. Vidare 
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visar sig att handledare som utstrålar trygghet genom att ta huvudansvar och 
ändå ge ansvar till studenter, skapar förutsättningar för att studenter och 
patienter ska kunna överlämna sig till varandra i genuina möten.  

Även om resultatet visar att studenter, patienter och chefer har stor tilltro 
till att handledare står som en slags garant för god och patientsäker vård och 
för hög utbildningskvalité så verkar inte handledarna själva medvetna om hur 
mycket de betyder. Handledare måste värnas och vårdas av såväl den egna 
organisationen som lärosätet och på så sätt bekräftas i sitt uppdrag. Chefer 
som gör strukturella lösningar för att frilägga tid för handledning och ge 
möjlighet till kompetensförhöjning är viktiga för att handledare ska kunna 
utföra en god handledning (Mårtensson m.fl., 2013). Denna typ av bekräftelse 
och feedback ökar handledares självkänsla och skapar en positiv självbild hos 
dem.  

Relationen mellan student och handledare är även viktig för hur en lärande 
gemenskap ska utvecklas. En god handledning kan sägas vila på en 
förtroendefull relation mellan student och handledare (Carlson, 2013; Carlson, 
Wann-Hansson, & Pilhammar, 2009). Hilli m.fl. (2014) menar att god 
handledning innefattas av en etisk hållning, uttryckt som en vårdande relation 
till studenter.  Ekebergh (2001) talar om en lärande gemenskap mellan student 
och handledare och liknar även den vid en vårdande relation. Ömsesidig 
respekt mellan student och handledare är en förutsättning för att skapa en god 
gemenskap som grund för en lärande atmosfär. Med andra ord kan handledare 
med ett vårdande förhållningssätt i relation till studenter och patienter bereda 
väg för och stödja genuina möten.  

Samarbetet mellan lärosäte och praxis och dess betydelse för 
genuina möten  
Historiskt sett utvecklades UVA bl.a. för att stärka samarbetet och kopplingen 
mellan lärosäte och vårdverksamhet. Det fanns en idé om att detta skulle 
minska klyftan mellan teori och praktik. Föreliggande forskning visar att det 
organisatoriskt på UVA finns tydlig koppling mellan lärosäte och 
vårdverksamhet. Trots denna uppbyggnad och trots den didaktik som 
förespråkas med en klar vårdvetenskaplig anknytning och koppling till 
utbildningen visar resultatet på brister i samarbetet mellan vårdverksamhet och 
lärosäte. Dessa brister får återverkningar för sammanflätningen av vårdande 
och lärande. Forskningsresultatet visar att chefer har olika syn på VFU och på 
utbildningen. Antingen ses VFU som en del av utbildningen och därmed ett 
delat ansvar med lärosätet. I annat fall ses utbildningen som lärosätets ansvar 
vilket innebär ett mera passivt förhållningssätt från chefer. Tidigare forskning 
visar att det kan råda oklarhet kring vem som bär ansvar för att förankra 
vårdvetenskap i kliniks praxis (Lindberg, Persson, & Bondas, 2012) men att 
det vilar ett stort ansvar på chefer att verka för ett samarbete med lärosätet för 
att kunna skapa lärande miljöer (O’Driscoll m.fl., 2010).  



  
 

49 
 

Trots goda ambitioner upplever chefer en besvikelse över hur samarbetet 
och stödet visar sig från lärosätet. Besvikelsen rör frågor som att inte få det 
stöd som krävs för att starta och vidareutveckla UVA eller att 
vårdvetenskapliga seminarier med personal inte är anpassade till rätt 
kunskapsnivå. Detta resulterar istället till en vidgad klyfta mellan lärosäte och 
vårdverksamhet. Parterna möts inte med ett gemensamt perspektiv på 
utbildning och UVA vilket i förlängningen blir en icke-samverkan som 
motverkar sammanflätning av vårdande och lärande. Som motpol vill jag ändå 
påstå att resultaten i de tre första studierna tydligt visar att vårdvetenskap lever 
i det vårdande som utförs av studenter, den vård som patienter erfar och i den 
reflekterande handledning som handledare ger uttryck för. I de tre första 
studierna lyfts samarbetet med lärosätet fram i positiva ordalag. Som tidigare 
problematiserades i metoddiskussionen, ska dessa resultat förstås i förhållande 
till att de genomförts på samma UVA medan cheferna i studie fyra är 
ansvariga för olika UVA-enheter som kan ha olika erfarenhet av samarbetet 
med lärosätet. 

Genuina möten relaterade till forskningens kontext  
De tre första delstudiernas resultat utgår från en UVA där studenter genomför 
sin sista VFU. Studenterna uppvisar en självständighet genom att de ofta 
vårdar patienter på egen hand med handledare som stöd i bakgrunden. Att ha 
mer än en handledare innebär att ha olika förebilder och att öka sin egen 
självständighet vilket kan vara en bidragande orsak till sammanflätningen. 
Tidigare forskning har pekat bitvis åt olika håll då det gäller 
handledarmodeller. Somliga förordar att varje student tilldelas en handledare 
(Luhanga, Billay, Grundy, Myrick, & Yonge, 2010; Sundler m.fl., 2014) 
medan andra även lyfter fördelar med att studenter har mer än en handledare 
(Budgen & Gamroth, 2008). Att på så sätt dela studentansvaret upplevs 
avlastande och som ett stöd för handledare.  Ett vanligt problem idag kan vara 
att det är svårt att uppbringa tillräckligt med VFU platser och handledare. För 
att möjliggöra genuina möten i relation till den obalans som råder mellan 
tillgång och behov av VFU-platser finns det anledning att utveckla 
handledningens utformning.  Holst och Hörberg (2012, 2013) visar på 
handledning av studentpar som ett möjligt alternativ i sammanhanget.  

