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Teoretiskt perspektiv: Som teoretiskt perspektiv användes Erikssons teori gällande en 

caritativ vårdetik med ursprung i ethos. Fördjupningen gjordes på begreppen vårdandets etik 

och inbjudan. Vidare användes Ekeberghs och Petersons tankar om handledning samt 

Ekeberghs tankar om reflektion. I den här avhandlingen studeras vårdandets etik utgående 

från den vårdstuderandes perspektiv.  

Syfte, mål och centrala frågeställningar: Syftet med studien är att synliggöra hur inbjudan 

gestaltas ur den vårdstuderandes perspektiv för att belysa utvecklingsbehoven för 

mottagandet av vårdstuderande till praktikplatserna. Frågeställningarna i avhandlingen är: 

Hur upplever närvårdarstuderande att de blir inbjudna och mottagna till Inlärning i Arbete-

platserna? och Vilka faktorer påverkar inbjudan och mottagandet av närvårdarstuderande till 

Inlärning i Arbete-platserna? 

Design, metod och genomförande: Designen i studien är en induktiv enkätstudie som utgår 

från ett kliniskt perspektiv. Metoden för avhandlingen är kvantitativ innehållsanalys med 

kvalitativa inslag. Studien genomfördes genom webbenkäter som distribuerades till 

närvårdarstuderande vid en yrkesläroanstalt under läsåret 2015–2016 . 

Resultat: Resultatet visar att inbjudan synliggörs ur den vårdstuderandes perspektiv genom 

förberedelser som ligger på den vårdstuderandes, skolans och praktikplatsens gemensamma 

ansvar. En utsedd handledare, som är motiverad för sin uppgift, och känner stöd från både 

arbetsplatsen och skolan bidrar i hög grad till att den vårdstuderande känner sig välkommen. 

Enligt undersökningens resultat finns det faktorer som bidrar till att den vårdstuderande 

känner sig inbjuden till praktikplatsen som den vårdstuderande, handledaren och läraren kan 

påverka. Den vårdstuderande kan förbereda sig inför Inlärning i Arbete genom att bekanta 

sig med avdelningen. Praktikplatsen kan förbereda sig genom att utse en handledare som tar 

emot den vårdstuderande till praktikplatsen. Läraren kan förbereda den vårdstuderande 

genom repetition av teorin och tydlig information om Inlärning i Arbete-perioden och 

bedömningskriterierna. Ett smidigt samarbete mellan skolan och Inlärning i Arbete-platsen 

påverkar också den vårdstuderandes upplevelser av Inlärning i Arbete-perioden positivt.  
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Theoretical perspective: The theoretical perspective of the study is based on Eriksson´s 

caritative caring ethics originated from ethos. An in-depth analysis is made of the concepts 

caring ethics and invitation. Further Ekebergh´s and Peterson´s thoughts about supervising 

and Ekebergh´s thoughts about reflection are used. In this thesis, caring ethics is studied 

from the nursing student´s perspective. 

Aim, purpose and research questions: The aim of the study is to visualize how the on-the-

job training invitation is presented from the nursing student´s perspective in order to 

illustrate the development needs in the welcoming of the nursing student at the on-the-job 

learning workplace. The research questions are: How do practical nursing students 

experience the invitation and the welcoming to the on-the-job learning workplaces? and 

Which factors affect the invitation and the welcoming of practical nursing students to the 

on-the-job learning workplaces? 

Design, method and implementation: The thesis is an inductive survey study with a 

clinical perspective approach. The method used in the thesis is a quantitative content analysis 

with qualitative elements. The study was performed as a web survey, which was distributed 

to practical nursing students at a vocational institution during the school year 2015-2016. 

Result: In the result, the invitation is visualized from the nursing student´s perspective 

through preparations, which is a responsibility shared by the nursing student, the education 

provider and the workplace. A designated and motivated supervisor, who is supported by 

both the workplace and the education provider, highly contributes to the nursing student´s 

experience of feeling welcome. According to the result of the study there are factors that 

contribute to the nursing student´s experience of feeling invited that the nursing student, the 

supervisor and the teacher can affect. The nursing student can prepare by getting to know 

the workplace. The workplace can prepare by designating a supervisor, who takes care of 

the nursing student. The teacher can prepare the nursing student by revising the theory and 

by providing thorough information about the workplace and the assessment criteria. A 

smooth cooperation between the education provider and the workplace also has a positive 

influence on the nursing student´s experiences of the on-the-job learning.  
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Jag tog mina första trevande steg på stigen mot min magisteravhandling sommaren 2014 på 

Hangö sommaruni. Då förstod jag inte att stigen skulle vara så krokig och ojämn, att det 

skulle komma så många vägskäl att välja mellan, så många hinder att komma över, så många 

tunga uppförsbackar och så många gropar att snubbla i. Ingen har valt vägskäl för mig, slätat 

ut gropar eller röjt undan hindren på stigen. Däremot har jag många att tacka för stödet jag 

fått längs vägen när jag kämpat i motvind i uppförsbackar och borstat av mig dammet efter 

att jag snubblat. 

Först och främst vill jag tacka familjen, min man och mina två barn, som tålmodigt tvingat 

mig tillbaka till verkligheten vid sidan om studierna och tagit emot mig med öppna armar 

vid tågstationen då jag kommit hem från Vasa. Nu är jag hemma hos er igen för att stanna! 

Jag är också mycket tacksam mot mina föräldrar och svärföräldrar för hjälpen med att få 

vardagen att rulla då jag varit borta i studier. Tack till mina studiekamrater för alla förlösande 

skratt och diskussioner längs landsvägarna mellan Ekenäs och Vasa, ni har gjort det mycket 

roligare att studera. Tack till mina kollegor vid Axxell för stödet och hjälpen längs arbetets 

gång och alla uppoffringar för att få schemat att gå ihop när jag varit borta på 

behörighetsgivande studier. Tack till alla hjälpsamma närvårdarstuderande som gett sig tid 

att fylla i min enkät och på det sättet gett mig material att arbeta vidare med. Tack till von 

Julin och sjuksköterskeföreningen för ekonomiskt stöd som underlättat skrivprocessen. Sist 

men inte minst vill jag tacka min handledare Jessica Hemberg för allt stöd och all 

handledning längs skrivprocessen. 

Nu står jag här, på slutet av min studiestig. Det doftar vår i luften och solen värmer mig när 

jag tittar uppåt och framåt mot den okända väg som finns framför mig. Jag är stolt och väldigt 

lycklig över vad jag uppnått! 

Följ inte färdigt upptrampade stigar 

– Gå dit ingen gått förut och lämna dina egna spår! 

(Okänd) 

Ekenäs, april 2017 

Martina Sjöblom  
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1 INLEDNING 

Intresset för ämnet till denna avhandling väcktes våren 2014, i samband med mina 

arbetsuppgifter på min nuvarande arbetsplats. Jag arbetar som vårdlärare vid en 

yrkesläroanstalt och till mina arbetsuppgifter hör handledning av närvårdarstuderande vid 

”Inlärning i Arbete” – i fortsättningen kallar jag det IA. Inlärning på arbetsplatsen utgör en 

viktig del av yrkesutbildningen och bör därför handledas och bedömas. För denna uppgift 

utses en arbetsplatshandledare på arbetsplatsen. Jag har tidigare funderat på vad som gör att 

en vårdstuderande känner sig välkommen till sin IA-plats. Hurdan är en inbjudande IA-plats? 

Hur kan en vårdstuderande och handledare förbereda sig för att inlärningsmiljön ska kännas 

så inbjudande som möjligt? 

Jag har haft privilegiet att arbeta som egenlärare och handledare åt första, andra och tredje 

årets närvårdarstuderande. Jag känner att det i handledningssituationen är viktigt att den 

vårdstuderande känner sig trygg och får bekräftande respons av läraren. Helhetsupplevelsen 

är avgörande och bör vara positiv med ett öppet och inbjudande förhållningssätt. Det är 

viktigt att läraren ger tid och visar engagemang för och omtänksamhet mot den 

vårdstuderande. Den vårdstuderande behöver känna att hon eller han har ett sammanhang 

och att inlärningen bidrar till hennes eller hans personliga tillväxt i en tillåtande och 

accepterande lärandemiljö. Förutom handledningen i de teoretiska studierna arbetar jag med 

handledning under IA. 

En vetenskaplig disciplin har ett ämne och en tematik. Ämnet kan jämföras med substansen 

och det som bär på de ursprungliga entiteterna och meningen. Kärnan i ämnet utgörs av det 

vårdande. Tematisering sysslar med frågor som gäller intressen, vad som är viktigt, och 

teman skiljer sig från problem genom att det saknas metoder för att få fram ett svar. 

Tematiken synliggör de vårdande fundamenten i en enskild klinisk situation och i olika 

kontextuella sammanhang. Enligt Eriksson och Lindström (2003) är tematiken bunden till 

kultur, tid och rum. Ämnet i min avhandling är vårdandets etik och tematiken handlar om 

inbjudan och handledning. 

Trots att inlärning i arbete är en central del av vårdutbildningen finns det begränsat med 

studier om inbjudan ur ett vårdvetenskapligt didaktiskt perspektiv. Inbjudan har hittills 

studerats i huvudsak ur patientens perspektiv och handledning av vårdstuderande har tidigare 
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främst studerats från sjukskötarstuderandes perspektiv, vilket motiverar studiens relevans 

både nationellt och internationellt. 

Avhandlingen inleds med presentation av det teoretiska perspektivet och litteraturöversikt. 

Efter det följer redovisning för studiens syfte, mål, centrala frågeställningar, design och 

metodologi. Forskningsetiskt lov gavs av enhetschefen vid yrkesläroanstalten. 

Undersökningen uppfattades vara etiskt försvarbar och kunde inte såra eller kränka 

informanterna. Deltagandet var frivilligt och ingen informant kan identifieras. Resultatet 

presenteras med hjälp av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Avhandlingen avslutas 

med kritisk granskning av den egna arbetsprocessen och förslag till vidare undersökningar. 

Min ambition är att ge ett litet bidrag till utvecklandet av den arbetsplatsförlagda 

handledningen så att den bidrar till både den vårdstuderandes och handledarens 

yrkesmässiga tillväxt och utveckling. 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste 

jag först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa 

andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon 

gör, men först och främst måste jag förstå det hon förstår. Om jag inte 

kan det hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur 

mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och 

egentligen vill bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och 

därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon. 

(Sören Kierkegaard) 
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2 TEORETISKT PERSPEKTIV 

Eftersom relationen mellan studerande och handledare kan jämföras med relationen mellan 

patient och vårdare användes Erikssons tankar om en caritativ vårdetik med ursprung i 

ethos som teoretiskt perspektiv. Fördjupningen gjordes på begreppen vårdandets etik och 

inbjudan. Vidare användes Ekeberghs och Petersons tankar om handledning samt 

Ekeberghs tankar om reflektion. 

Att arbeta utgående från ett bestämt teoretiskt perspektiv innebär enligt Eriksson och 

Lindström (2000)  att man arbetar med ontologiska och epistemologiska förutsättningar. De 

ontologiska förutsättningarna handlar om olika slag av entiteter som förekommer på 

grundnivå i vetenskapen och ger tillsammans med de kategoriella förutsättningarna grunden 

för begreppsutvecklingen. Ontologin behandlar frågan om hurdan verkligheten är.  

Enligt Eriksson och Lindström (2000) utgår de epistemologiska förutsättningarna från hur 

man ser på den vårdvetenskapliga kunskapens natur och metodologi i relation till 

teoribildningen. Epistemologin, kunskapsteorin, behandlar kunskapens natur, ursprung och 

väsen. Kunskapens uppgift är att beskriva vad vi kan veta om verkligheten. Enligt Eriksson 

och Lindström (2003) formar vårdvetenskapens och vårdandets ethos, vars kärna utgörs av 

caritas, siktet, sökandet och slutandet samt utgör klangbotten i vårt teoretiska perspektiv.  

Etiken går enligt Eriksson och Lindström (2000) före ontologin. De ontologiska vad-

frågorna har sin grund i siktet. Med siktet mot lindrande av lidande tog vårdvetenskapens 

grundantaganden form. Ontologin ska byggas på en caritativ etik och vårdvetenskapens 

grundläggande teorikärna. All vårdforskning som förankras i en ontologi grundad på 

vårdvetenskapens ethos återvänder till de grundläggande teserna. Sökandet innebär att ge sig 

in i det okända och synliggöra teorikärnan, ontologin, grundantagandena och ethoset i olika 

kontexter och sammanhang. Ett sökande som har sin grund i siktet är stämt utgående från 

vårdvetenskapens ethos. Metoderna ska alltid uppfattas som sekundära. Sökandet styrs av 

de tre olika slutledningsformerna vid kunskapsbildandet, dvs. induktion, deduktion och 

abduktion. Slutandet innebär att återvända till teorikärnan och härleda kunskapen tillbaka 

till det primära siktet och på nytt öppna och granska utgångsteserna. Slutandet innebär att 

något nytt och något gammalt smälter samman till en ny horisont.  
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2.1 Ethos 

Det heliga representerar enligt Eriksson (2007) människans ethos, platsen där hon känner 

frid och som är hennes egen. Den ursprungliga meningen för det grekiska ordet ethos var 

”människans viloplats”. Eriksson (2007) hänvisar till Heidegger, som konstaterade att ethos 

representerar platsen där människan är öppen för allt som är större än henne själv och platsen 

där människan söker en relation till ett högre väsen eller Gud.  

Enligt Eriksson (2010) är Ethos etikens ursprung och i den vårdande kulturen blir de ett med 

varandra. Ethos innebär att vi känner oss kallade att tjäna ett visst syfte. Vårdvetenskapens 

och vårdandets mening består av idén om kärlek, barmhärtighet, respekt och människans ära 

och värdighet. Ethos är ontologin, i vilken det finns en inre mening, ett mål med vårdandet, 

som talar sitt eget språk och har sin egen nyckel. Den goda vården och det verkliga 

kunnandet blir synligt genom ethos. Det caritativa motivet, ethos av kärlek och 

barmhärtighet, samt respekten för människans helighet och värdighet bestämmer enligt 

Eriksson (2010) vårdandets natur. Det caritativa motivet ger den caritativa vårdteorin dess 

skepnad. Ethos som omringar vårdandet som en vetenskap och konst genomsyrar vårdandets 

kultur och skapar förutsättningarna för vårdandet. Ethos reflekteras i vårdprocessen, 

-dokumenteringen och -planeringen. 

 

2.2  Vårdandets etik 

Enligt Eriksson och Lindström (2003) hör Ethos och etik samman. En etik som utvecklas 

utan förankring i ett ethos, framstår som en mera formell etik utan djupare värdegrund. Ur 

ethos formas grundvalarna för etiken och de etiska gärningarna. Det är genom bildning som 

ethos och etik blir ett. 

Etik är enligt Svenska Akademien (1986) vetenskapen om sedligt gott och ont. Synonymer 

till etik är: sedelära, morallära, moralregler, moralfilosofi, moral och normer (Walter, 

1995). 

Moral är enligt Svenska Akademien (1986) sedlighet; förmåga att hålla modet uppe; lärdom 

av något. Synonymer till moral är: sedlighet, sedlig hållning, dygd, etik, psykisk styrka, 

andlig styrka, stridsmoral, kampmoral, disciplin, anda och stämning. (Walter, 1995) 
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Vårdandets etik som deldisciplin inom vårdvetenskapen studerar enligt Eriksson (2001) 

etiken inom vårdandet och vårdrelationen. Den mest centrala frågan inom vårdandets etik är 

frågan kring vad god vård är. Man gör en åtskillnad mellan vårdetik och vårdandets etik.  

Vårdetik används enligt Eriksson (1995) i en mera allmän betydelse som ett övergripande 

begrepp för alla etiska perspektiv som finns inom vården, dvs. den innefattar både den 

medicinska etiken och etiken inom olika vårdprofessioner. Med vårdandets etik avses den 

etik som berör vårdandet i djupaste mening, dvs. det personliga mötet mellan patient och 

vårdare i en vårdrelation. Varje möte har en etisk dimension oberoende av mötets 

utsträckning i tid och rum och oberoende av kontext. Eriksson (2001) lyfter fram att det är 

patientens verklighet som bestämmer utgångspunkten för vårdandets etik. Med vårdandets 

etik avser Eriksson (2001) vidare det som även kallas naturlig etik och som innebär den 

grundläggande hållning man intar mot människan och vårdandet oberoende av de etiska 

regler som finns för professionen. Vårdandets etik är alltså kärnan i vårdetiken. 

Enligt Eriksson (1995) avspeglar en vårdare det etiska varje gång hon eller han träder in i en 

vårdrelation. Vårdaren väljer medvetet eller omedvetet det etiska förhållningssättet och det 

etiska djup där hon eller han är beredd att ta ansvar för patienten. Det yttersta etiska syftet 

är enligt Eriksson (2001) att garantera människans värdighet, hennes eller hans absoluta 

värde som människa. Det etiska utgör kärnan i allt vårdande. Ansvarets etik utgör grunden 

för vårdandets etik.  

I vårdandets etik framstår enligt Eriksson (1995) det alldagliga frågorna som de mest 

centrala. Det kan handla om den trista gråa vardagen som om och om igen upprepas. Etiken 

börjar med att man har en realistisk verklighetsbild, att man vågar se verkligheten med allt 

som där ingår, såväl det onda som det goda. I vårdandet handlar det framför allt om att se 

verkligheten ur patientens perspektiv.  

 

2.3  Inbjudan 

Synonymer till inbjudan är: invitation, invitering, inbjudning, anmodan, kallelse, uppmaning 

att komma (Walter, 1995). 
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Enligt Lindström et al. (2014) får inbjudan, utgående från kärnan av vårdvetenskaplig 

forskning inom enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi, ett ontologiskt rum i axiom 

fyra, som beskriver människans behov att vara i relation, och i tes fyra, som betonar en 

caritativ etik. Vårdgemenskap utgör enligt Lindström et al. (2014) vårdandets 

meningssammanhang och har sitt ursprung i kärlekens, ansvarets och offrandets ethos, d.v.s. 

en caritativ etik.  Gemenskap är grunden för allt mänskligt liv. Människan är i grunden 

interrelaterad till en abstrakt och eller en konkret annan i gemenskap.  

Inbjudan är enligt Eriksson (1995) en av de etiska grundkategorierna som framstår som de 

mest grundläggande i vårdandets och vårdarbetets etik. Det finns något vårdande där 

inbjudan sker. Det sätt på vilket vi inbjuder patienten till den vårdande relationen är grunden 

för det etiska i vården. Det etiska idealet i vårdrelationen kan uttryckas med att inbjuda 

patienten som hedersgäst. Inbjudan är enligt Portaankorva et al. (2012) aktiv och stående i 

en vårdande relation. En förtrolighetens sfär och trivsel skapas om man är välkommen. För 

att man ska vara välkommen måste det enligt Eriksson (1995) finnas någon som bjuder in 

en.  

I en etymologisk och semantisk analys belyser Portaankorva (2009) betydelser av verbet 

”inbjuda” under tidernas lopp utgående från olika ordböcker framstår inbjudan som ett 

mångfaldigt begrepp med flera ansikten. Inbjudan kan enligt Portaankorva (2009) tänkas 

finnas mellan olika poler genom sina betydelsedimensioner. Polerna formas av 

synonymernas ytterligheter, såsom ”befalla” och ”be” för den sakliga och sporrande 

inbjudan. Inbjudan med risk för ett misslyckande har rörelse som sker mellan framgång och 

besvikelse. Man kan enligt Portaankorva (2009) tolka fram att inbjudan finns i spänningen 

mellan lust och lidande samt mellan det goda och det onda. Portaankorva (2009) särskiljer 

fem typer av inbjudan: a) den försiktiga och lyhörda inbjudan, b) den modiga inbjudan, c) 

den ärligt övervägda inbjudan,         d) inbjudan som leker med elden, e) den ivrigt lustfyllda 

inbjudan.  

