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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syfte med denna studie var att belysa hur sjuksköterskestudenter upplevde 

den kliniska färdighetsträningen på Kompetenscenter. Metod: Den genomfördes 

som en empirisk studie med kvalitativ ansats där två fokusgruppsintervjuer med 

fem sjuksköterskestuderande i vardera utfördes. Deltagarna var mellan 22 och 30 

år. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I 

analysen framkom ett tema, tre kategorier och tio subkategorier. Studenternas 

upplevelser speglade ett behov av att lärandemiljön, lärarna och undervisningen 

bör ha en verklighetsanknytning. Studenterna upplevde den fysiska miljön som 

autentiskt vilket var viktigt för dem. De framhöll även att läromaterialet bör vara 

verklighetstroget, vara av god kvalitet och finnas i tillräckligt antal. Studenterna 

uttryckte behov av trygghet och framhöll vikten av en god relation med läraren. De 

uttryckte även behov av samstämmiga lärare och poängterade behov att metoder 

och rutiner som lärs ut skulle vara enhetliga och baseras på aktuell evidens. För att 

läraren skulle uppfattas trovärdig framhöll de att vederbörande bör ha en 

verklighetsanknytning. De underströk vikten av att övningarna skulle upplevas 

verkliga och vara relevanta för det kommande yrket. Studenterna önskade 

interprofessionellt lärande då de trodde det kunde öka känslan av sammanhang och 

verklighet. Konklusion: Studenternas upplevelser av den kliniska 

färdighetsträningen på KC gav uttryck för en verklighetsförankrad lärandemiljö. 

Studenterna uttryckte behov av att övningarna skulle var evidensbaserade och 

upplevas verkliga då det ökade deras förmåga att tillägna sig kunskaper i den 

kliniska färdighetsträningen.  
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SUMMARY 

Aim: The purpose of this study was to examine how nursing students experience 

the clinical skills training in the Clinical Training Center. Method: It was 

conducted as an empirical study with a qualitative approach in which two focus 

group interviews with five nursing students in each group were carried out. The 

participants were between 22 and 30 years old. The material was analyzed using 

content analysis. Result: The analysis revealed in one theme, three categories and 

ten subcategories. The students' experiences reflected a need for the learning 

environment, the teachers and education to have a sense of reality. The students 

experienced the physical environment as authentic which was important to them. 

They also stressed that learning materials should be realistic, be of good quality 

and available in sufficient numbers. The students expressed the need for security 

and stressed the importance of a good relationship with the teacher. They also 

expressed a need for consistency of teachers and emphasized the need for practice 

and routines that are taught to be uniform and based on current evidence. They 

emphasized that the teacher should have a connection to hospital practice in order 

to be perceived as credible. They also emphasized the importance of that the 

exercises should seem realistic and relevant to their future profession. The students 

desired inter-professional learning since they believed it could increase the sense 

of context and reality. Conclusion: Students' perceptions of the clinical skills 

training at the KC evinced a reality-based learning environment. Students 

expressed the need that the exercises would be evidence-based and experienced 

real as it increased their ability to acquire knowledge during the clinical skills 

training. 
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INTRODUKTION 

Utvecklingen av den kliniska färdighetsträningen i 
sjuksköterskeutbildningen 

Den kliniska färdighetsträningen, det vill säga undervisning som sker med 

autentiskt material men på konstgjorda kroppsdelar, är en central del av 

sjuksköterskeutbildningen och har varit det sedan 1867 då utbildningen startades. 

Harder (2009) beskriver utvecklingen av den kliniska färdighetsträningen som 

relativt kort men innehållsrik. Innan 1950-talet praktiserades de i klassrummet 

erhållna färdigheterna direkt på patienten. Dockan ”Anne” utvecklades 1958 och 

medförde nya pedagogiska metoder inom hälso- och sjukvården; en billig och 

enkel docka som studenter kunde öva fri luftväg, kompression och inblåsning på. I 

slutet på 1960-talet kom ”Sim One” som var mer avancerad. Den kunde andas, 

hade hjärtslag och kunde respondera på intravenös administrering av läkemedel 

och gaser. Simulering, ett sätt att så långt som möjligt återskapa en verklighet i en 

kontrollerad miljö, utvecklades som undervisningsmetod och instruktörer 

utbildades. Under 1960- och 1970-talet fanns det flera faktorer som hindrade en 

utbredd acceptans och användningen av dessa dockor. Många ansåg att det fanns 

mer effektiva metoder för klinisk färdighetsträning och i tillägg var dockorna dyra 

och därmed inte tillgängliga för många lärosäten. Dessutom saknades det 

forskning som styrkte användningen av simulering som pedagogisk metod 

(Harder, 2009).  

Sjuksköterskor fick i slutet på 1970-talet ökad delegering att utföra mer tekniskt 

avancerade uppgifter. Därmed ökade behovet av nya undervisningsstrategier. Då 

förändrades synen på användningen av högteknologiska dockor och dessutom hade 

tekniken blivit billigare. Allteftersom användningen av simulatorer spred sig 

började lärarna dokumentera sina erfarenheter. I detta skede var publikationerna av 

dessa erfarenheter av deskriptiv karaktär. Idag ligger fokus på forskning om 

utbildningsprocessen och teorier utvecklas om vad som främjar lärande och 

genererar kunskap. Integreringen av pedagogik och den ökade forskningen har 

bidragit till utveckling av simulering som pedagogisk metod i 

sjuksköterskeutbildningen (Harder, 2009).  



 

2 
 

Den kliniska färdighetsträningen idag 

Många sjuksköterskestudenter säger att de lär bäst när de får ”göra någonting”. De 

behöver träna färdigheter när det gäller klinisk bedömningsförmåga, 

problemlösning och teamarbete för att bli duktiga sjuksköterskor (Bremner, 

Adudell, Bennet & VanGeest, 2006). Detta såg även Moule, Wilford, Sales och 

Lockyer (2008) när de undersökte sjuksköterskestudenters upplevelse av kliniska 

övningar i ett färdighetslaboratorium. Studenterna utvärderade sina upplevelser 

med en självskattningsenkät och resultatet visade att de inte bara utvecklade sina 

kunskaper i att bedöma patientens tillstånd och kliniska färdigheter, de fick också 

en ökad förståelse för teamarbetet runt patienten. 

I sjuksköterskeutbildningen är det tradition att använda sig av ett så kallat 

metodrum där sjuksköterskestudenter ska träna sig i kliniska färdigheter innan de 

genomför sin verksamhetsförlagda utbildning. Studenterna får möjlighet att 

utveckla sina färdigheter i en miljö som efterliknar en vårdmiljö, ett 

läkemedelsrum eller en hemlik miljö. Där finns också attrapper, så som till 

exempel armmodeller för injektionsträning. Under den kliniska 

färdighetsträningen praktiserar studenterna olika handgrepp, tekniker och metoder 

(Mogensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010). McCaughey och Traynor (2010) 

påvisade flera fördelar med klinisk färdighetsträning under den teoretiska delen av 

utbildningen till sjuksköterska. För det första främjade den kliniska 

färdighetsträningen en hög patientsäkerhet då sjuksköterskestudenten inte behövde 

genomföra procedurer direkt på patienten utan att först ha tränat olika metoder 

med hjälp av attrapper och dockor. För det andra fann McCaughey och Traynor 

(2010) att sjuksköterskestudenter upplevde att klinisk färdighetsträning under den 

teoretiska delen ökade deras förmåga att se helheten. De menade också att det 

fanns tid och utrymme för reflektion och att träna på att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt, samt att öva sig i samtalsmetodik. Dessutom påvisade 

McCaughey och Traynor (2010) att sjuksköterskestudenter upplevde att simulering 

minskade gapet mellan teori och praktik. Den kliniska färdighetsträningen kan öka 

sjuksköterskestudentens självförtroende när det gäller sin förmåga att bedöma 

patientens tillstånd (Rothgeb, 2008). Detta stöds av Bremner et al. (2006) som 

visade i sin studie, där studenter skulle värdera användningen av simulator, att 

övningarna gav dem självförtroende och hjälpte dem att förbereda sig för klinisk 



 

3 
 

verksamhet. Den kliniska färdighetsträningen, om den upplevs verklighetstrogen, 

framstod som en nyttig erfarenhet som ökade studentens integrering av kunskaper 

erhållna i ”klassrummet” ut i klinisk praktik.  