På en UVA fokuseras mycket av verksamheten på studenters lärande och 
handledning. Handledningen är en självklar del av sjuksköterskors 
arbetsuppgifter. Resultatet visar att handledare får stöd från andra handledare, 
huvudhandledare och lärare. Detta stöd beskrivs även i bl.a. Budgen och 
Gamroths forskning (2008). Det är därmed skillnad att vara handledare på 
UVA jämfört med att handleda på traditionella vårdavdelningar. 
Forskningsresultatet ligger i linje med tidigare forskning (Bengtsson m.fl., 
2011) som visar att studentansvar är stimulerande för handledare och skapar 
en egen utveckling. Det som framstår som nytt i jämförelse med tidigare 
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forskning är att resultatet pekar på att handledare upplever en avskildhet från 
kollegor och patienter till favör för en ny gemenskap med studenter och en 
fokusering på handledning. Det innebär inte att de slutar vårda men att 
vårdandet sker genom studenter. Det framkommer även att uppdraget är 
intensivt och ansträngande vilket kan kräva återkommande pauser. Från 
studenters perspektiv framstår UVA som en god lärande miljö där de 
utvecklas till att finna en egen vårdande stil vilket beskrivs i tidigare studier 
(t.ex. Budgen & Gamroth, 2008; Mulready-Shick m.fl., 2013; Nishioka m.fl., 
2014).  

Det finns anledning att tro att UVA som lärandeidé är ett koncept som 
stöttar studenters lärande men även är en stödjande miljö för handledare. UVA 
skulle kunna ses som ett kunskapscentrum där handledare får stöd till att 
utvecklas i att handleda. UVA som lärandeidé har en viktig funktion att fylla 
både för att skapa optimala lärande miljöer men även som utveckling av 
handledning som en konst. Forskningsresultatet visar även att i genuina möten 
innefattas en extra dimension av vårdande vilket stärker UVA som vårdande 
miljö. Utmaningen är att skapa optimala lärande miljöer i alla vårdande 
sammanhang, men att UVA har sin viktiga del i att utgöra ett slags 
kunskapscentra för en vidareutveckling i att sammanfläta vårdande och 
lärande.  

Tidigare forskning visar att studenter inte upplever att vårdverkligheten 
överensstämmer med utbildningen (Cooper m.fl., 2005). Även Ekebergh 
(2001) kunde i sin forskning se en diskrepans mellan hur vårdvetenskap 
beskrivs i utbildningen och hur den följs i praxis. Studenter kommer då att 
sakna stöd i lärandeprocessen. Vårdvetenskap blir en ”kunskapsklump” för 
studenter utan egentlig nytta i en klinisk kontext. Med stöd av resultatet i 
denna avhandling vill jag ändå hävda att det pågår en positiv utveckling. Den 
reflektion som beskrivs, sker kontinuerligt och har en vårdvetenskaplig 
koppling. Det framträder en naturlig inställning till att använda vårdvetenskap 
i ord och handling bland studenter och handledare och även till viss del bland 
chefer. Studenterna beskriver att vårdvetenskapen faller på plats under VFU. 
De känner sig bekväma med att handledas av sjuksköterskor som vårdar i 
samklang med vad de lärt sig under utbildningen. Denna positiva utveckling 
kan ses som att ett vårdvetenskapligt förhållningssätt vinner terräng bland 
studenter och i verksamheten. Liknande fynd återfinns i Holst och Hörbergs 
forskning som handlar om livsvärldsdidaktisk handledning av studentpar 
(2012, 2013). Studenterna i föreliggande forskning hade kommit i kontakt 
med livsvärldsdidaktik, både i den teoretiska utbildningen och under VFU.     
Med stöd av forskningens resultat vill jag mena att en didaktik, präglad av ett 
livsvärldsperspektiv som också betonar ett patientperspektiv och ett 
reflekterande förhållningssätt, har gjort skillnad i studenters upplevelse av sin 
egen förståelse och erfarenheten av VFU. Det finns dock en risk att denna 
form av handledning utarmas då personalomsättning är stor eller då tidpressen 
upplevs påtaglig. Livsvärldsdidaktik har potential att förbättra lärande och 
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vårdande miljö, men den kräver kompetenta handledare för att utföra en 
reflekterad handledning baserad på vårdvetenskap.  

