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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Handledning av sjuksköterskestudenter finns väl beskriven i litteraturen 

men erfarenheter av att handleda i kontexten studentsal har endast i ringa omfattning 

fokuserats i tidigare studier.  

Syftet med denna studie var att beskriva handledning i studentsal utifrån handledande 

sjuksköterskors erfarenheter.  

Metod Studiens ansats var kvalitativ och datainsamling genomfördes genom åtta 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes med respondenter från två sjukhus 

i en svensk storstad. Data har bearbetats genom innehållsanalys. 

Resultatet Analysen resulterade i fem kategorier. Ur dessa framträdde två teman, 

Förändrade förutsättningar i lärandemiljön och en utmanande pedagogik. 

Respondenterna beskrev både utmaningar, vinster och brister i handledningssituationen 

som skedde mer på distans på studentsalen. Kommunikation, bekräftelse och ärlighet 

beskrevs som en grundförutsättning för en välfungerande handledning. Därtill hör 

också organisatoriska förutsättningar, kollegialt stöd, egen kompetens och engagemang 

från både lärosäte och verksamhet. Den stora vinsten framställdes som professionell 

utveckling hos handledande sjuksköterskor, mer självständiga studenter samt bättre 

handledningsklimat. Svårigheterna låg i att handleda en grupp med studenter med olika 

kunskapsnivåer samt att få tiden att räcka för både patient och student. Resultatet har 

efter sammanställning diskuterats utifrån Katie Erikssons teoretiska begrepp om ansa, 

leka och lära.  

Slutsats Handledning av studenter i studentsal accentuerade vinster respektive 

svårigheter i handledning. Detta berodde på att handledningen skedde i grupp vilket 

ofta upplevdes som en svårighet. Välfungerande studentsalshanledning kunde å andra 

sidan tillföra ökad möjlighet till professionell utveckling.  

Klinisk betydelse Med kunskap om handledning i studentsal genereras förutsättning 

för handledning i tiden, vilket i sig skapar möjligheter att möta framtidens behov av 

välutbildad personal och därigenom bibehållen patientcentrerad omvårdnad.  

 

Nyckelord: Erfarenhet, handledning, sjuksköterska, studentsal,  

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background Nursing students preception is well described in previous literature but 

studies about registered nurses´ experiences of precepting in student-dedicated 

treatment rooms have been done in very little extent.  

Aim of present study was to describe precepting in student-dedicated treatment rooms 

according to experiences of precepting nurses. 

Method for this study has been through qualitative approach, collection of data has 

been executed through eight semi-structured interviews with respondents from two 

hospitals in a Swedish downtown area. Data was analysed through structured content 

analysis. 

Result is presented in five categories and two themes: Changed prerequisites in the 

teaching environment and pedagogic challenges. Precepting nurses described 

challenges, benefits and limitations with hands-off precepting. Communication, 

acknowledgement and honesty were described as fundamental to achieve effective 

precepting as well as organisational prerequisites, support from colleagues, individual 

nursing competence and commitment from both universities and clinic. The major 

benefits were professional growth for precepting nurses, more independent students 

along with improved climate on the ward amongst the preceptors. The difficulties were 

related to precepting groups of students and to find enough time to care for both student 

as well as patient. The result of this study has been discussed from the perspective of 

Katie Eriksson’s healthcare theory.  

Conclusion Precepting in student-dedicated treatment rooms accentuates the benefits 

and limitations within the core of student precepting in general. Group precepting per 

se is experienced as more difficult than traditional supervision. At the same time 

precepting in student-dedicated treatment rooms can be even more rewarding than 

traditional precepting and lead to a higher amount of professional development.  

Clinical contribution Precepting nursing students rightly is essential for a modern 

precepting that meet the demands of the future and renders well educated health 

personnel and thereby maintains patient-centred care.  

 

Keywords: Clinical placement, experience, nurse, precepting 
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1 INLEDNING 

I enlighet med framtidsrapporten Gaunitz och Lettermark (2011) kommer antalet 

patienter inom svensk hälso- och sjukvården att öka under de närmaste åren. Samtidigt 

med detta ökar efterfrågan av välutbildad personal för att tillgodose vård. För att möta 

behovet av utbildade sjuksköterskor har ett politiskt beslut tagits om att utöka antalet 

utbildningsplatser i landet på sjuksköterskeprogrammet (Regeringskansliet, 2011). 

Detta medför på kort sikt att ett större antal studenter än tidigare behöver handledning, 

vilket i sin tur ställer nya krav på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och 

handledning. VFU är den del av sjuksköterskeutbildningen då sjuksköterskestudenter 

kommer i kontakt med det kommande yrket ur ett professionellt perspektiv. Ett sätt att 

skapa en lärandemiljö och VFU som möter framtida behov är genom 

studentsalsverksamhet. Handledning på studentsal ställer rimligen andra krav på 

handledaren än traditionell handledning eftersom sjuksköterskan handleder flera 

studenter samtidigt som också kan ha olika lärandemål. Författarnas egen erfarenhet av 

studentsalsverksamhet är att fenomenet i sig är en utmaning då traditionella 

handledningsmetoder inte är helt tillämpliga. Handledande sjuksköterskor måste på 

studentsal istället handleda på distans med ”händerna på ryggen”. Då fenomenet är en 

relativt ny intervention saknas kunskap om vad sådan handledning innebär för 

handledande sjuksköterska. Med adekvat kunskap om handledning i studentsal kan 

framtidens behov av utbildning av nya sjuksköterskor mötas samtidigt som patienten 

står i fokus och erbjuds en god omvårdnad. Vi hoppas att föreliggande studie kan 

tydliggöra sådan kunskap och underlätta handledning i praktiden genom att resultatet 

synliggör en sammanställning av handledande sjuksköterskors erfarenheter av att 

handleda i studentsal. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Riktlinjer och förhållningssätt för sjuksköterskor och handledare 

Legitimerad sjukvårdspersonal personal styrs av lagar i sin yrkesutövning. Syftet med 

lagstiftningen är att klargöra hur professionen och yrkesutövningen skall gå till. 

Rekommendationer och kompetensbeskrivningar finns också som förtydliganden för 

innebörden av professionen. En sådan kompetensbeskrivning är den etiska koden som 

gäller för yrkesverksamma sjuksköterskor International Council of Nurses (ICN). I 

denna etiska kod finns fyra huvudområden beskrivna, varav ett beskriver 

sjuksköterskans ansvar för tillämpning av undervisning av studenter inom den egna 

professionen (Socialstyrelsen, 2005). Även sjuksköterskans ansvar kring bedömning av 

studenter i samband med handledning preciseras (ibid.). 

 

Sjuksköterskor som handleder blir ofta en förebild för sjuksköterskestudenter 

(Mogensen, Thorell-Ekstrand & Löfmark, 2010). I funktionen som handledare åligger 

det sjuksköterskan att vara förberedd och tillgänglig samt att löpande ge återkoppling 

till studenten under VFU. Ett centralt inslag i handledning är eftertanke och reflektion 

kring omvårdnadssituationer. Därutöver skall handledaren stimulera studentens 

individuella utveckling. Under hela VFU skall en kontinuerlig uppföljning av 

studentens kliniska färdighet, förmåga till vetenskapligt förhållningssätt och djupet i 

den faktakunskap som studenten innehar tydliggöras (ibid.). 

2.2 Sjuksköterskeutbildning och handledning ur ett historiskt perspektiv 

Sjuksköterskeutbildningen har sedan mitten av 1800-talet genomgått många 

förändringar och utvecklats över tid. Trots utveckling i sjuksköterskeutbildningen från 

yrkesutbildning till akademisk utbildning har inte handledning nämnvärt utvecklats i 

praktiken. Akademiseringen av yrket har emellertid inneburit vissa andra förändringar 

framförallt genom att utbildningsreformen Vård 77 trätt i kraft. Detta innebar att 

utbildningen inordnades som högskoleutbildning enligt högskolelagen år 1993 

(Holmdahl, 1997). En annan påverkande faktor var ikraftträdandet av 

Bolognadeklarationen 1999 som ledde till en homogenisering av utbildningen ur ett 

internationellt perspektiv. Dessa förändringar har sedan 2007 varit grundläggande för 

svensk sjuksköterskeutbildning. I utbildningen till legitimerad sjuksköterska i dag 

erhålles både en yrkesexamen samt en akademisk examen (Mogensen et al., 2010). 
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 Handledning av studenter, praktisk klinisk utbildning och VFU har genom tiden varit 

centrala inslag i utbildning av sjuksköterskor men beskrivning av yrkeshandledning är i 

sig inte enbart inriktad mot sjuksköterskeutbildning. I traditionell yrkesinriktad 

handledning handleder en handledare en student (Lauvås & Handal, 2001). De två 

vanligast förekommande handledningstraditionerna i yrkesinriktad handledning 

beskrivs av Lauvås och Handal (2001) som mästare lärling tradition och reflekterande 

handlednings tradition, där den förstnämnda innebär att lärlingen lär sig ett yrke genom 

att imitera och kopiera mästaren. I den reflekterande handledningen hjälper 

handledaren istället studenten till medvetet ansvar och handlande vilket leder till att 

grunderna i den kommande professionen stärks och utvecklas för studenten (ibid.).  

 

Hallin och Danielson (2009) har i sin studie visat en statistiskt signifikant ökning av 

utbildningsnivån hos handledare mellan åren 2000-2006. Som motsats till den högre 

utbildningsnivån verkar det i samma studie dock som att handledande sjuksköterskor 

var yngre och hade mindre erfarenhet som legitimerade sjuksköterskor jämfört med 

handledande sjuksköterskor år 2000. Ytterligare en viktig skillnad är att handledande 

sjusköterskor under senare hälften av 2000-talet känner sig mer förberedda att anta 

utmaningen att vara handledare än jämförelsegruppen från år 2000. Detta förklaras med 

att handledarutbildning blir allt vanligare (ibid.).  

2.3 Handledning under VFU 

I VFU kommer sjuksköterskestudenter i kontakt med det kommande yrket ur ett 

professionellt perspektiv. VFU inkluderar sjuksköterskestudenters placering i 

verksamheter som bedriver vård och omsorg till personer i hemmet samt i andra 

vårdformer (Mogensen et al., 2010). VFU möjliggör därmed för studenter att få inblick 

i samt kunskap om olika typer av vårdverksamheter.  

 

En entydig och klar beskrivning av vad begreppet handledning betyder är svårt att finna 

i litteraturen. Lauvås och Handal (2001, s. 42) anser att handledning kan beskrivas med 

hjälp av ledorden rådgivning, vägledning, supervision och konsultation. Ekebergh 

(2009) menar att handledning är det komplexa i själva lärandet vilket innebär att fokus 

läggs på lärandet i sig således inte på undervisning som beskrivs som inlärning. Vidare 

beskriver Lauvås och Handal (2001) och Biggs och Tang (2007) att yrkesinriktad 

handledning är främst den modell som används under VFU då handledning innebär att 

tydliggöra sammanhang mellan teoretisk kunskap och praktik. Handledaren bidrar 
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dessutom till att studenten får möjlighet att stärka sina kunskaper inom den egna 

professionen samt yrkespraxis. I handledningen bör dessutom utrymme skapas för det 

reflekterande samtalet vilket är en väg till studentens utveckling. Genom reflektion förs 

studenten framåt i sitt lärande mot både kunskap och kompetens (ibid.). Även 

Pilhammar, Bergh, Friberg, Gedda och Häggström (2003) förordar det reflekterande 

samtalet och det kritiska förhållningssättet som enligt dem stärker, utvecklar och 

dessutom synliggör den tysta kunskapen under VFU.  

 

Sjuksköterskestudentens VFU period sträcker sig ofta över flera veckors tid, vilket 

möjliggör för handledare och student att olika vårdsituationer kan knytas samman till 

en helhet. Handledningen bör således förändras under en VFU period för att vara i 

harmoni med studentens utveckling (Lauvås & Handal, 2001). Biggs och Tang (2007) 

och Ekebergh (2009) beskriver handledning som en utmaning för handledaren då krav 

ställs på handledaren att vara flexibel i mötet med studenten. De menar att det är på 

studentens kunskapsnivå mötet och handledningen skall ske för att därifrån hjälpa 

studenten framåt mot ny kunskap, erfarenhet och kompetens (ibid.). 