Viktiga faktorer vid klinisk färdighetsträning 

Under den kliniska färdighetsträningen upplever sjuksköterskestudenterna ofta 

otrygghet och stress vilket kan påverka inlärningen. Samtidigt som upplevelse av 

trygghet anses viktig, kan en viss otrygghet och stress öka studentens 

prestationsförmåga. Läraren bör vara medveten om detta och tillrättalägga 

inlärningen genom att vara uppmuntrande och stödjande (Korsaeth & Storvoll, 

2000). Alteren (2006) såg i sin studie där syftet bland annat var att beskriva 

sjuksköterskestudenters upplevelse av inlärningssituationen att man önskade god 

kontakt med och uppföljning från läraren. Detta ökade studenternas 

självförtroende. De förbättrade sin förmåga att utföra de kliniska färdigheterna. 

Enligt Reid-Searl, Eaton, Vieth och Hapell (2011) var det av stor betydelse för 

sjuksköterskestudenterna om den kliniska färdighetsträningen var 

verklighetstrogen. Det gjorde det lättare att engagera sig och genomföra den på ett 

seriöst sätt. I studien framkom även att lärarens förmåga att förmedla sina 

kunskaper på ett avslappnat sätt gjorde färdighetsträningen rolig och lustfylld. 

Detta påverkade studenternas inlärning positivt. Sjuksköterskestudenterna 

bekräftade att läraren hade en viktig funktion. Att läraren var både sjuksköterska 

och lärare gav en god möjlighet att vägleda studenterna och öka 

verklighetsupplevelsen i övningarna. I en studie där Strand, Nåden och Slettebø 

(2009) undersökte hur lärandet i metodrummen sker så fann man att det var en 

fördel att samarbeta med både läraren och sina kurskamrater. Dessutom hade ett 

välutrustat och ordningsamt metodrum en positiv inverkan. 

Evidensbaserad undervisning 

Det bör råda samsyn mellan den kliniska verksamheten och lärosätet kring 

pedagogisk grundtanke och om vilka metoder som används vid träning av 

medicintekniska färdigheter i sjuksköterskeutbildningen. Bristande 

överensstämmelse gällande metoder som lärs ut har påvisats och genom ett ökat 

samarbete mellan den kliniska verksamheten och lärosätet bör kunna detta 

elimineras (Preheim, Bader-Kail, Miller, Kelly & Lynch, 2009). För att minska de 

lokala variationer som ofta finns vid användningen av en viss metodik eller vid 



 

4 
 

genomförande av en procedur bör utbildning och lärande utgå från den evidens 

och det regelverk som finns. Detta kan bidra till en högre vårdkvalitet och därmed 

högre patientsäkerhet (Crimlisk, Johnstone, Sanchez, 2009; Morgan, 2006). 

Vårdhandboken används som kurslitteratur i sjuksköterskeutbildningen och ger 

riktlinjer för arbete inom hälso-och sjukvård. Vårdpersonal ska alltid handla 

utifrån vetenskap och beprövad vetenskap och Vårdhandboken erbjuder kliniska 

riktlinjer för hur vården bäst ska utföras. De kliniska riktlinjerna utformas efter 

bästa kunskapsläge även kallat ”best practice”, evidens, vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Syftet med Vårdhandboken är att ge riktlinjer för att säkerställa god 

och säker vård (Vårdhandboken, 2011). Den professionella vårdaren ska enligt en 

rapport från Institute of Medicin (IOM) i USA, kunna använda sig av 

evidensbaserad kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

Interprofessionellt lärande 

Många av de idag förekommande vårdskador som patienter drabbas av och risker 

som patienten utsätts för kan möjligen hänföras till bristande samarbete 

(Mogensen et al., 2010). I en studie av Shortell, Bennett & Byck (1998) fann man 

bland annat att samarbete i vårdteamet var signifikant associerat med lägre risker 

för patienten och en högre vårdkvalitet. Syftet med att införa teamträning i 

grundutbildningen kan enligt Mogensen et. al., (2010) vara att låta studenter tidigt 

tränas i samverkan. På lärosäten som Karolinska institutet och Linköpings 

universitet främjas interprofessionellt lärande, det vill säga lärande över 

yrkesgränser, redan under grundutbildningen till sjuksköterska (Karolinska 

Institutet, 2010; Linköpings universitet, 2009). 

De får en realistisk träning i vad samarbete innebär och en medvetenhet om att 

man kan lära bättre tillsammans med andra än enskilt. Genom att skapa kliniska 

utbildningstillfällen för interprofessionell träning så kan samverkan främjas 

(Mogensen et. al., 2010). 

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor 

Utifrån olika perspektiv och kunskapsområden bidrar idag olika professioner till 

patientens vård och behandling. Det krävs ett samarbete över professionsgränser 

för att möta patienters komplexa vårdbehov. 
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Institute of Medicine of the National Academies och Quality and Safety Education 

i USA har identifierat sex kärnkompetenser som är nödvändiga för vårdens 

professioner: 

 personcentrerad vård 

 samverkan i team 

 evidensbaserad vård 

 förbättringskunskap för kvalitetsutveckling 

 säker vård 

 informatik 

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) har en strategi för utbildningsfrågor som 

innebär att all utbildning organiseras så att dessa kärnkompetenser får en tydlig 

progression genom hela utbildningssystemet. SSF anser bland annat att virtuella 

lärandemiljöer krävs för att studenter ska kunna träna medicinskt tekniska 

uppgifter innan det utförs på patienter. Vidare bör nya former för inlärning 

utvecklas, till exempel team- och kommunikationsträning över professionsgränser. 

Dessutom bör ledningsansvar kontinuerligt övas då detta är en förutsättning för att 

uppnå en ökad säkerhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Studier har visat att 

sjuksköterskans kompetens innebär en avgörande skillnad för att ge god vård
1
. Ju 

fler sjuksköterskor som arbetar i patientnära vård desto färre komplikationer 

uppstår. Det är dock inte bara antalet som är viktigt utan också sjuksköterskans 

kompetens (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber, 2002). 

Perspektiv på lärande – sociokulturellt perspektiv och 
situerat lärande  

Denna uppsats utgår från det Säljö (2008) kallar sociokulturellt perspektiv. 

Sociokultur innebär samspel och samarbete mellan människor. Det sociokulturella 

perspektivet innebär att man ser handlingar och lärande som socialt 

kontextberoende. Centralt i detta perspektiv är att lärande sker genom att delta i 

social praxis. Det innebär att lärande anses vara en grundläggande social och inte 

en individuell process. Säljö (2008) menar att lärandet sker i interaktion mellan 

                                                           
1
 God Vård är ett nationellt begrepp som består av sex områden: Säker vård, Patientfokuserad vård, 

Kunskapsbaserad vård, Jämlik vård, Vård i rimlig tid och Effektiv vård (SOSFS 2005:12).) 
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individer. Den sociala omgivningen och kulturen är mest avgörande i detta 

perspektiv för hur individens lärande och utveckling sker. Vidare anser Säljö 

(2008) att det viktigaste redskapet är språket, eftersom lärande sker i interaktion 

med andra. Det är genom kommunikation som ”sociokulturella resurser” skapas 

och förs vidare. 

Inom det sociokulturella perspektivet talas det om situerat lärande. Det är en teori 

utvecklad av Jean Lave och Etienne Wenger som betonar vikten av att den lärande 

får arbeta med autentiska uppgifter och själv dra slutsatser därifrån. Den handlar 

om hur individen lär sig ett yrke genom att delta i det dagliga arbetet. Samspelet 

mellan individ och dess samhälle är i fokus och lärandet kan inte studeras utan sitt 

sammanhang som påverkas till exempel av yrkesidentitet och traditioner. Man 

brukar säga att lärandet är situerat (Nielsen & Kvale, 2000). Paige och Daley 

(2009) föreslår situerat lärande, en typ av empiriskt lärande, som en lämplig 

teoretisk referensram för praktiska övningar inom sjuksköterskeutbildningen. En 

sammanfattning av principerna för situerat lärande, applicerat på 

sjuksköterskeutbildningen, består av tre komponenter som påverkar varandra. 

Dessa komponenter är för de första människorna (patienter, närstående, 

sjuksköterskor, läkare med flera) för det andra verktyget (tidigare kunskaper, 

koncept) och för det tredje aktivitet (deltagande i autentiska händelser i verkliga 

livet). 

Kliniska träningscentra - ett sätt att överbrygga gapet mellan 
teori och praktik?  

