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Abstrakt 

 
Bakgrund: Klinisk undervisning är en viktig del av sjuksköterskeutbildningen och den 
vanligaste handledningsmodellen kallas preceptorship där en student följer en handledare. 
En annan modell, peer learning, används på en geriatrisk avdelning på ett sjukhus i norra 
Sverige. Denna bygger på att studenterna har ett jämlikt samarbete och lär av varandras 
kunskaper, medan handledaren har det övergripande ansvaret.   
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva handledande sjuksköterskors upplevelser 
av peer learning 
Metod: Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sju handledande 
sjuksköterskor med erfarenhet av peer learning och analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys.  
Resultat: Analysen gav tre kategorier som beskriver handledarnas upplevelser av att vara 
handledare, att handleda studenter samt att vårda patienter i peer learning. Resultaten 
visar många positiva upplevelser samt vad som är viktigt för fungerande handledning.  
Slutsats: Peer learning är en bra handledningsmodell för klinisk undervisning som bör 
kunna användas på fler kliniker.   
 

Nyckelord: Klinisk undervisning, Handledare, Omvårdnad, Peer learning, Upplevelser 

 

Abstract 
 
Background: Clinical education is an important part of nursing education and the most 
common tutoring model is called preceptorship where a student is supervised by a 
preceptor. At a geriatric ward in northern Sweden another model, peer learning, is used. 
This model is based on students working together as peers and learning from eachother, 
under supervision of a registered nurse.  
Aim: The aim of this study was to describe supervising nurses' experiences of peer 
learning. 
Method: Data were collected through semi-structured interviews with seven supervising 
nurses with experience of peer learning and analysed using qualitative content analysis. 
Findings: Three categories were found. These describe the supervising nurses' experiences 
of being a supervisor in peer learning, supervising students in peer learning and caring for 
patients in peer learning. Results show many positive experiences and what is important 
for the supervisor in peer learning.  
Conclusions: Peer learning is a useful model for clinical education that could possibly be 
used in other clinical settings.  
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1. Introduktion 
 
Denna studie genomfördes som en kandidatuppsats inom Sjuksköterskeprogrammet vid 

Umeå Universitet. Något som bidrog till val av ämne var att författarna har erfarenhet av 

klinisk undervisning med olika handledningsmodeller. Gemensamt för dessa modeller är 

att en huvudhandledare samt en klinisk lärare från universitetet samarbetar med de 

sjuksköterskor som handleder studenterna, något som beskrivs i Umeå Universitets 

utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet (2012). Begreppet handledningsmodell 

används hädanefter i denna studie för att beskriva den handledning studenter får av 

kliniskt verksamma sjuksköterskor.  

 

Studien utfördes på en geriatrisk avdelning vid ett sjukhus i norra Sverige, där de använder 

sig av en handledningsmodell som bygger på att en grupp studenter tillsammans vårdar 

fyra patienter. Studenterna arbetar i skift två och två, varav en har läkemedelsansvaret 

under översyn av en handledande sjuksköterska. De får själva planera omvårdnaden, 

fördela arbetsuppgifter och tillsammans lösa problem. Den student som arbetar kvällstid 

vårdar fyra patienter tillsammans med ordinarie personal. Handledaren har det 

övergripande ansvaret och stödjer studenterna. På avdelningen kallas detta koncept 

studenttät sal och kan liknas med vad som i Secombs (2008) studie beskrivs som peer 

learning. I denna studie används hädanefter begreppet peer learning.    

 

Denna modell introducerades på kliniken efter att huvudhandledaren fått information om 

konceptet av sjuksköterskor från ett sjukhus i södra Sverige. Därefter söktes ytterligare 

information och det praktiska genomförandet diskuterades med handledande 

sjuksköterskor och övrig personal. Till en början var vissa i personalen skeptiska men när 

de såg hur det fungerade blev de också övertygade. En del förändringar kring det praktiska 

har implementerats sedan starten (Personlig kommunikation. Burvall, Göran: 

Huvudhandledare vid Geriatriskt Centrum. 4:e april, 2013).  

 

2. Bakgrund 
 
Klinisk undervisning är en viktig del av sjuksköterskeutbildningen för att studenterna ska 

komma närmare yrkesrollen (Jonsén, Melander & Hilli, 2013). Enligt Europaparlamentets 

direktiv (Ds 2005:36) definieras klinisk undervisning som den del av utbildningen där 

studenten lär sig sjuksköterskans arbetsuppgifter på ett sjukhus eller annan vårdinrättning 
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i samhället. Denna undervisning ska utgöra minst hälften av utbildningstiden, medan den 

teoretiska delen ska utgöra minst en tredjedel.  Klinisk undervisning, eller 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU), har varit en viktig del av sjuksköterskans inlärning 

sedan Florence Nightingales tid, då sjuksköterskorna skulle läras upp av erfarna 

handledare. Sjuksköterskeutbildningar i Australien, Kanada och USA genomgick 

förändringar efter andra världskriget medan Sverige införde dessa under 70-talet. Sedan 

dess har sjuksköterskeutbildningen förändrats från att ha störst fokus på det praktiska till 

ett mer teoretiskt och akademiskt upplägg (Udlis, 2008; Omansky, 2010). När Sverige blev 

en del av EU förlängdes sjuksköterskeutbildningen från två till tre år. Eftersom samhället 

förändrades, inom bland annat ekonomi och värderingar, ställdes nya krav på hälso- och 

sjukvården. Därmed förändrades också sjuksköterskans arbetsvillkor (Kapborg, 1998). I 

samband med dessa förändringar introducerades även nya handledningsmodeller för att 

underlätta studenternas övergång från skola till arbete (Omansky, 2010).  

 

2.1. Preceptorship 
 
Den vanligaste handledningsmodellen idag för sjuksköterskestudenters VFU i Sverige går 

ut på att studenten följer en handledare på avdelningen, som har i uppgift att instruera och 

undervisa (Hellström-Hyson, Mårtensson & Kristofferzon, 2012). Detta kan liknas med 

vad Omansky (2010) beskriver som preceptorship, där en erfaren sjuksköterska har rollen 

att hjälpa en student att omsätta teoretisk kunskap i praktik. Dessutom fungerar 

handledaren (preceptor) i denna modell som en förebild samt lär ut kliniska färdigheter. 