Chefers betydelse för att skapa förutsättningar för genuina 
möten  
Chefers erfarenhet av vårdande och lärande beskrivs utifrån det ansvar de har 
för att stödja en vårdande och lärande miljö. De har alltså inte samma direkta 
koppling till att vårda eller att handleda som övriga informanter. Chefers 
betydelse för att skapa lärande och studentvänliga miljöer framstår dock 
tydligt i tidigare forskning (Carlson m.fl., 2010). Det ledarskap som krävs på 
UVA-enheter utgör en speciell utmaning där det krävs en tydlighet och ett 
engagemang för att kunna implementera lärandeidén (Edgecombe & Bowden, 
2014). Glazer m.fl. (2011) menar att det krävs avancerad kompetens för att 
introducera UVA som lärandeidé. Det innebär att chefer behöver mod och 
visioner för att skapa strategier i att implementera och utveckla denna typ av 
lärande miljöer. Med stöd i föreliggande resultat framkommer detta bland de 
chefer som mer aktivt tar sitt ansvar genom att skapa hållbara rutiner för 
studentansvar och handledning samt de som eftersträvar dialog med såväl 
personal och studenter som med lärosäte. De chefer som stannar vid att ha 
ansvar visar en passivare inställning både till att vidareutveckla UVA och till 
sitt samarbete med lärosätet. Det är ett förhållningssätt som i förlängningen 
kan hämma UVA som lärandeidé och därmed förhindra att sammanflätningen 
sker genom genuina möten mellan studenter och patienter. Här ska också 
poängteras att hur chefer tar ansvar varierar utifrån vilken nivå chefen befinner 
sig på. Chefer på avdelningsnivå har en närmre kontakt med personal, 
studenter och patienter vilket talar för att deras betydelse för att skapa en 
studentvänlig miljö ökar (Walker, Cooke, Henderson, & Creedy, 2011). Det 
åligger dock även chefer på högre nivå att ta ansvar men på ett mera 
övergripande plan.  

UVA som koncept innebär att det är en stor genomströmning av studenter 
på enheten samt att alla sjuksköterskor handleder. Det är av största vikt både 
med ett handledarintresse men även en hög handledarkompetens vad gäller 
innebörden av reflekterande handledning. Forskningsresultatet visar olika 
förhållningssätt bland chefer då det gäller hur aktivt de verkar för att förankra 
UVA-konceptet. Det märks skillnad i hur aktivt de tar ansvar för en 
studentvänlig miljö och för hur patienter informeras om avdelningens 
karaktär. En strategi som används är att tydligt informera om att handledning 
ingår i arbetet på UVA. Detta är särskilt viktigt i samband med nyanställning 
och utvecklingssamtal. I forskningsresultatet märktes både personlig 
utveckling bland handledare samt en verksamhetsutveckling då handledare 
fick stöd och uppmuntran till att handleda.  Det framgår att genom en 
förankring av UVA som koncept bland personal, studenter och patienter ges 
återverkningar för en god lärandemiljö och utveckling av vårdandet. Tidigare 
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forskning poängterar vikten av att chefer är både insatta och delaktiga samt 
vågar vara tydliga, inte minst då det gäller att utveckla UVA-enheter (Glazer 
m.fl., 2011). 

Det råder en spänning mellan vad handledare vill och orkar samt vad 
lärosätet kräver i form av VFU platser. Forskningsresultatet visar att chefer är 
medvetna om spänningsförhållandet och vikten av en samsyn mellan personal 
och lärosäte. Denna samsyn innebär att utbildningen ses i sin helhet, med både 
teoretiska och praktiska delar, och att därmed ansvaret delas mellan lärosäte 
och klinik. Samsynen innebär även att förståelse visas mot handledare så att de 
ges tillfälle till återhämtning och stöttning i att handleda. Det innebär inte att 
handledarnas trötthet alltid löses genom pauser utan handledare kan även 
behöva stöttas aktivt av chefer som genom en bekräftande ledarstil ger 
feedback, tid för handledning och möjlighet till kompetensutveckling 
(Mårtensson m.fl., 2013). Ytterligare stöd är en väl genomtänkt och inarbetad 
struktur som stöd för handledning vilket troligtvis bidrar till att handledare inte 
beskriver exempelvis tidspress som en försvårande omständighet vid 
handledning. Tidigare forskning talar om tidsbrist som en faktor vilken hindrar 
god handledning (Carlson m.fl., 2010), något som inte visar sig särskilt tydligt 
i föreliggande avhandling. 

Det finns evidens för att ledarskapsstilar inverkar på exempelvis 
arbetstillfredsställelse och arbetsklimatet (t.ex. Cummings m.fl., 2010; Walker 
m.fl., 2011). Som tidigare nämndes, har chefer en stor del i att skapa en 
studentvänlig och lärande miljö (t.ex. Bisholt, Ohlsson, Engström, Johansson, 
& Gustafsson, 2014; Nishioka m.fl., 2014). Allan, Smith och Lorentzon 
(2008) menar dock att tre frågor kvarstår att besvara för att skapa ett hållbart 
ledarskap för lärande. Dessa frågor är: vad är vårdande och vad bör studenter 
lära sig samt av vem. Ett caritativt ledarskap (Bondas, 2003) som bygger på en 
förståelse för vad vårdande innebär innefattar en vårdande hållning till 
studenter, patienter och vårdare. En ”aktiv utvecklare” är en chef som både 
visar vårdande hållning mot personal och engagemang för god omvårdnad 
(Bondas, 2009). Den ”passive tänkaren” däremot är chefen som har goda 
tankar om vårdandet men dessa visioner omsätts inte i praktiken. Detta kan 
jämföras med föreliggande forskningsresultat där chefer väljer att ha eller att 
mera aktivt ta ansvar. Bondas (2009) menar att en utveckling av vårdandet 
kräver ”aktiva utvecklare” och med stöd i föreliggande forskning vill jag 
hävda att chefer behöver ha detta förhållningssätt även då det gäller att skapa 
lärande miljöer. Gallagher och Tschudin (2010) talar om etiskt ledarskap 
kännetecknat av att ta ansvar för patienter, personal och studenter samt att 
tillgodose deras behov. Caritativt ledarskap och etiskt ledarskap knyter 
samman chefers ansvar med ett vårdvetenskapligt perspektiv. Denna 
sammankoppling tordes vara nödvändig för att vidareutveckla vårdande och 
lärande som sammanflätat. Svaren på frågorna vad vårdande är och vad 
studenter bör lära sig samt av vem, uppmanar dock till ett tydligare samarbete 
mellan lärosäte och praxis än vad som vanligtvis tycks ske idag. Ett samarbete 