Problematiken kring skillnaden mellan teoretisk och praktisk utbildning benämns 

gap. Det upplevs ofta som problematiskt att väva in teoretisk kunskap i praktisk 

utbildning. Den teoretiska undervisningen skall stå för aktuell kunskap och nya 

metoder vilka inte alltid är förankrade i arbetslivet. Åtgärder för att överbrygga 

gapet mellan teori och praktik kan enligt Newton, Billett, Jolly och Ockerby 

(2009) vara att etablera kliniska träningscenter där autentiska vårdproblem 

bearbetas med hjälp av evidensbaserade metoder. Läraren kan enligt Hilton (1996) 

överbrygga gapet genom att fokusera på en kontrollerad simulering av 

verkligheten. En sådan pedagogisk metod kopplad till kliniska träningscentra kan 

främja praktiskt lärande och förbättra självförtroendet hos studenterna.  
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Inrättandet av Kompetenscenter på Falu lasarett 

Vid halvårsskiftet 2011 öppnades Kompetenscenter (KC) på Falu lasarett. 

Verksamheten består av två delar, dels Kliniskt Träningscentrum (KTC) och dels 

en digital lärmiljö; e-Lärande. KTC är en specialutrustad avdelning för 

procedurträning av kliniska och kommunikativa färdigheter med hjälp av 

attrapper, teknisk apparatur och simulatorer. Här ges möjlighet att praktiskt träna 

kliniska färdigheter för att bli säkrare i sin kommande yrkesroll. Dessutom finns 

möjlighet till videoinspelning av färdighetsträning, vilket kan främja kritisk 

granskning, reflektion och diskussion av den egna insatsen. En del av den digitala 

lärmiljön utgörs av så kallade utbildningsplattformar där studenter och 

medarbetare kan ta del av utbildningar, instruktioner och föreläsningar. Målet med 

KC är att tillhandahålla en god lärandemiljö för vårdpersonal och studenter i nära 

samspel med Högskolan Dalarna. Miljön på KC ska vara utmanade men också 

inbjudande och trygg. Studenten ska vara aktiv och kunskapssökande i dialog med 

medstudenter och med stöd av lärare (Landstinget Dalarna, 2011).  

Lärarna på KC har enligt E. Anger-Ek, universitetsadjunkt, (personlig 

kommunikation, november 2011) för avsikt att i framtiden arbeta med 

casemetodik. Mogensen et al., (2010) beskriver detta som en studentaktiv metod 

som ger träning i problemlösning och är därför lämplig under klinisk utbildning. 

Metoden liknar problembaserat lärande (PBL), men läraren är mer aktiv och har 

förberett en frågestruktur om vad som bör komma upp till diskussion. Lärandet 

sker utifrån patientfall som är realistiska. Berättelsen är ofta detaljrik och mynnar 

ut i ett eller flera problem. Studenter deltar aktivt i diskussionen som ska stimulera 

till självstudier, reflektion, delaktighet och kritiskt tänkande. Den evidensbaserade 

omvårdnaden kan aktualiseras med exempelvis artiklar om evidens och kliniska 

riktlinjer (Mogensen et al., 20101). 

Problemformulering 

Sjuksköterskestudenter har identifierat bristande överensstämmelse gällande 

metoder för kliniska färdigheter som lärs ut vid lärosätena i förhållande till vad de 

kommer i kontakt med under den kliniska verksamheten. Ifall de kliniska 

färdigheterna lärs ut utifrån aktuell evidens i samverkan mellan representanter från 

högskolan och den kliniska verksamheten torde detta kunna leda till en ökad 
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överensstämmelse. Utbildning och lärande som bedrivs inom ramen för KC ska 

vara evidensbaserad och utgå från det regelverk som finns. KC kan genom 

samverkan mellan Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna utformas till ett 

kliniskt träningscenter som bidrar till att göra arbetssätt, metoder och rutiner mer 

enhetliga och evidensbaserade samt fungera som en stimulerande lärandemiljö där 

nya former för inlärning utvecklas. Det är ännu inte studerat huruvida KC bidrar 

till detta. Mer kunskap skulle kunna förbättra arbetssätt, metoder och rutiner kring 

den kliniska färdighetsträningen. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskestudenter upplevde den 

kliniska färdighetsträningen på KC. 

Frågeområden 

 Hur upplever sjuksköterskestudenterna den fysiska miljön under den 

kliniska färdighetsträningen på KC? 

 Hur upplever sjuksköterskestudenterna sin relation med den kliniska läraren 

på KC?  

 I vilken mån känner sjuksköterskestudenterna att undervisningen på KC är 

relevant för deras kommande yrkesutövning? 

 I vilken mån anser sjuksköterskestudenterna att undervisningen på KC 

baseras på aktuell evidens? 

 I vilken mån tränar sjuksköterskestudenterna interprofessionellt samarbete 

på KC? 

METOD  

Design 

Denna studie genomfördes med kvalitativ ansats där två fokusgruppsintervjuer 

med sjuksköterskestudenter utfördes. 
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Undersökningsgrupp 

I oktober 2011, genomfördes den första fokusgruppsintervjun. Den inkluderade 

fem sjuksköterskestudenter som genomgått kursen ”Basal omvårdnad” (termin 

två). Den andra fokusgruppsintervjun genomfördes i december 2011 och 

inkluderade fem sjuksköterskestudenter som genomgått ”Specifik omvårdnad samt 

lärande och kommunikation” (termin tre)
2
. Deltagarna i båda grupperna var 

kvinnor mellan 22 till 30 år. I den första fokusgruppen hade tre av studenterna 

erfarenhet av att arbeta inom hälso- och sjukvård respektive två studenter i den 

andra. 

Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt. 

Fokusgruppsintervju användes som datainsamlingsmetod. För att styra frågorna 

och ha kontroll över ämnet som diskuterades (Wibeck, 2010) användes en 

strukturerad intervjuguide (bilaga 1). Författaren till föreliggande studie agerade 

moderator i samtliga fokusgruppsintervjuer.  

Sjuksköterskestudenter fick information om syftet och genomförandet av studien 

av uppsatsförfattaren vid ett kurstillfälle på Högskolan Dalarna och på Falu 

lasarett. Därefter kontaktades studenterna via e-post och telefon med förfrågan om 

deltagande. De fem första som visade intresse i varje kurs inkluderades. 

Diskussionerna ägde rum i ett grupprum på Högskolan Dalarna och på Falu 

lasarett. Tidsåtgången vid båda fokusgruppsintervjuerna var cirka en timme och de 

spelades in med digital bandspelare. Uppsatsförfattaren förde anteckningar om de 

första intrycken och reflektioner för att i analysfasen kunna återvända till dem 

(Polit & Beck, 2009). En sekreterare knuten till Högskolan Dalarna transkriberade 

texten direkt efter diskussionen och därefter lyssnade uppsatsförfattaren igenom 

inspelningen och kompletterade data som inte uppfattats av sekreteraren.  

                                                           
2
 Kursen “Basal omvårdnad” inkluderar klinisk färdighetsträning av enklare medicintekniska 

procedurer i ett metodrum såsom personlig hygien, bäddning, mäta blodtryck och puls, 

omvårdnadsåtgärder relaterat till måltid, injektionsteknik för subkutana injektioner och 

kapillärprovtagning (Högskolan Dalarna, Studiehandledning VÅ1027, HT11). Kursen Specifik 

omvårdnad samt lärande och kommunikation” inkluderar samtalsmetodik, undervisningsövningar 

och kliniska färdighetsträning av följande moment: Kateterisering av urinblåsa, tappning av 

urinblåsa, venprovtagning, syrgasadministration, sugning av övre luftvägar, injektionsteknik; 

intramuskulärt och intravenöst, perifer venkateter, infusioner och transfusioner (Högskolan 

Dalarna, Studiehandledning VÅ 1028, HT11). 
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Analys  

Den transkriberade texten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004; Hällgren Graneheim & Lundman, 2008). 

Analysen gick till på följande vis: Texten lästes flera gånger för att få en känsla för 

innehållet. Därefter plockades meningar eller fraser ut, så kallade meningsenheter 

som var relevanta för frågeställningarna. Dessa meningsenheter kondenserades, 

det vill säga kortades ned för att göra texten mer lätthanterlig. Därefter 

strukturerades data genom att varje kondenserad meningsenhet fick en kod. En kod 

beskriver vad meningsenheten handlar om. Genom att granska kodernas innehåll 

så identifierades subkategorier. En subkategori är baserad på koder med liknande 

innehåll. Kategorier identifierades genom att analysera subkategorierna för att se 

vad dessa gav uttryck för. En kategori svarar på frågan ”Vad”. Genom att tolka 

den underliggande meningen i kategorierna framkom slutligen ett tema. Temat går 

som en röd tråd genom hela materialet och svarar på frågan ”Hur?”. Exempel på 

analysprocessen, se tabell 1. Analysen resulterade i ett tema, tre kategorier och tio 

subkategorier, se tabell 2.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod Subkategori Kategori Tema 

Kunde inte se 

någon skillnad 

mot en vanlig 

vårdavdelning, 

verklighetstroget 

Utformningen av 

rummet 

Metodrum Det fysiska 

rummet och 

läromaterial 

Behov av 

verklighetsförankr

ad lärandemiljö 

och undervisning 

Det var bra grejer, 

nya hela rena, 

sterilt. Fick träna 

med riktiga 

insulinpennor. 