Öppenheten för den andre bär enligt Eriksson (1994) känslighetens och sårbarhetens attribut. 

Själva inbjudan som bär löftets riktmärke mot det egna livsutrymmet kan lysa upp 

oändlighetens rum där gemenskapen välkomnar även det vi inte kan förstå. Upplevelsen av 

att inte vara välkommen då man kommer ärligt fylld av förväntan föder enligt Eriksson 

(1994) alltid ett lidande. Alla människor vill uppleva att de är inbjudna och välkomna till en 

gemenskap, att någon väntar på dem och längtar efter dem. Att inte känna sig välkommen, 
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oberoende av om det handlar om en enskild konkret situation eller om livet som helhet, 

fråntar människan hopp och livsglädje. Att välkomna någon innebär enligt Eriksson och 

Lindström (2000) att visa vördnad och att bekräfta den andra. Då någonting upplevs som 

lidande innebär det alltid enligt Eriksson (1994) en kränkning av människans värdighet. 

 

2.4  Handledning 

Synonymer till handledning är; hjälp, vägledning, råd, undervisning, instruktion, anvisning 

(Walter, 1994). 

Handledning har enligt Peterson (2010) betydelsen av att vara en didaktiskt utvecklande 

process. Här finns ett lärandeperspektiv där den handledde i dialog med andra skaffar sig 

kunskap genom vägledning, rådgivning och instruktion. Handledning handlar om 

förhållandet mellan den som vägleder och den som tar emot vägledning.  

Ekebergh (2009) poängterar att handledning och undervisning inte är synonyma företeelser. 

Undervisningens yttersta och klara syfte är inlärning, medan handledning beaktar den 

komplexitet som lärande innebär och har fokus på just lärandet i sig. Detta innebär att 

handledaren inte behöver besitta all kunskap, utan uppgiften är att leda och stödja 

läroprocesser. Handledning av vårdstuderande i ett patientnära sammanhang bör enligt 

Ekebergh (2004) vara förankrad i en caritativ didaktik, som skapar förutsättningar för en 

lärande relation, grundad i den lärande gemenskapen. Ett caritativt handledarskap 

kännetecknas av taktfullhet och lyhördhet inför vårdstuderandes inre värld och hennes eller 

hans sätt att lära och förstå. 

 

2.4.1 Lärande samtal i vårdvetenskapligt orienterad handledning 

Lärandet och vårdandet delar enligt Ekebergh (2014) samma ontologi och epistemologi med 

helheten som kännetecken. Patientens berättelse visar patientens livsvärld och 

vårdvetenskapliga begrepp bildar strukturen. I vårdteori och -praxis möts den lärandes och 

patientens livsvärld. I reflektionsgrupper kan man ge lärandestöd på vårdvetenskaplig grund 

åt vårdstuderande och hjälpa och stöda dem i deras personliga tillväxt in i vårdyrket.  
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Vårdvetenskapens didaktik, som är förankrad i vårdvetenskaplig och hermeneutisk tradition 

fokuserar enligt Matilainen (2004) på helhet, förståelse och mening. Den caritativa 

didaktiken karaktäriseras av ett etiskt bildningsansvar, vars ethos kan ses som uttryck för en 

pedagogisk kärlek. Inom detta synsätt finns alltid utrymme för dialog, reflektion samt en 

vördnad för den unika människan och hennes värdighet. Den caritativa didaktiken riktar sig 

alltid mot hela människan och strävar efter det goda, sanna och sköna hos den blivande 

vårdaren. Enligt Ekebergh (2009) är vårdvetenskapens roll att ge ett perspektiv, som betonar 

respekten för patientens livsvärld, samt att som kunskapssubstans ge studenten redskap, som 

kan stödja lärandet. Handledningen tar sin utgångspunkt i ett patientperspektiv och 

patientens berättelse. 

Centralt i den didaktiska relationen och handledningen är enligt Ekebergh (2004) att hitta 

den lärande kraften hos den studerande. Lärandet kan inte ske isolerat hos den enskilde 

vårdstuderande, utan förutsätter ett sammanhang och en gemenskap. Handledaren fungerar 

som den vårdstuderandes förebild och den bekräftande didaktiska hållningen spelar en 

avgörande roll för att möjliggöra en lärande gemenskap. Handledarens hållning mot den 

handledda innebär enligt Peterson (2010) ett ansvar att skapa ett tillåtande och bekräftande 

klimat, så att den handledda känner sig välkommen och bekräftad i handledningssituationen. 

Vårdarna upptäcker sig själva genom handledningen och handledningen möjliggör en 

känslomässig medvetenhet.  

 

2.5  Reflektion 

Reflektionen spelar enligt Ekebergh (2004) en avgörande roll för lärandet samt för att skapa 

förståelse för vårdandets fenomen, och därför bör den anses som själva navet i den didaktiska 

verksamheten. Den medvetna reflektionen möjliggör att den vårdvetenskapliga kunskapen 

kan nå den vårdstuderandes inre värld och skapa en genomgripande integrering av 

vårdvetenskapen med livsvärlden. Den didaktiska utmaningen är att stödja och vägleda dessa 

reflektionsprocesser, så att de leder till en djupare förståelse för vårdandets ethos. 

Självreflektion leder till ökad självmedvetenhet, förståelse samt mognad. 

Ekebergh (2004) poängterar vikten av reflektion som stöd för inlärningen. Reflektion 

innebär att tänka efter och noggrant överväga tankar i lugn och ro. Man vänder sig inåt mot 

sig själv och funderar över varför man gör på ett visst sätt och inte på ett annat. Man 
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ifrågasätter sig själv och sitt tänkande, tar distans till den egna erfarenheten och träder ur den 

naturliga inställningen. Det krävs ett öppet sinne, att man är på alerten och tänker ett varv 

till. Livsvärlden är den oreflekterade världen som ständigt tas för given. Livsvärlden innebär 

en naturlig inställning och ett naturligt förhållningssätt som baserar sig på unika personliga 

erfarenheter. Lärandet måste alltid relateras till den enskilde vårdstuderande och hans eller 

hennes erfarenheter. Lärandet är individuellt och börjar i tidigare erfarenheter, som måste 

tas i beaktande i lärandeprocessen. Genom reflektion flätas enligt Ekebergh (2014) teori och 

praxis ihop och ger ny förståelse. I den didaktiska situationen omfattas alltid reflektion av 

den vårdstuderande, lärare och den lärande situationen, med dess komplexitet, nyanser och 

levd innebörd. Reflektion innebär att ta ett steg tillbaka från situationen och väga in nya 

perspektiv, såsom vad gick fel? Vad var förvirrande? 

Reflektion hjälper enligt Sandvik et al. (2012) den vårdstuderande att integrera ny kunskap 

med tidigare förvärvade kunskaper och förmågor. Handledning är nyckeln till reflektion och 

reflektionen startar lärandeprocessen.  Reflektionen skapar mening i den vårdstuderandes 

värld och bidrar till professionell utveckling och mognad. När den vårdstuderande sätter ord 

på sina handlingar och beskriver sina erfarenheter och upplevelser blir hon eller han 

medveten om sin egen ståndpunkt. Tillämpning av kunskap utan reflektion begränsar 

utvecklingen av kritiskt tänkande. Om den vårdstuderande arbetar mycket ensam leder det 

till att de kliniska studierna blir oreflekterade. 

 

2.6  Sammanfattning av det teoretiska perspektivet 

I den här avhandlingen utgörs det teoretiska perspektivet av vårdandets etik utgående från 

den vårdstuderandes perspektiv. Den ontologiska frågeställningen handlar om vad inbjudan 

är i den vårdstuderandes verklighet. Siktet riktar sig mot att öppna upp begreppet inbjudan 

som ett kärnbegrepp i den caritativa vårdetiken. Sökandet och de epistemologiska 

förutsättningarna för undersökningen är att synliggöra hur inbjudan gestaltas ur den 

vårdstuderandes perspektiv för att belysa utvecklingsbehoven för mottagandet av 

vårdstuderande till praktikplatserna. Ur begreppet inbjudan fokuserar studien på upplevelsen 

av att känna sig välkommen och väl mottagen vid ankomsten till praktikplatsen. Vid 

slutandet av avhandlingen är förhoppningen att ny kunskap ska stiga fram och smälta 

samman med gammal kunskap till en ny förståelsehorisont. 
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Figur 1. Sammanfattning av det teoretiska perspektivet och centrala begrepp 

 

I figur 1 sammanfattas det teoretiska perspektivet och centrala begrepp. Ethos och caritas 

knyter samman handledaren och den vårdstuderande till en gemensam kärna, varifrån allting 

startar. Begreppet inbjudan har en given plats i den caritativa etiken, eftersom varje människa 

har ett behov av att vara i relation och känna att man hör till ett sammanhang där man är 

inbjuden och välkommen. En handledningssituation kräver en inbjudan från antingen 

handledaren eller den vårdstuderande och att den inbjudna accepterar inbjudan. Ett 

handledarskap av vårdstuderande som är förankrat i den caritativa etiken kännetecknas av 

taktfullhet och lyhördhet, samt ett tillåtande och bekräftande klimat. Reflektionen har en 

central roll i handledningen som stöd för inlärningen då teori och praxis flätas samman och 

ger ny förståelse. Genom reflektion kopplas lärandet i relation till den enskilda 

vårdstuderande och hennes eller hans erfarenheter. 
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3  LITTERATURÖVERSIKT 

I litteraturöversikten användes elektroniska källor, tidningar och böcker. Översikten över 

den elektroniska litteratursökningen har samlats i en tabell (se bilaga 1). Utöver den 

elektroniska  litteratursökningen gjordes en manuell sökning i aktuella tidskrifter inom 

området, samt kurslitteraturförteckningar till fördjupade vårdvetenskapliga och didaktiska 

kurser. Litteraturöversikten presenteras i två delar; översikt av tidigare forskning inom 

tematiken och sammanfattning av litteraturöversikten.  

I litteratursökningen på internet användes sökportalen Nelli med snabbsökningsgruppen 

vårdvetenskap, som innehåller 11 databaser, bl.a. EBSCO, CINAHL och MEDLINE. Som 

sökord användes inbjudan, handledning, studerande och handledare på svenska och 

engelska. Sökordet inbjudan gav 1 850 träffar. Av träffarna hämtades 15 källor och av dem 

användes 1 som kändes relevant för temat. Sökordet handledning gav 10 646 träffar. Av 

träffarna hämtades 13 och 3 användes i arbetet. Sökordet studerande gav 3 863 träffar. Av 

träffarna hämtades 12 och 3 användes. Sökordet handledare gav 1 306 träffar. Av träffarna 

hämtades 8, men ingen av dem användes. Kombinationen inbjudan och handledning gav två 

träffar, som ingendera kändes relevant. Kombinationen inbjudan och studerande gav 15 

träffar, som alla kändes för gamla. Kombinationen handledning och vårdstuderande gav         

9 633 träffar. Av träffarna hämtades 18 artiklar som kändes relevanta enligt rubriken och 19 

artiklar användes. Som inkluderingskriterium användes avgränsning till nordiska artiklar för 

att utbildningen så långt som möjligt skulle motsvara utbildningen i Finland. 

Tidsperspektivet på artiklarna var 2001–2016 . Vidare användes Google scholar med 

sökorden inbjudan, studerande och handledning i samma sökning. Sökorden gav 6 480 

träffar och av dem hämtades 11 källor och av dem användes 7 rapporter och examensarbeten 

som handlade om handledning av studerande. Tidsperspektivet för arbetena var 2005–2013, 

så de kändes relevanta och aktuella. 

I LUKAS elektroniska bibliotekskatalog användes sökordet handledning som gav 265 träffar 

med svenska och finska böcker. Av dem hämtades 24 böcker som handlade om handledning 

inom vården och vårdutbildningen. Av dem användes totalt 15 böcker. 

Dessutom användes litteraturförteckningar till fördjupade vårdvetenskapliga och didaktiska 

kurser som hjälp i sökningen efter relevant litteratur inom temat. Från kurslitteraturen 

användes åtta böcker. 



12 

 

 

3.1 Tidigare forskning 

I översikten av tidigare forskning presenteras först handledning på ett allmänt plan, sedan 

studiehandledning i vårdutbildning och därefter handledning av vårdstuderande under 

inlärning i arbete. Efter det beskrivs handledarens, lärarens och inlärningsmiljöns inverkan 

på inlärningen under inlärning i arbete, samt den vårdstuderandes roll och ansvar i 

handledningsprocessen. Avslutningsvis behandlas etiska aspekter att ta i beaktande vid 

handledning och bedömning vid inlärning i arbete.  

 

3.1.1 Handledning 

Enligt Tveiten (2014) definieras handledning som en formell, relationell och pedagogisk 

iståndsättningsprocess med syfte att stärka fokuspersonens bemästringskompetens genom 

en dialog baserad på kunskap och humanistiska värderingar. Att handledning är en 

iståndsättningsprocess innebär att det sker något som påbörjas och avslutas. Enligt Løw 

(2011) är det den studerande som står i centrum i den professionella pedagogiska 

handledningen, medan handledaren har ansvaret för samtalets professionella karaktär. 

Lauvås och Handal (2015) lyfter fram att idén bakom handledningen är att det är bra att få 

feedback och att de insikter handledningen ger kommer till användning längre fram i 

liknande situationer. Handledningen kan också integreras i det gemensamma arbetet så att 

handledaren och den handledda planerar och genomför arbetet tillsammans.  

Ett traditionellt synsätt utgår enligt Högström och Tolonen (2004) ifrån att det är handledaren 

som besitter kunskapen och den studerande som lär in denna kunskap. Enligt det här 

synsättet blir den studerandes inlärning beroende av handledarens kunskaper och 

erfarenheter och den studerande blir därmed i underläge. För att utnyttja den handleddas 

utvecklingspotential bör enligt Lauvås och Handal (2015) den integrerade handledningen, 

lärlingsmodellen, kompletteras med reflekterande handledning för att få den studerande att 

se alternativa perspektiv och lösningar. Handledningen brukar vanligtvis sträcka sig över en 

viss tidsperiod och ändra karaktär under förloppet. I det här synsättet utgår Högström och 

Tolonen (2004) från, att den studerande själv aktivt arbetar med att tillägna sig och bli 

förtrogen med kunskapssubstansen, medan handledaren förblir ett stöd. Handledarens 

funktion innebär i det här synsättet att stöda och vara delaktig i den studerandes utveckling 

av en yrkesidentitet.  
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Enligt Blohm et al. (2007) kan handledningen vara både målinriktad och processinriktad. 

Den målinriktade handledningens syfte är att den handledda ska växa in i det kommande 

yrket, medan avsikten med den processinriktade handledningen är att sätta igång en 

utvecklingsprocess hos den handledda under vägen mot målet. Ekebergh (2009) hävdar att 

handledning i vårdutbildningen omfattar båda aspekterna och kan beskrivas som en 

igångsättning av en yrkesmässig och professionell tillväxt. Den vårdvetenskapliga 

begreppsvärlden integreras med den vårdstuderandes personliga värld i syfte att skapa en 

begriplig och meningsfull helhet och etablera en värdegrund. 

Enligt Blohm et.al (2007) börjar all handledning med mötet mellan handledare och den 

handledda. Detta möte blir ofta avgörande för hur handledningen upplevs och utvecklas. 

Sandvik et.al (2014) poängterar att en relation som baserar sig på omtänksamhet är en 

förutsättning för inlärning och utveckling. Moked och Drach-Zahavy (2016) lyfter fram 

vikten av att handledarens handledningsstil borde passa ihop med den studerandes 

inlärningsstil för bästa resultat. Blohm et al. (2007) påpekar att handledaren bör ta reda på 

vilken kunskap och erfarenhet den studerande har idag och bygga vidare på den för att 

utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter. För att utveckla en trygg, respekterande 

och accepterande relation är det enligt Blohm et al. (2007) viktigt med tydlig och rak 

kommunikation. Då upplevs nya situationer som mindre hotande och det blir lättare att vara 

öppen för nya perspektiv och erfarenheter. 

Lauvås och Handal (2015) delar in handledningsprocessen i tre faser. Under första fasen ska 

handledaren systematiskt ta reda på vad den vårdstuderande uppfattar som viktigt och som 

hon eller han önskar utveckla. I den här fasen läggs grunden till det fortsatta samarbetet och 

till en tillitsfull relation. Under den andra fasen är det handledarens uppgift att ställa krav, 

utmana och bedöma den vårdstuderande. Under den tredje och avslutande fasen blir 

förhållandet mera jämlikt och tar formen av diskussion och reflektion. 

 

3.1.2 Studiehandledning i vårdutbildning 

Studiehandledning i vårdutbildning har studerats länge, men intresset för handledningen av 

vårdstuderande har ökat. Redan 1983 lyfte Lindström upp flera fördelar med kontinuerlig 

individuell handledning av vårdstuderande. Lindström (1983) konstaterade att kontinuerlig 

individuell handledning av vårdstuderande utvecklade den vårdstuderandes personlighet, 
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självkänsla, yrkeskompetens och yrkesetik. För att uppnå handledningsprocessens syfte, en 

yrkesmässig växt, är enligt Severinsson och Lindström (1993) relationen det bärande 

elementet. Sandvik (2015) betonar att yrkesmässig växt kräver bekräftelse, som således blir 

en central del av handledningen.  

Enligt Løw (2011) beror det ökade intresset för handledning på att utmaningarna i dagens 

konsumtions- och kunskapssamhälle kräver handledning snarare än undervisning. Elo 

(2016) poängterar att den vårdstuderande enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning 

(29 §) har rätt till studiehandledning individuellt och i grupp för att göra upp och genomföra 

en personlig studieplan. Det primära målet med handledning i vårdutbildningen har enligt 

Elo (2016) varit att stöda studieframgången hos den vårdstuderande genom hela utbildningen 

så att utbildningen genomförs inom utsatt tid, medan Hillo och Kusénius (2012) dessutom 

lyfter fram att handledningstillfällena hjälper den vårdstuderande att stanna upp och 

reflektera över varför studierna eventuellt inte löper som de ska. Salminen et al. (2010) lyfter 

fram följande utvecklingsförslag i vårdutbildningen: Vårdutbildningen ska vara 

evidensbaserad och vårdforskningen inom utbildningen bör öka. Hälsovårdsministeriet bör 

vara aktivt delaktiga i planeringen av examensgrunderna både nationellt och internationellt. 

Ekebergh (2011) lyfter fram fördelar med att ha en reflektionsgrupp i anslutning till inlärning 

i arbete. I gruppen lär den vårdstuderande sig att tillsammans med andra vårdstuderande 

mera systematiskt reflektera över och förankra den teoretiska kunskapen till 

vårdverkligheten. Även Bekkhus et al. (2012) beskriver liknande reflektionsgrupper där man 

använt sig av verkliga patientcase som reflektionsunderlag vid grupphandledningen. Felton 

et al. (2012) lyfter också fram flera fördelar med att handleda vårdstuderande i grupper. I en 

trygg och välfungerande grupp får de vårdstuderande stöd av varandra och kan ta del av 

varandras erfarenheter. Reflektion tillsammans med läraren hjälper enligt Hilli et al. (2012) 

den vårdstuderande att hålla fokus på målen. 