  
 

53 
 

bör ha som syfte att skapa samsyn kring vad vårdande och lärande är och hur 
det sammanflätas eller med andra ord en samsyn kring hur genuina möten 
skapas och kan stödjas.  
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Slutsatser 

Avhandlingens resultat bidrar till en fördjupad kunskap kring hur vårdande 
och lärande sammanflätas på en UVA samt hur denna miljö kan stödjas och 
därmed utvecklas. Resultatet innebär en kunskapsutveckling genom att se på 
fenomenet från sjuksköterskestudenters, patienters, handledares och chefers 
perspektiv. Sammantaget bidrar detta till att belysa nya dimensioner av det 
som i avhandlingen benämns som genuina möten. 

Resultatet visar att sammanflätningen tydligast framträder i genuina möten 
mellan studenter och patienter där mötet stöds av handledare och chefer. 
Genuina möten präglas av trygghet mellan student och patient samt en 
ömsesidig vilja till både lärande och vårdande. Kärnan i mötet är patientens 
behov av vård och studentens vilja att lära. Studenter lär genom vårdandet och 
när det genuina mötet uppstår kan patienter uppleva att en extra dimension i 
vårdandet tillförs.   

Sammanflätningen stöds av handledare som befinner sig på samma gång 
både nära och på avstånd från studenten och patienten. För handledaren 
innebär det att vårda genom studenter. På ett mera övergripande plan behövs 
stöd av chefer för att sammanflätningen mellan vårdande och lärande ska ske. 
De chefer som inte stannar vid att ha, utan även tar ansvar för en vårdande 
och lärande miljö bidrar aktivt i denna process.  

Det ligger utmaningar i att befrämja sammanflätningen. En stor utmaning 
är att samarbetet mellan lärosäte och klinik måste fungera. Resultatet i 
avhandlingen visar att det emellanåt saknas samsyn avseende såväl 
utbildningsuppdraget som innebörden i vårdande och lärande. Avhandlingen 
visar på värdet av medvetna strategier för att sammanfläta vårdande och 
lärande, där både lärosäte och klinik är viktiga och har ansvar.  

Samtliga delstudier i avhandlingen är genomförda på UVA- enheter, där 
livsvärldsdidaktiken i kombination med UVA-miljön framträder 
framgångsrikt. Även om det på olika sätt finns utmaningar framträder också 
tydliga vinster. Didaktiken får ”fäste”, vilket på sikt, genom forskning och 
levd erfarenhet, kan innebära att den också utvecklas 
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Implikationer 

För att kunna stödja genuina möten behöver mötets karaktär uppmärksammas 
i såväl teoretisk som klinisk utbildning. Utformningen av lärande- och 
vårdandemiljöer bör också ha intentionen att stödja möjligheten till genuina 
möten.  

Forskningsresultatet visar att en didaktik präglad av ett 
livsvärldsperspektiv och ett patientperspektiv samt ett reflekterande 
förhållningssätt främjar sammanflätningen i genuina möten. UVA miljön kan 
bidra till att ytterligare utveckla denna sammanflätning. På sikt kan UVA bli 
ett kunskapscentrum där didaktiska idéer och strategier för VFU 
vidareutvecklas.  

Resultatet kan ligga till grund för att samarbetet mellan lärosäte och 
vårdverksamhet behöver stärkas. Redan idag sker mycket samverkan, men 
avhandlingen visar på ytterligare behov. Det som förenar klinisk praxis och 
utbildningen är intentionen att ge god vård av hög kvalité till patienten. 
Avhandlingen visar på att patienterna i allra högsta grad är medaktörer i 
sammanflätningen av vårdande och lärande. Ett tydligt fokus för samverkan 
mellan lärosäte och vårdverksamhet är att gemensamt ta ansvar för och 
vidareutveckla förståelsen av genuina möten och på så sätt nå nya dimensioner 
i vårdande och lärande.  

I avhandlingen framträder betydelsen av det genuina mötet, där mötet är 
centralt för studentens lärande och patientens vårdande. Resultatet sätter fokus 
på vikten av att studenter får möjlighet att lära sig vårda i ett mellanmänskligt 
möte med en patient. Denna kunskap är viktig och bör beaktas då diskussioner 
förs om hur VFU kan ersättas av simuleringar eller då omfattningen av VFU 
diskuteras. Genom att sätta fokus på det genuina mötets betydelse lyfts vikten 
av kvalité under VFU fram.   

. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Ett avhandlingsarbete är en upptäcktsfärd som leder till nya insikter och 
vidgad förståelse. Men vandringen har även inneburit nya frågetecken och 
lockande utmaningar i form av tänkbar vidare forskning.  

Studentperspektivet skulle vidare kunna belysas genom att studera hur 
vårdande och lärande sammanflätas i olika delar av utbildningen eller då 
studenter underkänts på sin VFU.  

Patientperspektivet i vårdande och lärande sammanhang behöver 
ytterligare studeras förslagsvis som observationer, enkäter och intervjuer på 
olika enheter.  

En utökad förståelse av chefers ansvar för att stödja vårdande och lärande 
miljöer bör innefatta studier av chefer för traditionella vårdavdelningar, samt 
jämförande studier med UVA.   