Attrappernas 

kvalitet 

Utrustning 

De externa lärarna 

upplevs ej vara 

lika uppdaterade 

eftersom deras 

undervisning 

skiljer sig från 

Vårdhandboken 

Bristande 

överensstämmels

e  

Evidensbaserad 

undervisning 

Lärarkompetens 

Nyttigt att få 

omsätta teori till 

Träning av 

medicintekniska 

Simulering Pedagogisk 

metod 
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praktik, göra 

något på riktigt, 

istället för att bara 

läsa 

moment 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren bedömde att studien inte var etiskt problematisk och den behövde 

därför inte etikprövas (Forskningsetiska nämnden, 2011). Då författaren varken 

undervisade eller handledde studenterna i denna studie torde inget 

beroendeförhållande heller uppstå. Utifrån autonomiprincipen fick 

sjuksköterskestudenterna full information om möjligheten att avbryta sitt 

deltagande under diskussionen utan att behöva ange skäl för detta och information 

om konfidentialitet har behandlats i gruppen, det vill säga att det är endast 

uppsatsförfattaren, handledare och sekreteraren som haft tillgång till 

datamaterialet. Inspelningen av fokusgruppsintervjuerna raderades efter 

transkribering. Deltagarnas identitet kommer ej att röjas vid redovisning av 

resultat. Uppsatsförfattaren inledde fokusgruppsdiskussionen med att informera 

om att tystnadsplikt inom gruppen bör råda. Utifrån godhetsprincipen så har 

uppsatsförfattaren för avsikt att uppsatsen kan vara till potentiell nytta för 

utvecklingen av den kliniska färdighetsträningen genom att generera kunskap som 

kan bidra till att optimera lärandemiljön. Deltagarna i fokusgruppsdiskussionen 

fick information om att uppsatsen finns att läsa på www.du.se. Utifrån 

rättviseprincipen får alla sjuksköterskestudenter som är aktuella för studien samma 

chans att delta i studien oavsett kön, härkomst och språkkunskaper (Etiska 

riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, 2003).  

RESULTAT 

Sjuksköterskestudenternas upplevelser av den kliniska färdighetsträningen på KC 

resulterade i ett tema, tre kategorier och tio subkategorier, (se tabell 2). Resultatet 

presenteras efter temat och kommer att förklaras utifrån kategorier och belyses 

med citat från deltagarna. I analysen framkom samma subkategorier och kategorier 

i båda fokusgruppsintervjuerna därför redovisas resultatet sammantaget. 

http://www.du.se/
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Tabell 2. Sjuksköterskestudenters upplevelser av den kliniska 
färdighetsträningen presenterad som ett tema, kategorier och 
subkategorier. 

Subkategori Kategori Tema 

Metodrum Det fysiska rummet och 

läromaterial 

Behov av 

verklighetsförankrad 

lärandemiljö och 

undervisning 
Utrustning 

Lärare-studentrelationen Lärarkompetens 

Evidensbaserad 

undervisning 

Pedagogisk skicklighet 

Simulering Pedagogisk metod 

Rollspel 

Intraprofessionellt lärande 

Självstudier 

Uppföljning 

Behov av verklighetsförankrad lärandemiljö och 
undervisning  

Studenternas upplevelser speglade ett behov av att lärandemiljön, lärarna och 

undervisningen bör ha en verklighetsanknytning. Behovet av en autentisk fysisk 

miljö uttrycktes genom att den enligt studenterna hade en positiv effekt på deras 

förmåga att engagera och motivera sig. Det medförde, enligt studenterna, att deras 

förmåga att tillägna sig kunskaper ökade. Studenterna hade ett behov av att lärarna 

hade verklighetsanknytning då det ökade deras trovärdighet. Studenterna uppgav 

dessutom ett behov av att undervisningen gällande metoder och rutiner som lärs ut 

ska vara samstämmiga och baseras på evidens. 

Det fysiska rummet och läromaterial 

I denna kategori beskrivs studenternas upplevelse av metodrum och läromaterial 

på KC. Studenterna uttryckte behov att metodrum och läromaterial skulle upplevas 

autentiskt. Studenternas upplevelser av läromaterial visade dessutom på behov av 
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tillfredställande kvalitet och kvantitet då de blev osäkra och förvirrade när det var 

defekt eller upplevdes overkligt.  

Metodrum 

Studenterna upplevde miljön på KC som verklighetstrogen, säker och trygg. Trots 

att KC var nyöppnat upplevde studenterna att det fungerade bra, att det var ordning 

och reda, rent och fräscht. Sköljrum och medicinrum upplevdes också autentiskt. 

Studenternas upplevelser av att miljön var autentisk uttrycktes på följande vis: 

”Kunde inte se någon skillnad mot en vanlig vårdavdelning.” Enligt studenterna 

var det lustfyllt och inspirerande att gå till KC. De kände sig prioriterade som 

studenter då de förstod att det kostat en del pengar att inrätta KC. Studenternas 

positiva upplevelser av det fysiska rummet skildrades på följande vis: ”… här 

känns det säkert… tryggt … man fick verkligen känna på det liksom… viktigt”. Det 

var viktigt för studenterna att lärandemiljön var autentisk då det påverkade deras 

upplevelse av övningarna på ett positivt sätt. Det gjorde det lätt att vara engagerad 

och ”spela med” i övningarna och att man bytt om till arbetsdräkt förstärkte den 

känslan. Dessutom ökade det motivationen att lära sig. Betydelsen av den 

autentiska undervisningen och miljön uttrycktes på följande vis: ”… övningarna 

upplevdes mer verkliga nu än tidigare på skolan…” … lätt att låtsas…”. 

Det upplevdes bristfälligt att det saknades möjligheter till förvaring och 

uppvärmning av mat. Studenterna önskade möjlighet att äta lunch på KC. 

Avsaknad av omklädningsrum ansåg de beklagligt då man fick byta om i 

korridoren, på toaletter eller inne på sal. Detta beskrevs så här: ”… det skulle 

underlätta en hel del för oss att vara här om det skulle finnas liksom matrum och 

där man kan värma maten.” 

Efter inrättandet av KC var avdelningen välbesökt av personal från sjukhuset och 

det var enligt några studenter irriterande att det inte visades respekt för att det var 

lektionssalar. Det gick ut över deras fokusering av sina uppgifter under 

färdighetsträningen. Det beskrevs på följande vis: ”Nu var det här så väldigt nytt. 

Och det tyckte väldigt många var kul och det var intressant överallt, det stal lite 

uppmärksamhet”. Andra studenter tyckte att det gjorde det än mer 

verklighetstroget då det är mycket människor på en vårdavdelning också. 

Tillfredsställelsen över det verklighetstrogna framställdes på följande vis: 
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”Upplevde det positivt att det fanns annan personal som cirkulerade där, för det är 

ju verkligheten”. 

Utrustning 

Det fanns ett flertal attrapper som föreställde armar som studenterna kunde utföra 

övningar på. Antalet attrapper minskade väntetider för att träna vilket gjorde att det 

var lättare att hålla fokus på färdighetsträningen. Detta beskrev studenterna så 

här:”… man slipper stå i kö och bli tramsig…”. De upplevdes vara av mycket god 

kvalitet och verklighetstrogna. Det fanns olika typer av sängar, både med manuell 

och med elektrisk styrning. De upplevdes bristfälliga på grund av ålder och att en 

var trasig. Trasiga sängar skapade stress och otrygghet hos studenterna, särskilt 

under examination vilket beskrevs som följer: ”… tänkte under examinationen att 

bara inte att sängen går fel nu…”. Trots att de var defekta tyckte studenterna att 

de var bra att träna på eftersom de var medvetna om att det finns olika sängar på 

sjukhuset. Så här beskrev studenterna: ”Tycker att det är bra att lära sig den 

manuella, även om den var dålig, kan vara svårare att förstå än den elektriska 

sängen.” Det som också skapade en osäkerhet hos studenterna var att flaskorna 

som skulle föreställa läkemedel för injektion hade en etikett som det stod 

Natriumklorid på. Det ansågs vara overkliga då spolning av perifer venkateter och 

injicering av läkemedel blev samma sak. För att minska förvirringen föreslog 

studenterna att det skulle sättas etiketter med rätt läkemedelsnamn på 

natriumkloridflaskorna. Behovet av bättre överensstämmelse med verkligheten 

beskrev så här: ”… önskan om att de gjort etiketter till Nacl-flaskorna så att man 

drar upp läkemedlet som står på flaskan istället för att låtsas, hade varit mer 

verklighetstroget… nu blir spolning och läkemedel samma sak… tänket blir fel”. 