Enligt Hokkanen et al. (2002) är beslutsfattande är en central del av sjukskötarens arbete och 

för att fatta beslut krävs både kunskap och förmåga att tänka konsekvensinriktat. För att den 

vårdstuderande ska kunna träna sig på att fatta beslut krävs det enligt Hokkanen et al. (2002) 

mångsidiga inlärningstillfällen i trygg miljö. Ett sätt är att göra upp skriftliga vårdplaner för 

patienter, ett annat att öva på fiktiva patientcase.  
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3.1.3 Handledning av vårdstuderande under inlärning i arbete 

Enligt Mykrä (2007) utgör inlärning på arbetsplatsen en central del av yrkesutbildning och 

bör därmed också handledas och bedömas. Läroplanen är ett officiellt och offentligt 

dokument som styr undervisningen och ger den vårdstuderande, handledaren och läraren 

information om utbildningens mål, innehåll, genomförande och utvärdering. För den 

vårdstuderande hör IA-perioden alltid ihop med en viss studiehelhet och de mål och innehåll 

som fastställts för denna helhet. Trots tydliga målsättningar utgående från 

examensgrunderna styrs enligt Gubrud-Howe och Schoessler (2008) valet av IA-platser inte 

av målsättningarna utan av tillgången på arbetsplatser för inlärning i arbete. Det önskade 

resultatet av inlärning i arbete är att den vårdstuderande kan knyta den inlärda teorin till 

praktiken i sin övergång från vårdstuderande till professionell vårdare. För att det här ska 

lyckas behöver man enligt Gubrud-Howe och Schoessler (2008) strukturera inlärning i 

arbete på samma sätt som undervisningen struktureras i enlighet med examensgrunderna.  

Handledning i yrkesförberedande utbildningar har enligt Lauvås och Handal (2015) en viktig 

uppgift i att koppla samman teori och praktik genom att för det första göra den 

vårdstuderande bekant med det praktiska yrket, för det andra ge en fördjupad förståelse för 

teorin och för det tredje skapa ett behov för den vårdstuderande att sätta sig in mer i teorin. 

Den vårdstuderande måste enligt Benner och Sutphen (2007) aktivt ta del av den praktiska 

vårdverksamheten för att utvecklas i sitt yrke. Den vårdstuderande är närvarande och 

bevittnar viktiga händelser i andra människors liv från livets början till slut. Det här kräver 

enligt Benner och Sutphen (2007) en förmåga att sätta sig in i den andra människans livsvärld 

och dessutom ta i beaktande alla faktorer som påverkar den unika situationen. Ett sätt att 

stöda utvecklingen av den här förmågan är enligt Benner och Sutphen (2007) att ta influenser 

från prästutbildningen, där den studerande ges verktyg för att tolka situationer genom att 

använda sitt eget sinne och hjärta utgående från sin egen livsvärld. Då utvecklas förmågan 

till kritiskt tänkande, som den vårdstuderande har nytta av då hon eller han ska fatta beslut i 

praktiken utgående från teorin. En viktig del av inlärningsprocessen är reflektion och 

diskussion tillsammans med handledaren. 

Fokus i de kliniska studierna ligger enligt Sandvik (2015) på utförande av tekniska och 

praktiska uppgifter, medan sådant som kräver reflektion inte uppmärksammas på samma 

sätt. En relation mellan den vårdstuderande och handledaren som genomsyras av en 

vårdande kultur med ett caring ethos är enligt Sandvik (2015) en central grund för den 
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vårdstuderandes lärande och utvecklande av en god etisk hållning. Handledarens inställning 

till den vårdstuderandes lärande och utveckling är avgörande för den vårdstuderandes 

framsteg i vården. Enligt Sandvik et al. (2012) hjälper en handledning som tar utgångspunkt 

i lärandemålen både handledaren och den vårdstuderande att reflektera kring utvecklandet 

av den vårdstuderandes vårdvetenskapliga identitet.  

Enligt Peterson (2010) förtydligas den yrkesmässiga utvecklingen i samarbetet med 

patienten. Peterson (2010) tar liksom Sandvik et al. (2014) utgångspunkt i patientens 

livsvärld och strävar efter att stärka vårdarnas kunskaper med hjälp av vårdvetenskapen och 

den vårdvetenskapliga begreppsvärlden. Utgångspunkten för handledningen är enligt 

Peterson (2010) en patientberättelse som vårdaren skrivit ner, medan Sandvik et al. (2014) 

betonar den förtroendefyllda relationen mellan den vårdstuderande och handledaren. 

Inlärning i arbete kan ordnas på olika sätt. Enligt Hellström-Hyson et al. (2012) är ett sätt att 

bilda studerandeavdelningar på befintliga vårdenheter. På en studerandeavdelning ges den 

vårdstuderande möjligheten att arbeta mera självständigt tillsammans med en annan 

vårdstuderande enligt modellen för problembaserat lärande. De vårdstuderande har 

tillsammans ansvar för ett patientrum och har en gemensam handledare som handleder och 

övervakar dem. Enligt Huls et al. (2015) utvecklar den här formen av inlärning i arbete de 

vårdstuderandes förmåga att tänka kritiskt, lösa problem, ta ansvar och arbeta självständigt. 

Dessutom anser Huls et al. (2015) att de vårdstuderande blir mera kreativa på 

vårdavdelningar eftersom resurserna ofta är knappa. Enligt Hellström-Hyson et al. (2012) 

upplever de vårdstuderande att det är lättare att diskutera sig fram till lösningar med en annan 

vårdstuderande än med handledaren eftersom de känner att de är på samma nivå. 

Vid inlärning i arbete är det enligt Eskilsson et al. (2015) viktigt att komma ihåg att parallellt 

med inlärningsprocessen sker en vårdande process för patienten. I en trygg miljö som 

samtidigt ska vara både undervisande och vårdande spelar interaktionen mellan patient, 

vårdstuderande och handledare en central roll. Utmaningen ligger enligt Hörberg et al (2011) 

i att implementera det livsvärldsinriktade och vårdvetenskapliga förhållningssättet i 

vårdutbildningen och inlärningen i arbete för att samtidigt stärka både den vårdstuderandes 

inlärning och patientens hälsofrämjande processer. 

Trots att handledning ingår i vård- och omsorgspersonalens arbetsuppgifter, saknas det enligt 

Blohm et al. (2007) många gånger kunskap om just handledning. Handledningen sker mitt i 

arbetssituationen och det kan ibland vara svårt att få tiden att räcka till bland övriga krav och 
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önskemål från patienter, anhöriga och arbetskamrater. Det är därför viktigt att planera in tid 

för handledning och att få stöd i sin handledaruppgift av både arbetsledning och 

arbetskamrater. Enligt Kääräinen och Koivula (2016) kan handledarna på arbetsplatsen 

hjälpa och stöda varandra genom att samtala och reflektera kring handledarrollen. Som hjälp 

i introduktionen kan en checklista eller informationsmapp användas på IA-platsen. I mappen 

kunde det också finnas en lista över vad som är möjligt att lära sig på avdelningen så att 

handledaren och den vårdstuderande tillsammans kan diskutera om den vårdstuderandes 

målsättningar är realistiska att uppnå på IA-platsen. 

Sandvik (2012) lyfter fram mottagandet av vårdstuderande, mellanutvärderingar och 

handledarutbildningar som konkreta utvecklingsförslag, medan Leppiranta (2012) önskar att 

den vårdstuderande bekantar sig med avdelningens webbplats för att ha bättre kunskaper om 

arbetslivet före sin inlärning i arbete. Sandvik (2012) önskar mera tid för handledning av den 

vårdstuderande och att handledaren skulle vara fri från de normala arbetsuppgifterna hela 

första dagen när en ny vårdstuderande ska introduceras till avdelningen, medan Leppiranta 

(2012) önskar tätare kontakt med handledande lärare, avdelningstimmar med temat 

studerandehandledning och en uppdaterad handledningsmapp på avdelningen.  

 

3.1.4 Handledarens inverkan på inlärningen under inlärning i arbete 

Handledaren är enligt Bergqvist Månsson (2015) väldigt viktig för den vårdstuderandes 

motivation. Trots att de inte har den pedagogiska kompetensen för sitt uppdrag är de goda 

förebilder för de blivande vårdarna. En nära, reflekterande handledarrelation är en av de 

viktigaste faktorerna för lärandet. Handledarens uppgift är enligt Johansson och Olsson 

(2015) att få den vårdstuderande att känna sig välkommen. Enkla och självklara saker är 

viktiga, ett leende betyder mycket när man känner sig osäker. Att känna sig väntad av en 

handledare som tar emot, att bli presenterad med namn för andra medarbetare och att 

handledaren har avsatt tid för introduktion har stor betydelse. En professionell hållning som 

handledare innefattar tre krav på kompetens: kunskap, empati och självkännedom. Även 

Papastavrou et al. (2016) konstaterar att vårdstuderande är nöjdare med sin IA om det funnits 

en utsedd handledare som tagit emot dem och handlett dem kontinuerligt längs hela IA-

perioden. Enligt Papastavrou et al. (2016) är förhållandet till handledaren den faktor som har 

störst inflytande på hur nöjda de vårdstuderande är med sin IA-period. 
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Enligt Hawkins och Shohet (2008) är det en livslång process att bli en duktig handledare. 

Processen kräver dels utbildning, dels stöd från ledning och kollegor. Det viktigaste med 

handledarutbildningar är att de är praktiskt inriktade, utgår från deltagarnas erfarenheter, 

utnyttjar erfarenhetsbaserat lärande och är anpassade efter den typ av handledning som 

deltagarna ger. Hawkins och Shohet (2008) lyfter fram att det behövs kunnighet, kompetens 

och kapacitet. Kunnighet är förmågan att använda ett verktyg eller en färdighet. Kompetens 

är förmågan att använda verktyget eller färdigheten vid rätt tillfälle, på rätt tid och på rätt 

plats. Kapacitet är snarare en mänsklig egenskap än en färdighet och hänger mer ihop med 

hur man är än med vad man gör. 

För att vara en bra, pedagogisk handledare krävs enligt Blohm et al. (2007) många 

kompetenser. Handledaren bör ha en grundläggande medvetenhet om sin roll och förståelse 

för den handleddas roll. Handledaren ska vara en god förebild och en god lyssnare. 

Handledaren ska också kunna ge konstruktiv kritik och stimulera till nyfikenhet och 

reflektion. Av en arbetsplatshandledare krävs dessutom enligt Westerholm (2012) en god 

kommunikationsförmåga och framförallt handledningsförmåga. Intresse för och förmåga att 

möta och lösa olika situationer är av stor betydelse, likaså kontinuitet. En god handledare 

ger tid, utrymme och respekt, tar ansvar, organiserar mångsidiga inlärningssituationer, 

uppmuntrar aktivt, ger konstruktiv feedback och stöder målmedvetenhet.  

Enligt Appel och Bergenheim (2005) gäller det att som handledare hitta en balans mellan 

frihet och styrning. Det innebär att handledaren måste vara ärligt övertygad om att det finns 

andra fullt gångbara sätt att handla och tänka än det egna. Som handledare kan det vara lätt 

att i ren välvilja överösa den vårdstuderande med förslag och erbjudanden om hjälp som 

hämmar den vårdstuderandes förmåga mera än stimulerar till kreativitet. Det är också viktigt 

att inte driva på processen för mycket, eftersom den vårdstuderande måste få tid att tänka 

färdigt och reflektera över det inlärda. Handal (2007) påpekar att man inte kan använda sig 

av en handledningsform där man tydligt berättar för den vårdstuderande hur hon eller han 

ska göra och bete sig och sedan förvänta sig att hon eller han ska bli självständig och 

självstyrd när hon eller han lämnas för sig själv. En duktig handledare kan enligt Hawkins 

och Shohet (2008) lära den vårdstuderande att utnyttja sina förmågor och talanger bättre. 

Eftersom handledaren har stor påverkan på den vårdstuderande bör handledaren enligt Birnik 

(2010) vara medveten om sitt förhållningssätt gentemot den vårdstuderande. Birnik (2010) 

delar in förhållningssätten i utvecklande och hindrande förhållningssätt. Till handledarens 
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utvecklande förhållningssätt hör att handledaren är strukturerad, stödjande, tillmötesgående 

och tillåtande. De här förhållningssätten leder till en varm, lugn och oberoende relation. Till 

de hindrande förhållningssätten hör att handledaren är osäker, distanserad, aggressiv och 

kontrollerande. Det här leder till ointresse, osäkerhet och undergivenhet hos den 

vårdstuderande samt en tryckt stämning i relationen. 

Enligt Lindberg (2015) minskar både sjukskötar- och läkarstuderandes empatiska förmåga 

under deras utbildningar. En anledning till detta är enligt Lindberg (2015) att de studerande 

under den kliniska delen av sin utbildning möter handledare som inte själva reflekterar eller 

har förmåga att möta patienter och anhöriga med empati. Det leder till att den studerande 

”fostras” in i ett oreflekterat förhållningssätt där det är accepterat att bemöta patienter utan 

empati. Handledaren fungerar som förebild för den studerande både som vårdare och 

handledare. Trots att den studerande först kan uppfatta handledarens agerande som oetiskt 

kan det senare komma att värderas om och uppfattas som ett accepterat sätt att bemöta 

patienter och studerande. 

Handledarens uppgift är enligt Hawkins och Shohet (2008) inte bara att trösta och lugna utan 

också att tillåta eventuella upprörda känslorna att komma fram hos den vårdstuderande. 

Handledaren blir en sorts behållare för den vårdstuderandes tankar och känslor. Handledaren 

klarar av uppgiften tack vare styrkan och uppbackningen i kollegiet. Handledarna på fältet 

upplever dock enligt Bergqvist Månsson (2015) ofta att de inte har stöd från 

verksamhetschefen eller från kollegorna.  Enligt Hawkins och Shohet (2008) måste 

handledaren kunna kombinera rollen som pedagog, stödperson och bedömare, men enligt 

Andersson et al. (2016) upplever dock handledarna ofta avsaknad av förberedelse för 

lärarroll, för tung arbetsbörda, för lite stöd och uppskattning för handledarinsatserna från 

ledarskapet. Koskinen och Silén-Lipponen (2001) lyfter ytterligare fram att handledarna på 

IA-platserna ofta upplever sin uppgift som utmanande på grund av den ständigt föränderliga 

utbildningen och den egna arbetsbördan. 

Kontinuiteten i förhållandet mellan handledaren och den vårdstuderande upplevs enligt 

Koskinen och Silén-Lipponen (2001) som viktig för både handledaren och den 

vårdstuderande och kan förverkligas genom planering av arbetslistorna före den 

vårdstuderande kommer till IA-platsen.  

Enligt Appel och Bergenheim (2005) handlar handledning om att kunna möta och interagera 

med en annan människa, om att skapa en personlig, men ändå professionell relation präglad 
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av ömsesidig tillit och respekt. Samtalet är centralt i handledningen, där lyssnande intar en 

viktig roll. Att handleda vårdstuderande kan vara stimulerande, utmanande och krävande, 

men samtidigt även roligt och inte minst lärorikt. I den reflekterande handledningen 

använder man enligt Handal (2007) sig av en samtalsform där jämlikhet råder, ingen makt 

utövas och det bättre argumentet föredras. Handledaren låter den vårdstuderande komma 

fram på egna villkor, men ifrågasätter och problematiserar den vårdstuderandes 

handlingsförslag. 

Arbetsplatshandledaren är enligt Mykrä (2007) den vårdstuderandes stödjare och mentor. 

Förutom att arbetsplatshandledaren har ett gediget yrkeskunnande och arbetslivserfarenhet 

krävs det att han eller hon är intresserad av den handleddas yrkesmässiga förkovran samt 

handleder och stöder henne eller honom med hjälp av kontinuerlig respons och utvärdering. 

Det centrala målet för inlärning i arbete är att stödja inlärning och utveckling av den 

vårdstuderandes yrkeskunnande. Dessutom är det viktigt att handledaren stöder och främjar 

den vårdstuderandes personliga utveckling och därigenom stärker en sund självkänsla. 

Trots olika rekommendationer finns det enligt Hilli (2012) inget enhetligt system gällande 

handledning av vårdstuderande. Det är mera regel än undantag att arbetsplatshandledarna 

saknar handledarutbildning, och handledarna upplever att de behöver mera pedagogisk 

fortbildning för att handledning och reflektion ska bli planerade aktiviteter med 

lärandesituationer. Kääräinen och Koivula (2016) poängterar att trots att det i Finland inte 

är obligatoriskt att gå en handledarutbildning för att fungera som handledare rekommenderas 

det för att förbättra kvaliteten på handledningen. Vänskä (2012) lyfter fram olika 

närmelsesätt i handledning, pedagogiskt kunnande, metodkunskap samt att ge och ta emot 

respons som fyra centrala utvecklingsområden inom handledarutbildningen. Kainz och 

Eliasson (2005) hävdar att handledarutbildning ger handledarna inspiration att handleda 

vårdstuderande. De gemensamma närstudiedagarna ger tillfälle att utbyta erfarenheter och 

kunskap. Utbildningen gör så att handledarna känner sig säkrare och tryggare i sin roll som 

handledare.  

Enligt Sandvik et al. (2012) förekommer det stora variationer gällande kvalitet och stöd till 

vårdstuderande under klinisk utbildning. Den vårdstuderandes behov av handledning under 

klinisk utbildning är stort, men enligt Sandvik et al. (2012) finns det brister i handledarens 

stöd till den vårdstuderande, och många vårdstuderande arbetar ofta ensamma utan 

vägledande målsättning. Klinisk utbildning är viktig för den yrkesmässiga utvecklingen, och 
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miljön i kliniska studier är viktig för ett gott lärande. Vårdstuderandena önskar att de blir 

respekterade och beaktade som blivande kollegor. Vårdstuderandena önskar tydlig och 

kontinuerlig feedback om sina framsteg och sin inlärning. Uppnåendet av förväntade 

inlärningsmål utvecklar den vårdstuderandes säkerhet och självförtroende. 

Berglund och Ek (2015) presenterar tre olika handledarroller: huvudhandledare, 

bashandledare och klinisk lärare. Huvudhandledaren har det övergripande ansvaret för 

handledningen av vårdstuderande på avdelningen och är kontaktpersonen med skolan. 

Huvudhandledaren har ansvar för att skapa förutsättningar för handledarna att utföra sin 

uppgift och få den fortbildning uppgiften kräver. Bashandledaren har till uppgift att utifrån 

skolans och den vårdstuderandes individuella mål skapa inlärningssituationer och därmed 

ge förutsättningar för den vårdstuderande att uppnå målen. Bashandledaren har också ansvar 

över bedömningen och utvärderingssamtalen. Den kliniska läraren representerar skolan och 

har ansvar för sin skolas vårdstuderande. Den kliniska läraren deltar i planeringen av IA-

perioden och utvärderingssamtalen. Kristofferzon et al. (2013) konstaterar att 

rollfördelningen mellan handledarna behöver förtydligas så att allas uppgifter i 

handledningen av den vårdstuderande är tydliga. Löfmark et al. (2012) konstaterar att 

vårdstuderande överlag är nöjda med handledningen under inlärning i arbete och att de 

uppskattar den handledning de får av både handledaren och läraren. De vårdstuderande 

uppskattar ett stödande handledarskap mera än ett utmanande. Handledaren uppfattas ofta 

som stödande, medan läraren tar rollen som den som utmanar till kritiskt tänkande och 

reflektion kring inlärningen. 