Enligt Budgen och Gamroth (2008) är handledaren även involverad i utvärderingen av 

studenterna, i ett samarbete med universitetet. I en studie om sjuksköterskestudenters 

upplevelser av klinisk undervisning med denna typ av handledning visade resultaten bland 

annat att studenterna förväntade sig att handledarna skulle lära dem, istället för att själv 

aktivt söka kunskap (Andrews et al., 2006).   

 

Enligt studier gjorda om olika handledningsmodeller för sjuksköterskeutbildning tyckte 

studenter och handledare att fördelar med preceptorship bland annat är att studenter får 

arbeta med de som är kunniga inom sitt område och har erfarenhet på avdelningen. 

Nackdelar kan till exempel vara att handledande sjuksköterskor är ovana att lära ut samt 

kan bli stressade av att ansvara över studenterna vid hög arbetsbelastning. Dessutom kan 

handledaren bli stressad om en student inte utvecklas som väntat (Budgen & Gamroth, 

2008).  
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Enligt Raines (2012) uppgav handledare i preceptorshipmodellen att de ofta inte visste vad 

som var tänkt att studenten skulle lära sig. Hur väl handledningen fungerade berodde 

mycket på studenten, samt att de gärna ville ha bekräftelse för sitt extraarbete. I en studie 

där sjuksköterskestudenter blev intervjuade om sina upplevelser av preceptorship uppgav 

studenter att de de kände sig säkrare och mer kompetenta när de fick utföra samma 

moment flera gånger. De beskrev även vikten av att få fatta egna beslut och arbeta mer 

självständigt (Öhrling & Hallberg, 2000).  

 

På ett sjukhus i norra Sverige används främst denna modell, förutom på ett fåtal 

avdelningar där peer learning används. Där har två studenter tillsammans ansvaret för ett 

flertal patienter och lär sig av varandra under uppsikt av en handledande sjuksköterska.  

 

2.2. Peer learning 
 
Begreppet peer learning definieras som ett arbetssätt vars grundidé går ut på att 

studenterna har ett jämlikt samarbete i vilket de lär av varandras kunskaper. I detta 

koncept är de även mer självständiga och diskuterar med varandra (Clark & Felthman, 

1990).  

 

Secomb (2008) undersökte i en litteraturstudie olika kunskapsområden hos 

arbetsterapeut-, sjuksköterske- och sjukgymnaststudenter i peer learning. Ett område som 

undersöktes var kognitiv förmåga som i studien definierades som förmågan till kliniskt 

beslutsfattande och resonemang. Självförtroende i ledarskapsrollen, kliniska färdigheter, 

känslomässig utveckling och inlärningstillfällen undersöktes även. Dessutom beskrevs 

handledares och studenters åsikter om modellen peer learning.  Litteraturstudiens resultat 

visade att peer learning har en positiv inverkan på utvecklingen av studenternas kliniska 

färdigheter. Majoriteten av de undersökta studierna visade att studenterna tyckte de fick 

ökat självförtroende, mer autonomi och utvecklade sin samarbetsförmåga. Dock pekade 

två av de granskade studierna på att studenterna kunde uppleva peer learning negativt om 

inte samarbetet mellan dem fungerade. Litteraturstudien visade att peer learning inte hade 

någon inverkan på studenternas empatiska utveckling. En studie visade att peer learning 

ger studenterna ökad tillgång till inlärningstillfällen. Författaren kom fram till att denna 

typ av pedagogiska upplägg ger studenter ökad inlärning och utveckling, samt att det kan 

vara värdefullt för verksamhetsförlagd utbildning. 
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Vidare har Christiansen & Bell (2010) sett att de sjuksköterskestudenter som ingick i deras 

studie om peer learning ofta beskrev att konceptet givit dem ökad kognitiv förmåga, bättre 

självförtroende samt att de kände sig mer förberedda för sin profession. Vidare beskrevs 

svårigheter för studenterna att komma in i avdelningens rutiner och känna sig som en i 

arbetslaget. Detta medförde att de sökte upp andra studenter för stöd och för att få en 

känsla av trygghet. Studien visade även ett informellt lärande där studenterna omedvetet 

lärde av varandra i olika situationer, men att den mest givande inlärningen var när en 

student hjälpte till att utveckla en annans kliniska färdigheter. Roberts (2008) fann också i 

sin studie att studenter hade ett utbyte av att dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter.  

 

I en studie av Chojecki et al. (2010), om sjuksköterskestudenters och handledares 

upplevelser av peer learning på en pediatrisk avdelning, visade resultatet att jämlikar 

(peers) spelar en viktig roll för inlärningen. Studenterna hade en öppen dialog med 

varandra och tyckte det var lättare att fråga varandra än handledaren. Vissa studenter 

uppgav dock att de kunde ha svårt för att ge varandra kritik eftersom de inte ville såra 

någons känslor eller verka nedlåtande. Studenterna upplevde även en viss grad av 

självständighet vilken gjorde att de kände sig mer som en sjuksköterska.  

 

Secomb (2008) skriver i sin slutsats att det kan vara värdefullt för kliniker att prova peer 

learning-modellen eftersom den bland annat ökar antalet tillgängliga platser för klinisk 

undervisning för universiteten.  

 

Ruth-Sahd (2011) och Secomb (2008) menar att det behövs ytterligare forskning inom 

ämnet. Dessutom har de flesta studier som granskats endast beskrivit studenternas 

upplevelser, medan författarna tycker att det kan vara av värde att även beskriva 

handledande sjuksköterskors upplevelser av peer learning, något som Christiansen & Bell 

(2010) även nämner i sin slutsats.   

 

3. Syfte 
 
Syftet med denna studie var att beskriva handledande sjuksköterskors upplevelser av peer 

learning. 
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4. Metod 

4.1. Design 
 
Detta är en deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. I denna typ av 

studie är inte målet att tolka data utan att istället presentera fenomen, händelser eller 

upplevelser i en överskådlig sammanfattning (Polit & Beck, 2010, s. 273). Enligt Bryman 

(2009, s. 127) är semistrukturerade intervjuer ett sätt att ställa frågor utifrån ett 

intervjuschema utan specifik ordningsföljd där intervjuaren har utrymme för att ställa 

följdfrågor. Eftersom studiens syfte var att beskriva handledande sjuksköterskors 

upplevelser valdes denna design och intervjuform.  