2.4 Lärandemiljö och lärandeorganisation  

Mogensen et al. (2010) beskriver lärandemiljön och lärandeorganisation som centrala 

faktorer och förutsättningar för att studenten skall ha möjlighet till utveckling under 

VFU. Den goda lärandemiljön kännetecknas av närhet och tillgång till lärare och 

handledare som är behöriga och kvalificerade för uppgiften, förutsättningar för 

interaktivt lärande, datorer samt av att studenterna har tillgång till relevant litteratur. 

Lärandemiljö beskrivs också som tillgång till lokaler som är anpassade för ändamålet. 

Mogensen et al. (2010) beskriver vidare personalen som en del i en lärandemiljö som 

har stor betydelse för att tydliggöra roller och sociala värderingar. Detta medför att 

studenten både får möjlighet att träna och utveckla det professionella förhållningssättet 

samt reflektera över omvårdnadsinsatser. Tillgång till handledare och kvalificerad 

personal är således viktigt för en välfungerande VFU. Utgångspunkt för att 

handledning skall bli optimal är att studenten blir handledd av en handledare med 

kompetens både avseende yrkeserfarenhet, handledarutbildning samt intresse för 

handledning. Mogensen et al. (2010) menar dock att brister förekommer i den kliniska 

verkligheten genom brist på handledare med kompetens som tidigare nämnts och 

lokaler som är ämnade för undervisning och studenterverksamhet. Detta medför att det 

optimala handledningsscenariot ofta uteblir. Genom att skapa rätt förutsättningar för 
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studenten genereras möjligheter till upplevelser av trygghet i lärandemiljön (ibid.). 

Trygghet är också en grundförutsättning för lärande (Carlson, Wann-Hansson & 

Pilhammar, 2009). Omvårdnaden skall vara säker och evidensbaserad samtidigt som 

studenten bör ges möjlighet till lärande och god lärande miljö vilket ställer krav på 

handledaren som skall fungera både som sjuksköterska och handledare (Landmark, 

Strom-Hansen, Bjones & Bøhler, 2003). Lärosätets delaktighet i den kliniska 

lärandemiljön under VFU anses dessutom viktig för handledande sjuksköterskor 

(Luhanga, Yonge, & Myrick, 2008). Återkoppling och delaktighet kunde erhållas 

genom telefonkontakt eller genom fysiska besök av lärosätet i verksamheten (ibid.). 

Lärandeorganisation är ett begrepp som har fått stor uppmärksamhet de senaste åren 

(Mogensen et al., 2010). Fokus och tonvikt läggs på organisationen och ledarskapet i 

denna. I en god lärandeorganisation erhålls stöd och engagemang från ledningens sida 

avseende lärandemiljön samt en ständig strävan till utveckling hos personalen vilket har 

betydelse för skapande och bibehållande av en god lärandemiljö (ibid.). I flera studier 

beskrivs organisationens och kollegors engagemang och delaktighet i 

handledningssituationen som avgörande för att handledning och lärande skall fungera i 

klinisk utbildning och VFU (Carlson et al., 2009; Hyrkäs & Shoemaker, 2007; Luhanga 

et.al., 2008).  

2.5 Studentsal  

Ett sätt att skapa en lärandemiljö är att organisera handledningen av studenter i grupp 

på studentsal (Staun, Bergström & Wadensten, 2010). Med studentsal menas att 

studenten följer patienterna på vissa salar istället för att följa specifik handledare. Detta 

innebär att studenten har flera handledare under en och samma VFU period. Lärandet 

är problembaserat genom att studenter aktivt löser problem tillsammans med andra 

studenter med stöd av handledare samt reflekterar över handlandet och erfarenheten 

(ibid.). I en studie av Holmlund, Lindgren och Athlin (2010) finns stöd för att 

gruppundervisning är ett bra verktyg för lärande. Vidare beskriver Staun et al. (2010) 

sjuksköterskornas upplevelser av att handleda på studentsal som utvecklande genom att 

studenten stärktes i sitt oberoende. Som motpol till detta tog de tillfrågade 

sjuksköterskorna upp stress som en faktor i handledningen. Stressen som hade sin 

upprinnelse i det egna kontrollbehovet kring omvårdnadsansvaret (ibid.).  
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2.6 Forskning om sjuksköterskors erfarenheter av handledning av 

sjuksköterskestudenter 

I Lillbridges (2007) studie framkommer att de handledande sjuksköterskorna upplever 

studenthandledning som stimulerande och som en möjlighet för kompetensutveckling 

tillika yrkesmässig utveckling. Att som handledare vara med och forma nya 

sjuksköterskor och blivande potentiella kollegor anses som något mycket positivt och 

utgör tillsammans med den personliga uppskattningen från sjuksköterskestudenterna 

det bästa med att vara handledare (Lillbridge, 2007; Yonge, Hagler, Cox & Dref, 

2008). De brister som påpekas när sjuksköterskor tillfrågas om vad som är 

problematiskt med handledning är bristande stödstrukturer organisatoriskt, brist på 

engagemang från kollegor samt hur väl vårdgivande institution respektive lärosäte 

lyckats tydliggöra och organisera frågor rörande handledning (Bourbonnais & Kerr, 

2007; Duffy, 2009; Lillibridge, 2007; Yonge et al., 2008). Vad gäller lärosätet påpekas 

bristande närvaro och uppbackning i verksamheten upp som en försvårande aspekt i 

handledaruppdraget (Bourbonnais & Kerr, 2007; Duffy, 2009; Landmark et al., 2003). I 

den egna organisationen försvåras istället möjligheten att utföra handledaruppdraget 

enligt många tillfrågade sjuksköterskor av bristen på en explicit kommunikation med 

närmaste chef och organisation/ledning kring själva handledningsuppdraget (Lillbridge, 

2007). Ytterligare en studie beskriver detta men i ordalag av avsaknad av 

arbetsbeskrivning, något som efter vad sjuksköterskorna erfar innebär en otydlighet 

från organisationens sida om vad handledningen faktiskt skall innehålla (Yonge et al., 

2008).  

 

Mer konkreta brister och fundamentala problem i själva handledningssituationen anses 

vara tidsbrist, ett alltför stort ansvar och en hög arbetsbelastning (Omansky, 2010). Att 

vara handledare är trots många fina upplevelser också ett krävande uppdrag där 

handledningen skall utföras som extra arbete utan att extra tid avsätts för uppgiften 

(Brammer, 2006; Duffy, 2009; Yonge et al., 2008). Detta lyfts i flertalet studier och det 

svåra beskrivs av de handledande sjuksköterskorna som balansen i att vara en 

pedagogisk handledare och samtidigt utföra ordinarie sjuksköterskeuppgifter som 

innebär omvårdnadsansvar. Det som sjuksköterskor i sin roll som handledare utför och 

säger ska föras fram på ett så pedagogiskt sätt som möjligt vilket i sin tur leder till att 

arbetstempot avseende övriga arbetsuppgifter sjunker påtagligt. Detta bidrar till ett 

flertal negativt påverkande faktorer så som stress, brist på planering samt brist på tid. 
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Upplevelsen av stress resulterar i en upplevelse av att vare sig hinna med att handleda 

studenter eller att få tid att utföra övriga arbetsuppgifter (Bourbonnais & Kerr, 2007; 

Danielson, Sundin-Andersson, Hov, & Athlin, 2009; Landmark et al., 2003; Lillibridge, 

2007; Öhrling & Hallberg, 2001). Landmark et al. (2003) beskriver detta dilemma som 

att handledaren kontinuerligt tvingas välja mellan patienters och studenters behov. En 

hög arbetsbelastning med ett stort antal patienter och därmed ett stort 

omvårdnadsansvar, tillsammans med upplevelse av en kaotisk situation på avdelningen 

där tidsbristen är väsentlig framförs som hämmande omständigheter i 

handledningssituationen (Bourbonnais & Kerr, 2007; Duffy, 2009; Lillibridge, 2007). 

Lillibridge (2007) visar på handledare som nekar till uppdraget att vara handledare 

såvida inte arbetsbelastningen korrigerades till ett minskat antal patienter att ansvara 

för. Flertalet studier belyser tiden som a och o när det gäller påverkan på handledarens 

arbete. Flera tillfrågade sjuksköterskor uttrycker en önskan om att få tid avsatt för att 

planera handledning och att handleda. Att som handledande sjuksköterska kunna 

fokusera på att handleda utan att samtidigt ansvara för omvårdad och patienter anses 

avgörande för hur väl uppdraget som handledare kan utföras (Bourbonnais & Kerr 

2007; Landmark et al., 2003; Öhrling & Hallberg, 2001). En annan nödvändig 

förutsättning för att föra studenten framåt i sitt lärande framhävs som möjligheten att ha 

tid nog för reflektion, planering och genomgång av olika situationer med sin student, 

dock upplever sjusköterskorna att den tiden ofta helt saknas (Landmark et al., 2003).  

 

Faktorer av mer individuell art framkommer också som betydelsefulla för 

handledningen. Framförallt betonas den egna dagsformen som en viktig aspekt att ta 

hänsyn till för hur väl handledningen faller ut (Duffy, 2009; Lillibridge, 2007). Även 

handledarnas egen upplevelse av teoretisk begränsning jämfört med studentens kunskap 

tas upp som en betydelsefull faktor som i allra högsta grad påverkar handledningen 

(Brammer, 2006; Duffy, 2009; Landmark et al., 2003; Yonge el al., 2008). Insikter och 

tankar om vad det egna handlandet har för inverkan på studenten framkommer 

(Landmark et al., 2003; Myrick & Yonge, 2004). Brammer (2006) visade med sin 

studie att handledande sjuksköterskor har som vision att ge sin student en god förståelse 

och överblick av helhet samt en möjlighet att nå professionell utveckling i studentens 

kommande yrkesroll. För att nå dit använder sig handledarna av reflektion och 

återkoppling men försöker också förse studenten tillräcklig självständighet för att denne 

själv skall kunna lära sig att ta egna beslut om hur de skulle organisera sin dag (ibid.). 

Även Bourbonnais och Kerr (2007) finner i sin studie att reflektion i lärandet är av 



8 

värde och kan uppnås genom att handledaren intar en frågande attityd och tillsammans 

med studenten driver på lärandet genom att ställa utmanande frågor. Vidare visar 

studien att handledande sjuksköterskor betonar möjligheten till stöd i sitt 

handledarskap. Efterfrågade stödkomponenter är adekvat utbildningsmaterial, stöd från 

involverat lärosäte tillsammans med stöd från kollegor som tidigare innehaft 

handledarrollen (ibid.).  

 

En annan ofrånkomlig omständighet som påverkar upplevelsen av att vara handledare 

är det faktum att handledarskapet upplevs som ett ideellt arbete samt att handledaren 

upplever sig vara den person som får utföra flest uppgifter (Duffy, 2009). Detta kan 

kopplas till att avsaknaden av ekonomisk kompensation för insatsen som handledare 

också påverkar hur sjuksköterskor ser på handledarskapet (Yonge el al., 2008). 

Vanligen erbjuds istället handledare vidareutbildning inom handledning och andra 

professionella kurser som ersättning för insatserna som handledare (Lillibridge, 2007).  

 

Handledarutbildning kan leda till ett medvetandegörande kring vad det pedagogiska 

stödet till sjuksköterskestudenten faktiskt innebär, nämligen stort anspråk av 

handledarens tid (Danielson et. al, 2009). Dessutom har skolade handledare flyttat sitt 

fokus från att vara mästrande och kontrollerande mot att istället utgå från studentens 

lärandemål och se på relationen mellan sig själva och studenten som mer likvärdig. 

Detta innebär en studentfokusering snarare än den självfokusering som handledande 

sjuksköterskorna hade tidigare. Den allmänna upplevelsen är dock att tid saknas för att 

ta del av de utbildningar som kan erhållas som ersättning för att kliniken tar emot 

studenter under VFU (ibid.). 

2.7 Teoretisk referensram – handledning som en vårdande relation 

Med Katie Eriksson (1997) teori avser författarna diskutera och problematisera 

handledande sjuksköterskornas beskrivningar av sina erfarenheter av att handleda i en 

studentsal i relation till begreppen ansa, leka och lära. Med stöd av en etablerad 

omvårdnadsteori avses ett tydliggörande av hur omvårdnad i handledningssituationen 

också är pedagogik.  