Samarbetet och kopplingen till lärosätet framstår i resultatet som ett 
område att vidareutveckla vilket talar för ytterligare forskning som rör kliniska 
lärares erfarenhet av att stödja en sammanflätning mellan vårdande och 
lärande och deras erfarenhet av samarbetet mellan lärosäte och praxis.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 



  
 

57 
 

English summary 

Eskilsson, Camilla (2016). Caring and learning are intertwined in genuine 
encounters – experiences, conditions and responsibilities on a Dedicated 
Education Unit. 
 
Keywords: caring, learning, reflective lifeworld research, genuine encounter, 
dedicated education unit, phenomenology, lifeworld-led didactics 

Background 
The present doctoral thesis describes the meaning of how caring and learning 
is intertwined in a Dedicated Education Unit (DEU) through the experiences 
from the perspectives of student nurses, patients and supervisors. Furthermore 
the phenomenon is described through the managers’ experiences of 
responsibility for supporting caring and learning environments. Much research 
has been conducted within the field of learning in clinical praxis, the main 
focus of which has been the perspectives of students or supervisors. Clinical 
studies in nursing education support the creation of learning environments for 
students in order to link theory to praxis. It is evident that supervisors play a 
key role in guiding students in nursing care through a reflective approach in 
their supervision. Studies from the patients’ perspectives suggest that there is a 
willingness to be part of students’ learning and to share experiences of their 
illness. Patients perceive that their contribution is valuable for the students’ 
learning process, their own self-esteem and for the healthcare services in the 
future. It has often been found that managers have a crucial role in creating 
learning environments. In the literature review, learning and caring are mostly 
seen as coexisting or parallel phenomena and there is a lack of research 
focusing on intertwined caring and learning except that performed by 
Andersson (2015), which focuses on caring and learning converging in a 
psychiatric care context. It is, however, of importance to further examine this 
phenomenon and from different perspectives, in order to gain a broader 
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understanding of how caring and learning are intertwined in a clinical 
educational context.   

Overall aim 
The overall aim of this thesis is to create knowledge about caring and learning 
as an intertwining phenomenon at DEU and how it can be developed.  

The specific aims 

I. To describe how caring and learning is intertwined from student 
nurses’ perspective in a DEU. 

II. To describe how patients perceive being cared for by student 
nurses in a DEU. 

III.  To describe how caring and learning are intertwined in 
supervision from the supervisors’ perspective in a DEU.  

IV.  To describe how managers experience their responsibility to 
support a caring and learning environment in Dedicated 
Education Units. 

Scientific approach and methodological issues 
 
The scientific approach is lifeworld oriented caring science, which is also the 
foundation for the caring science didactics focused in the thesis. A lifeworld 
approach (Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008) aims to make sense of 
meanings of lived experiences of the phenomenon in focus and is thus also the 
platform for the methodological work. The approach used in the thesis is 
based in the phenomenological philosophies foremost derived from Husserl, 
Heidegger, Merleau-Ponty and Gadamer.  

The research has been carried out with a Reflective Lifeworld Research 
(RLR) approach, which is a transformation of the epistemological philosophy 
from the lifeworld approach into principles for empirical use. As an open 
designed approach rather than a fixed method, RLR aims to describe meanings 
and patterns of lifeworld phenomena. The methodological principles are 
openness, flexibility, bridling and a reflective attitude throughout the whole 
research process. Data was gathered in lifeworld interviews, both individually 
and in groups, with student nurses (n=13), patients (n=11) and supervisors 
(n=8) from a DEU in orthopedic care and managers (n=10) responsible for a 
number of DEUs. Strategies such as: reenactment (Study I), observations in 
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connection to the interviews (Study III) and a summary of previous research in 
the project (Study IV), were used to support the interviews. The purpose of 
these strategies was to enhance the informants’ reflection during the interview 
in order to gain rich variations of meanings in data. A meaning-oriented 
descriptive analysis according to RLR was conducted. In Studies I-III the 
findings are presented with an essence followed by the variations that 
constituent the phenomena, whereas Study IV the findings are presented in the 
form of themes of meanings.  

Findings 
A summary of the findings from each study is presented as the essential 
meaning of the phenomenon (Studies I-III) and as meaning themes (Study IV) 
in this section. The full presentations of the studies can be found in the articles 
at the end of this doctoral thesis.  

Student nurses’ experiences of caring and learning as intertwined at a DEU 
(Study I) are described as a movement where caring and learning fall into 
place that appears in an atmosphere filled with appealing challenges. This 
atmosphere should, however, be sufficiently sensitive for when the students 
feel they are ready to accept these challenges. The atmosphere will affect their 
sense of security and how they experience confirming and affirming 
responses. Encountering the patient means gaining a sense of the whole and 
the theory falls into place. In this atmosphere, students describe a desire to 
find a new role in a personal style. The phenomenon is further elucidated by 
the constituents: Sensing security, Confirming and affirming response, 
Gaining a sense of the whole and Desiring to find a new role.  

Patients’ experiences of perceiving care from student nurses at a DEU 
(Study II) is described as feeling like being carried along as a part of the 
students’ learning process, a metaphorical journey, which is characterized by a 
fluctuation between stable and less stable care.  Being “placed” in such a 
context is linked to whether care is perceived as an invitation to participate or 
not. In genuine encounters with students, care is characterized by closeness, 
thoroughness, accessibility, acknowledgement and sensitivity. When genuine 
encounters occur, patients can surrender to the students’ care. When the care is 
less stable though, supervisors will form the essential support for stabilizing 
the care and for promoting genuine encounters. The phenomenon is described 
in more detail in the constituents: A mutual invitation to participate, The 
importance of genuine encounters and Essential support. 