 

4.2 Urval 
 
Respondenterna var handledande sjuksköterskor på en geriatrisk avdelning där peer 

learning har använts sedan 2010. Sju av de åtta sjuksköterskor som arbetade på 

avdelningen deltog. Den sjuksköterska som valde att inte delta ansåg sig ha för lite 

erfarenhet av att arbeta med peer learning. Samtliga respondenter hade arbetat som 

sjuksköterskor på avdelningen i mer än nio år. Åldrarna på de deltagande handledarna var 

40-63 år, varav sex var kvinnor och en var man.   

 

4.3. Procedur 
 
Intervjuerna ägde rum på ett sjukhus i norra Sverige från slutet av mars till och med 

början av april 2013. Klinikchef och avdelningschef fick skriftlig och muntlig information 

om studien och gav sedan ett skriftligt godkännande (se bilaga 1) innan intervjuerna 

påbörjades, eftersom dessa skulle ske på arbetstid. Huvudhandledaren på avdelningen 

fungerade som kontaktperson och ansvarade för att dela ut skriftlig information (se bilaga 

2) till tänkta respondenter samt för att boka in och förmedla tider för intervjuer. 

Informationsbrevet innehöll information som förklarade studiens syfte, vilka områden 

som skulle beröras under intervjuerna samt att det var frivilligt att delta. Detta är förenligt 

med vad Dalen (2007, s. 22) skriver om krav på information. I brevet fanns även 

kontaktuppgifter så deltagarna kunde höra av sig om de fick förhinder. Huvudhandledaren 

sammanställde ett tidsschema för intervjuerna. Intervjuerna utfördes sedan individuellt 

med varje respondent och spelades in under närvaro av båda författarna, som turades om 

att ställa frågor. Den kortaste intervjun var 11 minuter medan den längsta var 25 minuter. 
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Personen som inte ställde frågor kontrollerade att alla ämnen i intervjuschemat täcktes och 

ställde följdfrågor vid behov. Exempel på ämnen som berördes var bland annat positiva 

och negativa upplevelser av peer learning, studenternas utveckling, stöd och omvårdnad 

(se bilaga 3). Intervjuarna transkriberade sedan materialet till text för analys.  

 

4.4. Analysmetod 
 
Analysmetoden som användes var manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att innehållet delas upp i meningsenheter som kodas för 

att sedan kategoriseras. Liknande koder grupperas i subkategorier som i sin tur grupperas 

i kategorier. Att analysen är manifest innebär att försöka belysa det uppenbara i texten 

utan tolkning. Induktiv ansats innebär att texten analyseras utan förutbestämda kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2003, 2012 s. 188).  

 

Det transkriberade materialet lästes igenom och relevant innehåll togs ut till 

meningsenheter. Kodningen utfördes med syftet att koderna skulle vara nära 

meningsenheterna för att behålla sammanhanget. Koderna bearbetades successivt in i 

subkategorier som kom att innehålla koder med liknande betydelser. Liknande 

subkategorier grupperades till kategorier med målet att en kategori inte skulle innehålla 

fler än fem subkategorier. Subkategorierna och kategorierna kontrollerades sedan mot 

meningsenheter för att verifiera analysens resultat. Analysprocessens alla moment 

utfördes parallellt av författarna och sammanställdes efter diskussion till ett slutgiltigt 

resultat.  
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5. Resultat 

 
Analysen av handledande sjuksköterskors upplevelser resulterade i tre kategorier: Att vara 

handledare i peer learning, Att handleda studenter i peer learning och Att vårda 

patienter i peer learning. Kategorier och subkategorier presenteras i texten nedan med 

tillhörande citat. Se tabell 1 för en sammanställning av kategorier och subkategorier. 

 
Tabell 1. Kategorier med underliggande subkategorier:  

Att vara handledare i peer 
learning 

Att handleda studenter i peer 
learning 

Att vårda patienter i peer 
learning 

Handledaren bör kunna ta klivet 
tillbaka men ändå ha uppsikt 

Studenterna får en helhetsbild av 

patienten och sjuksköterskans 

arbete 

Patienterna får bättre omvårdnad 

eftersom studenterna har mer tid   

Fungerande kommunikation är 

viktigt för fungerande handledning 

Studenternas samarbete, 

självständighet och kritiskt 

tänkande förbättras 

Patienterna har ingen möjlighet 

att välja om de vill bli vårdade av 

studenter 

Stöd i rollen som handledare Studenterna har ett 

kunskapsutbyte med varandra och 

med övrig personal 

 

En handledningsmodell som kan 

fungera i många verksamheter 

Studenternas erfarenhet, kunskap 

och personlighet har betydelse.  

 

 

5.1. Att vara handledare i peer learning 
 
Denna kategori beskriver handledande sjuksköterskors upplevelser av rollen som 

handledare i peer learning och innehåller fyra subkategorier: Handledaren bör kunna ta 

klivet tillbaka men ändå ha uppsikt, Fungerande kommunikation är viktigt för 

fungerande handledning, Stöd i rollen som handledare samt En handledningsmodell som 

kan fungera i många verksamheter. 

 

5.1.1. Handledaren bör kunna ta klivet tillbaka men ändå ha uppsikt 
 
En sa att handledaren måste kunna ta steget tillbaka, något som kan vara svårt. Några av 

respondenterna nämnde att de kontrollerar studenternas kunskap första gångerna de ska 

utföra något för att sedan låta dem arbeta mer självständigt, medan andra gärna vill ha 

fortsatt uppsikt. Vissa sa att de skulle ta över om en akut situation skulle uppstå, medan 

någon menade att studenterna kan få hantera det beroende på förmåga. Någon upplevde 
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att stress och tidsbrist kan leda till att handledaren inte hinner med att kontrollera 

studenterna. Till exempel så kunde det vara svårare att bedöma studenterna individuellt. 