Dockor användes för vissa övningar och de upplevdes stora och otympliga, precis 

som patienter i verkligheten enligt studenterna. Studenternas beskrev dockornas 

autenticitet så här: ”Vi tvättade stora otympliga, omedgörliga dockor, som på 

riktigt.” Även de dockor som det gick att byta underliv på för att simulera 

kateterisering upplevdes verkliga. För att öka självförtroendet var studenterna 

överens om att även om dockorna hade stor likhet med patienter så var det viktigt 

att snart få praktisera i verkligheten vilket beskrevs: ”… tror inte att det ökar 

självförtroendet att träna mycket på dockor, man måste ut i verkligheten.” 
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Lärarkompetens 

I denna kategori beskrivs hur studenterna uppfattade relationen mellan dem och 

lärarna, i vilken mån studenterna ansåg att undervisningen baserades på evidens 

och hur studenterna ansåg att lärarna förmedlade kunskaper. Det var viktigt för 

studenterna att ha en god relation då de hade behov av att känna sig trygga. 

Studenterna uttryckte behov av att metoder och rutiner som lärs ut av lärarna 

skulle vara samstämmiga och baseras på evidens. Studenterna uttryckte dessutom 

behov av att lärarna skulle ha en verklighetsanknytning genom att betona vikten av 

att de skulle vara yrkesverksamma till viss del. Detta ökade enligt studenterna 

lärarnas trovärdighet. 

Lärare-studentrelationen 

Relationen till lärarna ansågs god och detta medförde enligt studenterna att 

stämningen på metodrummet var öppen, lugn och trygg vilket ansågs viktigt för 

lärande. Dessutom visade lärarna stor vilja att hjälpa till, uppmuntra och stötta. Så 

här beskrevs lärarna: ”Suveräna lärare som är jättesnälla och gjorde mig lugn… 

på vår sida.” 

Studenterna hade behov av att det skulle vara tillåtet att göra misstag. De beskrev 

dock att de kunde känna sig nervösa för att göra misstag men att det berodde på en 

press de hade på sig själva. Studenterna beskrev atmosfären på KC så här:”… 

tillåtet att göra misstag under färdighetsträningen.” ”… egen press på mig.” 

Studenterna hade behov av att kunna ifrågasätta och diskutera med lärarna. Flera 

studenter påpekade att det upplevdes lika lätt att fråga lärare som medstudenter 

under övningarna. Relationen till läraren som av de flesta studenter ansågs god 

skildrades så här:”… lika lätt att fråga läraren som det var att fråga 

kurskamraterna.” 

Evidensbaserad undervisning 

Studenterna önskade en ökad överensstämmelse mellan lärare gällande tekniker 

och metoder som lärs ut. Lärarna anställda på högskolan förmedlade 

evidensbaserade kunskaper medan lärare anställda på sjukhuset inte ansågs göra 

det. Så här beskrev studenterna lärarnas kompetens: ”De ”externa” lärarna verkar 

inte vara lika uppdaterade… ”skiljer sig från vårdhandboken.” Lärarna anställda 

på sjukhuset förklarade den bristande överensstämmelsen gällande tekniker och 
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metoder som lärs ut med att de har andra rutiner på den avdelningen de kommer 

ifrån därför lär de ut som de lärt sig där. Studenterna upplevde att de inte hade tid 

att ifrågasätta och diskutera skillnaderna med lärarna. Så här beskriver studenterna 

detta: ”Olika instruktioner… när du ska utföra momenten till exempel… ja, det 

håller jag med om.” ”… så här gör vi där jag kommer från.” ”Ingen tid och 

möjlighet liksom att ta den här diskussionen och gå in i det här just nu …”. 

Lärarna anställda på högskolan uppmanade alltid studenterna att följa 

Vårdhandboken och de upplevde att de fick den senast uppdaterade kunskapen. 

Lärarna förmedlade följande till studenterna: ”… det ska följa på vårdhandboken, 

för det är det senaste liksom.” 

Även studenter med erfarenhet av vård kunde styrka att metoder skiljer sig mellan 

den kliniska verksamheten och det som lärs ut på KC. Studenterna berättade: ”… 

sen ser man när man kommer ut att det skiljer sig”. Dessutom förmedlades det 

ytterligare ett sätt i instruktionsfilmerna på datorn och så här beskrevs det: ”… och 

dessutom blir det ju mer komplicerat, för dom har lagt ut filmmaterial på nätet … 

och där visar dom ytterligare ett sätt.” 

Pedagogisk skicklighet 

Det allmänna omdömet om lärarna var att de fick studenterna att förstå varför man 

utförde vissa åtgärder och att det ökade motivationen att utföra det på ett korrekt 

sätt. Lärarna ställde frågor på ett sådant sätt som stimulerade studenterna: ”De 

ställde frågor som var sådana som fick mig att tänka efter, jättestimulerande.” 

Lärarna uppfattades pedantiska och var noga med att övningarna utfördes korrekt. 

De egenskaperna ansåg studenterna vara positiva. Känslan studenterna fick var att 

lärare från högskolan hade goda kunskaper kring metoder. Lärarnas goda 

kunskaper beskrevs på följande vis: ”… de lärarna som vi har kontinuerligt som 

… som är här, det funkar ju hur bra som helst då. Det känns liksom att dom 

verkligen vet.” 

Studenterna tillägnade sig kunskaper om att tillämpa etiska principer i 

genomförandet av de praktiska övningarna. De uppfattade att det lades stor vikt på 

att man ska skydda patientens integritet, visa patienten respekt och att alltid ha en 

dialog med patienten. Det etiska förhållningssättet i undervisning beskrevs så här: 
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”Lärarna var noga med att vi skulle tänka på patientens integritet, vilket vävdes in 

i övningarna på ett bra sätt.” 

Studenterna hade behov av att lärarna skulle ha en verklighetsanknytning. Att 

lärarna emellanåt var yrkesverksamma inom vården ansågs viktigt då det gjorde 

dem trovärdiga. Detta uppfattades öka verklighetsupplevelsen och motivationen. 

Genom att läraren berättade om verkliga patientfall så upplevde studenterna att de 

lärde sig mycket. Trovärdigheten i undervisningen beskrev studenterna på detta 

vis: ”… om de tog exempel med sig från verkligheten till undervisningen, 

upplevdes det mer trovärdigt.” 

Pedagogisk metod  

I denna kategori beskrivs simulering av medicintekniska övningar, rollspel, 

interprofessionellt lärande, självstudier och uppföljning. Studenterna uttryckte 

behov av att övningarna skulle upplevas verkliga och ha relevans för kommande 

yrket. För att öka upplevelsen av verklighet konstruerade studenterna 

patientscenario på eget initiativ. Studenterna önskade interprofessionellt lärande då 

de trodde att det kunde öka känslan av sammanhang och verklighet.  

Simulering 

De medicintekniska färdigheterna tränades genom simulering på stationer som 

bestod av olika moment såsom införande av perifer venkateter, kateterisering och 

infusioner. Flera studenter uttryckte önskan om att träna vissa medicintekniska 

moment, såsom införande av perifer venkateter, på varandra. Det skulle få 

träningen att framstå som än mer verklighetstrogen. Det är idag dock inte tillåtet. 

Deras önskan beskrevs så här: ”… sugen att prova på varandra… ännu mer 

verklighetstroget.” 

Läraren demonstrerade först metoden för utförandet av det medicintekniska 

momentet och därefter fick studenterna öva själva. Detta skedde lugnt och utan 

stress och fungerade bra enligt studenterna. De upplevde att de hade god tid för 

varje moment. Hur undervisningen av de medicintekniska övningarna fungerade 

skildrade studenterna på följande vis:”… lugnt och sansat … god tid på sig, alla 

fick chans att fråga.”  
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Studenter med erfarenhet av vård sen tidigare tyckte att vissa övningar inte var 

relevanta för sjuksköterskeyrket såsom bäddning, personlig hygien. De upplevdes 

som basala och minskade deras engagemang under övningarna. Den upplevda 

bristande relevansen av vissa övningar beskrev studenterna: ”… inte riktigt som att 

det är just det här som sjuksköterskorna håller på med.” De flesta var dock eniga 

om att man bör inkludera samtliga övningar i undervisningen då 

sjuksköterskeyrket också uppfattas som arbetsledande vilket beskrevs på följande 

vis: ”… vi ska kunna instruera vårdbiträdena och undersköterskor. Så att jag 

tycker verkligen det är relevant.” 

