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Abstract 

I den här rapporten sammanfattas den intervjustudie som skett i masterprogrammet i omvårdnad 
under höstterminen 2013. Programmet sker på distans med 50% studietakt. Projektets målsättning är 
att studera studentens process genom masterprogrammet. Processen har avgränsats till att dels 
studera hur studenten själv kan skapa en individuellt anpassad utbildning och dels att studera 
studenternas lärprocess i de valbara kurserna. Syftet med föreliggande rapport är att förstå hur 
studenterna uppfattat sin första termin i masterprogrammet i omvårdnad. För att besvara syftet 
formulerades två forskningsfrågor: 1) Hur beskriver studenterna möjligheterna att individualisera sin 
utbildning under höstterminen 2013? 2) Vad kännetecknar de valbara eller tillgodoräknade kursernas 
design och genomförande under höstterminen 2013? Resultatet indikerar tre teman 1) att skapa sin 
individuella inriktning i programmet 2) Undervisningens utformning 3) Att knäcka koden. 
Sammanfattningsvis indikerar resultatet att programmets avsikt att skapa självständiga studenter står 
i relation till att inom de individuellt valda kurserna finns ringa möjligheter till självständighet. 

Inledning 

I den här rapporten sammanfattas den intervjustudie som skett i masterprogrammet i omvårdnad 
under höstterminen 2013. Projektets målsättning är att studera studentens process genom 
masterprogrammet. Processen har avgränsats till att dels studera hur studenten själv kan skapa en 
individuellt anpassad utbildning och dels att studera studenternas lärprocess i de valbara kurserna.   

Syfte 
Syftet med föreliggande rapport är att förstå hur studenterna uppfattat sin första termin i 
masterprogrammet i omvårdnad. 

Forskningsfrågor 
1. Hur	  beskriver	  studenterna	  möjligheterna	  att	  individualisera	  sin	  utbildning	  under	  

höstterminen	  2013?	  
2. Vad	  kännetecknar	  de	  valbara	  eller	  tillgodoräknade	  kursernas	  design	  och	  

genomförande	  under	  höstterminen	  2013?	  	  	  
Metod 

I inledningen av projektet uppkom svårigheter vilket gjorde att det tog tid innan datainsamlingen kom 
igång. Den huvudsakliga orsaken till att byta strategi var att endast en informant gav sitt medgivande 
till att delta. I mitten av november ändrades strategin från att genomföra en enkätundersökning med 
alla studenter till att intervjua minst fem studenter. Det som även bidrog till att ändra metoden var att 
antalet registrerade studenter endast var 18st. I den ändrade strategin skickades brev hem till alla 
studenter som antagits på masterprogrammet i omvårdnad. En ersättning om 200kr utgår för varje 
intervjutillfälle som studenterna deltar i. Vid årsskiftet hade totalt 10 studenter gett sitt skriftliga 
medgivande. All datainsamling skedde under två veckor i december och omfattade totalt 7 intervjuer. 
Samtliga informanter är kvinnor och är hemmahörande i norra Sverige. Bland informanterna varier 
det mellan de som har mer än en specialistutbildning till de som inte har någon specialistutbildning. 
Några studenter har tagit enstaka kurser efter sin sjuksköterskeexamen men ingen specialistexamen. 
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Tabell 1. De medverkande studenternas val eller tillgodoräknade kurser ht13 

Kurs Antal studenter 

Kvantitativ metod II 7,5 hp 4 

Kvalitativ metod II, 7,5 hp 

 

2 

Klinisk bedömning, 7,5 hp 

 

5 

Hälsokommunikation, 7,5 hp 

 

1 

Läkemedelsbehandling och 
förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 
hp 

1 

Hälsofrämjande familjefokuserad 
omvårdnad, 7,5 hp 

1 

 

Tabellen visar de kurser som informanterna har läst eller tillgodoräknat sig under ht13. De två 
studenter som läst kvalitativ metod har exempelvis tillgodoräknat sig den kursen. De flesta av de 
intervjuade studenterna har under ht13 läst kursen klinisk bedömning samt kvantitativ metod. 
Metodkurserna är obligatoriska för alla studenter i masterprogrammet. Samtliga informanter har 
studerat med 50% studietakt och arbetar vid sidan om. Informanterna har olika förutsättningar att 
studera. Två informanter har nedsatt tjänst i den omfattning att de studerar (dvs 50%), medan andra 
inte har någon nedsättning alls i sin tjänst. De som inte har någon nedsättning måste begära 
tjänstledigt för sina studier då de t.ex. måst åka till Umeå för att delta i kursträffar.  