 

3.1.5 Lärarens inverkan på inlärningen under inlärning i arbete 

Vårdlärarnas roll har förändrats under de senaste årtiondena. När kliniklärarna, som hade 

som uppgift att planera handledningssituationer med utgångspunkt från utbildningsmål och 

de vårdstuderandes behov, försvann i början av 1980-talet, fanns det enligt Pilhammar 

(2012) ingen som tog över den planerade handledningen. För att stärka handledarens 

ställning borde det därför utses en pedagogiskt ansvarig skötare med hög pedagogisk 

kompetens på varje avdelning. För att uppnå detta krävs tid och ekonomiska resurser i 

arbetslivet samt vårdpedagogik i vårdutbildningen. Ett annat sätt är att intensifiera 

samarbetet mellan handledaren på fältet och lärare. Enligt Kääräinen och Koivula (2016) 

finns det behov av att läraren har en aktiv roll och finns tillgänglig då den vårdstuderande är 
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på inlärning i arbete. Även Löfmark et al. (2012) poängterar att samarbetet mellan IA-platsen 

och skolan bör vara flexibelt och smidigt så att handledaren vid utmanande situationer lätt 

kan få kontakt med handledande lärare för att få stöd i att reda ut situationen. Enligt både 

Bergqvist Månsson (2015) och Löfmark et al. (2012) upplever dock många handledare att 

de får bristande stöd i problemsituationer från handledande lärare. Lärarna borde enligt 

Bergqvist Månsson (2015) få förutsättningar för att arbeta kliniskt i perioder. Det skulle 

minska gapet mellan den teoretiska och den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Både den vårdstuderande och handledaren upplever enligt Koskinen och Silén-Lipponen 

(2001)  att handledande lärare borde ha en synligare roll under IA-perioden och bidra till 

utvecklandet av den vårdstuderandes förmåga till kritiskt tänkande. Även enligt Blohm et al. 

(2007) är lärarens uppgift att stöda den vårdstuderande och handledaren att ställa upp mål i 

enlighet med examensgrunderna. Bergqvist Månsson (2015) poängterar också att det är 

viktigt att läraren från skolan inte släpper taget om den vårdstuderande då han eller hon går 

ut på IA och överlämnar hela ansvaret åt handledaren på fältet. Det är viktigt att läraren 

stöder den vårdstuderande i kopplingen mellan teori och praktik.  

Enligt Berglund et al. (2012) kan en handledarmodell där vårdaren på fältet och läraren från 

skolan har ett nära samarbete i en reflekterande handledningsprocess stärka 

sammanflätningen av teori och praktik på ett framgångsrikt sätt. Handledningen bör ha den 

vårdstuderandes livsvärld som utgångspunkt och möta den vårdstuderande där hon eller han 

befinner sig i sin individuella inlärningsprocess. Läraren och vårdaren har enligt Löfmark et 

al. (2012) olika uppgifter i handledningsprocessen. Vårdaren är expert på den kliniska delen 

av vården, medan läraren bidrar med ett teoretiskt perspektiv av vården. I 

handledningsprocessen kompletterar vårdaren och läraren varandra genom att bidra med sitt 

eget perspektiv, men samtidigt respektera och vara lyhörd för den andras. På det sättet blir 

båda medvetna om utmaningarna med att sammanfoga teori och praktik till en meningsfull 

helhet för den vårdstuderande. Samtidigt stöder de den vårdstuderande i hennes eller hans 

yrkesmässiga tillväxt. 

Enligt Hilli et al. (2012) kan kontakten med läraren underlättas med hjälp av ny teknologi. 

Syftet är, för det första, att handledande läraren ska hålla regelbunden kontakt och 

reflekterande samtal med den vårdstuderande. För det andra är syftet att öka samarbetet 

mellan skolan och arbetslivet samt att förbättra informationsgången. Den vårdstuderande 

upplever att den regelbundna kontakten med handledande lärare inger trygghet och känsla 
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av kontroll. Enligt Kyngäs et al. (2007) medför teknisk utrustning nya möjligheter till 

handledning på distans men innebär också utmaningar för den etiska aspekten med tanke på 

tillgänglighet för alla. 

 

3.1.6 Inlärningsmiljöns inverkan på inlärningen under inlärning i arbete 

Flera studier understryker vikten av att ta i beaktande hur inlärningsmiljön på praktikplatsen 

påverkar den vårdstuderandes inlärning. Enligt Ford et al. (2016) har den kliniska 

omgivningen stor betydelse för inlärningen. En inlärningsmiljö som möjliggör ömsesidig 

respekt, gemensamt ansvar och gemensamma förväntningar främjar inlärningen. En IA-plats 

där arbetsklimatet är positivt, öppet, accepterande och rättvist för arbetstagarna upplevs 

enligt Koskinen och Silén-Lipponen (2001) också som en trygg inlärningsmiljö för den 

vårdstuderande. Även Nepal et al. (2016) lyfter fram en pedagogisk atmosfär som den faktor 

som har störst inflytande på hur tillfredsställda  de vårdstuderande är med sin inlärning i 

arbete medan Doyle et al. (2017) lyfter fram vikten av en välkomnande arbetsplats med ett 

gott arbetsklimat, där arbetstagarna visar en positiv attityd mot den vårdstuderande.  

Eftersom upplevelser från inlärning i arbete påverkar den vårdstuderandes val av arbetsplats 

är det enligt Berntsen och Bjørk (2010) viktigt att uppmärksamma klimatet på arbetsplatsen. 

På de IA-platser den vårdstuderande har lätt att hitta sin plats i gemenskapen ökar 

sannolikheten att den studerande söker arbete efter examen.  

Enligt Hakojärvi et al. (2011) har psykiskt våld visat sig vara ett växande problem på 

arbetsplatser. Förutom arbetstagare kan också vårdstuderande bli utsatta för psykiskt våld på 

sina praktikplatser. Den psykiska misshandeln av vårdstuderande ger sig uttryck genom både 

verbal och nonverbal kommunikation. Den psykiska misshandeln inverkar negativt på den 

vårdstuderandes hälsa och funktionsförmåga, yrkesmässiga tillväxt, bild av yrket och 

karriärsplanering. Det behövs vidare forskning om hur man effektivt kan ingripa i och 

förebygga psykisk misshandel av vårdstuderande. 

 

3.1.7 Den vårdstuderandes roll och ansvar i handledningsprocessen 

Tveiten (2014) poängterar att det är väsentligt att basera handledningen på att den 

vårdstuderande är ansvarig för sig själv och sina handlingar. Handledning bör alltid vara 
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frivillig och baseras på en inbjudan som den vårdstuderande medvetet tackar ja eller nej till. 

Även Åberg (2015) påpekar att den vårdstuderande förväntas ta ansvar för sin inlärning och 

uppnåendet av målsättningarna. För att få ut mesta möjliga av IA-perioden är det viktigt att 

den vårdstuderande förbereder sig. I en dagbok kan den vårdstuderande ställa upp mål där 

hon eller han beskriver vad hon eller han vill lära sig för att nå målsättningarna, hur 

inlärningen ska gå till, vad den vårdstuderande kan göra själv och vad hon eller han behöver 

hjälp med utifrån. Den vårdstuderande bör gärna ta kontakt med IA-platsen på förhand för 

att få information om avdelningen, personalen och handledaren. 

 

3.1.8 Etik i handledning och bedömning 

Enligt Lauvås och Handal (2015) går det inte att handleda utan att bedöma, men det kan 

också vara svårt att handleda då den som ska handledas samtidigt blir värderad. Bedömning 

är alltid kopplad till makt och kan därmed användas som en disciplineringsmetod mot den 

vårdstuderande för att få henne eller honom att arbeta. Vid bedömningen behövs 

bedömningskriterier med utgångspunkt för analys, bedömning, reflektion och samtalande. 

För att skydda handledning som verktyg för lärande från bedömning som redskap för 

kontroll och rangordning kan man sträva efter att olika personer, helst oberoende av 

varandra, handleder respektive bedömer den vårdstuderande eller göra en tydlig åtskillnad 

mellan handlednings- och bedömningsfaserna.  

Bedömning kan enligt Johansson och Olsson (2015) vara kontroll, men bedömningens syfte 

är också att medverka till en yrkesmässig växt och utveckling hos den vårdstuderande, att ta 

reda på den vårdstuderandes styrkor och svagheter, behov och intressen, vad den 

vårdstuderande har presterat hittills och vad som kan utvecklas. Återkopplingen kan skapa 

motivation till och förbereda för fortsatt inlärning. Flera bedömare kan göra bedömningen 

säkrare och öka tillförlitligheten.  

Utbildningens innehåll styrs enligt Blohm et al. (2007) av mål som den vårdstuderande ska 

uppnå. Dessa mål finns formulerade i nationella examensgrunder och skolvisa läroplaner. 

Varje vårdstuderande ställer dessutom upp personliga målsättningar. Det är viktigt att man 

både i skolan och på IA-platsen arbetar fram rutiner och riktlinjer som gör att bedömningen 

blir så objektiv och rättvis som möjligt för den vårdstuderande. Bedömningen ska utgå från 

målsättningarna och det som den vårdstuderande presterat och inte styras av positiva eller 
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negativa känslor, åsikter eller attityder hos handledaren eller den vårdstuderande. 

Bedömningen bör ske kontinuerligt längs med IA-perioden så att den vårdstuderande har 

möjlighet att rätta till det som inte fungerat. 

Vid slutet av IA-perioden genomförs ett bedömningssamtal mellan handledaren, den 

vårdstuderande och handledande lärare där lärandemålen följs upp och slutligen bedöms. 

Inför samtalet förbereder sig den vårdstuderande och handledaren genom att fylla i 

bedömningsblanketten var för sig. Utgångspunkten för samtalet är bedömningsblanketten 

och målsättningarna. Det är enligt Lauvås och Handal (2015) viktigt att den vårdstuderande 

tar till sig bedömningskriterierna i sin egen praktikteori och inte enbart uppfattar dem som 

krav som kommer utifrån. En viktig del av bedömningen bör vara den vårdstuderandes 

självbedömning och reflektion av den i förhållande till handledarens bedömning. Genom att 

den vårdstuderande gjort en egen utvärdering före samtalet är bedömningssamtalet enligt 

Åberg (2015) ett tillfälle till reflektion och en träning i att värdera sina kunskaper, styrkor 

och svagheter samt behov av ytterligare kunskaper. Bedömningssamtalet har alltså betydelse 

för att bedöma måluppfyllelsen men har också en stor betydelse för den vårdstuderandes 

eget lärande och den egna utvecklingen. Eftersom vårdutbildningen är praktiskt betonad är 

det enligt Cooper och Ord (2014) viktigt att bedömningen sker muntligt och utgående från 

praktiska färdigheter. Den vårdstuderandes delaktighet i utvärderings- och 

bedömningsprocessen har stor betydelse för den yrkesmässiga utvecklingen.  

Bedömningen bör enligt Mykrä (2007) förstärka utvecklingen av den vårdstuderandes 

positiva jag-uppfattning och tillväxt som yrkesmänniska. Det viktiga är att man vid 

utvärderingen betonar de möjligheter som den vårdstuderande har. Bedömningen grundar 

sig på den vårdstuderandes självvärdering och på utvärderingssamtal mellan den 

vårdstuderande, handledaren och handledande lärare. I den läroplansbaserade utbildningen 

som leder till yrkesinriktade grundexamina ingår yrkesprov som ett led i bedömningen av 

den vårdstuderande. Alla parter bedömer inlärningen och kunnandet utgående från 

yrkesprovets gemensamma kriterier som indelar kunnandet i nivåerna nöjaktig, god och 

berömlig. Bedömningen fokuserar på hur den vårdstuderande behärskar arbetsprocessen, 

arbetsuppgifterna och den kunskap som ligger till grund för arbetet, samt nyckelkompetenser 

för livslångt lärande.  

Handledning kan enligt Tveiten (2014) förstås som en etisk handling. Handledningen rör sig 

alltid om en annan människa. Dess kvalitet är därmed nära knuten till etik. Den affektiva och 
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etiska aspekten i handledarens kompetens blir därmed viktig, liksom förmågan att reflektera 

och vara lyhörd. Etik handlar om värderingar, i det här fallet handledarens personliga 

värderingar. Professioner har en yrkesetik som är normgivande för handledarens personliga 

värderingar. I handledning är det viktigt att handledaren tror på att den vårdstuderande har 

inneboende utvecklingsmöjligheter som går att stimulera och förverkliga.  

De etiska aspekterna på handledningen riktar sig enligt Kyngäs et al. (2007) ofta till den 

vårdstuderandes rättigheter, såsom autonomi, individualitet och valfrihet. Handledaren bär 

ansvaret för att hans eller hennes handledning är etiskt försvarbar och korrekt. En 

förutsättning för evidensbaserad handledning är att handledaren håller sig uppdaterad med 

forskning inom området. Till ett etiskt arbetssätt hör etisk medvetenhet och förmåga att 

reflektera över sitt etiska förhållningssätt i olika handledningssituationer. Handledaren bör 

också vara medveten om sina egna resurser som handledare för att kunna ta det etiska 

ansvaret över den vårdstuderande. Till den vårdstuderandes etiska ansvar hör att hålla 

gemensamma överenskommelser, tider och tystnadsplikt. Av den vårdstuderande kan också 

förväntas respekt mot handledaren som person och ansvar för den egna inlärningen. Vid 

valet av en etisk handledningsmiljö bör man ta hänsyn till att platsen ska vara ostörd och 

harmonisk samt att tillräckligt med tid reserveras.  

Att vara handledare innebär enligt Tveiten (2014) i utgångsläget att ha makt över den 

vårdstuderande eftersom handledaren har större yrkesmässig kompetens och mer kompetens 

i handledning. Det förutsätter att handledaren har etisk kompetens så att respekten för den 

vårdstuderande upprätthålls. Respekt som värdering i handledning inger trygghet i 

handledningsrelationen. Att ha makt innebär också att ha ansvar över den vårdstuderandes 

inlärning. 

 

3.2 Sammanfattning av litteraturöversikten 

Handledning definieras som en formell, relationell och pedagogisk iståndsättningsprocess 

med den studerande i centrum. Idén bakom handledningen är att det är bra att få feedback 

och de insikter handledningen ger kommer till användning längre fram i liknande situationer. 

Intresset för handledning har ökat eftersom den vårdstuderande är en aktiv konsument på 

utbildningsmarknaden samtidigt som dagens bildningsideal resulterat i en lagstadgad 

handledningsförpliktelse för läraren i syfte att stöda studieframgången och på det sättet öka 
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genomströmningen av vårdstuderande. Kontinuerlig individuell handledning i yrkesmässig 

tillväxt är både mål- och processinriktad och befrämjar utvecklandet av yrkesidentiteten. 

Den vårdstuderande är nöjdare med sin IA-period om det funnits en utsedd handledare som 

tagit hand om henne eller honom när hon eller han kommit, presenterat henne eller honom 

för avdelningens personal och introducerat henne eller honom i rutinerna. Det optimala är 

om handledaren är fri från normala arbetsuppgifter under introduktionsdagen. Som hjälp i 

introduktionen kan en checklista eller informationsmapp användas. Arbetslistorna bör 

planeras eftersom kontinuitet i förhållandet mellan handledaren och den vårdstuderande 

upplevs som viktigt. En IA-plats där arbetsklimatet är positivt, öppet, accepterande, 

bekräftande och rättvist för arbetstagarna upplevs också som en trygg inlärningsmiljö för 

den vårdstuderande. Den vårdstuderande kan förbereda sig inför sin IA-period genom att 

kontakta IA-platsen på förhand och bekanta sig med avdelningens hemsidor. 

Handledningsprocessen kan delas in i tre faser. Under första fasen ska handledaren 

systematiskt ta reda på vad den vårdstuderande uppfattar som viktigt och som hon eller han 

önskar utveckla. I den här fasen läggs grunden till det fortsatta samarbetet och till en tillitsfull 

relation. Under den andra fasen är det handledarens uppgift att ställa krav, utmana och 

bedöma den vårdstuderande. Under den tredje och avslutande fasen blir förhållandet mera 

jämlikt och tar formen av diskussion och reflektion. För att man ska kunna tala om 

handledningsprocess bör ansvar och arbete i varje skede ligga på både handledaren och den 

vårdstuderande. 

Handledaren ska vara en god förebild och en god lyssnare. En god handledare ger tid, 

utrymme och respekt, tar ansvar, organiserar mångsidiga inlärningssituationer, uppmuntrar 

och stimulerar till nyfikenhet och reflektion, ger konstruktiv kritik och stöder 

målmedvetenhet. För att bli en bra handledare krävs kunnighet, kompetens och kapacitet, 

men framför allt intresse och vilja att handleda. Det är viktigt dels med praktisk 

handledarutbildning, dels med stöd från ledning, kollegor och läraren från skolan. Om det 

finns flera handledare på arbetsplatsen kan de samtala och reflektera kring handledarrollen. 

Handledarens förhållningssätt kan också ha negativ inverkan på den vårdstuderande om 

handledaren själv inte reflekterar och saknar förmåga att möta patienter och anhöriga med 

empati. 
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Inlärning i arbete som ordnas genom att grunda studerandeavdelningar ger möjlighet för de 

vårdstuderande att arbeta mera självständigt enligt modellen för problembaserat lärande. 

Den här modellen utvecklar den vårdstuderandes förmåga att tänka kreativt och kritiskt, lösa 

problem, arbeta självständigt och ansvarsfullt. Den här typen av inlärning i arbete leder till 

en utveckling av den vårdstuderande från observatör till aktiv yrkesutövare. Under inlärning 

i arbete är det viktigt att minnas att det parallellt med den vårdstuderandes inlärningsprocess 

sker en hälsofrämjande process för patienten. 

Samarbetet mellan IA-platsen och skolan bör vara flexibelt och smidigt så att handledaren 

lätt kan få kontakt med läraren vid behov. Det är viktigt att handledaren känner att läraren 

inte släpper taget om den vårdstuderande under IA-perioden utan har en synlig roll som stöd 

för den vårdstuderande i kopplingen mellan teori och praktik. För att förbättra 

informationsgången och underlätta den regelbundna kontakten till den vårdstuderande och 

IA-platsen kan med fördel ny modern kommunikationsteknologi användas. 

En tydlig och rak kommunikation är avgörande för en givande handledningsprocess. 

Bedömning är alltid kopplad till makt och kontroll, men bedömningens syfte är också att 

bidra till att stärka den vårdstuderandes positiva jag-uppfattning samt yrkesmässiga tillväxt 

och utveckling. Eftersom handledaren i utgångsläget har makt och ansvar över den 

vårdstuderandes inlärning förutsätter det att handledaren har en etisk kompetens och respekt 

för den vårdstuderande. Återkopplingen ska skapa motivation till fortsatt inlärning genom 

att fokusera på den vårdstuderandes styrkor och svagheter. Bedömningen ska utgå från 

målsättningarna och det behövs objektiva och rättvisa bedömningskriterier. Målsättningar 

och bedömningskriterier finns i nationella examensgrunder och skolvisa läroplaner, men den 

vårdstuderande ställer dessutom upp personliga målsättningar. En viktig del av 

bedömningen är den vårdstuderandes självbedömning och reflektion. 

 

3.3 Återkoppling till det teoretiska perspektivet 

I det teoretiska perspektivet framkommer att gemenskap är grunden för allt mänskligt liv 

och att lärandet inte kan ske isolerat hos den enskilda vårdstuderande, utan förutsätter ett 

sammanhang och en gemenskap. I tidigare forskning konstateras att en bra relation mellan 

den vårdstuderande och handledaren är det bärande elementet för att uppnå 

handledningsprocessens syfte, en yrkesmässig växt. En reflekterande  handledarrelation är 
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en central grund för den vårdstuderandes lärande och utvecklande av en god etisk hållning. 

Ett caritativt handledarskap kännetecknas av taktfullhet och lyhördhet inför den 

vårdstuderande. 

