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Förord 

 
Under mitt arbete har jag kommit i kontakt med många nya människor. Det har varit mycket 

lärorikt att få intervjua, renskriva och sedan analysera texterna.  

 

Jag vill tacka de studerande som ställde upp på intervjuerna och gjorde detta examensarbete 

möjligt. De var alla mycket intresserade av att delge mig sina upplevelser.  

 

Ett stort tack till min handledare Lena Vesterlund, som stöttat mig och gett mig en nytändning, 

som fick mig att ta tag i arbetet. Efter varje träff med Lena lyckades hon ge mig känslan av ny 

energi att fortsätta på mitt arbete. Lena är en bra handledare som kan förklara på ett klart och 

tydligt sätt och alltid har ett bra bemötande.  

 

Luleå mars 2006 

 

Katarina Virtoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Abstrakt 

 
Syftet i D- uppsatsen var att belysa hur de studerande upplever handledning beträffande 
hinder och möjligheter i handledningssituationen under sin psykiatriplacering. 
Litteraturstudier och intervjuer har legat till grund för studien.  Jag hade en frågeguide med 
några grundfrågor, men eftersträvade att de studerande öppet skulle berätta så mycket som 
möjligt om sina upplevelser beträffande hinder och möjligheter samt ge egna exempel. 
Resultatet redovisas genom att studerandes beskrivningar av sina upplevelser tolkas mot den 
bakgrund som varit utgångspunkt för min undersökning, som har en fenomenologisk 
hermeneutisk ansats. Jag presenterar de studerandes upplevelser av hinder och möjligheter i 
en analys i fyra steg. Resultatet i studien visade att de studerande upplevde att diagnoserna 
var svårbegripliga och att sjukdomstecken var främmande för de studerande.  Handledaren 
och övrig personal skapade en trygga inlärningsmiljö med bra kommunikation där de 
studerande upplevde att de blev en i gänget. De studerande upplevde att ett hinder var att 
psykiatriplaceringen ej låg i direkt anslutning efter teoriavsnittet och upplevde att de hade 
behövt en längre psykiatriplacering än fem veckor. Vidare framkom att det är realistiskt med 
en uppgift under psykiatriplaceringen den ger en anledning till att skapa värdefulla kontakter 
med patienterna. Den slutliga essensen visade att hela personalgruppen medverkade till att 
skapa trygghet som möjliggjorde inlärning. De studerande uppmuntrades till att fråga och 
personalen fick genom sin hjälpsamhet de studerande att känna samhörighet med 
personalgruppen.  
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Bakgrund 
Sedan flera år tillbaka har jag arbetat inom psykiatrin såväl i landtinget som i kommunens 
socialpsykiatri. Jag har handlett studerande under deras praktikplaceringar och har därmed 
funderat mycket på handledningens betydelse för studerande. De senaste åren har jag 
undervisat på en gymnasieskola med vuxenstuderande på omvårdnadsprogrammet. Jag har 
hört att studerande anser att det har en stor betydelse vem man får som handledare och hur 
pass intresserade handledaren är av att ha studerande.  Speciellt intresserad har jag blivit av 
handledning på grund av att jag har undervisat i en valbar kurs i handledning på 
omvårdnadsprogrammet. Under arbetets gång har jag sökt efter tidigare forskning inom 
området som är relevant utifrån de aktuella sökorden. Det fanns en hel del om handledning 
men ingenting om studerandes upplevelser av hinder och möjligheter i 
handledningssituationen under psykiatriplaceringen. Ett av mina mål var att läsa 
avhandlingar inom ett begränsat område som innefattade, handledning av studerande inom 
psykiatrin. När jag har sökt litteratur som handlar om handledning hittar jag ingenting 
angående studerandes upplevelser av hinder och möjligheter av handledning under 
psykiatriplaceringen som är den praktiktid som sjuksköterskestuderande gör under fem 
veckor under sin grundutbildning. Det finns mer om hur man strukturerar upp handledningen 
än det finns om upplevelsen att få handledning. Fokus har kretsat kring vad handledning är 
samt handledaren som person. Eftersom min egen bakgrund är psykiatrin där jag upplever att 
man utsätts för mycket nya intryck. De flesta studerande har oftast inte någon egen erfarenhet 
av att vistas på en avdelning inom psykiatrin. Handledningen blir därför viktig med tanke på 
att det finns mycket nytt för studerande att reflektera över. Upplevelsen av handledningen 
och praktiken kommer att bidra till deras yrkesidentitet. Efter att ha funderat länge på vad jag 
ville studera i en handledningssituation kom jag fram till att jag ville studera vilka hinder och 
möjligheter studerande upplever i handledningssituationen under psykiatriplaceringen. Jag 
har valt att studera sjuksköterskestuderandes på grund av att jag arbetar sedan en tid tillbaka 
på institutionen för hälsovetenskapen vid Luleå tekniska universitet. 
 