 

Kvalitativa intervjuer 
Sju halvstrukturerade intervjuer genomfördes under två veckor i december 2013. Frågeområden 
omfattade val av kurser, förutsättningar att studera, samt examensmålen i masterutbildningen. I 
frågeområdet om examensmålen i masterutbildningen ställdes frågor specifikt om målen kunskap och 
förståelse, färdighet och förmåga och värderingsförmåga och förhållningssätt. Intervjuerna varade 
mellan 36-60 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberade ordagrant. 
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Teoretiskt ramverk 
En lämplig teori för att förstå hur en utbildning konstrueras och tas emot av avnämarna är Bernsteins 
(2000) teori för symbolisk makt och kontroll. Bernsteins (2000) teori för symbolisk makt och kontroll 
utgår från begreppen klassifikation och inramning. Begreppet klassifikation handlar om principer för 
relationer mellan kategorier. En kategori kan t.ex. vara lärare, studenter, skolor etc. Varje kategori har 
sina egna igenkänningsregler. Igenkänningsreglerna kan förklaras som de markörer som gör att vi 
känner igen en kategori och att kategorin kan särskiljas och avgränsas. Klassifikationen hjälper oss att 
säga något om den relation som finns mellan kategorier vilket kan sägas skapa den yttre kontexten. 
Klassifikationsbegreppet är ett relativt maktbegrepp som är antingen svagt eller starkt. Stark 
klassifikation kännetecknas av tydliga gränser (ex rollerna mellan lärare och elev). Svag klassifikation 
kännetecknas av att gränserna suddas ut mellan t.ex. två roller (lärare-elev). Begreppet inramning 
handlar om den kommunikation som sker i den pedagogiska processen mellan lärare och student. 
Kommunikationen kan förklaras som det meddelande som finns i kontexten där lärare och student 
samverkar. Kommunikationen ger indikation om den kontroll som finns i kontexten. För att studera 
inramningen tar man hjälp av det Bernstein kallar realisationsreglerna. Dessa regler tolkas genom att 
studera de principer som bestämmer hur mening och innebörd skapas samt hur de görs allmänna i 
den överförings- och förvärvsprocess av kunskap som sker i en lärmiljö. I praktiken kan det t.ex. 
handla om hur ett innehåll väljs ut och hur man planerar att innehållet ska läras och med vilken 
hastighet. 

Resultat 

En målsättning för det här projektet är att studera studentens process genom masterprogrammet. 
Studentens process förstås dels utifrån processen att välja kurser, men även studentens lärprocess i 
masterprogrammet. De sju studenter är studiemotiverad och har en gedigen arbetslivserfarenhet där 
flera har arbetat mer än 10 år. Det motiv som uttrycks till orsaken varför studenten valt att söka 
programmet är ofta önskan om mera ansvar och mandat, möjligheten att utföra sitt arbete bättre och 
att medverka i förändrings- och utvecklingsarbete. Utifrån den analys som genomförts har tre teman 
framträtt. Resultatet rapporteras med citeringar från intervjuerna och studenternas namn är 
pseudonymer.  

 

Att skapa sin individuella inriktning i programmet  

Processen att söka kurser upplevs av studenterna som komplex och trevande. Det är komplext och 
trevande eftersom studenterna inte är vana att sätta ihop sin egen utbildning. Ida berättar: ”Jag är 
fortfarande lite förbryllad över, vad ska jag säga… det egna ansvaret. Att ja men leta reda på relevanta 
kurser att liksom sätta ihop ett bra kursprogram ligger på mig”. Flera studenter uttrycker explicit eller 
implicit en önskan är studievägledning, Stina berättar: ”Man får bestämma själv vad man vill göra å 
det finns egentligen ingen som man ens träffat som är ens kurslärare som man är van vid att ha, det 
finns ingen studiehandledning… att man ska vara självständig å välja kurser det är ju jätte fint men 
nån typ av studiehandledning hade jag önskat”. Det studenten menar med ”studiehandledning” är 
studievägledning i att välja kurser. Studenterna uttrycker en önskan om olika förutbestämda 
inriktningar att välja i sitt program. Den strategi studenterna har då de väljer kurser är bl.a. att titta på 
vad de arbetar med idag och vad de kan tänkas behöva i sin nya profession. Eva berättar ”Väljer jag 
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sånt jag tycker är intressant själv å som jag känner att jag behöver i min verksamhet. Det är ju dom här 
stora bitarna hjärtkärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes. Det är det man behöver kunskap om”. 