Enligt tidigare forskning  börjar all handledning med mötet mellan handledare och den 

vårdstuderande. Detta möte blir avgörande för hur handledningen upplevs och utvecklas och 

om det utvecklas en trygg, respekterande och accepterande relation. I det teoretiska 

perspektivet konstateras att inbjudan är aktiv och stående i en vårdande relation, och trivsel 

skapas om man är välkommen. För att man ska vara välkommen måste det finnas någon som 

bjuder in en. Alla människor vill uppleva att de är inbjudna och välkomna till en gemenskap, 

att någon väntar på dem. Att välkomna någon innebär att visa vördnad och att bekräfta den 

andra. I tidigare forskning lyfts det fram att det är handledarens uppgift är att få den 

vårdstuderande att känna sig välkommen. Enkla och självklara saker, såsom ett leende, är 

viktiga. Att känna sig väntad av en handledare som tar emot, att bli presenterad med namn 

för andra medarbetare och att handledaren har avsatt tid för introduktion har stor betydelse. 

Enligt det teoretiska perspektivet föder alltid upplevelsen av att inte vara välkommen ett 

lidande. I tidigare forskning betonas att handledning alltid bör vara frivilligt och baseras på 

en inbjudan som den vårdstuderande medvetet tackar ja eller nej till. 

I figur 2 sammanfattas litteraturöversikten med återkoppling till det teoretiska perspektivet. 

Botten och utgångspunkten i figuren utgörs av vårdvetenskaplig handledning i en caritativ 

gemenskap. I centrum, figurens hjärta finns det gemensamma ansvaret för den 

vårdstuderandes yrkesmässiga tillväxt. Det gemensamma ansvaret delas av den 

vårdstuderande, handledaren och läraren. Mellan den vårdstuderande och handledaren finns 

en ömsesidig inbjudan och reflektion kring inlärningen. Handledaren på IA-platsen 

handleder den vårdstuderande i praktiska färdigheter och ansvarar för utvärderingen, medan 

läraren handleder i studieteknik och bidrar till den teoretiska kunskapen. Mellan handledaren 

och läraren ska finnas ett samarbete som bygger på dialog och ömsesidigt stöd. Längst ner i 

figuren synliggörs de olika faserna i handledningsprocessen som strävar efter yrkesmässig 

tillväxt och utveckling.  
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Figur 2. Sammanfattning av litteraturöversikten 
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4  STUDIENS SYFTE, MÅL OCH CENTRALA 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien delas enligt Eriksson och Lindström (2003)  in i ett övergripande syfte 

och ett konkret kontextbundet syfte. I vårdvetenskaplig forskning finns en risk att endast 

erfarenheter och enskilda sinnesdata ur empirin studeras så att delar av verkligheten 

reduceras bort.  

Syftet med studien är att synliggöra hur inbjudan gestaltas ur den vårdstuderandes perspektiv 

för att belysa utvecklingsbehoven för mottagandet av vårdstuderande till praktikplatserna. 

De frågeställningarna är: 

1. Hur upplever närvårdarstuderande att de blir inbjudna och mottagna till Inlärning i 

Arbete-platserna? 

2. Vilka faktorer påverkar mottagandet av närvårdarstuderande till Inlärning i Arbete-

platserna? 
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5  DESIGN 

Forskningsdesignen bildar en ram för forskningsprocessen och innefattar centrala 

teoretiska föreställningar. En design utgör en detaljerad plan för och beskrivning av hur 

man avser att pröva hypotesen, undersöka problemet eller gå tillväga i forskningsprocessen. 

Designen beskriver de olika faserna i forskningsprocessen och hur de flätas samman mot 

ökad förståelse och tillägnandet av ny kunskap. 

Enligt Eriksson (1992) påverkar följande faktorer uppläggningen av design; kvalitativ och 

kvantitativ forskningsansats; tidsbegreppet i designen; induktiv, deduktiv och/eller abduktiv 

slutledningslogik. Den induktiva slutledningen beskriver hur läget ser ut för tillfället, man 

skapar en teori utgående från praxis. Deduktiv slutledning utvecklar den goda vården genom 

att pröva en redan utvecklad teori till praxis. Den abduktiva slutledningen kompletterar den 

induktiva och deduktiva genom att lyfta fram nya möjligheter eller idealmodeller, dvs. hur 

den goda vården kunde vara. 

Undersökningen i den här avhandlingen är till designen en induktiv enkätstudie med fasta 

och öppna svarsalternativ (se figur 3). Studien utgår från ett kliniskt perspektiv. I den här 

studien används kvantitativa och kvalitativa data, genom att frågor med öppna 

svarsalternativ ingår i frågeformuläret. Genom det kvalitativa inslaget förväntar jag mig att 

få fram varierande förklaringar och motiveringar. 

Den kvantitativa metoden och kvantitativa data används enligt Eriksson (1992) då man 

önskar få en översikt av större populationer och då man sysslar med problemställningar som 

rör statistiska generaliseringar. Man riktar sig till ett slumpmässigt urval försökspersoner 

och samlar in data med hjälp av ett instrument. Analysen och tolkningen presenteras med 

hjälp av tabeller och figurer. Den kvalitativa metoden och kvalitativa data kommer bäst till 

användning då man önskar göra analytiska beskrivningar av totala situationer. Man strävar 

efter att välja olikheter och samlar in data med hjälp av intervjuer. Analysen och tolkningen 

presenteras med hjälp av begrepp, kategorier och citat. 

En situationsstudie utgår enligt Eriksson (1992) från hur verkligheten ser ut just nu och en 

empirisk fältstudie utgående från ett kliniskt perspektiv innebär att man samlar in data från 

vårdverkligheten och undersöker den utgående från patientens/den anhörigas synpunkt. 
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Figur 3. Forskningens design 
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6  VAL AV METOD FÖR STUDIEN 

Syftet med undersökningen bestämmer i princip vilken metod som bör väljas. Metoden som 

väljs måste vara sådan att en annan, oberoende person, ska kunna göra om undersökningen 

och komma till samma resultat. Syftet med metoden är att göra substansen evident. Vid val 

av metod beaktades olika metoder som använts inom vårdvetenskap. Valet av metod för den 

här avhandlingen föll på kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag.  

Enligt Danielson (2012) utvecklades innehållsanalys som vetenskaplig metod ursprungligen 

för att kunna hantera stora mängder data inom kvantitativ forskning, medan Östman-

Myllyoja och Nyström (2015) skriver att syftet med innehållsanalys är att  minska 

textmaterialet till hanterbar storlek och lyfta fram det innehåll som har relevans för 

forskningsfrågan. Enligt Östman-Myllyoja och Nyström (2015) betyder analysera att 

sönderdela, upplösa och bestämma beståndsdelar, medan tolkning kan beskrivas som att 

tyda, förtydliga, utläsa eller gestalta något. Genom innehållsanalys ska innehållet eller 

substansen sönderdelas och analyseras.  

Danielson (2012) delar in den kvalitativa innehållsanalysen i följande delar: analysenhet, 

meningsenhet, kod och kategori. Analysenhet är den eller det man vill studera, dvs. en person 

eller grupp av personer. Meningsenhet är väsentliga ord eller meningar som kondenserats 

från texten. Kod är samlingsnamn eller etikett för de kondenserade meningsenheterna. En 

kategori är en grupp koder med liknande innehåll. Enligt Östman-Myllyoja och Nyström 

(2015) ska kategorierna vara sinsemellan uteslutande mot varandra, och Danielson (2012) 

lyfter fram att det i presentationen av resultaten bör finnas en beskrivning och illustration 

som innehåller citat från texten för att resultaten ska vara trovärdiga. Enligt Danielson (2012) 

bör resultaten slutligen diskuteras mot lämplig teori för att ytterligare öka djupet i studien. 

Danielson (2012) poängterar att eftersom kontexten är av betydelse i resultatet från en studie 

med kvalitativ innehållsanalys kan resultatet inte generaliseras men kan vara överförbart till 

liknande kontext. Av samma orsak kan det vara svårt att göra om en kvalitativ studie på 

exakt samma sätt som den ursprungliga studien. Metoden för den här avhandlingen har 

inslag av kvalitativ innehållsanalys i tolkningen av svaren på de öppna frågorna. Svaren på 

de öppna frågorna  har samlats till koder som i sin tur grupperats till kategorier. Den 

kvalitativa innehållsanalysen presenteras med hjälp av figurer och citat.  
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Näsman (2015) diskuterar skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning utgående 

från hur data samlas in och analyseras. I en kvantitativ innehållsanalys fokuserar man på 

mängder, samband och förhållanden. Analysen görs efter datainsamlingen och forskaren 

använder sig ofta av statistik, vilket kräver stora datamängder. Resultaten redovisas i 

tabeller, staplar och diagram. Enligt Östman-Myllyoja och Nyström (2015) skiljer sig 

kvalitativ och kvantitativ forskning från varandra gällande syftet. Kvantitativ forskning 

syftar till att ge en representativ och bred översikt av specifika förhållanden, medan 

kvalitativ forskning syftar till att ge en djup helhetsförståelse. Som metod för den här 

avhandlingens dataanalys användes huvudsakligen kvantitativ innehållsanalys med statistisk 

beskrivning av resultatet. Eftersom enkäten var elektronisk underlättades avkodningen av att 

enkätprogrammet kodade alla svar färdigt för varje fråga (se bilaga 6). Från översikten 

gjordes sedan cirkeldiagram för att åskådliggöra svarsprocenten på respektive fråga (se 

bilaga 7). I den statistiska beskrivningen presenteras de slutna svaren med hjälp av diagram 

och procentandelar i löpande text.  

Slutligen väljer man deduktiv eller induktiv ansats. Enligt Östman-Myllyoja och Nyström 

(2015)  innebär deduktiv ansats att analys sker utifrån en färdig modell eller teori, där de 

olika pusselbitarna sammanfogas till en förutbestämd helhet, medan en induktiv ansats 

innebär en förutsättningslös analys av texten där pusselbitarna får leva och bli öppningen till 

något nytt. Studien i den här avhandlingen har en induktiv ansats eftersom syftet med studien 

är att synliggöra hur inbjudan gestaltas ur den vårdstuderandes perspektiv för att belysa 

utvecklingsbehoven för mottagandet av vårdstuderande till praktikplatserna. Avslutningsvis 

tolkas resultatet mot det teoretiska perspektivet och litteraturöversikten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Metodologi  

Induktiv ansats 

Kvantitativ innehållsanalys 

Kvalitativa inslag 
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7  STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Valet av personer som man vill undersöka är enligt Eriksson (1992) beroende av vad man 

vill undersöka och typ av forskning. Informanterna ska så väl som möjligt representera den 

företeelse man vill undersöka. Vid kvantitativt inriktad forskning följer man strikta metoder 

för urval och strävar efter representativitet och slumpmässighet, medan man vid kvalitativ 

forskning gör ett strategiskt urval av personer. 

Vid planeringen av en statistisk undersökning måste man enligt Trost och Hultåker (2016) 

ta ställning till vem som ska undersökas, vad som ska undersökas och hur undersökningen 

ska göras. Man definierar och avgränsar en population, som är de personer som man vill 

studera egenskaper och attityder hos.  Trost och Hultåker (2016) konstaterar att man många 

gånger inte kan samla in data från alla medlemmar i den population man bestämt sig för, och 

då kan det vara klokt att göra ett urval av populationen. Man måste alltid utgå från 

målsättningen och de frågeställningar som uppstått i samband med litteraturundersökningen 

när man planerar vad som ska undersökas. 

Enligt Trost och Hultåker (2016) använder man sig inom vårdforskningen i stor utsträckning 

av enkäter, eftersom man genom enkäter lätt når ett stort antal försökspersoner till rimliga 

kostnader. Ett frågeformulär kan utformas på olika sätt och standardisering innebär att 

frågorna är desamma och situationen densamma för alla informanter i undersökningen. De 

flesta kvantitativa studier använder sig av standardiserade datainsamlingar för att det ska 

finnas möjlighet till jämförelser. Trots att alla enkäter sänds ut samtidigt påverkas 

standardiseringen enligt Trost och Hultåker (2016) av situationen då informanten fyller i 

enkäten. Ett problem är hur man kan försäkra sig om att den som svarat på frågorna verkligen 

förstått frågorna och svarat på dem utgående från sin egen åsikt.  Strukturering innebär att 

enkäten består av frågor med fasta svarsalternativ. 

I dagens digitala värld används enligt Trost och Hultåker (2016) ofta elektroniska enkäter 

eftersom de är lätta att distribuera. En av de stora fördelarna med webbenkäter är möjligheten 

att skapa interaktiva enkäter, där den som besvarar enkäten får olika frågor beroende på vilka 

svar hon eller han gett på de tidigare frågorna. En annan fördel är att man kan lägga in 

funktioner för att kontrollera att alla svar är ifyllda. Risken med kontrollen är att den som 

inte vill eller kan svara på alla frågor avbryter ifyllandet om man är tvungen att fylla i alla 
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frågor för att kunna skicka iväg enkäten. Man bör vid webbenkäter undvika att använda de 

senaste tekniska finesserna eftersom alla inte har tillgång till dem. 

Enligt Eriksson (1992) löper ofta datainsamling och dataanalys parallellt och 

datainsamlingen kan ses som undersökningens känsligaste skede. Undersökningens 

tillförlitlighet beror enligt Eriksson (1992) helt på hur väl man lyckas med datainsamlingen. 

Enligt Trost och Hultåker (2016) underlättas inkodningen och bearbetningen av data av att i 

de flesta program för webbenkäter registreras data av dem som besvarar frågorna. Enligt 

Eriksson (1992) gör man tolkningen av undersökningens resultat med hjälp av dataanalysen. 

I dataanalysen bör man se till att det väsentliga i materialet bevaras samtidigt som det för 

forskaren gäller att få fram alla de individuella nyanserna i materialet. Man ska kunna 

utveckla och generera en teori utgående från undersökningens resultat. 

Populationen i den här undersökningen var vårdstuderande. För att få en bra översikt av 

vårdstuderandes upplevelser av inbjudan till Inlärning i Arbete-platsen gjordes 

undersökningen med ett större sampel (N ≈ 150). Som instrument i undersökningen 

användes ett elektroniskt frågeformulär med 20 fasta frågor med möjlighet till öppna 

svarsalternativ (se bilaga 3). De fasta svarsalternativen på 9 av frågorna var ja mycket, 

ganska mycket, ganska lite, nej och ingen åsikt. På 4 frågor fanns svarsalternativen ja, nej 

och ingen åsikt.  

Urvalet i undersökningen bestod av närvårdarstuderande vid en yrkesläroanstalt under 

läsåret 2015–2016 . Informanterna blev totalt 77, varav en del av de närvårdarstuderande 

fyllde i enkäten två gånger eftersom de gick ut på två olika Inlärning i Arbete-perioder. 

Frågeformulären delades in i tre delar: 1. Bakgrundsinformation, 2. Före Inlärning i Arbete, 

3. Under Inlärning i Arbete. Som bakgrundsvariabler på frågeformuläret användes studieår 

och Inlärning i Arbete-fält. 

Den första centrala frågeställningen om hur närvårdarstuderande upplever att de blir 

inbjudna och mottagna till IA-platserna förväntades bli besvarad av frågorna 3b, 3c, 11a–d , 

13 och 14. Den andra centrala frågeställningen om vilka faktorer som påverkar inbjudan och 

mottagandet av närvårdarstuderande till IA-platserna förväntades bli besvarad av frågorna 

3a, 3d, 5, 7, 9, 10, 15, 18 och 20. De övriga frågorna var tänkta att analyseras om inte de 

ovannämnda frågorna gav tillräckligt med information. De öppna svaren används som citat 
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i texten för att förtydliga svaren och ge konkreta tips och råd för att förbättra mottagandet av 

den vårdstuderande. 

Informanterna i studien var i åldern 16–19  år och alla var närvårdarstuderande vid en 

yrkesläroanstalt. De studerade alla för grundexamen inom social- och hälsovård, med 

examensbenämningen närvårdare och var antingen inne på sitt första, andra eller tredje 

studieår. 

De vårdstuderande fyllde i sitt frågeformulär (se bilaga 3) elektroniskt via en länk som 

skickades till dem via den elektroniska www-anslutningen Wilma. I samband med länken 

till enkäten skickades ett informationsbrev till de vårdstuderande (se bilaga 2). 

Datainsamlingen påbörjades i september 2015 och avslutades i maj 2016. 

Innan datainsamlingen började, testades frågeformuläret på en grupp på 10 

närvårdarstuderande 8 april 2015. Närvårdarstuderandena blev positivt överraskade över att 

få sina åsikter hörda. De fyllde gärna i frågeformulären och ingen hade svårt att förstå 

frågorna. Några av dem hade utnyttjat möjligheten att skriva kommentarer som tillägg till 

svaren. 

Under tiden för datainsamlingen var sammanlagt 74 närvårdarstuderande ute på IA-perioder, 

alla studerande var ute på två avsnitt under läsåret. IA-perioderna genomfördes inom 

examensdelarna stöd för utveckling och handledning, vård och omsorg, stöd för 

rehabilitering, kompetensområdet för fostran av barn och unga samt kompetensområdet 

sjukvård och omsorg. 

Det var aningen utmanande att få närvårdarstuderandena att svara på frågeformuläret. För 

att öka svarsprocenten skickades länken till frågeformuläret ut till de studerande två gånger 

under respektive IA-period. Totalt skickades 148 frågeformulär ut. Av dem besvarades 77. 

Det innebär att svarsandelen i studien är 52 %. 
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8 RESULTATREDOVISNING 

Resultaten från den här undersökningen presenteras med hjälp av diagram och citat. 

Svarsandelen räknades ut på dem som besvarat frågan, samtliga studerande hade fyllt i 

enkäten fullständigt. Först presenteras bakgrundsvariablerna, sedan besvaras de centrala 

frågeställningarna var för sig. De kvalitativa meningsbärande enheterna från svaren på de 

öppna frågorna har samlats till koder som i sin tur grupperats till kategorier. Kategorierna 

presenteras under de centrala frågeställningarna och förtydligas med hjälp av citat i texten. 

Resultaten sammanfattas i en figur enligt olika centrala teman som steg fram i analysen.  

I den här studiens kvantitativa innehållsanalys gjordes först elektroniskt en övergripande 

kodning över svaren på respektive fråga (se bilaga 6). Från resultatöversikten gjordes sedan 

cirkeldiagram för att åskådliggöra svarsprocenten på varje fråga (se bilaga 7). 

Bakgrundsvariablerna presenteras som cirkeldiagram i texten för att åskådliggöra 

fördelningen av de studerande enligt studieår och IA-fält. Därefter grupperades svaren på de 

frågor som förväntades ge svar på de centrala frågeställningarna och resultaten presenteras i 

procent i den löpande texten under respektive frågeställning.  
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8.1  Bakgrundsvariabler 

Som bakgrundsvariabler på den vårdstuderandes frågeformulär användes studieår och IA - 

fält. Båda frågorna besvarades av 77 närvårdarstuderande. Totalt skickades 148 enkäter ut. 

Av de som svarade var 24 studerande (31 %) första årets studerande, 19 studerande (25 %) 

andra årets studerande och 34 studerande (44 %) tredje årets studerande. Av de som svarade 

praktiserade 13 studerande (17 %) inom omsorg, 22 studerande (29 %) inom vård och 

omsorg, 8 studerande (10 %) inom rehabilitering, 11 studerande (14 %) inom 

kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga och 23 studerande (30 %) inom 

kompetensområdet för sjukvård och omsorg. 

 

 

Figur 5. Bakgrundsvariabler. 
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8.2 Hur upplever närvårdarstuderande att de blir inbjudna och 

mottagna till IA-platserna? 