En av respondenterna sa följande: 

 

 "tittar man kanske en och två gånger ser man att det där funkar ju toppen, det är rätt,  

 jamen då behöver man ju inte stå där och titta för jag menar det är.. minns man ju själv  

 att det var nån som ska stå och titta på allt det man gör då blir det nästan mer nervöst..." 

 

5.1.2. Fungerande kommunikation är viktigt för fungerande handledning 
 
Två respondenter sa att ibland kan information från studenterna nå handledaren för sent 

eller inte alls. En annan tyckte att studenterna kan bli farliga om de slutar fråga. Två 

nämnde att en risk med bristande kommunikation mellan student och handledare är att 

studenterna kan göra något utan handledarens vetskap. De flesta respondenterna upplevde 

att kommunikationen mellan student och handledare fungerade. En respondent sa 

följande:  

 

 "så länge kommunikationen mellan studenten och handledande sjuksköterska fungerar så  

 finns det väl egentligen inga större risker mer än traditionell handledning kan jag tänka mig." 

 

5.1.3. Stöd i rollen som handledare 
 
De flesta respondenterna uppgav att de har stöd av huvudhandledaren vid behov. Många 

nämnde dessutom att de försöker stötta varandra. En respondent tyckte att handledarna 

möjligtvis borde prata ihop sig mer. Många tyckte att de haft lite eller inget stöd från 

omvårdnadsinstitutionen. En handledare uttryckte sig:  

 

 "tidigare var ju så att man satt ju med då och träffade även den kliniska handledaren…  

 dem ser vi ju aldrig till nu… det kanske inte har någon betydelse egentligen men det kanske 

 hade varit kul vid något tillfälle… "  

 

En annan beskrev stödet mellan handledare såhär:  

 

 " Visst är det väl kolleger om man skulle ha det behovet men.. i och med att det inte..  

 det kan ju hända att man pratar med nån annan kollega om det skulle vara nåt" 



9 
 

5.1.4. En handledningsmodell som kan fungera i många verksamheter 
 
De flesta respondenter nämnde att de tycker peer learning är ett bra koncept som kan 

fungera i fler verksamheter. De tror dock att det kan krävas anpassning efter typen av 

verksamhet samt att det måste finnas personal och tid. Det framkom att konceptet kan 

vara mer lämpligt med just geriatriska patienter. Tre av respondenterna sa att de tror att 

det kan vara svårare att implementera konceptet på akuta avdelningar. En sa: 

 

 "Jag tror att det skulle fungera bra men också att man ser till att så att det finns..  

 sjuksköterskor då också som har tid med det." 

 

5.2. Att handleda studenter i peer learning 
 
Denna kategori beskriver handledares upplevelser av att handleda studenterna i peer 

learning och bildades utifrån fyra subkategorier: Studenterna får en helhetsbild av 

patienten och sjuksköterskans arbete, Studenternas samarbete, självständighet och 

kritiskt tänkande förbättras, Studenterna har ett kunskapsutbyte med varandra och med 

övrig personal samt Studenternas erfarenhet, kunskap och personlighet har betydelse.  

 

5.2.1. Studenterna får en helhetsbild av patienten och sjuksköterskans arbete 
 
Några av respondenterna nämnde att studenterna får en helhetsbild av patienten, med 

både omvårdnad och det medicinska, samt att de får se hela människan. Någon sa att det 

kan vara nyttigt för studenterna att lära sig lägga upp arbetet. Dessutom upplevde några 

att studenterna blir mer som en i arbetslaget. Många menade att det kan vara mycket 

administrativt arbete för studenterna kring in- och utskrivningar. En respondent sa detta:  

 

 "jaaa, de får ju verkligen känna på hur det är att vara sjuksköterskor där man får  

 ansvaret i alla  bitar kring omvårdnaden och få ... se omvårdnadsprocessen..." 

 

5.2.2. Studenternas samarbete, självständighet och kritiskt tänkande förbättras 
 
De flesta respondenterna menade att studenterna kan lösa uppgifter med hjälp av 

varandra istället för att fråga handledaren. Någon sa att studenterna får arbeta ganska 

självständigt i denna handledningsmodell. En respondent sa detta: 
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 "Jaa och sen.. tycker jag också att man är mycket kritisk, så väldigt bra.. att man lär sig  

 att vara kritisk.. till saker, man ifrågasätter och.. och vågar göra sin stämma hörd.  

 Och det tror jag är lättare också när du är flera i en grupp så än att du kanske är ensam  

 student på en avdelning." 

 

5.2.3. Studenterna har ett kunskapsutbyte med varandra och med övrig personal 
 
Merparten av respondenterna nämnde att studenterna lär av varandra när de arbetar på 

det här sättet. Dessutom sa en handledare att de själva kan lära sig av studenternas sätt att 

tänka och arbeta, att man får mycket tillbaka. Många upplevde att de flesta studenterna är 

duktiga på att komma och fråga när de behöver hjälp. Några menade att läkarna verkar 

tycka det är stimulerande när studenterna ställer frågor. En av de intervjuade hade detta 

att säga:  

 

 "Så att jag tycker att det är.. ett bra koncept. Sen tror jag att man lär sig som student  

  väldigt mycket av varann. För att det är ju livet sen.. är ju ett teamarbete. De ska  

 ge och ta och prata ihop sig.. lösa problem." 

 

5.2.4. Studenternas erfarenhet, kunskap och personlighet har betydelse 
 
Några respondenter menade att kvalitén på omvårdnaden kan påverkas av tidigare 

erfarenhet hos studenterna. Många tyckte dessutom att personlighet spelar en viktig roll i 

bland annat kommunikation och ledarskap. Bland annat kan vissa studenter ha svårare att 

be undersköterskor om hjälp med omvårdnaden. Det framkom även upplevelser av att 

mindre utåtriktade studenter ibland kan hamna i bakgrunden. En sa att vissa studenter 

kanske inte vågar berätta om något känns fel. En respondent sa: 

 

 "det man vet, riskerna, är ju att det kan vara en grupp som inte kommer fungera  

 tillsammans. Det kan finnas stora skillnader kunskapsmässigt mellan studenterna  

 och kanske då avspeglar sig negativt." 