 

 
 

Handledning  
Handledning betyder enligt Larsson & Linde att utveckla kompetens. Yrkeshandledning har en 
lång tradition. Innan utbildningarna kom hade vi ju ett lärlingssystem Jernström (2000) där 
man stegvis fick lära sig av en som hade en lång och ofta dokumenterad erfarenhet och 
kunskap. Sjuksköterskeutbildningen var en ren yrkesutbildning tidigare. I målet för 
examensbeskrivningen för sjuksköterskeutbildningen som Luleå tekniska universitet har 
format i studiehandboken 2002/2003. Står det att man ska förvärva förmågan att undervisa 
patienter och deras närstående samt att handleda vårdpersonal. Vårdpedagogik har kommit in 
som ett eget ämne och Pilhammar Andersson (2003) har i sin avhandling beskrivit ämnet. 
Sjuksköterskeutbildningen på 120 poäng omfattar vårdpedagogik 5 poäng där handledning 
ingår med 2 poäng. Grönquist (2004) tar upp den pedagogiska synen på handledning med 
dialog reflektion samt språkets betydelse i handledningen. Hon beskriver dialogens rötter i 
pedagogiken. 
 

Dialogen i pedagogiken har rötter några årtusenden tillbaka bland annat 
genom Sokrates (cirka 470-399 före kristus). Där beskrivs framför allt i 
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den pedagogiska litteraturen att det genom tiderna funnits olika riktningar 
inom området, till exempel dialogpedagogik och psykoanalytisk dialog 
inom dialogmetodiken. (sid 45) 

 
Bernidin, Pauhlsson & Pelti (1990) presenterar vad de kommit fram till när de studerat 
handledares uppfattning om begreppet handledning. De kom fram till fem kategorier: 
Handleda är att förmedla kunskap. Handleda är att vara modell. Handleda är att vägleda. 
Handleda är att bidra till frigörelse. Handleda är att skapa trygghet.  
 
Hermansen, Vråle & Carlsen (1994) beskriver hur handledaren ska se på den studerade som 
en enskild individ. 
 

Handledarens uppgift är att utveckla den handledde enligt hans egna 
yrkesmässiga förutsättningar. Handledaren kan lära den handledde att vara 
självkritisk, att våga vara efterklok och granskande, att våga ta sitt eget 
samvete på allvar, att våga erkänna fel och att våga förändras. (sid 30) 

 
   
Författarna tar även upp att det bästa en handledare kan förmedla är ”blicken för” 
omvårdnadskonsten som ett skapande arbete. 
 

Det viktigaste är att handledaren hjälper den handledde att öppna ögonen 
för den djupa skönhet och godhet som ligger i att ta hand om den som har 
det svårt, på ett yrkesmässigt kunnigt och ansvarsmedvetet sätt. Detta är 
en typ av skönhet och godhet som den handledde sällan kommer fram till 
på egen hand. ( sid 30) 

 
Öhrlings (2000) avhandlingssyfte är att belysa sjuksköterskestuderandens och 
sjuksköterskors erfarenheter av handledning och att utveckla en förförståelse av vad det 
innebär att få handledning och att vara handledare. Dessutom är syftet att utveckla 
förförståelsen för vad handledning innebär för studenternas lärande under den kliniska 
utbildningen på en vårdutbildning. Avhandlingen visar på vilken central betydelse relationen 
har mellan handledaren och den handledde och att det var en ömsesidig tillit som var kärnan i 
relationen. Vidare beskrivs även handledaren pedagogiska metoder som att variera sig genom 
att demonstrera, ge råd, vara aktiv eller ibland vara passiv samt ibland visa konkreta 
exempel. 

 
 Tillsammans visade studierna att handledningen under 
sjuksköterskeutbildningen innebar en strävan mot att studenten skulle 
utveckla teoretiska och praktiska kunskaper, handlag sinnelag och den 
totala kompetens som behövdes för framtida arbete som legitimerad 
sjuksköterska, en strävan som fanns hos både studenter och handledare. 
(sid 66). 