Flera studenter uttryckte att det kändes nyttigt att få göra något praktiskt och få 

omsätta teori till praktik. Detta medförde att de flesta kände sig väl förberedda 

inför verksamhetsförlagd utbildning än om de bara studerat teori. Nyttan av att 

träna kliniska färdigheter beskrev studenterna så här: ”… känner sig bättre 

förberedd för att gå ut i praktik än om man bara läst sig till färdigheterna.” 

Övningarna beskrevs som inspirerande och viktiga inför kommande yrke: ”För 

mig har det varit inspirerande… ja, verkligen.” 

Rollspel 

Studenterna hade en önskan om att övningarna skulle upplevas mer realistiska. För 

att övningarna skulle framstå som mer realistiska konstruerade studenterna 

patientscenarion och spelade rollspel på eget initiativ. De spelade olika roller där 

en föreställde patient och den andre sjuksköterska eller anhörig. Studenterna erfor 

att det var lättare för dem att komma ihåg olika moment såsom identitetskontroll ju 

mer verklighetstroget det upplevdes. Betydelsen av att göra rollspel beskrev 

studenterna på följande vis: ”Upplever det mer verklighetstroget vid rollspel, man 

skärper sig om ingen svarar kanske man glömmer viktiga frågor såsom ID-

kontroll.” Att göra egna patientscenarier upplevdes bra då det gjorde att man 

informerade ”patienten” mer noggrant. Varför patientscenario upplevdes positivt 

skildrade studenterna så här: ”Att göra egna patientscenarion upplevs bra då det 

gör man att man informerar patienten mer noggrant…”. Det poängterades att 

alltid ha en dialog med ”patienten” under övningarna. Studenterna upplevde det 

lättare att ha en dialog med en kurskamrat än med en docka. Bedömning av patient 

tränades också med rollspel vilket upplevdes lätt av några studenter, svårt och inte 
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givande av andra. Hur rollspel som metod upplevdes av studenterna beskrevs så 

här: ”Tränat bedömning av patientens tillstånd genom låtsasscenario, rollspel… 

kul och svårt...”. En nackdel var att träningen kunde upplevas som oseriös vilket 

kunde medföra svårighet att fokusera under övningarna och att de översåg 

felaktigheter av utförandet av momentet: ”Blir lätt tramsigt och man viftar 

bort…”. 

Interprofessionellt lärande 

Studenterna önskade interprofessionellt lärande under den kliniska 

färdighetsträningen på KC. De trodde att interprofessionellt lärande som 

pedagogisk metod skulle öka känslan av verklighet och ge en känsla av 

sammanhang. Detta beskrevs av studenterna på följande vis: ”Inte tillsammans 

med oss...  kanske skulle känna att det skulle vara kul, att tillsammans med andra 

yrkesprofessioner och så få väva in… alltså att man gjorde nåt tillsammans. Ännu 

mer verklighetstroget.” De trodde å andra sidan att det inte skulle fungera i kursen 

med basala övningar. Däremot förekom intraprofessionellt lärande vilket innebär 

att medstudenter som tidigare arbetat i vården delade med sig av sin erfarenhet och 

det upplevdes som en bra stöttning i lärandet. Lärande tillsammans upplevdes 

effektivt och stimulerande vilket studenterna utryckte så här: ”… vi pratade 

jättemycket fram och tillbaks med varandra… hade nytta av varandra.”  

Självstudier 

Det erbjöds möjlighet till egen frivillig färdighetsträning vilket uppskattades av 

studenterna. Flera studenter uttryckte önskan om ökat antal sådana 

övningstillfällen men samtidigt insåg de att det var viktigt att komma ut på 

verksamhetsförlagd utbildning där allt är realistiskt. Det sågs som ett nödvändigt 

steg till att få en progression i sin utveckling till sjuksköterska: ”… man måste ut i 

verkligheten också.” Tillfällena för träning av kliniska färdigheter ansågs dock 

vara tillräckliga.  

För att få en meningsfull start på färdighetsträningen var studenterna medvetna om 

att det var viktigt att vara förberedd inför färdighetsträningen. De förberedde sig 

genom inläsning av aktuell litteratur och tittat på instruktionsfilmer på en dator. 

Studenterna sa: ”Vi brukar förbereda oss med att inför färdighetsträningen läsa i 

vårdhandboken och i medicinsk teknik… viktigt.” 
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Läraren gick tillsammans med studenterna igenom det som lästs in, därefter 

demonstrerades momentet av läraren. De upplevde att de var väl förberedda när de 

skulle öva. 

Uppföljning 

Både under och efter metodövningarna gavs möjlighet till reflektion. Brist på tid 

begränsade ibland möjligheten att ha ett uppföljande samtal och vid några tillfällen 

ville studenterna istället lägga tiden på konkreta övningar. Studenterna tyckte att 

det fungerade bra. En del studenter hade inte haft tid för reflektion alls. Så här 

beskrev studenterna det: ”… då satt vi ju i ring och diskuterade och reflekterade. 

Fast inte med alla lärare. Det berodde på hur mycket tid dom hade kvar … funkar 

ändå”. ”… vill man utnyttja tiden så mycket som möjligt och göra det praktiska.” 

Studenterna reflekterade ofta med varandra via Connect som är ett samtalsrum på 

internet på Högskolan Dalarna vilket upplevdes värdefullt: ”… vi ses på till 

exempel Connect då, och reflekterar där tillsammans. Går igenom och så.” 

Studenterna erbjöds möjlighet till reflektion via mejl. Att mejla till läraren för 

reflektion upplevdes negativt på grund av att det kunde ta tid att få svar: ”… och 

alla är inte så snabba på att svara på mejl. Det har jag märkt den här veckan, får 

inte något svar…”. 

För att tillägna sig ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt granskade 

studenterna varandra under den kliniska examinationen. De fick notera sina 

iakttagelser och därefter följde en diskussion där de redovisades. ”Vi diskuterade 

och kommenterade varandra, kändes bra.” ”… lärorikt.” Detta gjordes med hjälp 

av ett dokument som studenterna kallade checklistan. Den bestod av nio 

övergripande nyckelord och beskrevs som en hjälp att strukturera tankar vilket de 

upplevde värdefullt: ”… den gjorde det lättare att komma ihåg.” Den återfanns i 

studiehandledningen. Studenterna hade ett eget ansvar för att läsa 

studiehandledningen och kursens mål i kursplanen inför den kliniska 

färdighetsträningen vilket studenterna uttryckte så här: ”Ingen återkoppling till 

kursmål, använder checklistan, upp till var och en att kolla målen.” 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskestudenter upplever den 

kliniska färdighetsträningen på KC. Studenternas upplevelser speglade ett behov 

av att lärandemiljön, lärarna och undervisningen bör ha en verklighetsanknytning. 

Studenterna upplevde den fysiska miljön som autentiskt vilket var viktigt för dem. 

De framhöll även att läromaterialet bör vara verklighetstroget, vara av god kvalitet 

och finnas i tillräckligt antal. Studenterna uttryckte behov av trygghet och framhöll 

vikten av en god relation med läraren. De uttryckte även behov av samstämmiga 

lärare och poängterade behov att metoder och rutiner som lärs ut skulle vara 

enhetliga och baseras på aktuell evidens. För att läraren skulle uppfattas trovärdig 

framhöll de att vederbörande bör ha en verklighetsanknytning. De underströk 

vikten av att övningarna skulle upplevas verkliga och vara relevanta för det 

kommande yrket. Studenterna önskade interprofessionellt lärande då de trodde det 

kunde öka känslan av sammanhang och verklighet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studenternas upplevelse av den kliniska färdighetsträningen kommer 

att diskuteras utifrån sociokulturellt perspektiv. Studenten påverkas av miljön som 

i den här studien bland annat representeras av metodrummet, patienten/dockan, 

läraren och sina medstudenter. Det sociokulturella perspektivet betonar att 

kunskap är beroende av kulturen och i vilket sammanhang den är en del av. 

Lärandet anses vara knutet till en viss kontext. 

Föreliggande studie visar att träning av de kliniska färdigheterna på KC upplevdes 

som lärorik och nyttig. Detta kan härledas till flera faktorer såsom 

verklighetstrogen miljö och läromaterial, gott arbetsklimat, pedagogiska lärare och 

möjlighet att dela kunskaper med kurskamrater i en autentisk miljö. Detta beskrev 

även Hope, Garside och Prescott (2011) i sin studie där de undersökte 

sjuksköterskestudenters upplevelse av att erhålla kliniska färdigheter genom 

simulering. Arbeta med autentiska uppgifter och själv dra slutsatser därifrån är 

något som betonas inom situerat lärande. Situerat lärande är någonting som pågår 

hela tiden och påverkas av miljön runtomkring oss (Säljö 2008). Studenterna i 

föreliggande studie uttryckte behov av en autentisk lärandemiljö vilket är i linje 
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med situerat lärande där miljön anses betydelsefull för vad individen lär sig och tar 

med sig till nya liknande situationer. 