 

5.3. Att vårda patienter i peer learning 

 
Denna kategori beskriver handledande sjuksköterskors upplevelser av patienternas vård i 

handledningsmodellen peer learning. Den består av två subkategorier: Patienterna får 

bättre omvårdnad eftersom studenterna har mer tid och Patienterna har ingen möjlighet 
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att välja om de vill bli vårdade av studenter. 

 

5.3.1. Patienterna får bättre omvårdnad eftersom studenterna har mer tid 
 
De flesta respondenterna tyckte att omvårdnaden blir bättre för patienterna på de salar 

studenterna ansvarar för. Många sa dessutom att studenterna har mer tid för patienterna 

jämfört med ordinarie personal. Vissa upplevde att patienterna verkar uppskatta 

studenterna under deras praktikveckor, något som citatet under beskriver:   

 

 "Eller jag menar patienterna var väldigt nöjda och tyckte att dom blev väldigt  

 ompysslade för då var dom ju mera tid med dom också och hinner prata och..  

 finnas där mer för dom för jag menar.. så mycket hinner man ju inte vara inne  

 hos varje patient så som man är inne när man är som student." 

 

5.3.2. Patienterna har ingen möjlighet att välja om de vill bli vårdade av studenter 
 
En av respondenterna tyckte att det vore en fördel om patienterna innan inläggning 

informerades om att de kommer vårdas av studenter. En annan sa att patienterna borde ha 

en valmöjlighet gällande detta. En respondent beskrev detta:  

 

 "Man önskar ju många gånger att remisserna som skickas till olika som ska in på 

 undersökningar.. att dom fick.. blev påminda om att det här är ett universitetssjukhus  

 och du kan träffa på.. kandidater.. sköterskestudenter.. vad som helst." 

 

6. Diskussion 
 

6.1. Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva handledande sjuksköterskors upplevelser av peer 

learning. Resultaten presenterades i tre kategorier: Att vara handledare i peer learning, 

Att handleda studenter i peer learning och Att vårda patienter i peer learning.  

 

Gällande handledning i peer learning framgick att handledaren behövde finna balans i att 

ha uppsikt över studenterna och att kunna ta ett steg tillbaka, vilket även nämns av 

Chojecki (2010). Respondenterna nämnde dock att de skulle ta över vid behov, beroende 

på studenternas kunskapsnivå. Författarna har inte hittat någon litteratur med liknande 

resultat där handledare känner behovet att ta över, men Tveiten (2000, s. 103) beskriver 
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handledning som att observera istället för att delta.  Det kan tänkas att detta är en viktig 

del av handledningen i peer learning eftersom studenterna behöver utrymme att diskutera 

och lösa problem tillsammans, något som Wadoodi och Crosby (2002) också diskuterar.  

 

I resultatet gällande stöd för studenterna nämndes att de oftast går till handledaren när de 

behöver hjälp, vilket kan leda till att handledaren känner sig trygg med studenterna. Det 

kan vara därför handledarna beskrev vikten av fungerande kommunikation med 

studenterna. Detta just för att minska risken att information inte når handledaren eller att 

studenterna gör något utan handledarens vetskap som kan medföra fara för patienterna. 

  

Handledarna berättade att de har stöd av varandra och huvudhandledaren vid behov, men 

lite eller inget stöd från omvårdnadsinstitutionen. Bland annat nämndes att de inte längre 

träffar den kliniska läraren. Detta talar emot vad som beskrivs i utbildningsplanen för 

sjuksköterskeprogrammet (Umeå Universitet, 2012) gällande samverkan mellan 

handledare och klinisk lärare. Två studier (Hutchings, Williamson, & Humphreys, 2005 & 

McCarthy & Murphy, 2008) visar att stöd från kliniska lärare är viktigt för handledare. 

Intervjuade handledare i Bengtsson, Kvarnhäll och Svedbergs (2011) studie sa bland annat 

att ett samarbete med universitetet kunde vara viktigt för att de skulle kunna veta vad 

studenterna och universitetet har för krav på dem som handledare. De beskrev även ett 

samarbete mellan handledare där de avlastade varandra om relationen mellan student och 

handledare inte fungerade. Wadoodi och Crosby (2002) skriver att stöd från skolan i form 

av praktisk hjälp, bland annat information, kan behövas för att peer learning ska fungera.  

 

Utifrån resultatet och vad tidigare studier visar kan stöd och samarbete mellan handledare 

vara viktigt, både för handledarnas arbetsmiljö och studenternas inlärning. Det tyder även 

på att kontakt mellan klinisk lärare och handledare kan vara viktigt, även om 

huvudhandledaren finns som stöd. Att handledarna från dag till dag kan bestämma vem 

som har hand om studenterna kan tänkas minska den stress som Budgen och Gamroth 

(2008) nämner, samt att studenterna får en lämplig handledare. 

 

Resultaten visade positiva upplevelser av modellen peer learning från de flesta deltagande 

handledarna som sa att de tror att den även kan fungera i fler verksamheter inom vården.  

Respondenterna nämnde dock att om peer learning-modellen ska kunna fungera kan 

typen av avdelning ha betydelse, samt att det bör finnas tillräckligt med sjuksköterskor 

som har tid att handleda. Akuta avdelningar togs upp som exempel på en typ av 
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verksamhet där det kan vara svårt att implementera peer learning. Dawes och Lamberts 

(2010) resultat visade dock att ingen typ av verksamhet var mer eller mindre passande för 

peer learning. Istället beskrevs vikten av fungerande samarbete och stöd mellan kollegor. I 

O'Connor, Cahill och McKays (2012) studie visades att det krävdes mer planering och 

organisering för att kunna handleda två studenter istället för en. Resultatet och litteratur 

tyder på att modellen kan fungera på många kliniker. En väl genomförd planering verkar 

också ha stor betydelse för införandet av peer learning-modellen. Författarna tror även att 

information från omvårdnads-institutionen kan ha stor betydelse för handledare och övrig 

personal innan införandet av modellen.   

 

Kategorin Att handleda studenter i peer learning beskriver handledarnas upplevelser av 

bland annat hur studenterna får en helhetsbild av sjuksköterskans arbete och patienten.  