 

Eriksson (1997) menar att vårdandet innebär olika former av ansning, lekande och 

lärande genom tro hopp och kärlek vilket leder till att skapa en helhet.  
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Erikssons teori har sina rötter inom pedagogik men används traditionellt inom 

vårdvetenskap. Kopplingen mellan dessa forskningsfält består i att teorin utgår ifrån att 

vårdandet i dess ontologiska form är att visa vägen genom att den som vårdar är 

vägvisare. Vårdandet skall vara i utveckling för att upprätthålla, stödja, ifrågasätta och 

förändra processen i vårdandet (ibid.). Delaktighet som enligt Eriksson (1997) är 

central i omvårdnad innebär att de personer som är involverade i en specifik situation 

av vårdandet ibland bildar en helhet men emellanåt även är varsin del av helheten. Hur 

uppdelningen sker och vad som delas beror på den specifika situationen (Eriksson, 

2000). Det grundläggande är ömsesidighet och den interaktiva process som vårdandet 

innebär. Vårdrelationen har olika djup och intensitet, den är professionell, bygger på 

kunskap och innehåller etiska krav, vilket också innebär att relationen ständigt 

utvecklas (ibid.).   

 

Nedan avser relationen i vårdandet förhållandet mellan handledande sjuksköterska och 

student, där den som står för utförandet av processen vårda är handledande 

sjuksköterska. Den vårdande relationen behandlas i denna studie som en läranderelation 

i syfte att upprätthålla, stödja, ifrågasätta och förändra studenter när de lär sig vård. 

Detta har sin grund i kopplingen mellan vårdvetenskapen och pedagogiken som tidigare 

påpekats där den som vårdar visar vägen, det vill säga samtidigt är pedagog.  

 

Ansa innebär att vilja en annan människa väl. Det innebär dessutom modet att våga gå 

utanför sig själv och visa empati, bekräfta och visa ödmjukhet för andra. Eriksson 

(1997) vill med begreppet ansa beskriva och bekräfta spontaniteten, värmen och 

kärleken i en interaktion. Leken innebär närvaro av glädje i vårdandet, eller som i denna 

studie i läranderelationen. För att leken skall kunna få en central plats inom 

omvårdnad/lärande krävs tillit mellan personer som skall leka men även till 

omgivningen. På så vis beskrivs leken som en aktiv form av vila (ibid.). Avsaknad av 

tillit beskrivs leda till kränkning av värdigheten hos den lekande genom misstro och 

upplevelse av att inte bli tagen på allvar. I leken kan den lekande pröva sina handlingar 

genom att öva och skapa utan verkliga konsekvenser som kan skada processen mot 

hälsa (Eriksson, 2000). Lärandet avser en strävan mot förändring, utveckling och 

förbättring genom förmåga att kunna anpassa sig till sin situation. För att nå lärandet är 

tilliten som uppnås via leken central tillsammans med undervisning, motivation och 

uppmuntran (ibid.).  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Som flertalet studier i bakgrunden påvisat finns beskrivningar av sjuksköterskors 

erfarenheter av att handleda sjuksköterskestudenter genom traditionell handledning 

under VFU. Handledning i sig beskrivs som en utmaning med både vinster och 

svårigheter. Vinsterna framställs som professionell utveckling medan svårigheterna 

består av organisatorisk oförmåga att stödja och planera samt lärosätets bristande 

närvaro. Handledande sjuksköterska är en central person som studentens vägvisare när 

studenten skall integrera teori med praktik för att göra transitionen från student till 

professionell. Med anledning av ett politiskt beslut som fattats på nationell nivå 

avseende ökning av utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammen, aktualiseras 

frågan om hur VFU kan konstrueras för att bli god och lärorik samt generera mervärde 

för både student och patient. Detta politiska beslut leder till att det kommer att saknas 

personal och resurser för att bedriva traditionell handledning då samma antal personal 

som i dagsläget skall omhänderta fler studenter under VFU. Med detta som grund 

måste intentionen vara att hitta nya lösningar och handledningsmetoder. Studentsal är 

en potentiell lösning som används alltmer. I motsats till traditionell handledning saknas 

idag kunskap om vad handledning på studentsal innebär för handledande sjuksköterska. 

Detta eftersom problemområdet främst undersökts ur studenters perspektiv i enstaka 

tidigare studier. 

 

I föreliggande studie är fokus på sjuksköterskans erfarenheter av att handleda studenter 

i studentsal. Genom att generera kunskap om vad handledning i studentsal innebär 

utifrån handledande sjuksköterskors perspektiv kan förutsättningar skapas för en god 

lärandemiljö genom utgångspunkt i patientcentrerad omvårdnad i studentsal som möter 

framtidens behov av omvårdnad och handledning. 
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4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva handledning i studentsal utifrån handledande 

sjuksköterskors erfarenheter. 
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5 METOD 

5.1 Design 

För att undersöka sjusköterskors erfarenhet av handledning i studentsal har en kvalitativ 

ansats valts. I enlighet med Polit och Beck (2010) är kvalitativ ansats är ett lämpligt val 

då forskare önska eftersöker människors beskrivning av erfarenheter. I förekommande 

studie har intervju använts eftersom erfarenheter endast kan beskrivas av den som 

innehar erfarenheten.  

5.2 Urval 

Urval genomfördes genom bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2010). Tre klinikers 

verksamhetschefer med studentsalsverksamhet kontaktades med förfrågan om intresse 

av att delta i studien (bilaga I). Verksamhetscheferna samtyckte (bilaga II) och 

hänvisade vidare till adjungerad klinisk adjunkt (AKA). AKA på två av klinikerna 

förmedlade kontakt till tio handledande sjuksköterskor varvid alla dessa kontaktades 

via mail med förfrågan att delta i studien med bifogat informationsbrev (bilaga III). De 

tillfrågade kontaktades efter en vecka i ett uppföljande telefonsamtal. Totalt 

kontaktades tio sjuksköterskor varav åtta tackade ja till deltagande. Inklusionskriterier 

för att delta i studien var yrkesverksam sjuksköterska som minst var inne på sitt andra 

yrkesverksamma år och hade erfarenhet av att handleda sjuksköterskestudenter på 

studentsal. Åtta intervjuer med handledande sjuksköterskor utfördes varav alla åtta kom 

att ingå i studiens resultatet. Sex av respondenterna var kvinnor och två var män. 

Samtliga arbetade dag- och kvällstid. Sju av respondenterna hade handledarutbildning. 

Sjuksköterskorna hade varit yrkesverksamma mellan 20 mån upp till 20 år.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling genomfördes via semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2010). 

Semistrukturerad intervju innebär att intervjuarna följer en intervjuguide med specifika 

frågor, men att respondenterna har möjlighet att svara fritt (bilaga IV). Genom valet av 

intervju som metod kan intervjuaren få en djupare förståelse för respondentens 

erfarenheter och upplevelser (ibid.). Intervjuerna inleddes med att respondenten på nytt 

informerades om studiens syfte och rättigheten att när som helst och utan förklaring 

avbryta intervjun eller avstå från att svara på enskilda frågor utan att på något sätt bli 

ifrågasatt. Respondenterna uppmanades att tala fritt utifrån de frågor som ställdes. 

Tidsåtgången var 30-55 minuter per intervju och avslutningsvis uppmanades 
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respondenten att tillägga det som eventuellt upplevdes som osagt. Intervjuguiden 

testades i en pilotintervju som sedan kom att inkluderas i studien. Intervjuerna ägde 

rum i avskildhet på respondenten arbetsplats och spelades in via diktafon och eller MP3 

spelare. Vid två av intervjuerna var båda författarna närvarande, resterande intervjuer 

utfördes av en författare.  

5. 4 Dataanalys 

 Data har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Graneheim 

(2008). Materialet transkriberades ordagrant i sin helhet, därefter lästes texten flera 

genom att författarna först reflekterade över textens likheter och skillnader. 

Meningsbärande enheter identifierades genom att författarna både lyssnade på 

ljudupptagningen och läste analysenheterna tillsammans. Därefter kondenserades, 

abstraherades och kodades de meningsbärande enheterna. Koder med liknande innehåll 

markerades med en unik färgkod. Dessa koder bildade sedan underkategorier och 

kategorier (bilaga V-VI). Kategorierna bestod av det manifesta innehållet i texten. 

Detta gjorde författarna tillsammans för att uppnå samstämmighet i bearbetningen av 

texten. Utifrån de slutliga kategorierna bildades teman innehållande den underliggande 

meningen eller latenta innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen 

exemplifieras schematiskt i tabell 1. 

 

Tabell 1: Tema 1 med tillhörande kategorier och underkategorier 

 

 

 

TEMA Förändrade förutsättningar i lärandemiljön 

KATEGORI Studentsalen som handledningsmiljö 

UNDER- 

KATEGORI 

Nytt förhållningssätt 

vid handledning 

Organisatoriska 

förutsättningar 

Välkomnande  

miljö 

Individuella 

förberedelser 

hos 

handledaren 

KATEGORI Samspel på studentsalen 

UNDER- 

KATEGORI 

Kommunikation Bekräftelse och 

Trygghet 

Studenter i 

grupp 

Kollegial  

grupp 

KATEGORI Mervärde för sjuksköterskan som handledare 

UNDER- 

KATEGORI 

Copingstrategi   Professionell utveckling 
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5.5 Förförståelse 

En risk med kvalitativa studier är enligt Polit och Beck (2010) att författarna kan vara 

med och skapa resultattexten via sitt deltagande vid intervjutillfället. Författarna kan 

sålunda inte anses vara helt objektiva. Dessutom är den förförståelse författarna besitter 

av vikt i bearbetningen av data. Författarna vill här göra ett förbehåll för eventuell 

påverkan av sin egen förförståelse. Dels eftersom författarna till nedanstående studie 

båda har varit involverade i att initiera studentsal på en avdelning som liknar de 

avdelningar där intervjuerna ägt rum. Dessutom arbetar författarna på den klinik där två 

stycken av intervjuerna genomförts. 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Helsningforsdeklarationens riktlinjer (World Medical Association Declaration of 

Helsinki, 2008) ligger som grund för etiskt förhållningssätt under studien. Författarna i 

studien är väl förtrogna med forskningsområdet. Följsamhet har vederfarits enligt 

Vetenskapsrådet (2002) genom att informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet uppfylls. Informations- och samtyckeskravet 

i denna studie uppfylls genom att respondenterna och verksamhetscheferna informerats 

om studiens syfte muntligt och skriftligt följt av godkännande genom samtycke och 

frivilligheten att delta i studien. Konfidentialitetskravet genom avidentifiering uppfylls 

genom att den information som framkommer kodas och kommer inte att kunna kopplas 

till enskild respondents svar. Resultatet av studien används i 

magisteruppsats/forskningssyfte och är således i enlighet med nyttjande kravet. 

Material i ljudfiler och text har förvarats inlåst och oåtkomligt för obehöriga. 
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7 RESULTAT 

Analysen resulterade i 5 kategorier med tillhörande underkategorier som beskrivs med 

text och belyses med citat som lyfts ut ur intervjuerna. Ur materialet framträdde två 

teman innehållandes det latenta innehållet hos insamlad data. Dessa teman var 

Förändrade förutsättningar i lärandemiljön och en utmanande pedagogik, se 

illustration i figur 1 respektive 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 
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7.1 Förändrade förutsättningar i lärandemiljön 

7.1.1 Studentsalen som handledningsmiljö 

För att möjliggöra studentsalshandledning framkommer ur analysen att handledaren i 

studentsalshandledning måste inta ett mer tillbakadraget förhållningssätt i 

handledningssituationen än i traditionell handledning. Dessutom visar analysen att 

organisatoriska förutsättningar och personliga förberedelser hos handledaren är 

grundvillkor för att uppnå god studentsalshanledning.  

7.1.1.1 Nytt förhållningssätt vid handledning 

Respondenterna menar att en acceptans kring det nya sättet att handleda krävs. Tidigare 

hade handledaren en student med sig i alla moment emedan de i studentsalshandledning 

behöver tillämpa ett mer tillbakadraget pedagogiskt förhållningssätt i handledningen. 

”Det var svårt i början när man skulle stå med händerna på ryggen” (SSK 1). ”Jag 

upplever att studenterna får vara mer framför mig vilket jag tycker är positivt jämfört 

med om jag har en egen student så följer hon efter mig mer” (SSK 2). 