Caring and learning as intertwined in supervision at a DEU (Study III) is 
described by supervisors as a constant movement in relation to the students in 
order to be either close to or standing back, adjusting to the students’ needs 
and the provision of secure nursing care for patients. Their responsibility for 
patients’ care and students’ learning is a challenge that generates satisfaction 
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and development. It is also a demanding task which can drain energy. 
Consequently, having breaks to recover are thus necessary. Even if the 
responsibility for patients remains, the closeness to the patients changes as the 
caring takes place at a distance via the students. In that way caring and 
learning are to be seen as intertwined and provide new possibilities in 
supervision. The phenomenon is further described in the constituents: 
Handling responsibility in constant movement, Participating in a new and 
different way and Coexisting with student creates meaning and development. 

Managers’ experiences of their responsibility for supporting caring and 
learning at DEUs (Study IV) is described as having and taking responsibility 
in a challenging environment. Their responsibility is affected by cooperation 
with colleagues, staff and the university and by a daily struggle to maintain 
excellent nursing care and high educational quality. The collaboration with the 
university has consequences for the managers’ view of their part of the 
nursing education. The differences in the managers’ approaches, either having 
or taking responsibility, are shown in terms of more or less involvement and 
commitment in caring environment and educational issues. 

The result indicates that caring and learning are intertwined when students 
and patients meet in genuine encounters. Supervisors and managers play a 
core role in facilitating these meetings. However, caring and learning are not 
automatically intertwined, the process can be experienced as a vacillating and 
frustrating struggle. Nursing students, patients, supervisors and managers 
influence and contribute in different ways to the intertwining of caring and 
learning. A reciprocal invitation to participate is demanded in order for a 
coexistence between the different actors to occur.  Awareness of caring and 
learning as intertwined is important for how genuine encounters will be 
developed and supported.  

Discussion  
The genuine encounter between students and patients is discussed from the 
perspective of student, patients, supervisors and managers. Caring and 
learning as evident in genuine encounters are defined and discussed in order to 
identify links to the supervisors’ and managers’ support as well as the 
collaboration between the university and the clinic.  

Conclusions  
The thesis contributes to greater knowledge about how caring and learning is 
intertwined and portrayed in genuine encounters between students and 
patients, supported by supervisors and managers. These genuine encounters 
have to be identified and supported both from an educational point of view 
and in clinical settings. Genuine encounters are characterized by the core of 
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both caring and learning and will thus benefit both the students and the 
patients. Greater understanding of what genuine encounters mean and how 
they can contribute to further develop intertwining of caring and learning is 
needed. Furthermore promotion of a common understanding of caring and 
learning as intertwined between university and clinical praxis is called for.   
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Tack  

Nu har över fem år passerat sedan den dag jag fick reda på att jag hade fått en 
doktorandtjänst. Spänd av förväntan gick jag in i arbetet som kom att bli en 
ofattbar livsresa. 

Ni som har följt mig på lite närmare håll vet att jag, liksom de flesta, har 
haft toppar och dalar under resans gång. Stundtals var jag brinnande för det 
jag gjorde, andra stunder var tyngre och mödosammare. Den här livsresan har 
inneburit att jag växt och utvecklats både som person och forskare. Det har 
varit en skola för livet som fyller mig med tacksamhet. Tacksamheten 
inrymmer även att jag nu är i hamn för att sedan kunna gå vidare in i nya 
spännande uppdrag. 

Denna typ av utbildning och livsresa som jag gjort hade inte blivit som den 
blev om inte alla NI funnits vid min sida med ert stöd, er omtanke och era 
glada tillrop. Jag vill göra ett försök att formulera ett TACK till er, men kom 
ihåg att den tacksamhet jag känner är långt större än vad ord kan rymma.  

Innan resan startade fanns två viktiga personer som stöttade och 
uppmuntrade mig till att söka doktorandtjänsten som jag sedan fick. Professor 
Karin Dahlberg, min vän, du betydde så mycket för mig då vi gick med Embla 
och Elvis i skogarna. Under de hundpromenaderna hann vi att dryfta mycket 
och du delade med dig av din kunskap till en mycket nyfiken blivande 
doktorand. Tack Karin. 

Den andra personen är ”sår-vännen” professor Christina Lindholm. Du 
uppmuntrade mig att gå vidare efter min magisteruppsats och gav dina goda 
vitsord för mig då jag sökte till doktorand. Under hela min doktorandtid har vi 
sedan hållit kontakt. Dina mail har varit till så stor glädje och stöd för mig. 
Vår vänskap, ditt engagemang och intresse betyder mycket för mig.  

Jag vill tacka mina fyra fantastiska handledare docent Gunilla Carlsson, 
professor Margaretha Ekebergh, docent Ulrica Hörberg och lektor Elisabeth 
Lindberg. Vad skulle jag gjort utan er? Ni fyra har stöttat mig, uppmuntrat mig 
och emellanåt burit mig. Genom era olika personligheter och erfarenheter har 
ni fungerat som en optimal handledargrupp för mig. Jag har kunnat komma till 
er när som helst och ni har ställt upp på alla vis. Tack att ni finns. 
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Ett stort tack till Linnéuniversitetet som tog emot mig som doktorand och 
erbjöd en bra miljö för mig som forskarstudent. Tack till Kristina Julin och 
Catarina Gaunitz för administrativ hjälp och David Brunt för språkgranskning. 
Ett stort tack även till Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och 
välfärd, som gjorde det möjligt för mig att gå forskarutbildning. Tack till 
akademichef Lotta Dahlheim Englund.  