Genom rollspel ökade känslan av verklighet och gjorde det lättare att komma ihåg 

moment i övningarna. Det kan bero på att studenten inte bara tar emot information 

utan också måste vara aktiva och bearbeta information tillsammans med andra. 

Detta är i linje med det sociokulturella perspektivet där lärande anses ske i ett 

socialt sammanhang. Lärande handlar då om engagemang, energi och inlevelse. 

Genom sitt deltagande kan studenterna skapa, koppla och länka tidigare 

erfarenheter med nya. Flera studier stödjer rollspel som ett bra sätt att lära sig de 

praktiska sjuksköterskeuppgifterna. Sjuksköterskestudenterna tyckte även att det 

ökade förmågan att integrera teori med praktik (Comer, 2005; Ekebergh, Lepp & 

Dahlberg, 2004). 

För att minska förvirring och osäkerhet uttryckte studenterna behov av 

samstämmiga lärare som undervisar evidensbaserat. Genom fyndet att det förekom 

bristande överensstämmelse av metoder och rutiner som lärs ut av lärare anställda 

på högskolan respektive lärare anställda på landstinget väcks frågan vem som får 

undervisa på KC. Vilka kompetenser och kvalifikationer är önskvärda för lärare 

som ska undervisa på KC? För att ge studenterna utbildning i att bedriva en god 

och säker vård bör metoder och rutiner som undervisas vara baserade på 

Vårdhandboken. Det kan minska studenternas förvirring. Detta stöds av Morgan 

(2006) som undersökte hur sjuksköterskestudenter upplevde sin första 

verksamhetsförlagda utbildning och hur metodrummet hjälpt dem att integrera 

teori och praktik. För att studenterna efter den kliniska färdighetsträningen ska 

kunna ge en god och säker vård var det av vikt att de lärde sig momenten korrekt. 

Studenten lär av att observera och handla (Paige & Daley, 2009). Lärande av de 

praktiska färdigheterna kan då anses ske genom mästare-lärling-tradition vilket 

innebär att de praktiska färdigheterna förs över genom förevisning och imitation. 

Lärarna på KC blir därigenom en rollmodell för studenterna. Eftersom det är 

möjligt enligt Säljö (2008) att lära vid varje samtal, handling eller händelse så kan 

det medföra att det sker en inlärning av till exempel metoder som inte är korrekta 

och därmed inte borde läras in. 



 

23 
 

I denna studie uttryckte studenterna ett behov av lärare med 

verklighetsanknytning. Verklighetsförankring ökar motivation och engagemang 

hos studenterna. Lärare som är yrkesverksamma inom vården anses kunna 

förmedla en mer verklighetsförankrad helhetsbild. Deras undervisning kan då 

knyta an till vårdens konkreta situationer. I en studie av Wellard, Solvoll och 

Heggen (2009) ansåg några studenter att lärarna skulle ha aktuell klinisk erfarenhet 

eftersom de då ansågs veta vad som räknas som giltig praxis.  

Studenterna i föreliggande studie önskade interprofessionellt lärande då de trodde 

att det kunde öka deras känsla av sammanhang. I enlighet med sociokulturellt 

perspektiv där lärande anses uppstå i interaktion med andra kan interprofessionellt 

lärande ha stora fördelar. Begreppet situerat lärande skildrar hur lärlingar lär sig ett 

yrke genom att deltaga i det dagliga arbetet. Eftersom kunskap är kontext- och 

situationsbunden är det lämpligt att arbeta med samma sorts uppgifter som i 

verkligheten. Människor deltar i en situation där alla har en gemensam förståelse 

för vad situationen innebär, vilken betydelse den har och hur man ska arbeta 

(Clancey, 1995).  

Studenter som befinner sig i början på sin utbildning kan ofta ha svårt att se 

helheten och fokuserar mer på själva tekniken och utrustningen. I föreliggande 

studie tyckte studenterna att det kunde vara tidigt att börja med interprofessionellt 

lärande redan under de första åren på utbildningen. Detta stöds av Cordeau (2010) 

som undersökte sjuksköterskestudenters upplevelse av klinisk färdighetsträning. 

Studenterna kunde bara fokusera på attrapper och själva momentet.  

Studenterna gav uttryck för behov av intraprofessionellt lärande genom att de 

upplevde det som värdefullt att lära genom kamratstöd. Vissa studenter hade 

erfarenhet av vård sen tidigare och genom diskussion med varandra kom de fram 

till hur de skulle utföra uppgiften. Kommunikation och erfarenheter är en viktig 

del av det sociokulturella perspektivet. Enligt det sociokulturella perspektivet kan 

då studenterna genom språket ta del av varandras erfarenheter. Det är också ett sätt 

ta tillvara studenternas tidigare erfarenhet i undervisningen på metodrummet. I det 

sociokulturella perspektivet läggs det vikt på att kunskapen konstrueras genom 

samarbete och inte genom individuella processer. Detta sker genom elevernas 
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aktiva engagemang och samspel. Interaktion och samarbete är därför 

grundläggande för inlärningen (Säljö, 2008).  

Reflektion är välstuderat och anses vara en start på ett kritiskt förhållningssätt och 

dessutom ge ökad självinsikt. Det är en central förutsättning för aktivt lärande 

(Carlsson, 2010). Reflektion tillsammans är i linje med det sociokulturella 

perspektivet där man ”sam-talar” och ”sam-lyssnar” till varandra (Säljö, 2008).  I 

denna studie önskade dock studenterna avsätta mer tid för de kliniska övningarna 

istället för att ha reflektion. Dessutom var tidsbrist en faktor som försvårade 

genomförande av reflektion. Det är en utmaning för lärarna att organisera den 

kliniska färdighetsträningen på ett sådant sätt att reflektion får en naturlig plats i 

övningarna och att få studenterna medvetna om dess betydelse. Det krävs ett 

strukturerat upplägg, tid men även kunskap om reflektion skall utnyttjas som 

metod enligt Carlsson (2010).  

För att öka studentens förmåga till kritiskt tänkande fick studenterna i den här 

studien granska varandra under den kliniska examinationen vilket upplevdes 

positivt. Det kan bero på att lärande tillsammans ofta upplevs lustfyllt och lärorikt. 

Fler lär tillsammans i samarbete genom diskussion, frågor, imitation, och inte 

minst genom gemensam reflektion. Critical friends är ett begrepp som lanserats för 

att främja kritiskt tänkande (Mogensen et al., 2010). Det beskrivs som en kollega 

som inte är överordnad utan någon som både är vän och kritiker. Tillsammans 

diskuterar de och ger varandra feedback. Dahlgren et al., (2006) provade den här 

metoden i en studie där lärare inom olika program var varandras kritiska vänner i 

samband med seminarier och föreläsningar för grundutbildningsstudenter. En 

majoritet av deltagarna ansåg att de förbättrade sin yrkesskicklighet som lärare. 

Metoddiskussion 

Denna uppsats utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv är valt då 

uppsatsförfattaren anser att människan är en social, kommunicerande och 

samarbetande varelse som ingår i ett större sammanhang och att lärande 

förmodligen sker bäst genom sociala aktiviteter och aktivt deltagande i en miljö 

som är autentisk (Säljö, 2008). 

För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ ansats. Ansatsen ansågs lämpad för 

att få en djupare förståelse för personers upplevelser av ett fenomen. Detta kan 
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medföra en detaljrik och djup kunskap som kan ge en ökad förståelse för fenomen 

som inte kvantitativa fynd kan ge (Polit & Beck, 2008). Den transkriberade texten 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys 

valdes eftersom metoden är lämplig då man vill identifiera variationer avseende 

likheter och skillnader i en text. (Graneheim & Lundman, 2004; Hällgren 

Graneheim & Lundman, 2008). 

Fokusgruppsintervju användes som datainsamlingsmetod eftersom syftet med 

studien var att få fram upplevelser från en grupp människor med liknande 

erfarenheter. Metoden är således lämplig när det är mer intressant att ta reda på hur 

deltagare i grupp tänker kring ett fenomen än på vad enskilda individer tänker. 

Dessutom är fokusgruppintervju ett effektivt sätt att erhålla åsikter från många 

individer på kort tid (Polit & Beck, 2008; Wibeck, 2010).  