 

Vidare framträder ur analysen att respondterna upplever och uppskattar att studenterna 

vid studentsalshandledning tvingas tänka själva när de följer patienterna i stället för 

handledaren. Studenterna får göra mer handgripligt och självständigt med en 

handledare tillgänglig på distans som kan ge stöd istället för att studenten följer efter 

handledaren. Studenterna beskrivs också bli mer självständiga och självsäkrare än i 

traditionell handledning. ”Absolut bästa är att studenterna följer patienterna och inte oss 

handledare, det märks också på studentsalen att de blir mycket självständigare och 

självsäkrare” (SSK 6). 

 

Respondenterna menar även att fler sätt att lösa olika sjuksköterskespecifika uppgifter 

blir representerade. En respondent beskriver detta i följande ordalag: ”Jag tycker att det 

fungerar bra, man ser studenterna på olika sätt, man gör på olika sätt, studenterna får se 

olika arbetssätt från olika personer, när man inte jobbar likadant, då tror jag det är bäst 

för studenterna” (SSK 2).  

7.1.1.2 Organisatoriska förutsättningar 

Organisatoriska förutsättningar är ett villkor för god lärandemiljö i en studentsal. Med 

detta framkommer i analysen krav från respondenterna på tydlighet avseende planering 

av studentsalshandledning med kontinuitet i fokus. Kontinuiteten anses avgörande för 



18 

att det dagliga arbetet skall fungera på ett tillfredställande sätt vilket också skapar ett 

lugn hos handledaren. 

 

En förutsättning för studenten och handledaren är att ha en bestämd sal, att veta varje 

morgon; det här är vår grupp, den här följer vi upp och eftersom jag är på geriatrisk enhet 

så kanske patienterna ligger kvar till nästa gång man kommer, så det är mer kontinuitet i 

handledningen också, man kan lägga olika uppgifter, följa upp /…/. (SSK 5) 

 

Resurser som exempel huvudhandledare/AKA, men också rum där handledare och 

studenterna kan sitta och arbeta och reflektera upplevs viktigt tillsammans med ständig 

utveckling och förbättringsarbete vilket enligt respondenterna upplevs som ett villkor 

för att få till fungerande lärandemiljö genom studentsal. ”Jag tyckte att det blev lite 

rörigt i början ,en så har vi ju en AKA nu som har jobbat med det här och liksom hela 

tiden jobbar med att förnya och förbättra handledning på studentsal” (SSK 6).  

 

Analysen visar vidare att det finns ekonomiska incitament från kliniken att ta emot fler 

studenter genom att detta genererar en vinst för organisationen.  

 

/…/ det finns ju ekonomiska tankar i saker och ting också, ju fler studenter man plockar 

in desto mer pengar, lite så känns det klinikmässigt sätt också, men det är ganska mycket 

jobb, både i bakgrunden innan man sätter igång studentsalar och även hos handledarna. 

(SSK7) 

 

Samverkan mellan lärosätet och klinik betraktas också som en självklar förutsättning i 

studentsalshandledning, speciellt i de fall då problem uppstår under VFU. ”Man får 

bolla tillbaka till skolan om det är så att man känner att det här är något som inte jag 

mäktar” (SSK5). 

7.1.1.3 Välkomnande miljö 

För att skapa en trygg och välkomnande miljö visar analyserad data att god planering 

och struktur inför mottagande av studenter är nödvändigt och än viktigare i 

studentsalshandledning än i traditionell handledning. En respondent menade också att 

första mötet blir bättre om det är handledaren som tar emot studenterna än om det är till 

exempel AKA.  
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/…/ här då AKA:n kommer och presenterar dem för oss och bara tittar in, då tycker jag 

att det känns bättre när vi fick ta hand om och presentera oss. Då presenterade vi oss som 

grupp och dom sig som grupp och sedan bara en liten rundvandring. (SSK 3) 

 

Förberedelserna består också i att skicka ut välkomstbrev till studenterna. 

Välkomnandet till studentsalen kan dessutom förstärkas ytterligare genom att 

studenternas namn skrivs på tavlan över tjänstgörande sjuksköterskor. ”Jag brukar 

också skriva deras namn, de som ska vara här på tavlan där” (SSK 5) . 

7.1.1.4 Individuella förberedelser hos handledaren 

Individuella förberedelser behövs i större utsträckning inför studentsalshandledning så 

som kunskap om handledning och att känna till studentens individuella mål, lärandemål 

och kursplan. ”Jag tycker att man som handledare ska ha goda kunskaper i handledning 

och förstå läroplanen och målen (SSK5). Dessutom visar analysen att handledaren bör 

säkerställa att den egna kunskapen är adekvat uppdaterad eftersom det upplevs som 

pinsamt om så inte är fallet. ”/…/ vet jag inte det så får jag säga att jag inte vet och då 

får vi ta reda på det, då får man stå där med hundöron och skämmas en stund över att 

man inte vet det. Det är lite jobbigt” (SSK 1). Även viss pedagogisk medvetenhet 

genom erfarenhet och/eller kurser underlättar för handledaren att avgöra hur denne 

skall förhålla sig i handledningssituationen. Analysen visar också att den personliga 

förberedelsen består i att som handledare veta att studenterna skall komma. 

7.1.2 Samspel på studentsalen 

Genom analysen framträder en bild av vad som krävs av samspelet på studentsalen. Det 

måste enligt respondenterna bestå av både ärlig kommunikation, bekräftelse, trygghet 

och öppenhet  både mellan studenter, mellan handledare samt mellan handledare och 

student. Grupptillhörighet och den dynamik som finns inom gruppen beskrivs av 

respondenterna som något stärkande för både professionella och studenter. 

7.1.2.1 Kommunikation 

Respondenterna framhåller att en förutsättning för att samspelet på studentsalen skall 

fungera är kommunikation. Kommunikationen behöver baseras på ärlighet och tillit 

samt situationsanpassas så mötet sker under bästa förutsättningar. ”Det handlar mycket 

om kommunikation hela tiden, att man, att jag pratar färdigt innan jag går hem, inte 

bara studenterna utan vi också så att vi inte har något otalt” (SSK5). Analysen visar 
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sålunda att förutsättningen för studentsalshandledning är kommunikation både genom 

tal och skrift, ständig återkoppling, daglig reflektion samt planering av dagens arbete. 

 

/…/ Sedan var det ju även reflektion, inte bara reflektion, utan även planeringen som vi 

hade på morgonen och sedan mitt på dagen och sedan kanske reflektion på 

eftermiddagen, eller man reflekterade ju hela tiden men då var det mer strukturerad 

reflektion. Ja, det kändes som att det var en nödvändighet, man kan inte få ihop dagen 

annars, man kommer att tappa tråden och man kommer inte ha kontroll  /…/. (SSK 4) 

 

7.1.2.2 Bekräftelse och trygghet 

Respondenterna beskriver hur bekräftelse genom återkoppling är viktigt för att såväl 

student som handledare ska erfara en positiv upplevelse. ”Studenterna behöver själva få 

någon bekräftelse, även om man är duktig så kan man inte bara låta folk gå omkring 

och jobba, det är inte det som är syftet med att vara student man måste få feedback hela 

tiden” (SSK 7). 

 

99,9 % så har vi verkligen haft tid på eftermiddagen då vi suttit ner och då har de fått 

säga; vad tycker du? Säg vad du tycker har varit jobbigt i dag /…/ det känns jättebra att 

man kan ha pratat igenom det, jag tycker bara att det har varit kul faktiskt. (SSK 8) 

 

Genom analys av data framkommer även vikten av att få bekräftelse som handledare. 

Genom att studenten förmedlar trygghet innebär det även att patienten upplever 

trygghet. Detta upplevs som positivt även för handledarna som menar att de själva får 

ett kvitto på att de gjort rätt när patienterna bekräftar studenterna genom att känna sig 

trygga. ”Det bästa, det är när patienterna är trygga med studenterna” (SSK 2). 

 

Ytterliggare en form av bekräftelse som beskrivs är återkoppling genom 

studentutvärdering. Resultatet av en sådan utvärdering leder till utveckling av den egna 

handledningen.  

 

/…/ sedan hoppas jag att vi får lite feedback från studenterna också, för det är 

jätteviktigt. Jag brukar faktiskt fråga; är det något som du tycker att jag borde göra 

annorlunda? Jag tycker att man ska vara så tuff mot sig själv att man ska kunna ta kritik 

för annars är man ingen bra handledare. (SSK 5) 

 



21 

7.1.2.3 Studenter i grupp 

Respondenterna åsikter kring studenternas grupptillhörighet framkommer ur analysen. 

De menar att genom studenternas grupptillhörighet skapas trygghet i gruppen. 

Studenterna har stöd av varandra samtidigt som det påtalas att sammansättningen av 

gruppen har betydelse för hur väl gruppen fungerar . Studenterna hjälper varandra 

genom diskussion och reflektion samt blir modigare och vågar fråga mer samt säga 

ifrån när de inte förstår. ”De har väldigt mycket utbyte av varandra, man märker att de 

kommer ganska nära varandra, de har mycket idéer och de faktiskt hjälper varandra och 

stöttar varandra” (SSK 6). 

7.1.2.4 Kollegial grupp 

Samarbetet i handledargruppen stärks i och med studentsal och beskrivs av 

respondenterna som en kollegial sammansvetsning eftersom fler sjuksköterskor än 

tidigare blir delaktiga i handledargruppen. ”En vinst med att vi har börjat med 

studentsal är att fler sjuksköterskor på avdelningen är delaktiga i själva lärandemiljön” 

(SSK 2). 

 

Det interprofessionella lärandet mellan handledare och övrig personal framträder också 

som en vinst med studentsalshandledning enligt respondenterna. Möjligheter för 

handledarna att göra gemensamma bedömningar av studenterna upplevs som en styrka. 

 

Om jag hade något som jag behövde utföra så kunde min handledarkollega ta över och 

handleda själv ett tag och sedan fick man ju komma tillbaka och handleda tillsammans 

med, och just att diskutera studenterna tillsammans. Man kanske ser det på olika sätt och 

ur olika yrkesperspektiv också, just också vid utvärderingar och reflektioner över dagen, 

skriva i loggboken och sedan tillsammans summera dagen, veta säkert att man inte glömt 

någon aspekt. (SSK 4) 

 

Respondenterna beskriver det som en känsla av professionell trygghet genom att 

handledarklimatet blivit bättre. ”/…/ det bästa som jag upplever är att 

handledarklimatet har blivit bättre, man är ett team i handledningen, det tycker jag är 

kul, att se den utvecklingen med studentsal, man är inte ensam i sin handledning 

längre” (SSK 2). 

 

En svårighet som analysen finner är dock att få hela personalgruppen delaktig. Att vara 

flera handledare upplevdes i sig som en bra lösning men det var inte helt okomplicerat 
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att få alla engagerade. ” /…/ ja utmaningar har ju varit dels att få personalen, delaktiga, 

alltså att alla är delaktiga att alla får vara med och handleda. För vissa är inte 

intresserade, nämen, de har känt att de har tillräckligt med att göra sitt jobb” (SSK 3). 

7.1.3 Mervärde för sjuksköterskan som handledare 

För att klara av den stress som studentsalshandledning kan medföra framkommer vid 

analysen möjliga lösningsförslag i form av ärlighet och återkoppling i lärandemiljön. 

Respondenterna menar att trots vissa utmaningar i studentsalshandledning är 

professionell utveckling möjlig. Detta genom att studenterna bidrar med ny kunskap 

samt att studentsalskontext i sig tvingar fram reflektion. 

7.1.3.1 Copingstrategi 

Analysen visar att handledning i studentsal innebär utmaningar i form av stress men 

även förslag till hantering av stressen tas upp av respondenterna. En ärlighet från 

handledaren där studenten inkluderas i dagliga utmaningar anses vara en strategi som 

kan medföra mindre stress hos handledaren. Vilket i sig innebär att ett större ansvar 

vilar hos studenten. 

  

/…/ men om man, ja, man försöker vara ärlig istället och säga, ja, det är mycket nu men 

om du kan gå och prata med en undersköterska så fungerar det bättre och sedan om du 

har en ren sjuksköterskefråga så kan du komma till mig och så återkopplar vi om en 

halvtimme när jag har gjort det här. Då kan man släppa lite av stressen men jag tror att 

det är det svåraste, just att få alla bitar att gå ihop och samtidigt hinna med allt det andra.  