Studenterna berättar att deras val grundar sig i kursplanetexter eller att programansvarig gett föreslag 
på någon kurs de kan läsa. Studenterna efterlyser ett behov av tydligare kursplaner och 
marknadsföring av kurserna. Studenterna uttrycker en osäkerhet av att läsa kurser som ges av andra 
institutioner än institutionen för omvårdnad t.ex. kurser från psykologi eller läkarutbildningen. 
Osäkerheten beror på att de flesta studenterna tidigare har läst vid institutionen för omvårdnad och 
studenterna menar att de är vana vid institutionens sätt att organisera utbildningen. Detta innefattar 
undervisningens upplägg, kravnivåer och examination. Ida berättar ”Jag har läst så pass mycket på 
institutionen för omvårdnad, jag är van vid deras krav och upplägg, ja vad dom kurserna levererar”. I 
den följande texten presenteras resultat om studentens lärprocess i de valda kurserna. 

Undervisningens utformning 

Samtliga informanter känner igen sin utbildning utifrån kännetecken där det är läraren som 
bestämmer i termer av kursinnehåll, problemställningar, aktiviteter osv. Det betyder att kurserna har 
en hög grad av struktur. Samtliga studenter ger en beskrivning som följer hur Kajsa sammanfattar 
aktiviteterna i de två kurser hon läst ht13: ”inlämningsuppgifter, läsa hemma, att man ska skriva ihop 
något eller att man har diskussion eller tentor”. Den tydliga strukturen framgår även i Evas berättelse: 
”Jag tycker det har varit ganska tydligt. Inför kursen har det varit, alltså vi har fått mycket information 
om hur och vilka krav som ställs. Allting finns där det är ju bara gå och läsa om man undrar”. Vid 
kursträffarna berättar alla studenter att tiden i huvudsak används till föreläsningar. Vid 
föreläsningarna ges möjlighet till interaktion med läraren. Gun säger att det var ”väldigt tight med 
föreläsningar dom veckor vi var inne”. Flera studenter uttrycker även uppskattning av att titta på 
utsända föreläsningar hemma.  

I kursen klinisk bedömning har studenten en praktisk tentamen i slutet av kursen i Umeå. Ett moment 
återberättas särskilt av studenterna som läst kursen. Momentet handlar om att lyssna på hjärta och 
lungor. För det ändamålet finns en Powerpoint presentation med hjärtljud att öva sig att lyssna på. 
Studenterna som har en studiekamrat på orten övar på detta genom att lyssna på varandra. Stina 
berättar om hur de övat och använt lärarens läromedel: ”vi har bara gjort det [lyssnat] hemma hos 
varandra. Vi har följt dom här manualerna, hur vi ska gå igenom, å sen finns filmer på dator så vi har 
följt dom. Det är ju en träning inför tentan”. Ett annat kompletterande sätt är att fråga en läkare om 
det går att få öva genom att lyssna på patienter vid den klinik/hälsocentral studenten arbetar vid. Lisa 
berättar: ”jag har sagt till dom [läkarna] att jag gärna vill lyssna på patienter eller att dom visar mig 
vissa undersökningar”.  

Den höga graden av struktur finns även i uppgiftsutformningen. Flera studenter berättar att det är 
läraren som formulerar de problem som studenterna ska arbeta med i kurserna. I uppsatskurserna får 
studenterna formulera och arbeta med problem ur sin praktik vilket gör att kursen har en mindre grad 
av struktur. Maria berättar hur hon och Kajsa hittat ett problem i sin verksamhet som de vill veta mera 
om: ”vi jobbar lite olika här på kliniken, jag och hon [Kajsa], vi har lite olika patientgrupper, lite olika 
arbetsuppgifter. Vi kom fram till att det som känns egentligen mest intressant där vi vet allra minst om 
är själva delen av X” (författarens notering, anger jag vad X är röjer jag studentens anonymitet).  
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Att knäcka koden 

Oberoende av kurs uttrycker 4 av 7 studenter hur de knäckt koden för att klara studierna. Lisa 
uttrycker sin process av att lösa uppgifter ”om jag ska göra ett casearbete då har jag ju fått ihop fakta å 
sen måste jag ju liksom sammanfatta det å sen analysera vad tror jag själv är problemet, å koppla det 
till vetenskaplig artikel t.ex. å få stöd i min teori så att säga”. Alla studenter talar alltid vid något 
tillfälle om att koppla till en vetenskaplig artikel. Att knäcka koden innebär oberoende av uppgift att 
studenten vet vilka delar uppgifters svar ska innehålla. Med ett undantag känner studenterna inte igen 
svåra, komplexa eller utmanande problem i de kurser de tagit del av. När något är nytt och ligger 
utanför det studenten arbetar med dagligdags finns indikation om att det upplevs som svårt. I kursen 
kvantitativ metod uttrycks det svåra med avseende på att studenten ska lära sig begrepp och statistik. 
Eva berättar ”Ja men allting kändes så väldigt teoretiskt, alla termer, ja alla sådana forskningstermer, 
allting kändes som ett annat språk”. I kontrast berättar Eva om hur hennes arbetslivserfarenhet 
påverkar vad hon känner i kursen klinisk bedömning: ”Det är inte samma som om jag jämför t.ex. när 
jag började sjuksköterskeutbildningen även om jag hade jobbat med människor redan innan så var det 
mycket mer nytt än nu när jag har jobbat i 15år. Man har ju ändå ganska mycket i bagaget alltså så att 
referensramarna är helt andra nu än vad dom var då”.    