Jag vill rikta ett tack till de granskare som bidragit till att förbättra min 
avhandling. Tack till professor Maria Nyström, lektor Kerstin Wikby och 
dåvarande doktorandkollega, numera lektor Kristina Schildmeijer som 
granskade vid mittseminariet. Tack till lektor Carina Persson och lektor Mia 
Berglund som var granskare vid slutseminariet. Ni bidrog med kloka och 
insiktsfulla kommentarer som förde mitt avhandlingsarbete vidare. 

Ni alla doktorander, både i Växjö och hemma i Borås, som jag hunnit lära 
känna under dessa år, tack för att ni finns och funnits som en del av min resa. 
Jag avstår medvetet från att nämna er vid namn för att inte riskera att glömma 
någon. Ni har bidragit till att göra denna resa dynamisk och rolig. 

Alla mina underbara kollegor på Högskolan i Borås vill jag tacka. Jag har 
känt er omtanke och stöd även om ni inte har sett så mycket av mig under 
slutskedet av mitt avhandlingsarbete. Jag är glad över att ni finns och ser fram 
emot att mer konkret kunna vara en del i arbetsgemenskapen. Ett speciellt tack 
vill jag rikta till den handledningsgrupp som jag har ingått i. Tack underbara 
Gunnel Selin för din förmåga att handleda - jag saknar ord! Tack även ni 
underbara vänner i gruppen. Tillsammans har ni burit mig flera gånger under 
min doktorandresa.  

Utan studenter, patienter, handledare och chefer hade denna avhandling 
inte kunnat skrivas. Tack till er som så generöst delat med er av era 
erfarenheter och som kan göra att vårdande och lärande sammanflätas och 
utvecklas.  

Till mina vänner, släkt och familj riktar jag mitt avslutande tack. Så 
underbart det är med er som bara finns där även om jag känner att jag inte 
alltid varit lika tillgänglig som annars. Det blir förhoppningsvis skillnad 
framöver. Tack älskade mamma och pappa för ert stöd hela tiden men särskilt 
när jag fick vara på ert ”helpensionat” under analysarbetet. Till er, min familj, 
blir det helt plötsligt skrivkramp och en klump i halsen. Hur skulle jag kunna 
komma i närheten av att formulera hur mycket ni betyder för mig? Ändå vill 
jag så innerligt gärna med ord visa även för andra att ni betyder allt för mig 
och utan er skulle det varit helt tomt. Viktor, tack för alla gånger du kört mig 
och hämtat mig på stationen. Anna, tack för all din go’a omtanke och kärlek. 
Elvis, du underbare lille vovve, tack för att du värmt mina fötter. Göran, du är 
mitt livs kärlek och min allra bäste vän. Du är den jag delar allt med och som 
alltid finns vid min sida. Ingen som du kan lyssna och förstå mig. Med dig är 
jag hel, du är värd så mycket mer än ett tack! 

Borås 25 januari 2016 
Camilla Eskilsson 
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Bilaga 1 

                          

Sammanfattning av de tre studiernas resultat 
I dessa tre delstudier gjordes intervjuer med sjuksköterskestudenter24 efter 
avslutad verksamhetsförlagd utbildning (VFU), utskrivna patienter25 samt 
handledare26 på samma avdelning. Här presenteras en kort sammanfattning 
av resultaten med exemplifierande citat. Vilka tankar väcks hos Dig då Du 
läser resultatet nedan? Hur kan Du verka för och stödja en både lärande 
och vårdande miljö sett från studenters, patienters och handledares 
perspektiv?  
 
Studentstudien 
Det är en lockande utmaning för studenter att alltmer självständigt få vårda 
patienter. I mötet med patienter ”faller saker på plats”, teori blir till liv. 
Studenterna beskriver en utveckling i förhållningssätt och i skicklighet 
genom möten med patienter. De ser mötet med patienten som centralt för 
att sammanfläta vårdande och lärande. ”Vi läser ju väldigt mycket 
vårdvetenskap// men det är först när man får möta patienten som man lär 
sig//det är först när man möter patienten som det blir på riktigt.” 
 
Studenterna strävar efter att finna sin egen vårdande stil. De handleds av 
flera handledare vilket är ett stöd genom att ha flera förebilder men det 
innebär även en frustration i att inte hinna lära känna sin handledare. 
Handledarna, som har flera studenter samtidigt, saknar ibland tid och 
studenterna känner sig sårbara, ensamma och saknar möjlighet till stöd. 

                                                        
24 Två gruppintervjuer och sju enskilda intervjuer 
25 Elva enskilda intervjuer 
26 Åtta enskilda intervjuer 
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”Jag tyckte inte att de hade tid, jag tyckte det var stressigt med en 
handledare på fyra fem studenter, det kändes som att man många gånger 
själv fick gå in till patienterna att det inte va så mycket koll. Dom hann 
liksom inte se till att det sköttes ordentligt, de kunde inte liksom läsa av det 
vi hade tagit reda på och man fick inte den feedbacken man behövde 
många gånger.”  
 