På frågan om den studerande fick stöd från skolan svarade sammanlagt 62 % att de fått 

mycket eller ganska mycket stöd, medan 33 % upplevde att de fått litet eller inget stöd från 

skolan. 5 % hade ingen åsikt i frågan. Sammanlagt 61 % hade fått mycket eller ganska 

mycket information från skolan medan sammanlagt 38 % upplevde att de fått ganska lite 

eller ingen information från skolan före IA. 4 % hade ingen åsikt i frågan. De här svaren 

tyder på att skolan är på god väg när det gäller att ge stöd och information till de 

vårdstuderande innan de går ut på IA. Samtidigt upplever drygt en tredjedel att de fått för 

lite information och stöd, vilket visar att det finns en hel del kvar att förbättra. 

På frågan om den studerande kände sig välkommen till IA-platsen svarade sammanlagt        

92 % att de känt sig mycket eller ganska mycket välkomna, medan 7 % svarade att de känt 

sig ganska lite välkomna och endast 1 % kände sig inte alls välkommen. Sammanlagt 85 % 

upplevde att de fick information då de kom till IA-platsen och hela 93 % hade en utsedd 

handledare. Av de studerande upplevde 73 % att de var mycket eller ganska mycket 

förberedda på IA-platsen,     26 % upplevde att de var ganska lite eller inte alls förberedda, 

medan 1 % inte hade någon åsikt. Av de studerande upplevde 81 % att de var mycket eller 

ganska mycket förberedda inför IA, de resterande 19 % upplevde att de var ganska lite eller 

inte alls förberedda. Eftersom de flesta kände sig välkomna och nästan alla hade en utsedd 

handledare, men ändå upplevde var fjärde att de var ganska lite eller inte alls förberedda på 

IA-platsen, tyder resultatet på att det från IA-platsens sida behövs mera än en utsedd 

handledare vid mottagandet av vårdstuderande. 
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8.2.1 Stöd och information 

Vid den kvalitativa innehållsanalysen av de öppna svaren i enkäten samlades de 

meningsbärande enheterna från svaren på de öppna frågorna till koder som i sin tur 

grupperats till kategorier. Som den ena sammanfattande kategorin under den centrala 

frågeställningen om hur närvårdarstuderande upplever att de blir inbjudna och mottagna till 

IA-platserna steg stöd och information fram. De vårdstuderande som inte hade upplevt att 

de fått tillräckligt med stöd från skolan hade skrivit som kommentar att de inte fått välja sin 

IA-plats eller att de hade kommit med önskemål som inte beaktats från skolan. Information 

om IA-platsen och målsättningarna upplevs också viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Lite information om hurdana platser det 

gällde och att man skulle ha fått ge önskemål 

och att det också beaktas var man bor” 

 

”Det har gått bra att samarbeta med skolan om 

IA-platserna och man har fått den informationen 

man behöver och får alltid svar när man frågar” 

 

”Det är bra av skolans sida att före man går ut på 

praktiken pratar noggrant och går igenom om hela IA-

perioden, vad man ska lära sig, hur många timmar osv.” 

 

Stöd och 

information 
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8.2.2 Förberedelser inför IA 

Som den andra sammanfattande kategorin under den centrala frågeställningen om hur 

närvårdarstuderande upplever att de blir inbjudna och mottagna till IA-platserna steg 

förberedelser fram. Förberedelserna kan delas in i den vårdstuderandes, skolans och IA-

platsens förberedelser. Bland den studerandes förberedelser kan man betona att bekanta sig 

med IA-platsen och gå igenom yrkesprovet och målsättningarna. Till skolans förberedelser 

hör att ge tillräckligt med stöd och information innan IA-perioden inleds. IA-platsen kan 

förbereda sig genom att utse en handledare som introducerar den vårdstuderande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Var väl sådär lite förberedd innan IA:n 

just för att man glömde vad vi gått 

igenom innan. Men annars kändes det 

riktigt bra första dagen på IA:n” 

”En utsedd handledare som handlett 

mig minst av alla” 

”Lite oklart först, sedan 3-4 dagar senare blev 

det klart” ”Har inte träffat handledaren för 

hon är på semester, tycker det känns konstigt 

när hon vet att hon har studerande” 

 

Förberedelser inför IA 

”Jag kunde inte förbereda mig så bra, 

för jag fick aldrig riktigt klar 

information om vart jag skulle” 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns flera faktorer som påverkar hur 

närvårdarstuderande upplever att de blir inbjudna och mottagna till IA-platserna. För det 

första behöver den vårdstuderande känna sig själv förberedd inför IA. Här spelar skolan en 

avgörande roll genom att ge tillräckligt med stöd och information innan IA-perioden inleds. 

Alla vårdstuderande skulle dra nytta av att skolan har gemensamma rutiner för hur man 

förbereder vårdstuderande inför IA. Tillsammans med de vårdstuderande kunde man fundera 

över vilka kompetenser som är avgörande för att lyckas på IA. Den vårdstuderandes eget 

ansvar för förberedelserna inför IA bör samtidigt betonas. Repetition av teorikunskap steg 

också fram som en viktig del av förberedelserna inför IA. För det andra är det viktigt att IA-

platsen är väl förberedd på att ta emot studerande. Här är handledaren i en absolut 

nyckelposition när det gäller att ta emot den vårdstuderande och få henne eller honom att 

känna sig välkommen.  

 

8.3 Vilka faktorer påverkar inbjudan och mottagandet av 

närvårdarstuderande till IA-platserna? 

På frågan om den studerande hade varit delaktig i valet av IA-plats svarade 47 % att de varit 

mycket eller ganska mycket delaktiga, 52 % svarade ganska lite eller inte alls och 1 % hade 

ingen åsikt. På frågan om den studerande var motiverad inför IA-perioden svarade 68 % att 

de var mycket eller ganska mycket motiverade, medan 32 % var ganska lite eller inte alls 

motiverade. Av svaren kan man dra den slutsatsen att en vårdstuderande som fått vara 

delaktig i valet av IA-plats är mera motiverad inför IA-perioden. Det finns säkert andra 

faktorer också som påverkar den vårdstuderandes motivation inför IA och det är något 

läraren i skolan borde fundera över tillsammans med den vårdstuderande och handledaren 

på fältet för att öka motivationen. Det är anmärkningsvärt att nästan en tredjedel är lite eller 

inte alls motiverade inför IA-perioden.   

På frågan om hur den studerande kontaktade IA-platsen svarade 90 % att de ringde, 1 % 

skickade e-post och 5 % gick och hälsade på. Två av de studerande skrev i fritextsvaren att 

de hade varit där före IA-perioden eller arbetat där förut. Av de studerande förberedde sig 

18 % genom att bekanta sig med IA-platsen via nätet, 26 % frågade bekanta som kände till 

platsen, 16 % frågade studerande som varit där tidigare, 23 % förberedde sig genom att läsa 

igenom yrkesprovet och målsättningar och 17 % förberedde sig genom att göra upp 
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personliga målsättningar. De studerande kunde välja flera svarsalternativ på frågan. Sju 

studerande hade valt svarsalternativet något annat sätt och i fritextsvaren hade fyra skrivit 

att de varit där tidigare på jobb eller IA, en läste in sig på barn i olika åldrar, en fick ett e-

mail som den studerande läste igenom.  

På frågan om det var något den studerande önskade att hon eller han, läraren eller 

handledaren skulle ha gjort annorlunda före IA svarade 20 % ja, 45 % nej och 35 % hade 

ingen åsikt. I fritextsvaren hade de studerande främst önskemål om repetition av kunskap 

och mera information från skolan både till sig själva och till IA-platsen. De här faktorerna 

kunde man med relativt små insatser åtgärda från skolans sida om alla lärare är medvetna 

om det och har gemensamma tydliga rutiner att gå efter. 

På frågan om det var något den studerande önskade att hon eller han, läraren eller 

handledaren skulle ha gjort annorlunda då IA-perioden inleddes svarade 12 % ja, 65 % nej 

och 23 % hade ingen åsikt. Två önskade att handledaren skulle ha varit mera motiverad och 

bättre förberedd. På frågan vad IA-dagboken betyder för den studerande svarade 12 % att 

den är ett viktigt verktyg för den egna inlärningsprocessen, 42 % att den är en 

kommunikationskanal med handledande lärare, 20 % att den är en nödvändighet för att få 

IA-perioden godkänd, 20 % att det är en chans att bearbeta det som hänt under dagen och    

6 % svarade något annat. En studerande hade skrivit: ”Tycker den är onödig eftersom läraren 

svarar så sällan”. De studerande fick välja flera svarsalternativ. Här stiger igen vikten av 

goda förberedelser fram och man kan konstatera att en så liten och enkel sak som ett leende 

betyder så mycket. IA-dagboken behöver antagligen utvecklas för att fylla sitt syfte. 

Antagligen saknas rutiner för reflektion i inlärningsprocessen hos de flesta vårdstuderande. 

Dessutom behöver läraren visa att dagboken upplevs som viktig genom att läsa och 

kommentera regelbundet. 

På frågan vad de studerande skulle önska sig i en informationsmapp på IA-platsen svarade         

25 % presentation av avdelningen, 17 % presentation av personalen, 13 % presentation av 

avdelningens värdegrund, 18 % presentation av typiska patienter och 25 % presentation av 

avdelningens rutiner. De studerande fick välja flera svarsalternativ. Svaren på den här frågan 

kunde fungera som underlag vid sammanställningen av en informationsmapp på de olika IA-

platserna. 
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8.3.1 Delaktighet, förberedelser och motivation inverkar positivt 

Som den ena sammanfattande kategorin under den centrala frågeställningen om vilka 

faktorer som påverkar inbjudan och mottagandet av närvårdarstuderande till IA-platserna 

har faktorer som inverkar positivt samlats. Till de samlade koderna hör delaktighet i valet av 

IA-plats, förberedelser och motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Föreslog en plats jag ville 

till...” ”Skrev nog ett önskemål 

vart jag ville...” 

”What-to-do-lista före IA”, 

”förklarat yrkesprovet bättre”, ”man 

hade glömt allt vi pratat om innan” 

 

”Ganska nervöst inför sista 

praktiken eftersom den betyder allt” 

 

”lite mer info om vart jag 

skulle, jag fick namnet på 

en plats och inget mer” 

 

”Jag var först inte alls intresserad 

av detta, men nu har det blivit 

intressant” 

Förberedelser 

inför IA 

Delaktighet i 

valet av IA-plats 

Motivation 

”Borde haft en liten repetition en 

dag innan IA:n”  
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8.3.2 Brister i förberedelser, information och motivation inverkar negativt 

Som den andra sammanfattande kategorin under den centrala frågeställningen om vilka 

faktorer som påverkar inbjudan och mottagandet av närvårdarstuderande till IA-platserna 

har faktorer som inverkar negativt samlats. Till de samlade koderna hör brister i 

förberedelser, information och motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns faktorer som påverkar inbjudan och 

mottagandet av närvårdarstuderande till IA-platserna som den vårdstuderande, handledaren 

och läraren kan påverka. En vårdstuderande som fått vara delaktig i valet av sin IA-plats är 

mera motiverad inför både förberedelser och själva IA-perioden. Den vårdstuderande 

behöver vara väl förberedd inför IA-perioden och i förberedelserna ingår att vara i kontakt 

med IA-platsen. Handledaren och IA-platsen måste vara förberedd på att ta emot den 

vårdstuderande och inte lämna henne eller honom utanför arbetsgemenskapen. En utsedd 

handledare, som är motiverad för sin uppgift, tar emot den vårdstuderande, presenterar 

Brister i motivation 

”Slapp ej till den plats jag ville, det 

visade sig att en som bor ännu längre 

bort från den platsen fick den och hen 

hade inte heller önskat dit!” 

”Kände mig först lite utanför, 

personalen tänker inte kanske att man 

inte alltid vågar öppna munnen först, 

så de satt bara och pratade med 

varandra och jag fick sitta och se på” 

”IA-platsen hade ej fått tillräcklig 

information från skolan, blev 

komplikationer” 

”Handledaren log inte så 

mycket i början” 

 

Brister i förberedelser 

och information 
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personalen och IA-platsen och ger information i lämpliga doser så att den vårdstuderande 

har möjlighet att ta till sig allt bidrar till att den vårdstuderande känner sig välkommen. Det 

här kunde underlättas med en informationsmapp för studerande på avdelningen och tydliga 

rutiner för mottagandet av studerande. Handledaren behöver få stöd i sin uppgift så att hon 

eller han känner sig förberedd och motiverad inför sin uppgift som handledare. Ett leende 

från handledaren kan vara avgörande för om den vårdstuderande känner sig välkommen eller 

inte. Skolan å sin sida måste skapa förutsättningar för att den vårdstuderande ska kunna 

förbereda sig på bästa sätt inför IA-perioden. Här ingår teoriundervisning, information och 

repetition, men också kontakt till IA-platsen när den vårdstuderande är ute på IA. Ju 

smidigare samarbetet mellan skolan och IA-platsen är desto bättre trivs i allmänhet den 

vårdstuderande.  

 

8.4 Sammanfattning och diskussion av resultatet 

Sammanfattningen av undersökningens resultat diskuteras och speglas mot det teoretiska 

perspektivet och litteraturöversikten. Resultatet i den här avhandlingens undersökning 

bekräftar i hög grad det som kommit fram i avhandlingens teoretiska perspektiv och 

litteraturöversikt. Det teoretiska perspektivet utgjordes av begreppet inbjudan, ett 

kärnbegrepp i den caritativa vårdetiken, utgående från den vårdstuderandes perspektiv. 

Syftet med studien är att synliggöra hur inbjudan gestaltas ur den vårdstuderandes 

perspektiv för att belysa utvecklingsbehoven för mottagandet av vårdstuderande till IA-

platserna. Ur begreppet inbjudan fokuserade studien på upplevelsen av att känna sig 

välkommen och väl mottagen vid ankomsten till IA-platsen. 

Varje människa har ett behov av att vara i relation och känna att man hör till ett sammanhang 

eller en gemenskap där man är inbjuden och välkommen (jfr Eriksson, 1984). Den här 

avhandlingens teoretiska perspektiv har sitt ursprung i den caritativa etiken, där 

vårdgemenskapen utgör vårdandets meningssammanhang och har sitt ursprung i kärlekens, 

ansvarets och offrandets etik (jfr Lindström, 2014). Man kan dra paralleller från relationen 

mellan vårdaren och patienten till relationen mellan handledaren och den vårdstuderande. 

Den vårdstuderandes inlärning är beroende av handledarens kunskap och vilja att handleda, 

vilket gör att den vårdstuderande blir i underläge. 
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Eftersom handledaren i grunden har makt över den vårdstuderande bär handledaren ansvar 

för att hennes eller hans handledning är etiskt försvarbar. Handledaren bär därmed 

huvudansvaret för inbjudan till en trygg och tillitsfull relation. Handledning bör vara 

frivilligt och baseras på en inbjudan (jfr Tveiten, 2014). De vårdstuderande som besvarat 

enkätens öppna frågor upplevde att det är viktigt att handledaren och IA-platsen är 

förberedda på att ta emot den vårdstuderande och inte lämnar henne eller honom utanför 

arbetsgemenskapen. Det etiska idealet i handledarrelationen kan uttryckas med att inbjuda 

den vårdstuderande som hedersgäst och få henne eller honom att känna sig delaktig i 

arbetsgemenskapen (jfr Eriksson, 1995). Ett leende från handledaren kan vara avgörande för 

om den vårdstuderande känner sig välkommen eller inte. 

Handledaren är viktig för den vårdstuderandes motivation, och en av handledarens uppgifter 

är att få den vårdstuderande att känna sig välkommen. En nära, reflekterande 

handledarrelation är en av de viktigaste faktorerna för lärandet (jfr Bergqvist Månsson 2015; 

Johansson och Olsson, 2015). Handledningsprocessen startar med att handledaren och den 

vårdstuderande presenterar sig för varandra för att skapa en trygg, inbjudande och tillitsfull 

relation och avslutas med utvärdering, diskussion, reflektion och bedömning (jfr Blohm et 

al. 2007; Severinsson och Lindström, 1993; Sandvik, 2015). Handledaren ska vara en god 

förebild och en god lyssnare. För att bli en bra handledare krävs kunnighet, kompetens och 

kapacitet, men framför allt intresse och vilja att handleda (jfr Blohm et al.2007). 

Yrkesmässig växt kräver bekräftelse och en relation som baserar sig på omtänksamhet är en 

förutsättning för inlärning och utveckling. Handledarens inställning till den vårdstuderandes 

lärande och utveckling är avgörande för den vårdstuderandes lärande och utvecklande av en 

god etisk hållning (jfr Sandvik, 2015).  

I den här avhandlingens undersökning synliggörs inbjudan ur den vårdstuderandes 

perspektiv genom förberedelser som ligger på den vårdstuderandes, skolans och IA-platsens 

gemensamma ansvar. Enligt undersökningens resultat finns det faktorer som bidrar till att 

den vårdstuderande känner sig välkommen till IA-platsen som den vårdstuderande, 

handledaren och läraren kan påverka. Till de här faktorerna hör förberedelser, information 

och motivation. Den vårdstuderande kan förbereda sig inför sin IA-period genom att 

kontakta IA-platsen på förhand och bekanta sig med avdelningens hemsidor (jfr Sandvik, 

2012; Leppiranta, 2012). De närvårdarstuderande som besvarade enkäten förberedde sig 

inför IA-perioden genom att bekanta sig med IA-platsen via nätet, fråga bekanta som kände 
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till platsen, fråga studerande som varit där tidigare, läsa igenom yrkesprovet och 

målsättningar och göra upp personliga målsättningar. 

Tidigare forskning typer på att den vårdstuderande är nöjdare med sin IA-period om det 

funnits en utsedd handledare som tagit hand om henne eller honom när hon eller han kommit, 

presenterat henne eller honom för avdelningens personal och introducerat henne eller honom 

i rutinerna (jfr Kristofferzon et al. 2013; Kääräinen och Koivula, 2016; Löfmark et al. 2012; 

Papastavrou, 2016). Det här bekräftas också tydligt av resultatet i den här avhandlingens 

undersökning. Det optimala skulle vara om handledaren är fri från normala arbetsuppgifter 

under introduktionsdagen (jfr Sandvik, 2012; Hilli, 2012). Som hjälp i introduktionen kan 

en checklista eller informationsmapp användas, vilket också kom som önskemål i resultatet 

i den här avhandlingens undersökning. Mappen borde innehålla tydliga rutiner för 

mottagandet av studerande. De närvårdarstuderande som besvarade enkäten önskade sig 

presentation av avdelningen, personalen, avdelningens värdegrund, typiska patienter och 

avdelningens rutiner. Handledaren behöver få stöd i sin uppgift så att hon eller han känner 

sig förberedd och motiverad inför sin uppgift som handledare. 

En utsedd handledare, som är motiverad för sin uppgift, och känner stöd från både 

arbetsplatsen och skolan bidrar i hög grad till att den vårdstuderande känner sig välkommen. 

Det är också önskvärt att samma handledare handleder den vårdstuderande under hela IA-

perioden för att en trygg relation ska uppnås. Trots att kontinuiteten i förhållandet mellan 

handledaren och den vårdstuderande poängteras i tidigare forskning (jfr Koskinen och Silén-

Lipponen, 2001) förverkligas det här sällan i praktiken. Flera närvårdastuderande i 

undersökningen påtalar bristen i kontinuitet med handledaren och att handledaren är på 

semester eller har ledig dag då IA inleds. Ofta byts handledaren ut under IA-periodens gång 

av olika orsaker. Arbetslistorna bör planeras eftersom kontinuitet i förhållandet mellan 

handledaren och den vårdstuderande upplevs som viktigt. 