 
Petersson & Vahlne (1997) anser att handledning också kan delas in i direkt handledning och 
indirekt handledning. Direkt handledning brukar handledaren använda sig av den första tiden 
när man har en ny studerande. Då går studenten bredvid handledaren hela tiden och som 
demonstrerar och instruerar studerande. Indirekt handledning brukar användas i slutet av 
praktiktiden då studerande får en instruktion och sen får gå och utföra arbetet på egen hand 
för att sen återkoppla till sin handledare som alltid följer upp hur arbetsuppgiften har 
slutförts. Den processinriktade handledningen är särskilt viktig inom psykiatrin där 
studerande får delge handledaren sina tankar och framsteg samt sina nya insikter. Här visar 
de studerande också sina brister och vad som upplevs som svårigheter för det är ju det man 
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ska arbeta med. 
 
När det gäller den pedagogiska praktikhandledningen har vi Franke (1999) som tittar på hur 
studerande lär och hur handledaren lär ut. Franke (1999) har undersökt praktikhandledning 
för lärarkandidater och studerat om det finns ett samband mellan teori och praktik. Franke 
(1999) delar in handledarrollerna som 

 
• Handledaren som medtänkare  
• Handledaren som modell 
• Handledaren som trygghetsskapande hjälplärare. (s 58) 

 
 Med handledare som medtänkare avses här en person som deltar aktivt i tankeprocessen,  
med handledaren som modell menas här att eleven har någon att identifiera sig med i sin nya 
yrkesroll och med handledaren som trygghetsskapande hjälplärare betyder att eleven känner 
sig trygg i läroprocessen enligt Franke (1999). 
 
Enligt Hakala (1996) är handledning för de personer som deltar ett naturligt möte med 
varandra och inget terapeutiskt förhållande. Handledningens syfte är enligt Hakala att 
underlätta studerandes lärande. Handledarna har olika handledningserfarenheter och 
pedagogiska kompetenser, likaså varierar deras uppfattningar om vårdområdet, dess 
utveckling och om lärandet. Över hälften av handledarna (Hakala 1996) uppgav att de 
behöver utbildning relaterad till handledning, främst metodutbildning. Nästan varje 
studerande tyckte att handledarna behöver stöd eller utbildning i sin uppgift, mest beträffande 
dialog-, empatikompetens och konkretiseringskunskaper om lärandet samt 
kommunikationskompetens. 
 
Morton- Cooper och Palmer (1993) menar att det som skiljer ut en bra handledare från andra 
handledare är att han/hon är tillgänglig för studeranden. Han/hon har en positiv inställning till 
sitt arbete och han/hon är villig att ta risker. En bra handledare är villig att lära sig och att 
hjälpa studerande till att uppnå sina mål, han/hon är krävande och ambitiös, tar emot råd, 
värdesätter sig själv, han/hon är pålitlig, engagerad och accepterar studeranden som 
människa. 
 
Gerdman (1989) har tittat på handledningen för socionomstuderande. Han betonar det första 
mötet mellan handledaren och praktikanten som viktig. 

 
Det är nödvändigt att båda parter från början upplever lust att samarbeta, 
känner attraktion, resonans och sympati. Det är synnerligen krävande, för 
att inte säga omöjligt, att utveckla ett gynnsamt inlärningsklimat ur en 
relation som är frusen av likgiltighet eller präglad av motvilja.  (sid 30) 

 
Gerdman (1989) betonar också att det kan behövas flera träffar innan handledare/studerande 
beslutar om det är möjligt att kunna samarbeta och att en del även väljer kön. Han berättar 
även om en manlig handledare. 
 

….som endast kunde tänka sig en kvinnlig praktikant, eftersom han 
erfarenhetsmässigt visste att flickor är ambitiösare och noggrannare än 
pojkar. (sid 31) 

 
 

Handledning är alltid en pedagogisk process som tillsammans med omvårdnaden som är 
sjuksköterskans karaktärsämne hämtar kunskap från humanvetenskapen och 
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naturvetenskapen. Hermansen, Vråle & Carlsen (1994) beskriver deras centrala mål. 
  