Studenterna känner att de växer i mognad genom en reflekterande 
handledning som bygger på frågor snarare än på färdiga svar. De fostras på 
så sätt in i ett reflekterande förhållningssätt som hjälper dem i att lära sig 
vårda. Det är en besvikelse att reflektionen ibland inte hinns med även om 
den inte alltid behöver ta så mycket tid. Reflektion blir mer av ett 
förhållningssätt som studenterna alltmer växer in i, en möjlighet att dela 
erfarenheter på ett tillåtande sätt.  ”Det var verkligen lärande i fokus 
faktiskt, det var bara positivt att man reflekterade mycket.” 
 
Studenterna är beroende av att erbjudas uppgifter som är avpassade till 
deras förmåga men ändå utmanar dem att växa in i sin nya roll. Struktur 
för arbetet ger stadga och ökat egenansvar skapar ökad självständighet. 
Handledarna har en nyckelroll för studenters trygghet och säkerhet, de 
finns bakom då de antar lockande utmaningar i olika sammanhang. 
”Handledaren sa att jag har alltid koll// det var väldigt skönt för då kunde 
man gå självständigt och ändå veta att gör jag något fel så upptäcker hon 
det.” 
 
Patientstudien 
Patienterna visar en villighet att vara en del i studenters läroprocess. De 
har förståelse och tålamod att studenter lär sig att vårda. ”De är ju där för 
att lära, de kan ju inte allting, // alla måste lära nånstans”.  
 
Patienterna känner dock en osäkerhet och vilsenhet då de inte vet att de 
vårdas av studenter, de saknar en ”inbjudan” till det lärande sammanhang 
de befinner sig i. ”Jag hade velat veta det från början att hon var student 
//för då hade jag ju inte behövt ligga där och fundera på varför hon inte 
tog mig på allvar liksom man tänkte att förstår hon inte riktigt vad jag 
säger eller varför vill hon inte riktigt höra.” Liknande känslor av vilsenhet 
och att inte förstå uppstår då studenterna inte ger tillräcklig information om 
vad som ska hända.  
 
Mötet med studenterna är betydelsefullt för hur vårdandet kommer att 
upplevas för patienterna. Studenters ömsinta handlag och empatiska 
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förhållningssätt kopplas till att de är nya och håller på att lära sig. 
Patienterna känner sig sedda av studenterna, de ger av sin tid och står till 
förfogande för patienterna. Mötena blir då innerliga och vårdande för 
patienterna.  
 
Det finns dock möten där studenter är avståndstagande. Då blir patientens 
sårbarhet märkbar och de saknar närhet och värme från studenten.  ”Jag 
hade velat ha lite mer från henne, det saknade jag, lite mer känsla… man 
fick inte riktigt den medkänslan av henne … den biten fattades.” 
 
Ur patienters perspektiv är handledarens roll viktig för att borga för en 
säker vård. Handledarens stöd för studenter blir ett stöd för patienten i att 
tryggt överlämna sig i studenternas vård. ”Jag visste ju att 
sjuksköterskorna fanns där också så jag var ju aldrig osäker på att, oj, hur 
ska detta gå? Så kände jag ju aldrig.”   
 
Handledarstudien  
Handledarna vinnlägger sig om att kunna röra sig mellan att vara nära 
studenterna och att träda tillbaka för att stödja deras lärande. De känner 
ansvar för att stödja studenters lärande samtidigt som de aldrig vill göra 
avkall på sitt ansvar för en god och säker omvårdnad för patienterna. Att 
finna en balans mellan att ”lägga sig i” och att stå i bakgrunden då 
studenterna vårdar kräver både en lyhördhet för studenters mognad och en 
förmåga att lämna över patienterna i studenternas händer. ”Till en början 
var det ju svårt att släppa det egna ansvaret // de är ansvariga för 
patienternas omvårdnad men att vi är en dubbelkoll eller har ansvar för 
att det går rätt till //vi litar på dem, det är som en tillitsfull vårdrelation 
kan man säga”  
 
Att ha en tydlig och väl genomtänkt struktur för handledningen erfars som 
stödjande. Strukturen skapar trygghet och stabilitet samt ger utrymme för 
reflektion där handledarna kan inta en frågande hållning. ”Det måste 
finnas en struktur tycker jag som handledare för att inte skapa frustration 
och där man har en viss tid för eftertanke // och har du inte det så blir det 
svårare att handleda med frågor” 
 
Att ha ansvar för patientens omvårdnad och samtidigt handleda flera 
studenter är en krävande uppgift. Det innebär att samvaron med kollegor 
och den patientnära omvårdnaden minskar för att i stället finnas till hands 
för studenter. Det gör att handledare har behov att få regelbundna pauser 
från att handleda och få vara ”bara” sjuksköterskor. De har då möjlighet att 
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öva sin egen skicklighet i att vårda samt få en stimulerande omväxling och 
vila från handledarskap.  
 
Samspelet med studenterna medför att handledare utvecklas och reflekterar 
över invanda mönster. ”Det ger en personlig växt till mig själv, för jag får 
hela tiden tänka till själv //jag tycker att det är väldigt bra.  ”Att vara en 
del i studenternas lärande engagerar och skapar mening för handledarna. 
 
Handledarna vill stödja studenters lärandeprocess utan att ge avkall på 
omvårdnadens kvalitet och betonar vikten av att ha patienten i centrum. 
Som handledare lär de sig ett nytt sätt att vårda eller att vara en del i 
patientens hälsoprocess och det sker genom att ”vårda på avstånd eller 
genom studenter”. Hela tiden genomsyras handledarnas strävan och mål att 
ta ansvar för att stödja studenters lärande och att patienterna får en god och 
trygg omvårdnad.  
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