Skolan å sin sida måste skapa förutsättningar för att den vårdstuderande ska kunna förbereda 

sig på bästa sätt inför IA-perioden. Här ingår teoriundervisning, information och repetition, 

men också kontakt till IA-platsen när den vårdstuderande är ute på IA. Alla vårdstuderande 

skulle dra nytta av att skolan har tydliga rutiner för hur man förbereder de vårdstuderande 

inför IA. Ju smidigare samarbetet mellan skolan och IA-platsen är desto bättre trivs i 

allmänhet den vårdstuderande. Tätare kontakt och stöd från handledande lärare önskas ofta 

av handledaren (jfr Sandvik, 2012; Leppiranta, 2012). Trots att  behovet av tätare samarbete 
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mellan IA-platsen och skolan poängteras knappas det in på resurserna inom 

yrkesutbildningen så att handledande lärare inte har möjlighet att besöka den vårdstuderande 

under inlärning i arbete. Ett sätt är att ha kontakt med hjälp av elektroniska hjälpmedel (jfr 

Hilli et al. 2012). 

Eftersom de flesta kände sig välkomna och nästan alla hade en utsedd handledare, men ändå 

upplevde var fjärde att de var ganska lite eller inte alls förberedda på IA-platsen, tyder 

resultatet på att det från IA-platsens sida behövs mera än en utsedd handledare vid 

mottagandet av vårdstuderande. En välkomnande arbetsplats där arbetstagarna visar en 

positiv attityd mot den vårdstuderande upplevs som en trygg inlärningsmiljö, vilket är en 

faktor som har stort inflytande på hur nöjd den vårdstuderande är med sin IA (jfr Koskinen 

och Silén Lipponen, 2001; Nepal et al. 2016; Doyle et al. 2017). 

Handledaren har dock inte enbart positiv inverkan på den vårdstuderande. Om handledaren 

är osäker, distanserad, aggressiv och kontrollerande leder det till ointresse, osäkerhet och 

undergivenhet hos den vårdstuderande (jfr Birnik, 2010). En handledare som inte själv har 

förmåga att reflektera eller bemöta patienter med empati fungerar som en negativ förebild 

för den vårdstuderande, som i värsta fall hämmas i sin empatiska utveckling under 

studietiden (jfr Lindberg, 2015). Avsaknaden av konstruktiv handledning leder till att den 

vårdstuderande leds in i ett oetiskt och tankesätt. 

Upplevelsen av att inte vara välkommen åstadkommer alltid ett lidande (jfr Eriksson, 1994). 

Ur den vårdstuderandes perspektiv innebär detta lidande att den vårdstuderandes värdighet 

kränks då hon eller han inte känner sig inbjuden eller välkommen till IA-platsen. Då den 

vårdstuderande upplever sin värdighet kränkt förlorar hon eller han sin motivation och vilja 

att utvecklas i sin yrkesroll, vilket hämmar inlärningsprocessen. När värdigheten kränks kan 

det leda till skuldkänslor som gör att den vårdstuderande undviker att prata om sitt lidande, 

vilket i sin tur gör att det inte alltid uppmärksammas. Den vårdstuderande kan känna att det 

är hennes eller hans eget fel att hon eller han inte är välkommen. Den vårdstuderande 

upplever att hon eller han är till besvär och att det inte finns tid för handledning av 

vårdstuderande. Att be om hjälp och handledning försätter den vårdstuderande i underläge 

och i ett beroendeförhållande som kan kännas kränkande och sårande om handledaren inte 

har ett etiskt och empatiskt förhållningssätt.  

Det är viktigt dels med praktisk handledarutbildning, dels med stöd från ledning, kollegor 

och läraren från skolan (jfr Blohm et al. 2007; Bergqvist Månsson, 2015). Här behövs en 



52 

 

 

ökad medvetenhet om betydelsen av ett gott samarbete mellan alla parter. Samarbetet mellan 

IA-platsen och skolan betonas i flera forskningar (jfr Pilhammar, 2012; Löfmark et al. 2012; 

Kääräinen och Koivula, 2016; Berglund et al. 2012). Samarbetet kunde främjas genom att 

regelbundet bjuda in handledarna från fältet till skolan och lärarna från skolan ut till 

arbetsplatserna för gemensamma diskussioner kring handledningen av vårdstuderande (jfr 

Berglund et al.2012; Löfmark et al. 2012). 

Valet av IA-plats styrs inte av målsättningarna i examensgrunderna, utan av tillgången på 

IA-platser.  Inlärning i arbete borde struktureras på samma sätt som undervisningen 

struktureras i enlighet med examensgrunderna (jfr Gubrud-Howe och Schoessler, 2008). 

Enligt resultatet av den här avhandlingens undersökning var 47 % av de vårdstuderande 

delaktiga i valet av sin IA-plats. Det skulle vara intressant att utreda vad som påverkade 

deras val av IA-plats. Med tanke på att de vårdstuderande som svarade på enkäten är i åldern 

16–19 år kan man tänka sig att avstånd till hemmet och tillgänglighet kan väga tyngre än 

inlärningsmöjligheter och målsättningar. 

En viktig aspekt att ta i beaktande är den vårdstuderandes motivation inför IA. Enligt 

resultatet i den här avhandlingens undersökning var 32 % lite eller inte alls motiverade inför 

IA. Den här aspekten hittas inte i någon av de tidigare studierna. Resultatet av den här 

undersökningen visar hur viktig inbjudan och mottagande är i sammanhanget, eftersom det 

i hög grad påverkar den vårdstuderandes motivation. En vårdstuderande som fått vara 

delaktig i valet av sin IA-plats är mera motiverad inför både förberedelser och själva IA-

perioden. Tidigare forskning inriktar sig i hög grad på sjukskötarstuderande och man kan 

undra om sjukskötarstuderande är mera motiverade än närvårdarstuderande eftersom 

sjukskötarstuderande är äldre och kanske är säkrare på sitt yrkesval. Det finns tankar kring 

att knyta kontakt mellan närvårdarutbildningen och en s.k. fadderavdelning, som kunde 

fungera som en studerande-avdelning som beskrivs i tidigare forskning (jfr Hellström-Hyson 

et al. 2012). Det skulle ge möjlighet för de vårdstuderande att arbeta i par och tillsammans 

utveckla sin förmåga att tänka kritiskt, lösa problem, ta ansvar och arbeta självständigt, 

samtidigt som de avancerar från passiva observatörer till aktiva utövare (jfr Berntsen och 

Bjørk, 2010; Felton et al. 2012; Hellström-Hyson et al. 2012; Huls et al. 2015). Den här 

modellen kunde vara ett sätt att öka de vårdstuderandes motivation för IA.  

Enligt resultatet i den här avhandlingens undersökning ser de flesta vårdarstuderande IA-

dagboken huvudsakligen som en kommunikationskanal till sin handledande lärare. Flera 
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studier lyfter fram betydelsen av den vårdstuderandes delaktighet i utvärderings- och 

bedömningsprocessen (jfr Cooper och Ord, 2014; Åberg, 2015; Blohm et al. 2007; Mykrä, 

2007). IA-dagboken, där den vårdstuderande skrivit ner tankar och reflektioner kring de egna 

målsättningarna och den egna utvecklingsprocessen under IA, borde fungera som hjälp i den 

vårdstuderandes självvärdering. Eventuellt saknar närvårdarstuderande på grund av sin unga 

ålder tillräckligt med livserfarenheter för att ha förmåga att reflektera över sin egen 

yrkesmässiga utveckling. Det här är antagligen något som borde lyftas upp och stödas mera 

i närvårdarutbildningen. Ett sätt att utveckla förmågan till reflektion är lärarledda 

reflektionsgrupper i anslutning till inlärning i arbete (jfr Ekebergh, 2011; Bekkhus et al. 

2012; Felton et al. 2012; Hilli et al. 2012). I en trygg och välfungerande grupp får de 

vårdstuderande stöd av varandra och kan ta del av varandras reflektioner tillsammans med 

läraren. 
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Figur 6. Sammanfattning av vad den vårdstuderande, läraren och handledaren kan göra 

för att förbättra mottagandet av vårdstuderande till IA-platserna. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är små men betydelsefulla insatser som 

behövs av såväl studerande, handledare och lärare för att förbättra mottagandet av den 

vårdstuderande till IA-platsen. Genom att göra alla medvetna om vad de kan göra och 

förbättra samarbetet mellan IA-platsen och skolan kan man hjälpa och stöda den 

vårdstuderande att få en meningsfull och lärorik IA-period. I figur 6 sammanfattas de 

centrala insatserna från alla tre parter, den vårdstuderande, läraren och handledaren, som 

kunde förbättra mottagandet av den vårdstuderande till IA-platsen. De olika parternas 

insatser har färgats i olika nyanser för att åskådliggöra vilka insatser som hör till vilken part.  
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9 ETISKA REFLEKTIONER 

Enligt Eriksson (1992) kan vetenskaplig forskning vara etiskt godtagbar och tillförlitlig och 

dess resultat trovärdiga enbart om forskningen bedrivs i enlighet med god vetenskaplig 

praxis. Som forskare har jag etiska skyldigheter mot försökspersoner, anhöriga och familjer, 

sponsorer, arbetsgivare, kolleger, forskningsområdet och samhället i övrigt. Enligt Eriksson 

(1992) finns det etiska frågeställningar i relation till deltagarna i varje del av en forskning. 

Jag har som forskare säkerställt att jag har de kunskaper och färdigheter som krävs för 

undersökningen.  

Enligt Eriksson (1992) ska varje planerat forskningsprojekt värderas av en etisk kommitté. 

Enligt Rantanen-Siljamäki (1995) har etiska kommittéer som uppgift att granska 

vårdvetenskapliga forskningsprojekt och trygga undersökningspersonernas rättigheter. Den 

etiska kommittén ska beakta människovärdet, patientens integritet och okränkbarhet, 

patientens rättigheter, samt patientens medgivande och tillräcklig information. 

Forskningsetiskt lov gavs från enheten där forskningen skulle utföras innan undersökningen 

inleddes. Forskningsplanen lämnades därefter in för granskning och godkännande till 

enhetschefen för yrkesläroanstalten, (se bilaga 4). Forskningstillståndet beviljades av 

enhetschefen den 8.4.2015 (se bilaga 5). 

Informerat samtycke är enligt Kjellström (2012) en process för att värna deltagarnas rätt att 

bestämma om och hur de vill delta i undersökningen. Informerat samtycke bygger på den 

etiska principen om att skydda deltagarnas frihet och självbestämmande. Ett informerat 

samtycke kräver minst tre saker av deltagarna. För det första ska de få information om 

undersökningen, för det andra ska de ha förmåga att förstå informationen och fatta beslut, 

för det tredje ska valet vara frivilligt. Informerat samtycke är en process som inleds med att 

ta kontakt med potentiella deltagare och pågår till dess arbetet avslutas med rapportering. 

Vid en enkät brukar ifyllandet och returnerandet ses som ett bevis på att personen samtyckt 

till deltagande. Vid intervjuer sker detta ibland muntligt och i andra fall ber man deltagaren 

att skriva på ett formulär. Syftet med informationen är att kortfattat beskriva allt deltagaren 

behöver veta för att kunna besluta om sin medverkan. Informationen kan utformas som ett 

skriftligt följebrev, men kan också med fördel ges muntligt. 
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I den här undersökningen garanterades försökspersonernas anonymitet och informationen 

behandlades konfidentiellt. Jag förklarade tydligt och klart för försökspersonerna vad 

studien innebar och att deltagandet var frivilligt. Informanterna kunde, vid behov, ta kontakt 

med mig som undersökare eller med min handledare. Informanterna informerades om 

undersökningens syfte och funktion först muntligt innan de gick ut på Inlärning i Arbete, 

sedan skriftligt i ett introduktionsbrev som bifogades med länken via www-anslutningen 

Wilma (se bilaga 2). 

Enligt Forskningsetiska kommittén (2012) hör hederlighet och omsorgsfullhet i 

dokumentering och presentation av resultaten, användning av etiskt hållbara datainsamlings- 

och databearbetningsmetoder samt tillförlitliga källhänvisningar och forskningstillstånd till 

god vetenskaplig praxis. Avvikelser från god vetenskaplig praxis delas in i två kategorier: 

oredlighet i vetenskaplig verksamhet och försummelse av god forskningspraxis. Oredlighet 

indelas i fabricering, förfalskning, plagiering och stöld. Till försummelse av god 

forskningspraxis hör underlåtenhet och vårdslöshet i olika faser av forskningsarbetet. Den 

här studien följer de finländska riktlinjerna för etiskt forskningspraxis. 

Innan undersökningen påbörjades, gjorde jag en omfattande litteraturstudie för att försäkra 

mig om att inte motsvarande undersökning redan var gjord. Studiens alla skeden finns 

redovisade och dokumenterade för att visa på god forskningspraxis. Nu när studien är 

slutförd har jag tagit mitt ansvar för att resultatet av studien publiceras och att alla relevanta 

upplysningar rapporteras. Arbetets uppbyggnad följer Åbo Akademis anvisningar för 

utformning av vetenskapligt övningsarbete. Alla bidrag har redovisats vid publiceringen och 

enligt kriterierna för ett av bidragen kommer en artikel utgående från avhandlingen att 

publiceras i tidskriften Vård i Fokus. 
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10  KRITISK GRANSKNING OCH AVSLUTNING 

Inför den kritiska granskningen av avhandlingen bekantade jag mig med artiklar och 

litteratur skrivna om kvalitet i och kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Jag granskade 

systematiskt de olika delarna av avhandlingen och utvärderade validitet och reliabilitet. 

Parallellt med den kritiska granskningen kommer jag med förslag till fördjupning och vidare 

undersökning som kunde vara värt att göra inom området. 

Enligt Larsson (2005) är ett kvalitetskrav att man gör utgångspunkten för tolkningen tydlig 

genom att synliggöra förförståelsen. Ett annat kvalitetskrav, som Larsson (2005) lyfter fram 

är intern logik i studien som helhet. Det innebär en harmoni mellan forskningsfrågor, 

datainsamling och analysteknik så att de tillsammans bildar en väl sammanfogad helhet. 

Giltigheten i den här avhandlingens undersökning stöds av att de delar i det teoretiska 

perspektivet som har speciell betydelse för studien har redovisats omsorgsfullt. 

Litteraturöversikten är noggrant genomförd och syftet är preciserat. Forskningsfrågorna är 

tydliga och relevanta. Den valda tolkningsmetoden beskrivs i avhandlingen. Studien 

innehåller samstämmighet, där delarna överensstämmer med helheten. Förförståelsen och 

intresset för studien presenteras i avhandlingens inledning. Tolkningen av resultatet 

synliggörs med hjälp av citat. 

Enligt Trost och Hultåker (2016) är validitet i generella vetenskapliga termer ett mått på en 

vetenskaplig undersöknings giltighet, dvs. ett mått som talar om ifall det fenomen som 

undersökts verkligen är detsamma som avsikten var att undersöka. Validiteten påverkas av 

frågorna som används i enkäten. De ska vara ställda så att det inte uppstår missförstånd. 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och säkerhet hos metoden och anger att resultatet 

inte är slumpmässigt. Vid hög reliabilitet ger en ny mätning samma resultat som den 

ursprungliga. Situationen ska i alla avseenden vara standardiserad för att man ska kunna tala 

om hög reliabilitet. Frågorna ska uppfattas på samma sätt av alla informanter. Metoden för 

urval föll på ett s.k. bekvämlighetsurval eftersom närvårdarstuderande vid den valda 

yrkesläroanstalten var lättast att distribuera de elektroniska enkäterna till. Man kan fråga sig 

om resultatet hade varit annorlunda i en finskspråkig skola eller en svenskspråkig skola på 

en större ort. Eventuellt hade resultatet också varit annorlunda om alla närvårdarstuderande 

hade svarat på enkäten samtidigt under samma omständigheter i klassrummet direkt efter att 

de kommit tillbaka till skolan efter IA. 
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Enligt Trost och Hultåker (2016) bör man göra en bortfallsanalys innan man börjar bearbeta 

materialet om man inte fått en mycket hög svarsfrekvens. Det finns flera felkällor vid en 

enkätundersökning. Den som besvarar en enkät kanske har sovit dåligt, är stressad eller på 

dåligt humör. Vidare bör man kontrollera felinläsningar vid inkodning av materialet. 

Eftersom enkäterna i den här avhandlingens undersökning besvarades elektroniskt skedde 

också inkodningen automatiskt, vilket betyder att man kan bortse från felinläsningar vid 

inkodning av materialet. Ett problem med fasta svarsalternativ är enligt Trost och Hultåker 

(2016) att de passar den som skrivit dem, men nödvändigtvis inte den som ska svara på 

frågorna. Många som ska besvara frågor med fasta svarsalternativ reagerar med ”det beror 

på”, vilket är ett av de största problemen med kvantitativa undersökningar. Å ena sidan får 

man onyanserade svar med fasta svarsalternativ, å andra sidan leder öppna frågor till stort 

svarsbortfall. Det gick inte att kontrollera vid vilket tillfälle de studerande i undersökningen 

fick enkäterna, vilket kan vara förklaringen till att 48 % valde att inte besvara den på grund 

av att tillfället var olämpligt och de kanske senare glömde bort att de fått enkäten. Det är 

också möjligt att alla inte hade tillgång till den elektroniska utrustning som behövdes för att 

fylla i enkäten. Det här problemet hade antagligen också kunnat minimeras om enkäterna 

hade distribuerats i en klassrumssituation. Då hade jag kunnat förtydliga vad jag var ute efter 

i de olika frågorna och de vårdstuderande hade haft möjlighet att fråga om något var oklart. 

Eftersom kontexten har så stor betydelse i kvalitativ forskning är kravet enligt Näsman och 

Nyholm (2015) på att kunna upprepa studien med exakt samma resultat inte nödvändigt, 

men läsare måste kunna följa tankegången och konstatera att det är rimligt att forskaren har 

nått de slutsatser som presenteras. Undersökningen i den här avhandlingen fick fram för lite 

kvalitativt material för att möjliggöra en uttömmande kvalitativ innehållsanalys med 

analysenheter, domäner, meningsenheter, koder, kategorier och teman. En mindre 

omfattande enkät med färre frågor med fasta svarsalternativ hade kanske gjort att de 

vårdstuderande hade tagit sig tid att svara mera uttömmande på de öppna frågorna. Fortsatt 

forskning kunde vara intervjuer med den vårdstuderande och handledaren för att undersöka 

specifika IA-platser och jämföra den vårdstuderandes och handledarens upplevelser. Då 

kunde man granska hur den vårdstuderande upplever handledarens etiska hållning och hur 

handledaren bjuder in den vårdstuderande till inlärningsmiljön. Fortsatt forskning kunde 

också undersöka betydelsen av handledarens etiska hållning, vilka brister det finns och hur 

man eventuellt kunde åtgärda dem. 
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Ett viktigt kvalitetskrav, speciellt i humanistisk-samhällsvetenskapliga studier, är enligt 

Larsson (2005) studiens etiska värde. Intresset för att få ny kunskap måste alltid vägas mot 

kravet på skydd av individer som deltagit i studien. Vetenskaplig ärlighet och hederlighet är 

en grundförutsättning för all forskning. I den här avhandlingen har ett eget kapitel ägnats åt 

etiska reflektioner. Undersökningen följer de forskningsetiska principerna i både beaktande 

av informanternas integritet och god vetenskaplig praxis. 

Innebördsrikedom är enligt Larsson (2005) ytterligare ett kvalitetskrav att ta i beaktande. 