Diskussion 

Syftet med föreliggande rapport är att förstå hur studenterna uppfattat sin första termin i 
masterprogrammet i omvårdnad. Resultatet indikerar två aspekter av den symboliska makten 
(Bernstein, 2000). Den symboliska makten kan förstås som den röst studenten tillägnar sig under 
utbildningen. Studenten har en stark röst då hen själv kan välja vad hen vill läsa. Genom möjligheten 
att självständigt välja kurser i programmet sker en maktförskjutning från utbildningsanordnaren till 
studenten. Studenternas mottagande av denna möjlighet uppfattas inte enbart positivt utan de önskar 
vägledning av utbildningsanordnaren. Igenkänningsreglerna indikerar att detta inte är något som 
studenterna har vana av sedan tidigare. Några studenter beskriver nästan valprocessen som en 
chansning. Väljer studenten en kurs utanför institutionen för omvårdnad vet studenterna i många fall 
inte vad de får. Studenterna önskar någon form av styrning. De önskar att utbildningsanordnaren tar 
ett fastare grepp och erbjuder vissa inriktningar med förutbestämda kurser ex. psykiatrispåret för de 
inom psykvården.  

En annan aspekt av den symboliska makten är den relation som uppstår mellan lärare och student. 
Relationen gestaltas genom de roller de har och får genom att antingen organisera eller delta i 
utbildningen. Ett exempel är hur lärarna i en kurs väljer att pedagogiskt kommunicera med 
studenterna. Utifrån resultatet kan relationen mellan lärare och student förstås som ganska starkt 
klassificerad. Det betyder att det är en åtskillnad mellan vem som har rätten att göra vad: vem har 
rätten att välja de mål som ska nås? Vem har rätten att välja och formulera de problem som ska 
undersökas? Det är önskvärt att läraren är ledaren i lärandet. Resultatet indikerar att det i vissa kurser 
(ex. Hälsokommunikation, 7,5 hp) är läraren som äger den rätten mer än studenten och i andra kurser 
(ex. uppsatskursen) är det studenten som äger rätten att ex. formulera problemet. I det senare fallet är 
makten förskjuten från läraren till studenten. Dessa två exempel ger två helt olika typer av pedagogisk 
kommunikation mellan läraren och studenten.  
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Realiseringsreglerna (Bernstein, 2000) indikerar mening och innebörd som studenterna skapar 
genom att delta i studierna. I de kurser där det är läraren som äger rätten att formulera ex. problem 
skapar det en viss mening och innebörd för studenten. Innebörden indikeras av att utbildningen inte 
är svår, komplex eller utmanande utan vet man vad läraren vill ha i svaret (kriteriet) så kan ett svar 
ofta konstrueras som är ”rätt”. Mening skapas av den pedagogiska kommunikationen som erbjuds 
studenterna. Resultatet indikerar en stark inramning. Det är läraren som har inflytande i den 
pedagogiska kommunikationen dvs val av tempo, frågeställningar, i vilken ordning man ska läsa 
kursen osv. Detta tyder på ett ganska traditionella sätt för hur den pedagogiska kommunikationen ex. 
då studenten läser på distans och måste vara nästan 3 av 10 veckor i Umeå då majoriteten av 
aktiviteterna är föreläsningar (ex. kursen Förskrivningsrätt för sjuksköterskor). Vidare menar 
studenterna att uppgifterna inte är svåra, komplexa eller utmanande kan ställas mot det faktum att det 
finns en samstämmighet för den norm om hur man löser uppgifter. Samstämmigheten visas i att de 
flesta beskriver en ganska lik strategi för att lära sig innehållet i kursen. Detta indikerar att det finns en 
dold mall för hur de blir godkända på ett moment. 

En annan aspekt av utbildningen är studentens egen referensram. Den har stor betydelse för hur 
studenten upplever utbildningen.  
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