(SSK 1) 

 

Respondenterna trycker också på att om en situation kräver ett snabbt handlande 

frångår handledaren sin handledarroll för att utföra en uppgift självständigt och 

diskuterar i efterhand om det inträffade med studenterna.  

 

Det kanske är okay att man inte kan svara på allt just då eller att man får göra något 

moment själv för man vet att det kommer att gå fortare, det är inte hela världen att man 

pratar om det efteråt. (SSK 4) 

 

7.1.3.2 Professionell utveckling 

Genom studenternas grupptillhörighet vid studentsalshandledning upplever 

respondenterna till skillnad från handledning med en student att de får en tydligare roll 

som lärare i stället för kompis, vilket upplevs som positivt i en lärandesituation. ”När 
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man är på studentsal så känner jag att kompiskontakten blir mellan student och student 

och jag blir läraren i enstaka situationer. De har varandra just hos patienten och så 

kommer de till mig om de undrar något” (SSK 2). 

 

Analysen visar också att handledning på studentsal accentuerar vinster för den egna 

professionen jämfört med traditionell handledning. Bland annat upplever sig 

respondenterna som noggrannare i avseende att följa regler inom ramen för 

sjuksköterskeprofessionen. 

 

Att man inte tar de här genvägarna som många gör som jag gjorde /…/ man kanske 

hoppar över att skriva natriumklorid på sprutan. Jag vet att jag har natriumklorid här, 

men eftersom jag har studenter, och eftersom jag inte ska glömma det när jag har 

studenter så gör jag det alltid. (SSK 1) 

 

Upplevelse av bättre självförtroende och att uppleva sig som en bra handledare beskrivs 

också. 

 

Jag tycker att jag själv utvecklats, jag har fått bättre självförtroende, jag fixar det här och 

jag kan förklara för studenterna. Jag tycker att jag har växt som sjuksköterska nu när vi 

har studentsalar. Innan tyckte jag att jag var en urdålig handledare men nu tycker jag 

faktiskt att jag är bra. (SSK8) 

 

Vidare så ökar känslan av tydlighet kring vad sjuksköterskeprofessionen innebär när 

respondenten får handleda i en lärandemiljö i studentsalen. Att ständigt behöva tänka 

på det man själv gör och reflektera, inte bara kring sitt handledarskap utan framförallt 

utifrån sjuksköterskeprofessionen, framhålls som att det bidrar till ett mer professionellt 

förhållningssätt. ”Att få handleda, det innebär också att jag måste vara uppdaterad hela 

tiden. Jag kan inte komma med gamla saker för jag måste veta och följa med i 

utvecklingen och även då vara vetenskapligt grundande” (SSK 5). 

 

Analyserad data vittnar om att respondenterna upplever att arbetet som sjuksköterska 

blir roligare tack vare samspelet med studenter på studentsalen. Respondenterna 

upplever att de lär sig mer genom studenternas bidrag med ny kunskap och att arbetet 

blir mindre slentrianbetonat än tidigare.”Det allra bästa det är att jag tycker att jag har 

blivit bättre som sjuksköterska. Jag tycker att jag har blivit noggrannare, att det har 

blivit roligare /…/ det gör att jag lär mig mer” (SSK 1). 
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Respondenternas uppfattning är också enligt analysen att studentsalshandledning ger 

mycket tillbaka till den som handleder på ett professionellt plan, exempelvis genom 

möjligheten som studentsalshandledning öppnar för att inhämta egen ny kunskap. 

Ytterligare en positiv upplevelse som framkommer är att få träffa potentiella blivande 

kollegor.  

 

Vinster är att få träffa alla kommande kollegor, det är ju en jättevinst, unga med nya 

fräscha idéer. Jag tycker att vårt yrke blir så levande när man har studenter, jag tycker det 

är jättekul! Jag vet inte en hur jag ska formulera men jag tycker att mitt jobb får en 

jättehög status av att jag kan jättemycket och jag lär mig fortfarande jättemycket. (SSK 

5) 

 

Ytterligare en entusiasmerande del av studentsalshandledning är enligt respondenterna 

möjligheten att få handleda duktiga studenter som tar för sig. Analysen visar även att 

respondenterna beskriver en positiv upplevelse då handledarskapet innebär att få dela 

med sig av egna erfarenheter samtidigt stärks även den professionella självkänslan. 

Upplevelse av att vara en del av studentens utveckling genererar upplevelse av att göra 

skillnad vilket respondenterna beskriver som positivt. Att få feedback från en 

engagerad student upplevs också som ett bevis på den egna förmågan som handledare 

enligt respondenterna. 

 

Det kan vara jätteenkelt men för en T2:a kan det vara att lägga om ett sår och när man 

kommer in och säger att de har; det där var bra gjort, man ser ju att de tycker, wow, och 

då växer jag med eller när jag märker att det jag har givit dom att de liksom har fått en 

röd tråd då tycker jag det är jättekul, att man på något sätt har gett dem grunden, för det 

tycker jag är jätteroligt, faktiskt. (SSK 8) 

 

7.2 En utmanande pedagogik 

7.2.1 Begränsande faktorer som påverkar pedagogiken 

Genom analysen framkom flera begränsande faktorer som respondenterna påtalade i 

studentsalshandledning. En faktor är behovet av en högre personaltäthet alternativt ett 

färre antal patienter som handledaren har omvårdnadsansvar för i studentsalen. Detta då 

tidsbrist relaterat till studentsalshandledning beskrivs som en begränsning för 

pedagogiken. Analysen tydliggör också hur stor påverkan respondenterna upplever att 

de individuella begräsningarna hos respektive handledare samt eventuell ovilja att 

handleda påverkar utfallet av studentsalshandledning. Att ställas mellan patienters och 
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studenters behov och tvingas prioritera tas också upp som påfrestande och en 

upplevelse av otillräcklighet infinner sig hos handledaren. Även handledning i 

studentsal som modell ifrågasätts av några respondenter.  

7.2.1.1 Tiden räcker inte till  

Några respondenter påpekar att studentsalshandledning kan underlättas och hinnas med 

om handledaren ansvarar för ett färre antal patienter eller avlastning genom fler 

personal. Detta ges uttryck för enligt följande: ”Ja det är ju en utmaning jag skulle vilja 

ha fler personal för att kunna handleda bra. Jag tror att handledningen skulle bli bättre 

om man fick färre antal patienter” (SSK 2). 

 

Även när det gäller tid för reflektion och samtal, som i sig anses viktigt enligt 

respondenterna för en fungerande VFU, upplevs tidsbrist som en begränsning.  

 

/…/ när man har så mycket att göra dom gångerna att man nästan kan ibland känna 

irritation, inte mot studenten, men liksom över situationen och studenten vill fråga och 

jag känner verkligen att jag inte har tid, jag har inte tid nu och då kan man känna ibland 

att man kanske ger ett svar sådär halvslarvigt för jag har så bråttom och då, det känns 

inte bra. (SSK 8) 

 

Dessutom poängteras ett behov av en välfungerande lärandeorganisation där hänsyn tas 

till att ge tid för att studentsalshandledning skall fungera. Genom analysen framträder 

ett behov av att få återhämta sig i rollen som handledare, vilket innebär att inte 

handleda under för långa perioder. ”Viktigt också att man inte handledar för många 

heller, för till slut tröttnar även den mest gedigne handledaren som tycker att det är kul, 

till slut tröttnar man också, man måste få lite tid” (SSK7) . 

 

Handledning är tidskrävande och respondenter uppger att de upplever att en arbetsdag 

utan studenter går smidigare.” /…/ alltså, en vanlig arbetsdag är oftast lättare än utan en 

student även om det är jätteroligt med studenter men vissa dagar är ju, det är lättare att 

göra sakerna själv, det går fortare och så” (SSK 3). 

 

7.2.1.2 Individuella begräsningar och ovilja att handleda 

Ytterliggare begränsningar som respondenterna påtalar är att det förekommer olämpliga 

handledarkollegor som genom sin handledning påverkar studenten på ett negativt sätt. 

Svårigheten ligger också i att inte vilja handleda och då kan studentsal ha en negativ 
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effekt på upplevelsen av handledningen som i sin tur påverkar lärandet. ”Det jag känner 

är att det är viktigt vem som är handledare. Alla passar inte och vill inte även om det 

ligger i yrket att vi ska göra det, så, passar man inte” (SSK 1). ”Det finns ofantligt 

många handledare som inte vill vara handledare som får handleda ändå för att det inte 

finns handledare, det är nog det största problemet och då tror jag det blir ännu jobbigare 

med studentsal” (SSK 7).  

7.2.1.3 Att inte räcka till  

Återigen beskrivs tidsbrist av respondenterna som ett stort hinder, bland annat påpekas 

detta i samband med svårigheter i det dagliga arbetet. Detta genererar känslor hos 

respondenten av otillräcklighet och att inte vara tillräcklig som handledaren och 

omvårdnadsansvarig. Detta accentueras också i vissa specifika och stressade akuta 

situationer i studentsalen och framförallt då handledarna ställs mellan patientens och 

studentens behov och tvingas prioritera.  

”Det svåra med studentsal det är ju om man som handledare inte är tillräcklig till både 

patienterna och till handledningen. Om patienten är dålig och jag egentligen bara har tid 

till att sköta patienten och inte ha hand om student” (SSK 2). 

 

Det som genom analysen framkommer som det största i denna utmaning är att som 

handledare inte föra över stressen på studenten. Ett sådant projicerande uppfattas 

allmänt som ett misslyckande enligt respondenterna. 

 

Jag skulle önska att vi hade som handledare färre patienter så att man faktiskt fick 

fokusera på studenterna för jag tror att dom blir lidande. Om inte de blir lidande så är det 

jag som blir det så då får man försöka hålla upp en fasad där man lägger tid på 

studenterna och försöker att inte verka stressad eller påverkad. (SSK6) 

 

7.2.1.4 Misstro mot syftet med studentsal 

Några av respondenterna uttrycker en allmän misstro mot syftet med studentsal, som i 

sak uppfattas som att få till en fungerande planering generellt, där studenterna lär av 

och med varandra och fungerar som enhet. Analysen pekar också på upplevelser hos 

vissa respondenter att studentsal snarast är något som skapats för att kunna öka 

kvantiteten av studenter i verksamheten för att kunna möta det utökade behovet av 

VFU. ”Jag har fortfarande en känsla att studentsal är lite som att det inte finns platser så 
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måste man kunna utöka på något sätt och då har man uppfunnit något som heter 

studentsal” (SSK7) 

 

Det upplevs också bättre och lättare av några respondenter att ha studenterna var för sig 

i en mera traditionell handledning än i studentsalskontext.  

 

Det är svårt om man tänker på det som kanske är med studentsalen, att de skall lära av 

varandra /.../ de skulle fungera som enhet och planera upp dagen o s v, det var svårt att få 

till det där. Det blev aldrig riktigt /…/ nä, det hade varit bättre att ha dom var och en med 

sig för sig. (SSK 3) 

 

Andra respondenter menar att det vid de tillfällen då studenten är otrygg och har 

svårighet att prioritera bidrar detta till en upplevelse av stress hos handledaren. I 

analysen framkommer att studentsalshandledning ställer större krav på självständiga 

studenter och på handledarens förmåga att hantera sitt eget kontrollbehov genom av att 

denne måste vänta in studenten. 

 

Utmaningarna är när det är mycket att göra och man inte har tid till att vänta på att 

studenten skall se saker och ting själv eller när de har ett upplägg att de skall göra saker 

och så glömmer de bort vissa saker som kanske är viktigare. Det här med prioriteringar, 

att jag kanske upplever att vissa saker borde prioriteras. (SSK 2) 

 

7.2.2 Grupphandledning respektive individuell handledning  

Analysen tydliggör att studenter i grupp försvårar handledningen då den enskilde 

studenten blir svår att urskilja. Det blir speciellt påtagligt när det är olika kunskapsnivå 

i gruppen. Antalet studenter påverkar också handledningen, vissa respondenter menar 

att ju fler studenter desto svårare att handleda. En respondent menar också att 

studenternas helhetssyn på omvårdnadsprocessen påverkas negativt. 