Studien bör fånga det väsentliga utan att förlora nyanserna, samtidigt som resultatet ska vara 

överskådligt och strukturerat. Empirisk förankring handlar om överensstämmelse mellan 

verklighet och tolkning. Konsistenskriteriet uppfylls då delarna bygger upp innebörden i 

helheten på samma gång som innebörden i varje del beror på helhetens innebörd. I en 

tolkning med hög kvalitet uppstår det så få motsägelser som möjligt mellan helheten och 

delarna. Det pragmatiska kriteriet handlar om vilka konsekvenserna av de resultat som 

åstadkommits är. Är arbetet ett led i en utveckling av någon verksamhet blir en pragmatisk 

validitet särskilt viktig. 

Ämnet känns intressant och relevant och det verkar finnas ett behov att förbättra samarbetet 

mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet. Det teoretiska perspektivet, 

litteraturöversikten och resultatet av den empiriska undersökningen bekräftar och 

kompletterar varandra, vilket ger en hög trovärdighet. Syftet med studien var att synliggöra 

hur inbjudan gestaltas ur den vårdstuderandes perspektiv för att belysa utvecklingsbehoven 

för mottagandet av vårdstuderande till praktikplatserna. Det anser jag att studien lyckats med 

och de centrala frågeställningarna har besvarats i avhandlingens resultat. Man kunde ännu 

fortsätta att göra korsanalyser mellan svaren på de olika frågorna för att hitta underliggande 

samband som eventuellt skulle bekräfta resultatet ytterligare eller få fram flera aspekter och 

nyanser.  

Något som oroar mig i resultatet av undersökningen är att en tredjedel av de vårdstuderande 

är omotiverade inför IA. Där kunde ytterligare forskning göras för att undersöka vad det 

beror på att den vårdstuderande är omotiverad och hur man kunde förbättra de 

vårdstuderandes motivation inför IA. 

Mycket har redan gjorts i enlighet med de vårdstuderandes svar, t.ex. bokar de 

vårdstuderande själva sina IA-platser och alla vårdstuderande besöker sina IA-platser innan 
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de börjar för att få IA-planen underskriven av handledaren. Jag hoppas att jag med min 

magisteravhandling ytterligare kan bidra till utvecklandet av samarbetet mellan skolan och 

IA-platserna. Resultatet av undersökningen i min avhandling kommer under våren att 

presenteras i en handledarutbildning bland de närvårdarstuderande som svarade på enkäten. 

Jag ser med spänning fram emot att få höra deras kommentarer nu ett år senare och 

tillsammans med dem fundera hur de själva i egenskap av handledare kommer att planera 

IA för kommande vårdstuderande. Jag vill också höra deras tankar kring vad som påverkar 

motivationen inför IA positivt och negativt. 

Jag vill avsluta min magisteravhandling med rådet jag ger mina närvårdarstuderande när de 

står i slutet av sina studier på väg ut i livet: 

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!  
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FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 

 

BILAGA 1: Översikt över den elektroniska litteratursökningen 

 

Sökväg Sökord Träffar Hämtade Använda 

Sökportal: Nelli Inbjudan 1850 15 1 

 Handledning 10646 13 3 

 Studerande 3863 12 3 

 Handledare 1306 8 0 

 Inbjudan och 

handledning 

2 0 0 

 Inbjudan och 

studerande 

15 5 0 

 Handledning och 

vårdstuderande 

9633 18 19 

Google scholar Inbjudan, 

studerande och 

handledning 

6480 11 7 

Lukas bibliotek Handledning 265 24 15 

Kurslitteratur    8 

  



 

 

BILAGA 2: Introduktionsbrev 

 

Bästa närvårdarstuderande! 

Jag studerar till hälsovårdsmagister, vid Åbo Akademi, med didaktik som biämne. Jag 

planerar att få min examen och lärarbehörighet 2018. Jag skriver min magisteravhandling 

om vårdstuderandes upplevelse av inbjudan till Inlärning i Arbete - platsen. Jag hoppas att 

Du vill bidra till min undersökning genom att berätta om Dina egna upplevelser som 

vårdstuderande under Inlärning i Arbete – perioden. Samtidigt har Du möjlighet att föra fram 

dina åsikter och önskemål för att förbättra samarbetet mellan skolan och Inlärning i Arbete 

– platserna. 

Förfrågningen görs som ett elektroniskt frågeformulär som bifogas i det här Wilma-

meddelandet. Frågeformuläret består av 21 frågor och tar ca 10 minuter att fylla i. Din 

anonymitet garanteras och deltagandet är frivilligt. Resultatet av undersökningen presenteras 

i min magisteravhandling. 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Om du har frågor angående undersökningen kan Du kontakta mig på telefonnumret eller e-

postadressen nedan. Du kan också kontakta min handledare, HvD Jessica Hemberg, vid 

Åbo Akademi, jessica.hemberg@abo.fi. 

 

Med vänlig hälsning, 

Martina Sjöblom 

050 5677887 

martina.sjoblom@axxell.fi  

mailto:jessica.hemberg@abo.fi
mailto:martina.sjoblom@axxell.fi


 

 

BILAGA 3: IA-Frågeformulär 

Del 1. Bakgrundsinformation: 

1. Hur mångte årets studerande är du? 

o Första årets studerande 

o Andra årets studerande 

o Tredje årets studerande 

 

2. Vilket IA-fält är du på nu? 

o Omsorg 

o Vård och omsorg 

o Rehabilitering 

o Kompetensområdet för vård och fostran av barn och unga 

o Kompetensområdet för sjukvård och omsorg 

 

Del 2. Före IA: 

3. Välj det som är närmast din åsikt: 

a) Var du delaktig i valet av IA-plats? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

b) Fick du stöd från skolan? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 



 

 

c) Fick du information från skolan före IA? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

d) Var du motiverad inför IA-perioden? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 

Kommentar: 

 

4. Kommentarer till föregående fråga: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Hur kontaktade du IA-platsen före IA? (du kan välja flera alternativ) 

o Jag ringde 

o Jag skickade e-post 

o Jag gick och hälsade på 

o Något annat sätt, 

vad:______________________________________________ 

 

6. Kommentarer till föregående fråga: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Hur förberedde du dig inför IA? (du kan välja flera alternativ) 

o Jag bekantade mig med IA-platsen via nätet 

o Jag frågade bekanta som kände till platsen 

o Jag frågade studerande som varit där tidigare 



 

 

o Jag läste igenom yrkesprovet och målsättningarna 

o Jag gjorde upp personliga målsättningar 

o Något annat sätt, hur? 

_____________________________________________ 

 

8. Kommentarer till föregående fråga: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9. Är det något du önskar att du/läraren/handledaren skulle ha gjort annorlunda före 

IA? 

o Ja, vad? 

________________________________________________________ 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

10. Är det något du skulle ha önskat få information om före IA-perioden? 

o Ja, vad? 

________________________________________________________ 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

Del 3. Under IA: 

11. Välj det som är närmast din åsikt. 

a) Kände du dig välkommen till IA-platsen? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

 



 

 

b) Kände du att de var väl förberedda på IA-platsen? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

c) Kände du att du var väl förberedd inför IA? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

d) Fick du information när du kom till IA-platsen? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

e) Är det viktigt för dig att läraren besöker IA-platsen? 

o Ja, mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

12. Kommentarer till föregående fråga: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

13. Fanns det en utsedd handledare åt dig? 

o Ja 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

14. Kommentar till föregående fråga: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

15. Är det något du önskar att du/läraren/handledaren skulle ha gjort annorlunda då 

IA-perioden inleddes? 

o Ja, vad? 

________________________________________________________ 

o Nej 

o Ingen åsikt 

 

16. Hur många gånger besökte läraren IA-platsen? 

o Ingen gång 

o 1 gång 

o 2 gånger 

o 3 eller flera gånger 

 

17. Kommentarer till föregående fråga: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

18. Vad betyder IA-dagboken för dig? 

o Ett viktigt verktyg för min egen inlärningsprocess 

o En kommunikationskanal till min handledande lärare 

o En nödvändighet för att få IA-perioden godkänd 

o En chans för mig att bearbeta det som hänt under dagen 

o Något annat, vad? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

19. Kommentarer till föregående fråga: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

20. Vad skulle du önska dig i en informationsmapp på IA-platsen? (du kan välja 

flera alternativ) 

o Presentation av avdelningen 

o Presentation av personalen 

o Presentation av avdelningens värdegrund 

o Presentation av typiska patienter 

o Presentation av avdelningens rutiner 

o Annat, vad? 

_____________________________________________________ 

 

21. Kommentarer till föregående fråga: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  



 

 

BILAGA 4: Ansökningsbrev till enhetschefen 

Bästa enhetschef! 

Jag är en hälsovårdsmagisterstuderande vid Åbo Akademi, som planerar att få min examen 

2018. Jag skriver min magisteravhandling om vårdstuderandes upplevelse av inbjudan på 

Inlärning i Arbete-platsen. Syftet med undersökningen är att kartlägga vilka faktorer som 

påverkar vårdstuderandes upplevelser och förbättra samarbetet mellan utbildningsanstalten 

och arbetslivet. 

Jag ansöker om tillstånd att få göra min undersökning vid Axxell Utbildning AB, enheten 

för pedagogik, social och hälsovård, utbildningen för närvårdare i Ekenäs. Undersökningen 

görs med ett elektroniskt frågeformulär som skickas ut till närvårdarstuderande via www-

anslutningen Wilma. Frågeformuläret består av 20 frågor och tar ca 10 minuter att fylla i (se 

bilaga 2). Meningen är att alla närvårdarstuderande som går ut på Inlärning i Arbete under 

läsåret 2015-2016 ska ges möjlighet att delta i undersökningen. 

Studerandes anonymitet garanteras och informationen behandlas konfidentiellt. Deltagandet 

är frivilligt och informanterna kan, vid behov, ta kontakt med undersökaren eller 

handledaren. Informanterna informeras om undersökningens syfte och funktion i ett 

introduktionsbrev som bifogas med länken via www-anslutningen Wilma (se bilaga 1). 

Resultatet av undersökningen presenteras i min magisteravhandling. 

Om Ni har frågor angående undersökningen kan Ni kontakta mig på telefonnumret eller e-

postadressen nedan. Ni kan också kontakta min handledare, Jessica Hemberg, vid Åbo 

Akademi, jessica.hemberg@abo.fi. 

 

Med vänlig hälsning, 

Martina Sjöblom 

050 5677887 

martina.sjoblom@axxell.fi 

  

mailto:jessica.hemberg@abo.fi
mailto:martina.sjoblom@axxell.fi


 

 

BILAGA 5: Beviljande av forskningslov 

 



 

 

BILAGA 6: Översikt av enkät-svaren som frekvenstabeller 

Fråga 1 Första årets 

studerande 

Andra årets 

studerande 

Tredje årets 

studerande 

Totalt 

Hur mångte årets 

studerande är du? 

24 19 34 77 

 

Fråga 

2 

Omsorg Vård 

och 

omsorg 

Rehabilitering Kompetens-

området för 

vård och 

fostran av barn 

och unga 

Kompetens-

området för 

sjukvård och 

omsorg 

Totalt 

Vilket 

IA-fält 

är du 

på nu? 

13 22 8 11 23 77 

 

Fråga 3 Ja, mycket Ganska 

mycket 

Ganska lite Nej Ingen 

åsikt 

Totalt 

a) Var du 

delaktig i valet 

av IA-plats? 

17 19 20 20 1 77 

b) Fick du stöd 

från skolan? 

14 34 20 5 4 77 

c) Fick du 

information 

från skolan 

inför IA-

perioden? 

17 30 25 4 1 77 

d) Var du 

motiverad inför 

IA-perioden? 

19 33 18 7 0 77 



 

 

 

Fråga 5 Jag ringde Jag skickade 

e-post 

Jag gick och 

hälsade på 

Något 

annat sätt, 

vad? 

Totalt 

Hur kontaktade 

du IA-platsen 

före IA? 

73 2 5 3 83 

 

 

 

 

Fråga 7 Jag 

bekantade 

mig med 

IA-

platsen 

via nätet 

Jag 

frågade 

bekanta 

som 

kände 

till 

platsen 

Jag 

frågade 

studerande 

som varit 

där 

tidigare 

Jag läste 

igenom 

yrkesprovet 

och 

målsätt-

ningarna 

Jag gjorde 

upp 

personliga 

målsättningar 

Något 

annat 

sätt, 

hur? 

Totalt 

Hur 

förberedde 

du dig 

inför IA? 

27 40 24 34 25 5 155 

 

Fråga 9 Ja, vad? Nej Ingen åsikt Totalt 

Är det något du 

önskar att 

du/läraren/ 

handledaren skulle 

ha gjort annorlunda 

före IA? 

15 35 27 77 



 

 

 

Fråga 10 Ja, vad Nej Ingen åsikt Totalt 

Är det något du 

skulle ha önskat få 

information om före 

IA-perioden? 

10 34 33 77 

 

Fråga 11 Ja, mycket Ganska 

mycket 

Ganska lite Nej Ingen 

åsikt 

Totalt 

a) Kände du dig 

välkommen till 

IA-platsen? 

45 26 5 1 0 77 

b) Kände du att 

de var väl 

förberedda på 

IA-platsen? 

15 41 14 6 1 77 

c) Kände du att 

du var väl 

förberedd inför 

IA? 

18 40 13 6 0 77 

d) Fick du 

information när 

du kom till IA-

platsen? 

32 31 10 4 0 77 

e) Är det viktigt 

för dig att 

läraren besöker 

IA-platsen? 

30 20 23 1 3 77 

 

 



 

 

Fråga 13 Ja Nej Ingen åsikt Totalt 

Fanns det en utsedd 

handledare åt dig? 

70 5 2 77 

 

Fråga 15 Ja, vad? Nej Ingen åsikt Totalt 

Är det något du 

önskar att 

du/läraren/ 

handledaren skulle 

ha gjort annorlunda 

då IA-perioden 

inleddes? 

9 50 18 77 

 

Fråga 16 Inte alls En gång Två gånger Tre eller 

flera 

gånger 

Totalt 

Hur många 

gånger besökte 

läraren IA-

platsen? 

7 25 37 8 77 

 

Fråga 18 Ett viktigt 

verktyg för 

min egen 

inlärnings-

process 

En 

kommunikations-

kanal till min 

handledande 

lärare 

En 

nödvändig-

het för att 

få IA-

perioden 

godkänd 

En chans 

för mig 

att 

bearbeta 

det som 

hänt 

under 

dagen 

Något 

annat, 

vad? 

Totalt 

Hur många 

gånger 

15 53 26 26 8 128 



 

 

besökte 

läraren IA-

platsen? 

 

Fråga 20 Presenta-

tion av 

avdeln-

ingen 

Presenta-

tion av 

personalen 

Presenta-

tion av 

avdeln-

ingens 

värdegrund 

Presenta-

tion av 

typiska 

patienter 

Presenta-

tion av 

avdeln-

ingens 

rutiner 

Annat, 

vad? 

Totalt 

Vad skulle 

du önska dig 

i en 

informations-

mapp på IA-

platsen? 

61 41 32 41 59 3 237 

 

  



 

 

BILAGA 7: Översikt av enkät-svaren som cirkeldiagram 

 

  

22 %

25 %

26 %

26 %

1 %

3.A. VAR DU DELAKTIG I 
VALET AV IA-PLATS?

Ja, mycket Ganska mycket

Ganska lite Nej

Ingen åsikt

18 %

44 %

26 %

7 %
5 %

3.B. FICK DU STÖD FRÅN 
SKOLAN?

Ja, mycket Ganska mycket

Ganska lite Nej

Ingen åsikt

22 %

39 %

33 %

5 %1 %

3.C. FICK DU 
INFORMATION FRÅN 

SKOLAN FÖRE IA?
Ja, mycket Ganska mycket Ganska lite

Nej Ingen åsikt

25 %

43 %

23 %

9 %

3.D. VAR DU 
MOTIVERAD INFÖR IA-

PERIODEN?

Ja, mycket Ganska mycket

Ganska lite Nej



 

 

 

 

 

 

90 %

1 %
5 %

4 %

5. HUR KONTAKTADE DU 
IA-PLATSEN FÖRE IA?

Jag ringde Jag skickade e-post

Jag gick och hälsade på Något annat sätt

18 %

26 %

16 %

23 %

17 %

7. HUR FÖRBEREDDE DU 
DIG INFÖR IA?

Jag bekantade mig med IA-platsen via nätet
Jag frågade bekanta som kände till platsen
Jag frågade studerande som varit där tidigare
Jag läste igenom yrkesprovet och målsättningarna
Jag gjorde upp personliga målsättningar

20 %

45 %

35 %

9. ÄR DET NÅGOT DU ÖNSKAR 
ATT 

DU/LÄRAREN/HANDLEDAREN 
SKULLE HA GJORT 

ANNORLUNDA FÖRE IA?

Ja Nej Ingen åsikt

13 %

44 %

43 %

10. ÄR DET NÅGOT DU SKULLE 
HA ÖNSKAT FÅ INFORMATION 

OM FÖRE IA-PERIODEN?

Ja Nej Ingen åsikt



 

 

  

58 %

34 %

7 % 1 %

11.A. KÄNDE DU DIG 
VÄLKOMMEN TILL IA-

PLATSEN?
Ja, mycket Ganska mycket Ganska lite Nej

20 %

53 %

18 %

8 % 1 %

11.B. KÄNDE DU ATT DE 
VAR VÄL FÖRBEREDDA 

PÅ IA-PLATSEN?

Ja, mycket Ganska mycket

Ganska lite Nej

Ingen åsikt

58 %23 %

10 %

9 %

11.C. KÄNDE DU ATT DU 
VAR VÄL FÖRBEREDD 

INFÖR IA?

Ja, mycket Ganska mycket Ganska lite Nej

43 %

42 %

13 %
2 %

11.D. FICK DU 
INFORMATION NÄR DU 
KOM TILL IA-PLATSEN?

Ja, mycket Ganska mycket

Ganska lite Nej



 

 

 

 

 

 

 

 

93 %

5 % 2 %

13. FANNS DET EN 
UTSEDD HANDLEDARE ÅT 

DIG?

Ja Nej Ingen åsikt

12 %

65 %

23 %

15. ÄR DET NÅGOT DU 
ÖNSKAR ATT 

DU/LÄRAREN/HANDLEDAREN 
SKULLE HA GJORT 

ANNORLUNDA DÅ IA-
PERIODEN INLEDDES?

Ja Nej Ingen åsikt

39 %

26 %

30 %

1 %4 %

11.E. ÄR DET VIKTIGT FÖR 
DIG ATT LÄRAREN 

BESÖKER IA-PLATSEN?
Ja, mycket Ganska mycket
Ganska lite Nej
Ingen åsikt

9 %

33 %

49 %

9 %

16. HUR MÅNGA 
GÅNGER BESÖKTE 

LÄRAREN IA-PLATSEN?

Ingen gång En gång

Två gånger Tre eller flera gånger



 

 

 

 

 

12 %

42 %

20 %

20 %

6 %

18. VAD BETYDER IA-DAGBOKEN FÖR DIG?

Ett viktigt verktyg för min egen inlärningsprocess

En kommunikationskanal till min handledande lärare

En nödvändighet för att få IA-perioden godkänd

En chans för mig att bearbeta det som hänt under dagen

Något annat

25 %

17 %

13 %

18 %

25 %

2 %

20. VAD SKULLE DU ÖNSKA DIG I EN 
INFORMATIONSMAPP PÅ IA-PLATSEN?

Presentation av avdelningen Presentation av personalen

Presentation av avdelningens värdegrund Presentation av typiska patienter

Presentation av avdelningens rutiner Annat