Den belyser även att studenterna blir mer självständiga och har ett bra samarbete med 

varandra. Detta är förenligt med vad Duchscher (2001) skriver, där studenter i peer 

learning identifierade en känsla av professionellt ansvar som de inte tidigare upplevt i 

annan klinisk undervisning. Det kan tänkas finnas en relation mellan ökad självständighet 

och den helhetsbild som beskrivs, eftersom studenterna i peer learning enligt resultatet 

själva får planera arbetet och se alla delar av sjuksköterskeyrket.   

 

I samma kategori beskrivs även hur studenternas kritiska tänkande förbättras, samt att 

studenterna löser problem mer självständigt. Enligt Högskolelagen (SFS 1992:1434)  ska 

studenter inom en grundutbildning självständigt kunna lösa problem och göra kritiska 

bedömningar. Resultaten visar att peer learning kan vara ett bra verktyg för att uppnå 

dessa mål. Ruth-Sahd (2011) visade att två studenter tillsammans kände sig mer bekväma 

med att ställa frågor. Utifrån detta tror författarna att det kan vara lättare för studenter om 

de är fler tillsammans att våga ifrågasätta erfarna sjuksköterskornas arbetssätt. Det kan 

även tänkas vara lättare för studenter i peer learning att kritisera och fråga varandra än en 

erfaren handledare.  

 

I en studie av Currens & Bithell (2003) där sjukgymnaststudenter och handledare 

intervjuades om en handledningsmodell där en handledare ansvarar för två studenter, 

tyckte studenterna bland annat att de lärde sig mer av att själva se vad som behövde göras 

än enbart få instruktioner av handledaren. Dessutom talade de om ett kunskapsutbyte 

studenter emellan. En av subkategorierna under kategorin  Att handleda studenter i peer 

learning visar även på detta där de flesta handledare nämnt att studenterna har en dialog 
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och ett kunskapsutbyte med varandra. Detta understryker att handledningsmodellen 

främjar kommunikation och kunskapsutbyte mellan studenterna, vilket kan tänkas vara 

kärnan i konceptet. Kennedy-Olsson (1995, s. 21) skriver att studenter som har en 

handledare som förebild kan gå miste om evidensbaserad kunskap. Jonsén, Melander & 

Hilli (2013) beskriver dessutom en klyfta mellan teoretisk och praktisk kunskap, samt att 

det finns negativa attityder från handledare gällande ny forskning. Det kan tänkas att peer 

learning främjar inlärning av evidensbaserad kunskap eftersom det är ny kunskap från 

universitetet som studenterna delar med sig mellan varandra.    

 

Personlighet, kunskapsnivå och erfarenheter hos studenterna var viktiga faktorer som 

bland annat kunde ha betydelse för hur gruppen fungerade tillsammans gällande 

ledarskap, kommunikation och kvalité på omvårdnaden. Detta liknar resultat som Martin 

& Edwards (1998) belyser, gällande personlighet och kompatibilitet mellan studenter. 

Respondenterna i deras studie menade också att studenter i peer learning borde bli 

placerade med de som är på samma nivå. I O'Connor, Cahill, & McKays (2012) studie 

nämndes även vikten av en fungerande relation studenter emellan i peer learning, samt 

hur studenter var oroliga att en student med lägre kunskapsnivå kunde påverka hur 

gruppen bedöms i den kliniska undervisningen. Flera studenter i Currens & Bithell's studie 

(2003) värderade individuell handledartid högt. Några intervjuade handledare på den 

geriatriska avdelningen nämnde också att peer learning-modellen kan göra det svårare att 

bedöma studenterna individuellt. Författarna tror därför att det kan vara av värde att 

handledare i modellen försöker skapa tid för individuella samtal med studenterna.  

Tveiten (2000, s. 110-111) menar att om en person känner sig sämre än de andra i gruppen 

kan det leda till att dennes erfarenheter och kunskap inte delas med de andra, vilket i sin 

tur kan skapa konflikter. Detta är förenligt med vad de intervjuade sa om att gruppen kan 

påverkas negativt av kunskapsskillnader.  

 

Enligt relationsteorin FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) finns det 

tre huvudfaser i en process där en grupp utvecklas. Tillhörighetsfasen där medlemmarna i 

gruppen lär känna varandra, rollsökningsfasen där de försöker hitta sin roll i gruppen och 

samhörighetsfasen där de tillsammans utvecklats till en fungerande grupp (Lundin & 

Sandström, 2010, s. 152-154). Att studenterna känner varandra innan placeringen kan 

tänkas leda till att de kan hoppa över tillhörighetsfasen och inom kortare tid få ett 

fungerande samarbete. Något som kan vara fördelaktigt på grund av den korta 

placeringstiden. Currens och Bithell (2003) skriver dock att vänskap mellan studenter inte 
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är nödvändigt innan utplacering. Istället beskrivs vikten av samarbetsförmåga och respekt. 

Både resultat och litteratur tyder på att det kan vara viktigt att placera studenter med 

ungefär samma kunskapsnivå tillsammans. Vilket kan vara svårt att genomföra i 

praktiken. 

 

Handledarna beskrev patienternas omvårdnad som god eftersom studenterna har mer tid 

än vad ordinarie sjuksköterskor brukar ha. Dessutom upplevde de intervjuade att 

patienterna verkar uppskatta studenterna under tiden de är där, vilket patienter i Ruth-

Sahds (2011) studie också upplevde. I en annan studie om relationen mellan patienter och 

sjuksköterskestudenter visade resultaten att patienterna var nöjda med att vårdas av 

studenter och få hjälp när de behövde. Dessutom beskrevs ett fortare tillfrisknande på 

grund av ökad följsamhet från studenterna (Suikkala & Leino-Kilpi, 2005).  

 

Ur ett etiskt perspektiv tyckte några av handledarna att patienterna bör få information 

eller ha en valmöjlighet gällande att bli vårdade av studenter. Detta behöver inte vara 

specifikt för peer learning, men eftersom den här typen av klinisk undervisning medför att 

studenterna har den huvudsakliga kontakten med patienterna kan detta vara något att ha i 

åtanke när modellen ska användas. Dessutom är det enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) ett krav att patientens självbestämmande ska respekteras.  