 

7.2.2.1 Dynamik i studentgruppen 

En återkommande svårighet som påpekas av respondenterna är att handleda en grupp 

jämfört med en person eftersom det upplevs svårt att fånga helheten med studenter i 

olika utvecklingsfas och olika trygghet. Respondenterna menar att det tar längre tid att 

bilda sig en uppfattning om den enskilde studenten i en grupp. Svårigheter beskrivs 

också i logistiken kring att ge studenten den återkoppling och de verktyg som behövs 



28 

när handledningen sker i grupp. ”/…/ det kanske tar lite längre tid och få grepp om 

dom” (SSK4). 

 

Jamen prata med studenterna lite på tu man hand, att man kanske tar en bara och 

reflekterar med medans den andra gör en annan uppgift och kanske reflekterar med den 

andra och ibland kan vi reflektera tillsammans, också för att dels se hur de beter sig 

individuellt och sedan se hur de beter sig när dom är tillsammans, och sedan så i det 

dagliga arbetet får man försöka att, att lyfta de studenter som behövs lyftas fram eller ge 

dem i alla fall verktyg och att ta mer initiativ och sedan så fungerar det ju inte så för alla 

heller och då får man försöka prata om det om de känner sig manade att göra det, det är 

svårt, jag tycker det är den största utmaningen faktiskt. (SSK 6) 

 

Respondenterna menar generellt att studenterna tar olika mycket plats i gruppen. 

Det upplevs då som om några studenter tar för sig mer, medan andra studenter backar 

undan. Den student som ”skriker högst” blir sedd som individ och risk finns att denna 

student blir tongivande för hela gruppen. När gruppen på så vis uppfattas som en enhet 

i sig, kan studenten som individ osynliggöras av handledaren då gruppen är i fokus. 

”/…/ men baksidan är då kanske att man inte fångar den individen utan de är, de ser sig 

som en grupp, de följs åt hela tiden” (SSK 3). 

 

Antalet studenter kan också vara avgörande för hur handledaren upplever 

handledningssituationen, några respondenter menade att ju fler studenter desto svårare 

att handleda. ”/…/ det är svårt att hålla koll som handledare utöver två stycken, tre då 

börjar man tappa greppet om studenterna” (SSK 7). 

 

Svårigheter påpekas också då studentgruppen är heterogen och en maktkamp utspelas 

studenterna sinsemellan.” /…/ någon som är svagare och en som är starkare, det är nog 

de tuffaste gångerna, att försöka få ihop dom för det blir som en gladiatorring, där man 

vill slåss emellan” (SSK 7). 

 

Skillnaden med traditionell handledning tas upp som väsentlig. Brister som 

uppmärksammas relaterat till handledning i grupp är studentens helhetssyn av 

omvårdnadsprocessen som påverkas negativt eftersom studenterna fokuserar på delar 

av omvårdnadsprocessen. Orsaken till dessa brister relaterar respondenterna till att 

handledning sker i grupp. Gruppen i sig upplevdes också som en så stor utmaning att 

det får konsekvenser för att vilja fortsätta att handleda. En av de tillfrågade 
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respondenterna ser sådana svårigheter och avser avsäga handledning om det är 

studentsalshandledning i grupp, då det upplevs som något alldeles för rörigt och svårt. 

 

Jag tänker nog faktiskt säga ifrån mig det här, här uppe, så, jag vet inte om man kan göra 

det, men, de har ju nyligen startat med studentsal, men, jätte gärna inskolningar, jätte 

gärna studenter men det här med grupp, jag tycker det är svårt. (SSK 3) 

 

7.2.2.2 Studenter i behov av extra stöd 

Respondenterna uppger att det kan vara svårt att följa upp den enskilda studenten när 

mer stöd behövs. Dessutom upplevs en risk att en student kan känna sig utpekad om det 

måste till individuella samtal eller extra träningsmoment. Därtill visar analysen att det 

finns en osäkerhet kring vad som händer med resten av gruppen, och om de upplever en 

meningsfullhet under tiden handledaren fokuserar på en student med extra behov. ”/…/ 

det är svårt, dels för att man ska se till att de andra gör något meningsfullt om det inte 

är en företagsam, trygg grupp eller individer, hm, plus att man pekar ju ut någon, att 

man ska prata extra eller något sådär” (SSK 3). 

 

Studenter som behöver extra stöd kan vara i behov av ensamhandledning för att lättare 

kunna styra mot rätt mål. ”/…/ är man ibland ensam med studenten är det bra, jättebra, 

speciellt när man märker att, när de är svaga i någonting och man behöver pusha på 

dem, för det är lättare att styra in dem i de här situationerna” (SSK 3). 

 

Dessutom uppger respondenterna att en god kontakt med skolan, extra tid samt 

kollegialt stöd är nödvändigt när handledaren ska hjälpa en enskild student som 

behöver extra stöd i studentgruppen. Svårigheter relaterat till att föra dialog med en 

student som skall beredas utrymme i omvårdnadssituationen framkommer också av 

analysen. ”Det finns de som inte förstår sina svagheter men jag tycker att jag som 

handledare här har en skyldighet att prata med skolan” (SSK5). 

 

 

 

 



30 

7.3 Sammanfattning av resultat 

En sammanfattad bild av respondenternas erfarenheter av att handleda i studentsal är att 

det är stimulerande och ger kunskap och professionell utveckling bestående av ett 

lärande för både handledare och student. Patientcentrerad omvårdnad i studentsal 

beskrivs också som en stor vinst eftersom det genererar kontinuitet och trygghet inte 

bara hos handledare och student utan även hos patient. Detta samtidigt som det är svårt 

att handleda en grupp och urskilja en enskild student. Vidare krävs organisatoriska och 

individuella förberedelser samt fysisk miljö som är anpassad för studentsalsverksamhet. 

Samspelet i studentsalen genom gruppdynamik inom student såväl som 

handledargrupp.är avgörande för hur erfarenheten skall upplevas. När brister  

förekommer i en studentsal kan fenomenet studentsal ifrågasättas som metod. 

Svårigheterna kan dock avhjälpas genom att organisation och handledaren är väl 

förberedd för uppdraget, samt att utarbetade stödfunktioner finns inom både 

organisation, lärosäte och kollegial grupp.  
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys valdes för att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att handleda i studentsal. Innehållsanalys som metod anses lämplig när 

ett fenomen skall studeras som inte är undersökt i någon större utsträckning i enlighet 

med Hsiu-Fang och Shannon (2005); Lundman och Graneheim (2008) och Polit och 

Beck (2010).  

 

Val av innehållsanalys kan också ses som en styrka i enlighet med Lundman och 

Graneheim, (2008) genom att trovärdighetsaspekten är inkluderad i metoden. De menar 

att genom de tydliga steg som finns i metoden samt möjligheten att schematiskt 

beskriva analysförloppet finns en transparens vilket ses som en förutsättning för 

trovärdighet (ibid.). Det transparenta förhållningssättet beskrivs också öka 

trovärdigheten enligt Rolfe (2006), vilket också ökar möjlighet för överförbarhet (ibid.). 

Det beskrivs dock av Morse, Barrett, Mayan, Olson och Spiers (2002) att studien aldrig 

blir bättre än sin forskare, viket kan anses vara en svaghet i förekommande studie 

relaterat till författarnas ringa erfarenhet av kvalitativ analys.  

 

Det som presenteras i en studie skall enligt Lundman och Graneheim (2008) vara 

trovärdigt vilket innefattar tillförlitlighet, pålitlighet, och överförbarhet. I 

förekommande studie innebar det att författarna initialt innan urvalsförfarande och 

datainsamlingen skulle påbörjas tog reda på vilka kliniker som hade de erfarenheter 

som bäst kunde svara mot syftet och problemet i studien. Genom att författarna har 

diskuterat både syfte och val av metod under hela arbetets gång fanns möjlighet att göra 

justeringar så att frågeställning och metodval konsekvent hängde samman vilket 

dessutom påpekas av Morse et al. (2002) som viktig åtgärd avseende 

trovärdighetsaspekt. Författarna har också enligt Morse et al. (2002) försökt att behålla 

sin öppenhet för bättre alternativ än de som fanns vid planeringen av studien. Rolfe 

(2006) påpekar också behovet av att som forskare vara självkritisk. Författarna har 

genom hela processen försökt att förhålla sig till detta och en styrka har varit att vara 

två författare som kunnat ifrågasätta varandras tankar och idéer. 

 

I samband med urvals förfarande kontaktades initialt samtliga tre verksamhetschefer 

som godkände ett deltagande men efter kontakt med AKA på respektive klinik för att 
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nå respondenter valdes en klinik bort. Detta val fattades efter kontakt med ansvarig 

AKA på en av klinikerna som ansåg att andra studier som pågick på den kliniken skulle 

kunna medföra bias relaterat till förekommande studies syfte. Urvalet kom slutligen att 

bestå av åtta sjuksköterskor från två kliniker med studentsalsverksamhet. Författarna är 

anställda på en av dessa två kliniker som kom att ingå i studien. Risk förelåg således att 

respondenten inte var i en oberoende ställning relaterat till att den ena av författarna var 

chef på en av enheterna med studentsalsverksamhet. Detta medförde att respondenter 

på denna enhet endast tillfrågas att delta om de inte hade en direkt underordnad 

ställning till denna person. Om respondent i beroendeställning hade tillfrågats hade det 

inneburit risk för att respondenten inte upplevde frivillighet vilket skulle ha stridit mot 

de etiska riktlinjer som följs i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fokus på de 

erfarenheter som respondenterna berättade om i enlighet med Kvale (1997). 

Respondenterna fick utifrån frågorna i intervjuguiden berätta fritt om sina erfarenheter 

vilket också motsvarade syftet i enlighet med Lundman och Graneheim (2008). För att 

författarna skulle öva i intervjuteknik och testa intervjuguiden utfördes en gemensam 

pilotintervju. Fördelen med pilotintervjun var att författarna kunde reflektera över 

frågorna och intervjuteknik samt diskutera om intervjuguiden skulle förbättras. 

Intervjuguiden användes utan ändringar vid övriga intervjuer. Pilotintervjun 

inkluderades i studien.  

 

En svårighet som uppenbarade sig var att författarna saknade erfarenhet av 

intervjuteknik vilket medförde att respondenterna emellanåt kom ifrån ämnet och 

författarna lät också respondenterna tala klart även om de inte svarade på frågorna i 

frågeguiden. Att intervjuteknik är en konst som kräver träning beskrivs också av Kvale 

(1997). En mer van intervjuare kanske skulle ha hjälpt respondenten tillbaka till ämnet i 

ett tidigare skede. Ett annat möjligt val av datainsamlingsmetod skulle ha kunnat vara 

fokusgrupp samt observation vilket också skulle ha kunnat möjliggöra triangulering av 

metod. Då fenomenet i sig är litet beforskat ser vi att dessa metoder skulle kunna öppna 

möjligheter för framtida studier inom ämnet samt att genom trianguleringen även öka 

trovärdigheten (Polit & Beck, 2010).  

 

Ett val som eventuellt kan komma att påverka trovärdigheten är det faktum att 

författarna valde att dela upp intervjuer och transkribering. Endast två intervjuer 
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genomfördes av båda författarna tillsammans. Detta beslut togs gemensamt av 

författarna eftersom respondenterna inte erbjöds de bästa förutsättningarna under 

intervjun eftersom intervjun blev mer som en utfrågning när båda författarna var 

närvarande. Stöd fann författarna i Kvale (1997) för detta val då respondenten bör 

erbjudas en så ändamålsenlig intervjusituation som möjligt för bästa intervjuresultat. 

Kvale (1997) beskriver vidare att respondenten kan känna sig obekväm om inte 

intervjun sker under bästa förutsättningar och kanske inte till fullo utrycker sin 

upplevelse (ibid.). En annan möjlighet skulle kunna ha varit att författarna delat 

intervjuerna emellan sig i stället för att dela upp i intervju och transkribering. 

 

Ett kritiskt moment som författarna upplevde under själva analysfasen var 

kategorisering och kodning av data. Svårigheten bestod i att finna unika koder som 

samtidigt verkligen svarade mot syftet. Författarna hade under hela analysprocessen 

syftet i ryggen för att inte missledas i analysarbetet. Under denna process förekom även 

två forskningsfrågor kopplade till syfte vilka var: Vilka möjligheter respektive hinder 

föreligger i samband med studentsalshandledning. Upplevelser och erfarenheter 

beskrivs som svåra att kategorisera eftersom det är svårt att finna helt unika koder i 

upplevda erfarenheter (Lundman & Graneheim, 2008). 