Urvalet bestod av sjuksköterskestuderande som genomgått kurserna ”Basal 

omvårdnad” och ”Specifik omvårdnad samt lärande och kommunikation” vilka 

innehåller klinisk färdighetsträning. Det genomfördes två fokusgruppsintervjuer 

från olika kurser för att öka mångfalden av åsikter. Samma intervjuguide användes 

vid båda fokusgruppsintervjuerna. Då moderatorn önskade styra 

fokusgruppsintervjuerna var antalet frågor var relativt många och delvis slutna. 

Det kan ha hämmat informanterna och därmed påverkat mångfalden i 

upplevelserna. Å andra sidan påverkade dynamiken i gruppen informanterna 

positivt vilket medförde en livlig diskussion. Det var fem deltagare i varje 

fokusgrupp vilket är ett lämpligt antal enligt Wibeck (2010). Deltagarna i 

fokusgrupperna var kurskamrater med gemensamma erfarenheter kring fenomenet 

som avsetts att studera. Då grupperna får anses vara homogena och att 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes i en miljö där deltagarna möjligen känner 

sig komfortabla i så bör det ha bidragit till en trygg miljö där framförandet av 

åsikter underlättats. Trots att ämnet inte bedömdes känsligt poängterades det i 

inledningen av fokusgruppsintervjuerna att tystnadsplikt bör råda. Det kan ha 

medfört att det upplevts lätt att prata i gruppen och därmed genererat många olika 

åsikter. 

Frågeområdena utformades av projektansvariga för utvärdering av verksamheten 

avseende den kliniska färdighetsträningen på KC. Utgångspunkten för 
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frågeområdena har varit att grundtanken med KC omfattar ett lärande där teori och 

praktik integreras i en säker men ändå utmanande miljö. En lärandemiljö som 

efterliknar en vårdmiljö för att genom simulering träna kliniska färdigheter i lugn 

och ro med utrymme för reflektion anses som ett viktigt stöd i utbildningen till 

sjuksköterska. Faktiska patientfall och vårdsituationer kan med fördel användas 

som utgångspunkter och skapa ett sammanhang eller ram för lärandet och ge nya 

former för inlärning. 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med digital inspelningsapparat med god 

ljudkvalitet. Det gav moderatorn möjlighet att ha god kontakt med deltagarna och 

ge respons på det som blev sagt. Det har ansetts värdefullt vid analysarbetet att ha 

tillgång till inspelningarna och transkriberingen vilket stöds av Polit & Beck 

(2008). Författaren gjorde under analysarbetet kontinuerligt tillbakablickar till den 

transkriberade texten för att bevara texternas innebörd. Varje fokusgruppsintervju 

avslutades med en fråga om det fanns något att tillägga. Detta gav deltagarna 

möjlighet att ställa frågor kring fynd som framkommit under diskussionen vilket 

styrker tillförlitligheten (Wibeck 2010; Kvale 2009). För att ytterligare stärka 

resultatets tillförlitlighet beskrevs analysarbetet inspirerat av Hällgren Graneheim 

och Lundman (2004, 2008) noggrant. Då författaren var ensam studieansvarig 

saknades möjlighet till att diskutera olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer. Möjligen kunde koder och kategoribenämningar blivit mer 

stringenta om det funnits en medansvarig för studien. Studiehandledaren har varit 

mycket värdefull, följt analysarbetet noga och gett konstruktiv respons.  

En svaghet i studien är att moderatorn var ovan. Möjligen kunde en vanare 

moderator få fram fler olika åsikter. Det får också ses som en brist att deltagarna 

upplevde att de hade en begränsad tid att avsätta för diskussionen. Studierna tog 

mycket tid i anspråk enligt studenterna. Det kan ha påverkat mångfalden i 

resultatet. Författaren har varit moderator i båda fokusgruppsintervjuerna vilket 

torde öka giltigheten (Wibeck, 2010). Författarens egen förförståelse kring 

fenomenet var ringa och det gjorde att distansen till ämnet upprätthölls och därmed 

inte kom att ”färga” resultatet. Läsarens möjlighet att värdera giltighet ökar enligt 

Hällgren Graneheim och Lundman (2008) genom att citat från deltagarna 

redovisas. De citat som bäst belyser frågeställningarna och i 
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fokusgruppsintervjuerna har använts. Citaten förtydligar och gör dessutom texten 

mer levande. 

Läsaren av denna studie avgör överförbarheten (Polit & Beck, 2008). Resultatet 

bör kunna tillämpas till viss del på andra kliniska träningscentra då det fungerar 

tämligen lika på dessa. Dessa studenters upplevelse kan möjligen vara jämförbart 

med andras då sjuksköterskeutbildningen innehåller klinisk färdighetsträning 

oavsett lärosäte och organiseras troligen på liknande sätt. 

Slutsats 

Studenternas upplevelser av den kliniska färdighetsträningen på KC gav uttryck 

för en verklighetsförankrad lärandemiljö. Studenterna uttryckte behov av att 

övningarna skulle var evidensbaserade och upplevas verkliga då det ökade deras 

förmåga att tillägna sig kunskaper i den kliniska färdighetsträningen.  

Förslag till vidare forskning 

Resultatet i denna studie visade på bristande överensstämmelse av metoder som 

lärs ut och därmed bör fokus läggas på utbildning av lärare som undervisar. 

Kvalitetstänkande och förbättringsmöjligheter bör genomsyra 

sjuksköterskeutbildningen och lärarna bör utbildas och utvärderas kontinuerligt. 

Genom interprofessionellt lärande i utbildningen kan det etableras ett tänkande 

som framhåller att teamarbete runt patienten är viktigt. Forskning runt 

interprofessionellt lärande redan i grundutbildning samt genom att belysa hur 

studenterna upplever det kan öka kunskapen kring detta. 

Syftet med casemetodik är att sätta fokus på handling hämtad från en verklig 

situation och är en studentaktiv metod. Utifrån sociokulturellt perspektiv kunde det 

vara intressant att undersöka hur casemetodik kan implementeras i utbildningen 

och hur studenterna upplever det.  

Kliniska implikationer 

Studenterna i denna studie uttryckte behov av att lärandemiljön, lärarna och 

undervisningen bör ha en verklighetsförankring. De upplevde att det ökade deras 

engagemang och motivation och därmed förmåga att tillägna sig kunskaper i den 

kliniska färdighetsträningen. Det som gjorde studenterna förvirrade och osäkra var 

den varierande kvaliteten på läromaterialet och att det förekom bristande 
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överensstämmelse gällande metoder och rutiner som lärs ut. Det visar på att det 

behövs en kontinuerlig utbildning och uppföljning av lärare. Studenterna önskade 

interprofessionellt lärande som utbildningsform då de trodde det skulle öka 

känslan av verklighet och ge en känsla av sammanhang. Studenterna skapade egna 

patientscenarier för att övningarna skulle upplevas mer verklighetstrogna. Detta 

kan tas i beaktande när utbildningsplanen revideras. Denna studie kan utgöra 

underlag för att utveckla den kliniska färdighetsträningen för 

sjuksköterskestudenter på KC. 

 

 ”If we teach today as we taught yesterday 

 we rob our students of tomorrow.” 

   John Dewey 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

¤ Kan ni berätta lite om hur ert metodrum ser ut? 

¤ Hur är miljön? Vilken utrustning finns det, hur ser den ut?  

¤ Hur ofta går ni dit? Är det tillräckligt?  

¤ Kan man gå dit själv och träna? 

¤ Vad gör ni? Hur kan en praktisk övning gå till? 

¤ Hur kändes det att gå dit? 

¤ Pratade läraren om studiehandledning och kursmål? Kändes det som om 

kursmålen uppnåddes? 

¤ Hur fungerar det med lärare? Relationen mellan dig och läraren?  

¤ Diskuterade ni studenter med varandra?  

¤ Tränar ni kommunikation i metodrummet? Hur kan det se ut? 

¤ Kändes det som om ni skulle ha nytta av det som ni gjorde på 

färdighetsträningen? Relevanta övningar? 

¤ Vågar man ifrågasätta metoder, komma med idéer? 

¤ Vilken uppfattning har ni om det som undervisas görs på rätt sätt? 

Evidensbaserat? 

¤ Kommer det andra yrkesgrupper dit och tränar när ni är där eller tillsammans 

med er? 

¤ Finns det möjlighet till reflektion eller återkoppling? Hur går det till? 

¤ Blir det några etiska diskussioner? 

¤ Tränar ni bemötande av patienter, både nöjda och missnöjda patienter? 

¤ Blev ni inspirerade till att arbeta som sjuksköterska? 

¤ Hur nöjd är du med den färdighetsträning du precis avslutat? 

¤ Är det någon som har något att tillägga? 

¤ Om det finns något att förbättra i lärarens vägledning, vad skulle det vara i så 

fall? 
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¤ Har någon av er erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården? 