 

6.2. Metoddiskussion 

 
Ett intervjuschema bör användas vid semistrukturerade intervjuer och ska innehålla frågor 

som täcker det som ska undersökas (Dalen, 2007, s. 31). Intervjuschemat för denna studie 

utarbetades utifrån ett utvärderingsverktyg för studenter i klinisk undervisning, som 

bygger på nationella krav på sjuksköterskeutbildningar (Löfmark & Thorell-Ekstrand, 

2000). Dessutom hämtades inspiration från vad tidigare litteratur har undersökt. Detta för 

att täcka de områden som var relevanta för syftet.   

 

Enligt Dalen (2007, s. 36) bör en eller flera provintervjuer göras när det gäller kvalitativa 

intervjustudier, detta för att testa intervjuschemat och för att undersöka intervjuarens 

förmåga. Detta förbigicks och kan ha haft störst inverkan på de första intervjuerna innan 

författarna fick lite erfarenhet. Detta uttryckte sig i att intervjuarna till en början var 

mindre kapabla på att få respondenterna att hålla sig till ämnet. Författarna anser dock att 

det inte bör ha påverkat resultatet nämnvärt eftersom alla intervjuer bidrog med material 
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som var relevant för syftet.  

 

Dalen (2007, s. 69) skriver också att det kan vara av värde att transkribera intervjuerna 

direkt eftersom intervjuaren kommer ihåg det som sagts. Dessutom ger det en större 

överblick av datan när intervjuaren själv utför transkriberingen. Transkriberingarna 

utfördes samma vecka som intervjuerna, men delades upp mellan intervjuarna vilket gav 

varje intervjuare en överskådlig bild av halva råmaterialet. För att båda författarna skulle 

få se sammanhanget i samtliga transkriberade intervjuer lästes dessa igenom flera gånger.   

 

Inom kvalitativa studier används begreppen pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet för 

att beskriva styrkan av resultaten. Med en metods pålitlighet menas i vilken grad data kan 

förändras under analysprocessen beroende på val forskaren gör. Pålitligheten ökar bland 

annat genom att ställa samma frågor samtliga respondenter (Graneheim & Lundman, 

2003). Eftersom ett intervjuschema användes och den ena intervjuaren kontrollerade 

svaren mot intervjuschemat berördes samma områden under alla intervjuer. Följdfrågorna 

kunde dock variera beroende på respondenternas svar. När det slutgiltiga resultatet skulle 

sammanställas konstaterades att författarna hade gjort liknande val genom analys-

processen.   

 

Med trovärdighet menas hur lämplig analysmetoden och datan är för syftet och stärks 

bland annat genom att forskarkollegor och experter kommer överens om resultatet. 

Meningsenheter bör varken vara för långa eller för korta eftersom de då blir svåra att 

hantera och kan förlora sin innebörd. Ett lämpligt urval och datainsamlingsmetod är också 

viktigt för att uppnå trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2003). Vissa meningsenheter 

kan ha varit för långa, vilket kan tänkas ha påverkat resultatet. Urvalet ansågs vara 

relevant för syftet eftersom samtliga respondenter hade erfarenhet av peer learning. 

Analysen utfördes parallellt av båda författarna och kontrollerades vid flera tillfällen av en 

erfaren forskare, vilket stärker analysens trovärdighet. Graneheim och Lundman (2003) 

skriver även att ett urval med varierande erfarenheter kan leda till att det som undersöks 

kan belysas från olika vinklar. Det kan tänkas att den mindre erfarna sjuksköterskan som 

inte deltog hade haft andra synvinklar på peer learning, vilket kan ha givit andra resultat.     

 

Överförbarhet visar hur väl resultatet kan överföras till liknande grupper eller miljöer. 

Detta kan uppnås genom att detaljerat beskriva urval, analysprocess och datainsamling. I 

resultatet bör även relevanta citat presenteras (Graneheim & Lundman, 2003). 
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Genomförandet av hela proceduren beskrevs i detalj, information om urvalet redovisades 

och citat användes i resultatavsnittet för att stärka subkategorierna.   

 

Dalen (2007, s. 13) beskriver förförståelse som vad forskaren har för tidigare åsikter om 

det som ska studeras, samt att det är viktigt att den används för att förstå informanternas 

berättelser. Författarnas egna positiva erfarenheter av peer learning skulle kunna ha 

bidragit till denna förförståelse och att respondenternas svar endast tolkades positivt. 

Eftersom analysen var manifest, att meningsenheter och koder var närliggande de 

transkriberade texterna, anser författarna att deras förförståelse inte hade någon större 

inverkan på resultatet. 

 

6.3. Etisk diskussion 
 
Forskare har ett krav på sig att förebygga och undvika att de som ingår i undersökningen 

skadas eller utsätts för fysiskt, psykiskt eller socialt obehag (Polit & Beck, 2010, s. 121). 

Frågorna som ställdes under intervjuerna var inte av personlig karaktär. I brevet som 

skickades till respondenterna beskrevs att personuppgifter skulle hanteras med sekretess, 

att de endast skulle användas för att schemalägga intervjuer, att det var frivilligt att deltaga 

i undersökningen samt att de hade rätt att avbryta när de ville. Dessutom beskrevs i brevet 

hur datan skulle hanteras och vilka som hade åtkomst till den.  

 

Inom svensk forskning är det krav på att deltagarna har rätt att välja att inte delta 

(samtyckeskravet) samt att personuppgifter ska skyddas från obehöriga 

(konfidentialitetskravet) (Bryman 2009, s. 440). Deltagarna informerades om syftet med 

studien samt att uppgifterna inte skulle användas till något annat ändamål. Klinik- och 

enhetscheferna fick information och gav skriftligt godkännande för att intervjuerna skulle 

få ske på avdelningen och på arbetstid. Projektplanen för studien fick etiskt godkännande 

av Institutionen för Omvårdnad vid Umeå Universitet, vilket var tillräckligt eftersom detta 

är en kandidatuppsats som inte är ämnad att publiceras.  