 

Författarna har god kännedom om och insyn i att handleda på studentsal samt i de 

processer som är kopplade till att initiera studentsalsverksamhet. Detta leder till att vi 

som författare till denna studie måste ta hänsyn till våra egna tankar, insikter och 

förutfattade meningar. Författarna har med detta som grund genomgående försökt 

förhålla sig kritiska till de egna tankarna och löpande diskuterat den egna 

förförståelsen.  

 

Det beskrivs i litteraturen att text alltid tolkas och att författarna alltid är medskapande 

av ett resultat (Rolfe, 2006). Det resultat som slutligen kristalliserade sig i 

förekommande studie var dock helt oväntat på vissa punkter för författarna vilket i sig 

skulle kunna tolkas som en styrka hos författarnas förmåga till kritiskt förhållningssätt 
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8.2 Resultatdiskussion 

Studentsal kräver enligt respondenterna vissa förändringar i lärandemiljön. Dessa 

förändringar är individuella förberedelser och en egen inneboende förmåga att handleda 

på distans. Även organisation och fysisk miljö måste vara anpassad för 

studentsalsverksamhet. Vidare är samspelet i studentsalen avgörande, där 

gruppdynamik inom student såväl som handledargrupp spelar stor roll för hur 

upplevelsen av att handleda i denna kontext blir. En bra upplevelse genererar ett 

mervärde i form av professionell utveckling hos handledande sjuksköterska. Som 

motpol till detta påpekar respondenterna att en oförberedd organisation eller 

personalgrupp som inte vill eller är rustade nog för uppdraget att handleda på studentsal 

ofta leder till en misstro mot hela konceptet studentsal.  

 

Studiens syfte var att undersöka handledning i studentsal utifrån handledande 

sjuksköterskors erfarenheter. När det gäller forskningsfrågorna som använts för att 

ytterligare förtydliga syftet, anser författarna att dessa fått fylliga svar som nedan 

kommer att diskuteras utifrån Katie Erikssons (1997) omvårdnadsteori genom 

begreppen ansa, leka och lära. Att diskutera resultatet utifrån en omvårdnadsteori är 

viktigt för att handledande sjuksköterska skall känna igen sig i terminologin avseende 

omvårdnad när vi som författare vill visa relationen mellan handledning och 

omvårdnad. En enhetlig terminologi gällande utbildning och VFU förespråkas också 

inom forskningsfältet i stort enligt flertalet tidigare studier (Jokelainen, M., Turunen, 

H., Tossavainen, K., Jamookeeah, D. & Coco, K., 2011). Det unika med denna studie 

är dock att de välkända begreppen används för att problematisera den lärande relationen 

istället för den vårdande relationen.  

 

8.2.1 Att vilja någon väl – adekvata förberedelser 

Stor del av erfarenheterna av handledning på studentsal handlar om förändrade 

förutsättningar i själva handledningsmiljön som kräver en annan mer omfattande form 

av förberedelse än i traditionell handledning. Detta beror främst på att handledningen 

sker mer på distans än i traditionell handledning vilket handledande sjuksköterska 

måste vara rustad att klara av. Förberedelsen handlar också om att den egna kunskapen 

är adekvat uppdaterad och att kunskap finns om handledning samt om studenternas mål 

och kursplan för att möjliggöra att mötet mellan student och handledare sker under rätta 

förutsättningar. De fysiska och organisatoriska förutsättningarna samt hur välkomnande 
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klimatet är i lärandemiljön är också avgörande för hur handledaren kommer att erfara 

handledningssituationen. Här menar respondenterna att organisationen som helhet 

måste vara förberedd för det större antalet studenter genom att tillhandahålla god 

planering och tillräckliga resurser i form av utrymme och personal. Vidare att då fler 

personal kommer att vara delaktiga i handledningen blir det första mötet och 

välkomnandet av studenterna av vikt för hur väl det sedan faller ut under VFU. Detta 

kan sammantaget tolkas som att vilja någon väl – förmågan att ansa (Eriksson, 1997). 

Förmågan att älska andra människor är en förutsättning för god vård och därmed även 

god handledning i omvårdnadskontext (Severinsson, 1994).  

Ansning kan i handledning förhindras av en mängd olika faktorer, där de mest 

framträdande i förekommande studie är en oförberedd organisation eller en handledare 

som är oförberedd eller ovillig i sitt uppdrag som handledare. Respondenterna har dock 

förslag till lösning på dessa problem genom att de föreslår att handledande 

sjuksköterska bör kunna få en lägre arbetsbelastning eftersom handledning tar tid i 

anspråk. En tidigare översyn av erfarenheter av handledning i stort bekräftar också 

detta (Omansky, 2010). Denna inställning delas av Hautala, Saylor & O´Leary-Kelley 

(2007) som menar att en minskad arbetsbelastning vid handledning bör bli utfallet 

istället för en underblåsning hos kollegorna om att en sjuksköterska med studenter 

klarar en större belastning. Vidare beskriver samma studie att en starkare koppling till 

universitet/lärosäte när det gäller att rusta sjuksköterskor i allmänhet inför handledning 

bör finnas för att inte handledning skall upplevas som ett tvång (ibid.). Författarna 

tolkar detta som att ansning kan minimera sådan upplevelse av tvång genom att god 

förberedelse borgar för att det som skall företas uppfattas som roligare. Samma studie 

framhåller också sjuksköterskors tendens att önska sig tydliga riktlinjer kring vad 

studenter kan och önskar lära sig oavsett handledningskontext (ibid.). Här ser vi som 

författare en styrka med studentsalskonceptet utifrån respondenternas beskrivningar 

som pekar på att dessa riktlinjer i regel finns tydligare presenterade vid 

studentsalshandledning då en AKA ofta är inblandad i övergripande planering av VFU 

och tillhandahåller sådana samt bidrar med en starkare koppling till just lärosätet. 

Vikten av att som lärosäte stöda sjuksköterskorna i rollen som handledare med support 

och information finns beskrivet i tidigare nämnda studier av Luhanga et al. (2008) och 

Yonge et al. (2008).  
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8.2.2 Det lustfyllda mötet 

En bra handledning förutsätter inte bara ansning utan även tillit. Respondenterna i 

studien tar upp samspelet och den ärliga kommunikationen som kan ses som uttryck för 

det som Eriksson (1997) beskriver som tillit. När tilliten är närvarande genom 

bekräftelse och trygghet i samspelet mellan handledande sjuksköterska och student kan 

båda slappna av och leka. Trygghet är också som tidigare nämnts en grundförutsättning 

för handledning i allmänhet oavsett kontext (Carlson et al., 2009). Erikssons (1997) 

uppfattning är att leken med sin grund i tilliten är en aktiv form av vila, vilket de 

tillfrågade uttrycker genom att poängtera att det är vilsamt med handledning på 

studentsal när allt fungerar väl. Samspelet och därmed leken baseras till stor del på den 

dynamik som finns i gruppen, både studentgruppen och handledargruppen där såväl 

studenter som sjuksköterskor stärks av att rollfördelningen blir tydlig och att fler är 

delaktiga. Även Staun et al (2010) har med sin studie visat liknande fynd där fokus 

främst varit på hur studensal som företeelse stärkte studenternas oberoende. Leken 

sammansvetsar och gör handledningen lustfylld. Detta kan förhoppningsvis också 

överföras på omvårdnad i stort och skapa ett mervärde för patienterna genom att den 

lärande relationen går hand i hand med den vårdande och omvänt. 

 

Återkommande påpekar dock respondenterna exempel på då leken inte är vilsam utan 

betungande. Detta beror på att brister i ansningen ger ringar på vattnet när lek skall 

uppnås genom känsla av att inte räcka till för det dubbla ansvaret som både 

omvårdnadsansvarig och handledare. Konkreta exempel på detta är då 

gruppsammansättningen snarare stjälper istället för att vara en tillgång genom att 

studenterna drar år olika håll och eller att handledande kollegor inte är samstämmiga i 

lärandemiljön. Författarna finner stöd i tidigare nämnd studie av Luhanga et al. (2008) 

som menar att interaktionen i handledningen är a och o för en fungerande VFU. Även 

den bekräftande delen av handledningen kan stärka handledaren i sin syn på sin egen 

förmåga som handledare (Mårtensson, Engström, Mamhidir & Kristofferzon, 2012). 

Detta påpekas även av respondenterna i denna studie där författarna tolkar det som att 

den bekräftande och lustfyllda leken är stärkande. Samband mellan tillit, bekräftelse, 

trygghet och goda erfarenheter av VFU är dock inget specifikt för 

studentsalshandledning. En handledningssituation som är mer som ett partnerskap 

mellan handledande sjuksköterska och student är något som tas upp i många tidigare 

studier som mer fokuserar på handledning då en handledare handleder en student 

(Jokalainen et al., 2011). Däremot uppfattar författarna de tillfrågade respondenterna i 
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förekommande studie som att de vid studentsalshandledning genom gruppens påverkan 

berörs av dessa samband i högre grad.  

 

8.2.3 Ömsesidigt lärande 

Välfungerande studentsalshandledning skapar ett mervärde för handledande 

sjuksköterskor genom att de via handledningen tvingas bli noggrannare och mer 

vetenskapligt förankrade vilket i sig upplevs som utvecklande för professionen. Vidare 

påtalas att en stresshanteringsstrategi kan erhållas via studentsalshandledning tack vare 

den tillitsfulla bekräftande relationen med studenterna. Genom tillitsfull och lustfylld 

lek kan handledaren alltså få uppleva en individuell utveckling – att ett lärande för 

egen del äger rum. Det motsatta, frånvaro av lärande för handledaren, kan istället skapa 

en ren misstro mot studentsalsverksamhet som företeelse. Återigen påpekas gruppen av 

studenter, det vill säga fler än två studenter som ett försvårande faktum. Vid dessa 

tillfällen ser inte handledarna någon strategi för att hantera stress utan upplever att tiden 

är alltför knapp för att räcka till som både handledare och patientansvarig. Detta är inte 

unikt för studentsalshandledning utan gäller även för handledning i stort (Omansky, 

2010). Vid studentsalshandledning skapar det dock en känsla av att inte räcka till och 

av att de organisatoriska och individuella förutsättningarna är otillräckliga. Detta gäller 

framförallt de tillfällen då det finns en svagare student i gruppen som behöver mer stöd 

och tid av handledaren. Vissa respondenter menade att det i dessa fall kunde utspelas en 

maktkamp studenterna sinsemellan som i resultatet benämns som gladiatorspel. Här 

avses studentsalen som gladiatorring där studenterna tävlar om att visa sin duglighet 

inför handledaren. Vid misstro mot studentsal som företeelse uppfattas av 

respondenterna ekonomiska incitament som grund för att handleda i denna kontext och 

något lärande för handledaren är vid dessa tillfällen ej möjligt. Tolkning av detta som 

författarna gör är sålunda att otillfredsställande handledning på studentsal innebär att 

lärande uteblir för såväl student som handledare.  

 

Ett annat lärande för handledande sjuksköterskor är handledarutbildning. I 

förekommande studie har majoriteten av respondenterna handledarutbildning. Detta 

faktum bör adresseras eftersom det kan innebära att ett visst inneboende intresse av att 

handleda finns hos respondenterna. Under såväl intervjuer som analys framträdde dock 

en bild av att en delmängd av respondenterna önskade slippa handledning helt eller 

delvis. Vid studentsalshandledning tror dock vi som författare att handledareutbildning 
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är viktigt för att som handledare vara adekvat rustad för att handleda en grupp av 

studenter. Dessutom ställs allt högre krav på VFU i stort. Mårtensson et al. (2012) 

menar nämligen att sjuksköterskeutbildningens ständiga utveckling mot allt högre 

utbildningsform med större inslag av kritisk granskning ställer högre krav på VFU. 