 

7. Betydelse för omvårdnad och klinisk verksamhet 
 
Studien belyser handledande sjuksköterskors positiva upplevelser av peer learning, samt 

vad handledare bör ha i åtanke vid implementering och användning av modellen. Den kan 

tänkas väcka intresse hos fler kliniker att testa detta alternativa handledningssätt, vilket i 
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sin tur kan leda till ökad kompetensnivå hos nyexaminerade sjuksköterskor och därmed 

bättre omvårdnad. Det är även möjligt att studenter i peer learning själva blir mer 

kompetenta handledare när de kommer ut i arbetslivet eftersom de får erfarenhet av att 

undervisa andra. Modellen kan möjligen öka antalet tillgängliga placeringar för klinisk 

verksamhet, eftersom en sjuksköterska då kan handleda två studenter istället för en. 

Dessutom kan peer learning tänkas minska stress hos handledare på grund av att 

studenterna arbetar mer självständigt. 

 

8. Förslag på vidare forskning 
 
Resultaten visar att handledarna upplever att patienterna får bra omvårdnad av 

studenterna. Det finns dock en begränsad mängd litteratur som speglar patienternas egna 

upplevelser av att vårdas av studenter på avdelningar där peer learning används. 

Författarna föreslår därför vidare forskning där patienternas upplevelser undersöks. 

 

9. Slutsats 
 
Peer learning tycks vara en bra modell att använda i sjuksköterskeutbildningens kliniska 

undervisning. Handledarna får i denna modell en annorlunda roll där de fungerar som 

stöd för studenterna som i huvudsak lär av varandra. För att peer learning ska fungera har 

vissa faktorer betydelse, bland annat fungerande kommunikation mellan student och 

handledare. Modellen bör kunna användas på fler kliniker.  

 

10. Tack till    
 
Samtliga respondenter som deltog i intervjustudien  

Elisabeth Jonsén för hjälp med analysprocessen  

Göran Burvall för hjälp med samordning av intervjuerna  

Handledare Maria Persson  
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Bilaga 1. Godkännande av studie 
 

 

 

 



 

Bilaga 1 forts… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad  
 

 

Bilaga 2: Brev till handledande sjuksköterskor 
 
Hej! Vi är två sjuksköterskestudenter i termin 5 som ämnar att göra en studie om 

studenttät sal, peer learning, som examensarbete.  

 

Syftet med studien är att beskriva handledares erfarenheter av detta, för att skapa intresse 

på fler avdelningar på sjukhuset. Ämnen som kommer beröras är bland annat upplevelser 

av studenttät sal, kommunikation, ledarskap, utveckling och säkerhet. 

 

För studien skulle vi behöva ett antal intervjuer med sjuksköterskor med erfarenhet av 

handledning i studenttät sal. Intervjuerna planeras äga rum under Mars 2013. Deltagande 

är frivilligt men vi hoppas att så många som möjligt vill delta. Intervjuerna kommer att äga 

rum på er avdelning under arbetstid, något som godkänts av klinikchef och enhetschef. 

 

Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas till text. Deltagande är anonyma i den 

slutgiltiga studien och ni har rätt att avbryta om ni vill. Varje intervju beräknas ta max 30 

minuter.  

 

Skriv ditt namn och e-postadress samt önskat datum och tid för intervju om du är 

intresserad. Namn kommer ej att visas i studien, vi behöver dem endast för 

schemaläggning av intervjuerna. Namn och inspelat material faller under 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och kommer hanteras med säkerhet och förstöras när 

de inte längre behövs. Endast intervjuare och eventuellt handledare vid institutionen 

kommer att ha tillgång till materialet. 

 

Datum som vi ej är tillgängliga pga obligatoriska moment i utildningen: 

6-7/3, 19-22/3 & 26/3. 

Kontaktuppgifter 

Christian Högström & Tobias Remes, SSK 1/11 

christian.hogstrom@gmail.com 

remes_tobias@hotmail.com  

 

mailto:christian.hogstrom@gmail.com�
mailto:remes_tobias@hotmail.com�


 

Bilaga 2 forts… 
 
Handledare: Maria Persson, +46 90 786 63 64, maria.persson@umu.se 

 

Namn: _________________________________ 

E-post: _________________________________ 

Önskat datum & tid: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3: Intervjuschema 
 
a) b) osv är exempel på följdfrågor  

1. Vad tycker du om konceptet "peer learning" / studenttät sal. 

2. Vad har du för positiva upplevelser av studenttät sal? 

a) T.ex kände du att du hade mer tid för andra patienter? 

3. Vad har du för negativa upplevelser av studenttät sal? 

4. Hur upplever du att kommunikationen har fungerat? 

a) Mellan handledare och studenter? 

b) Mellan handledare och institutionen (klinisk lärare) 

c) Studenter emellan? 

d) Mellan studenter och andra yrkeskategorier (läkare, SG, AT...) 

5. Hur har du upplevt att du fått stöd i rollen som handledare för studenttät sal? 

a) Vem har du fått stöd av? 

b) Har du fått något stöd av institutionen? 

6. Hur upplever du omvårdnaden som patienter på de studenttäta salarna fick? 

a) Samma kvalitet som av ordinarie vårdpersonal? 

7. Hur upplevde du att ge studenterna ansvar för det medicintekniska? 

8. Hur upplevde du att ge studenterna ansvar för det administrativa? 

9. Hur upplevde du studenterna i ledarskapsrollen? 

a) Med varandra? 

b) Med övrig personal? 

10. Upplever du det etiskt riktigt att patienterna till stor del enbart blir omhändertagna 

av studenter med mindre erfarenhet än examinerade sjuksköterskor? 

a) Patientsäkert? 

b) Rätt till god vård? (HSL) 

11.  Upplever du några risker med studenttät sal? 

a) Medicintekniskt? 

b) Säkerhetsmedvetande? 

c) Patientsäkert? (Handlingsberedskap, observationer?) 

12. Hur upplever du att studenterna utvecklas under en VFU-period med studenttät 

sal? 

a) Självkännedom? 

b) Självständighet? 

c) Yrkesrollen? 

13. Hur tror du att studenttät sal / "peer learning" skulle fungera på andra avdelningar? 
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