Dessutom ökar kraven på att handledningen utgår ifrån kritiskt tänkande och reflektion 

(ibid.). Detta fynd stämmer väl överens med tillfrågade sjuksköterskor i denna studie 

som menar att för god handledning på det moderna sätt som studentsal erbjuder måste 

en inneboende förmåga av att handleda på distans, med reflekterande inställning kunna 

erbjudas studenterna snarare än att de skall följa en handledare som en svans. Tidigare 

studier menar att det kritiska tänkandet inte är lätt att lära ut om det överhuvudtaget 

låter sig göras (Jokalainen et al., 2011). För att nå en bit på vägen behövs adekvata 

individuella och organisatoriska aspekter samt kollegiala, pedagogiska och kliniska 

attribut för att i rätt nivå kunna överbrygga gapet mellan teori och praktik (ibid.). 

Studentsalsverksamhet och den struktur som omger fenomenet skulle kunna vara ett 

verktyg för utveckla handledarnas förmåga att förmedla kritiskt förhållningssätt. En tät 

och kontinuerlig reflektion är basen för studentsalsverksamhet tillsammans adekvat 

lärandemiljö vilket möjliggör ett lärande för både handledare och student. 

8.3 Slutsats 

Handledning av studenter i studentsal accentuerar vinster respektive svårigheter inom 

handledning i stort. Detta beroende av att handledningen sker i grupp vilket i sig ofta 

upplevs som en svårighet. Svårigheterna kan dock avhjälpas genom att såväl 

organisation som handledande sjuksköterska är väl förberedd för uppdraget, samt att 

utarbetade stödfunktioner finns inom både organisation och kollegial grupp. Vilket i så 

fall skulle innebära att studentsalshandledning med flertalet studenter i grupp är möjligt 

bara det är väl förberett i samtliga led. Det finns också ett värde i att få till 

välfungerande handledning på studentsal eftersom det ökar möjlighet till professionell 

utveckling bestående av ett lärande för både handledaren och studenten samt en god 

omvårdnad för patienten idag och i framtiden. 

8.4 Klinisk betydelse 

Forskning inom omvårdnad genererar förutsättning för utveckling av metoder som kan 

utveckla vård och omvårdnad och därigenom skapa nytta för patienten (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006). Studentsalsverksamhet är en metod som införts inom många 

vårdgrenar i sjukvården. Trots att studentsal är en ny företeelse och i sig accentuerar 
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vinster och svårigheter med handledning i allmänhet så är det en fullt gångbar metod 

för modern handledning i tiden. Om en god förberedelse finns så att handledningen 

genomsyras av lustfylld lek, skapas ett mervärde för både student och handledare 

genom ömsesidigt lärande. Detta mervärde tillkommer även patienten som erhåller 

trygg och god omvårdnad. Med kunskap om handledning i studentsal möjliggörs 

handledning i tiden, vilket i sig skapar möjligheter att möta framtidens behov av 

välutbildad personal. Genom att framtidens medarbetare är dagens studenter ligger stort 

interesse i att VFU i studentsal innebär lärande både för student och handledare för att 

kunna skapa en säker och trygg vård även i framtiden.  

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Förekommande studie kan ses som en förstudie till fördjupad studie av handledning i 

studentsal. Kunskapsluckor finns avseende om hur handledning på studentsal går till 

och hur studentsalshandledning förhåller sig exempelvis ur ett genusperspektiv. Trots 

det begränsade urvalet framkom vid analysen av data tydliga skillnader mellan manliga 

och kvinnliga respondenter. Dessutom ser vi ett värde i att undersöka om dagens 

handledarutbildning motsvarar framtidens krav på handledning, då en handledare bör 

kunna handleda mer på distans och mer än en student åt gången.  
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Bilaga I 

 
 

Till verksamhetschefen vid akutgeriatrisk enhet inom xx landsting 

  

Förfrågan angående genomförande av studie. 

 

Vi, Åsa-Maria Birgersson och Christina Sundman, studerar på avancerad nivå vid 

Röda Korsets Högskola i Stockholm. I kursen ingår att genomföra ett examensarbete 

inom huvudämnet i form av en uppsats omfattande 30 högskolepoäng. Vi avser att 

genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

 

Preliminärt namn på studien är: Sjuksköterskors erfarenheter av att handleda 

sjuksköterskestudenter på studentsal  

Studiens övergripande forskningsfråga är: Handledande sjuksköterskors erfarenheter 

av att handleda sjuksköterskestudenter på studentsal. 

  

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Semistrukturerad intervju  

(vg se bifogad projektplan.). Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta under februari 

2012 och vara avslutad i mars 2012 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

av kontaktad personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i 

undersökningen (vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). Uppgifter från de 

medverkande kommer att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så 

att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att 

återrapporteras till berörda enheter.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen på 

avdelningen med studentsalsverksamhet på geriatrikklinik där Du är 

verksamhetschef. För att underlätta medverkan ansöker vi även om tillstånd att få 

utföra intervjuerna inom ramen för handledande sjuksköterskors arbetstid. 
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Studentens namn: Åsa-Maria Birgersson   Studentens namn: Christina Sundman 
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E-post: schm@rkh.se 
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Bilaga III 

 
 

Deltagarinformation  
 
Vi är studenter på avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I kursen ingår 

att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats omfattande 30 

högskolepoäng. Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

 

Preliminärt namn på studien är: Handledande sjuksköterskors erfarenheter av att handleda 

sjuksköterskestudenter på studentsal. 

 

Området vi önskar studera är: Handledande sjuksköterskors erfarenheter av att handleda 

sjuksköterskestudenter på studentsal. 

 
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervju angående dina erfarenheter av att 

handleda sjuksköterskestudenter på studentsal. 

 

Intervjun tar ca 45-60 minuter att genomföra. Dina svar/resultat kommer att behandlas 

konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer 

detta inte att påverka ditt framtida arbete.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat student- och patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till 

oss (se nedan).  

 
Stockholm, 120123 

 

Studentens namn: Åsa-Maria Birgersson   Studentens namn: Christina Sundman 

E-post: asa-maria.birgersson@sll.se    E-post: christina.sundman@sll.se 

  

Handledare: Marja Schuster, PhD/Universitetslektor  
E-post: schm@rkh.se 

  

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 



 

 

Bilaga IV 

Frågeguide  

 

1. Tidigare erfarenhet av att vara handledare, så som handledarutbildning och antal år 

som handledare?  

 

2. Hur upplever Du att vara handledare på studentsal? 

Kan du förklara mer, hur menar du då osv… 

 

3. Vilka vinster eller utmaningar upplever Du som de största med handledning på 

studentsal? 

 

4. Kan du beskriv/berätta (detaljerat) om mötet med studenter.  

De duktiga/de svaga? 

Hur tänkte du då, vad gjorde du då, berätta mer….  

 

5. Vad är det bästa med att handleda på studentsal? -ge exempel. 

 

6. Vad är det svåraste med att handleda på studentsal? -ge exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Bilaga V-VI 

 

TEMA Förändrade förutsättningar i lärandemiljön 
KATEGORI Studentsalen som handledningsmiljö Samspel på studentsalen Mervärde för 

sjuksköterskan som 

handledare 

UNDER- 

KATEGORI 

Nytt 

förhållningssätt 

vid handledning 

Organisatoriska 

förutsättningar 

Välkomnande  

miljö 

Individuella 

förberedelser hos  

handledaren  

Kommunikation Bekräftelse 

och trygghet 

Studenter i 

grupp 

Kollegial 

grupp 

Copingstrategi Professionell 

utveckling 

KOD Distans Förberedelser  Välkomnandet Uppdaterad 

kunskap 

Tillit Ömsesidig 

het 

Mod  Sammansvets

ning 

Strategi Tydlig 

professionell 

roll 

KONDENSAT Tillbakadraget 

förhållningssätt 

i handledningen 

Planering och 

kontinuitet 

Vetskap om ankomst 

och struktur inför 

första möte 

Uppdaterad och 

pedagogisk 

individuell kunskap 

Situationsanpassad 

och tillitsfull dialog 

Återkoppling/ 

kvitto 

Tillhörighet ger 

trygghet 

Engagemang/ 

Interprofessio

nellt lärande 
och trygghet 

Inkludera 

student och i 

akutläge 
frångå roll 

som 

handledare 

Reflektion, 

ökade 

kunskaper, 
mindre 

slentrian 

MENINGS- 

ENHET 

”Det var svårt i 

början när man 
skulle stå med 

händerna på 

ryggen” 

”Förutsättning 

för studenten och 
handledaren är 

att ha en bestämd 

sal, att veta varje 
morgon” 

”Redan innan de 

kommer så har jag 
skickat ut ett 

välkomstbrev så att 

de i första hand ska 
känna sig välkomna” 

”Jag tycker att man 

som handledare ska 
ha goda kunskaper 

i handledning och 

förstå läroplanen t 
ex, klara mål, fråga 

studenterna när de 

kommer” 

”Stötta dom det är 

också viktigt, 
berätta vilka saker 

som de gör bra och 

när de också ska 
tänka till lite, att 

man är med och 

öppen och har en 
bra kommunikation 

och reflektion i 

stunden också så att 
man inte glömmer 

bort vissa saker” 

”Feedback från 

studenterna är 
viktigt. Jag brukar 

fråga; är det något 

som du tycker att 
jag borde göra 

annorlunda? man 

ska kunna ta kritik 
för annars är man 

ingen bra 

handledare” 

”De har väldigt 

mycket utbyte 
av varandra, 

man märker att 

de kommer 
nära varandra, 

de har mycket 

idéer och de 
hjälper och 

stöttar 

varandra” 

”Fler 

sjuksköterskor 
delaktiga i 

lärande 

miljön” 

”Lösning av 

dagliga 
utmaningar på 

studentsal 

genom att öka 
ansvaret hos 

studenten” 

”Blivit en 

bättre 
sjuksköterska 

och fått ett 

roligare arbete” 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga V-VI 

TEMA  En utmanande pedagogik 
KATEGORI Begränsande faktorer som påverkar pedagogiken Grupphandledning respektive 

individuell handledning 

UNDER-

KATEGORI 

Tiden räcker inte till  Individuella 

begränsningar och 

ovilja att handleda 

Att inte räcka till Misstro mot syftet med  

Studentsal 

Dynamik i 

studentgruppen 

Studenter i behov av 

extra stöd 

 

KOD Att inte hinna med  Lämplighet Stress Organisatorisk produkt Ju fler studenter desto 

svårare 

Synliggöra 

individualiteten 

KONDENSAT 

 

Mycket att göra samt 

avsaknad av tid att 

handleda. 

Viljan att handleda Otillräcklighet i 

prioritering 

Studenter som fungerande 

helhet som lär av varandra 

svårt att få till 

Gruppdynamik och 

antalet studenter kan 

vara hinder 

Svårt att se enskild 

student i grupp och 

extra behov av stöd 

pga. ökat tvivel på 

egna förmågan 

MENINGS- 

ENHET 

”När man har så 

mycket att göra dom 

gångerna att man 

nästan kan ibland 

känna irritation, inte 

mot studenten, men 

liksom över 

situationen och 

studenten vill fråga 

och jag känner 

verkligen att jag inte 

har tid, jag har inte tid 

nu och då kan man 

känna ibland att man 

kanske ger ett svar 

sådär halvslarvigt för 

jag har så bråttom 

/…/” 

” Det jag känner är 

att det är viktigt 

vem som är 

handledare. Alla 

passar inte och vill 

inte även om det 

ligger i yrket att vi 

ska göra det, så, 

passar man inte” 

 

”Jag skulle önska 

att vi hade som 

handledare färre 

patienter så att 

man faktiskt fick 

fokusera på 

studenterna för 

jag tror att de blir 

lidande. Om inte 

de blir lidande så 

är det jag som blir 

det så då får man 

försöka hålla upp 

en fasad där man 

lägger tid på 

studenterna och 

försöker att inte 

verka stressad 

eller påverkad” 

”Jag har fortfarande en 

känsla att studentsal är lite 

som att det inte finns 

platser så måste man 

kunna utöka på något sätt 

och då har man uppfunnit 

något som heter 

studentsal” 

”Det är svårt att hålla 

koll som handledare 

utöver 2 stycken, 3 då 

börjar man tappa 

greppet om 

studenterna” 

”Det är svårt, dels för 

att man ska se till att de 

andra gör något 

meningsfullt om det 

inte är en företagsam, 

trygg grupp eller 

individer, hm, plus att 

man pekar ju ut någon, 

att man ska prata extra 

eller något sådär” 