Teorier inom pedagogik och omvårdnad är normativa även därför att de 
är specialiteter som inriktas på människor. Centrala mål för pedagoger 
och handledare är att främja kunskap, insikt, förståelse, tillämpning och 
kanske framförallt bildning hos sina studerande. (sid25) 

 
Oinonen (2000) fritt översatt från finska, kom fram till i sin undersökning att de studerande 
upplevde handledarna olika beroende på hur långt de studerande hade kommit i sin egen 
utbildning: 
 

När de studeranden är i början av sina studierna fungerade handledaren 
som en förebild som, tog hand om, hjälpte och stödde lärandet. En bra 
handledare tog studeranden med sig i arbetet och tillät studeranden göra 
uppgifter även självständigt och motivera sina lösningar på problem. 

 
 

Studeranden i mitten av sina studier: En bra handledare var här ett stöd 
för studeranden, pekade på lärosituationer, uppmuntrade till 
studerandenas egna tankar och förmådde att dela med sig av sina 
kunskaper. Handledaren gav mångsidig och ärlig kritik under den här 
fasen. 
 
Praktikhandledning i slutet av studierna: Sammanfattningsvis kan sägas 
att handledarens roll hade minskat ju längre studierna framskridit. I slutet 
av studierna krävdes handledarens åsikter samt ärlig kritik för att lärandet 
skulle utvecklas.  
 

Sammanfattningsvis kunde Oinonen (2000) konstatera att egenskaper som studeranden 
uppskattade och föredrog hos en bra handledare var bland annat att handledaren är positiv, 
uppmuntrande, lugn, tålig, tydlig, fördomsfri och jämlik. 
 
Gerdman (1997) betonar hur viktig inlärningsalliansen är i handledningen. 
 

En stark motivation att lära sig yrket och att behärska olika situationer 
hjälper praktikanten genom påfrestande perioder av osäkerhet och 
okunnighet. En sådan motivation, plus ett ömsesidigt förtroende och en 
tillitsfull kontakt, är grunden för en god inlärningsallians. (sid41) 

 
Hermansen, Vråle & Carlsen (1994) ser på handledningen som ett steg emot yrkesidentiteten. 

 
Handledning har för mänga blivit ett viktigt steg på vägen till utveckling av 
en egen yrkesidentitet. Yrkesidentitet innebär att vi som sjuksköterskor har 
en medveten inställning till oss själva - har en uppfattning om vad vi vet, 
kan och vill. (sid 10) 
 

Min definition på handledningen är att handledningen är en hjälp för studerande där de har 
någon att reflektera med över alla sina nya intryck. Handledaren blir en nyckelperson när det 
gäller att lära in ett nytt förhållningssätt och att skapa sig en yrkesidentitet. Handledaren lär ut 
sin erfarenhetskunskap och tysta kunskap som han/hon har tagit till sig under sitt verksamma 
yrkesliv. Handledaren beskriver hur han/ hon gör och varför han/ hon gör på det sättet via 
dialog och praktiskt utövande.  

Studerande 
Pilhammar Andersson (2003) anser att studerandes frågor och initiativ styr en del av 
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handledningen och den blir därigenom individcentrerad. Hon menar att studenterna har ett 
eget ansvar över handledningssituationen och menar vidare att om det hon ser och uppfattar 
skall göras om till användbar kunskap. Hon beskriver också hur studerande iakttar olika 
sjuksköterskor som genomföra sina arbetsuppgifter samt sjuksköterskornas 
problemlösningar. Studerande får därmed en nyanserad bild av sjuksköterskefunktionen. 
Studerande lyssnar och får därigenom lära sig olika sätt att uttrycka sig. 

 
 Av de samtal med personal som demonstreras är rapporten typexemplet.  
Studenten får, genom att lyssna till vad handledaren säger, riktlinjer för 
både vad en rapport bör innehålla och vilket språk samt vilka ord som 
används för att beskriva olika företeelser. (sid 121)    
 

Pilhammar Andersson (2003) anser att beviset för att det sker en inlärning vid lyssnandet är 
att studerande senare använder samma frågeformuleringar och ordval som sin handledare. 
Den studerande identifierar sig in i sin yrkesroll genom att se och höra hur erfarna 
sjuksköterskor arbetar. 
 
Praktiken är ett ställe där studerande kan sätta ihop den teoretiska kunskapen med den 
praktiska kunskapen och Granum (1993) menar att studerande lär sig bäst enligt den 
pedagogiska forskningen genom att själva arbeta med undervisningsmaterialet. Först ska 
studerande ha insikt i patientens reella problem och sedan ska studerande också förstå varför 
de utför den omvårdnaden de utför. Hon poängterar även vikten av att studerande ska vara 
med i planeringen av praktikundervisningen eftersom att målet för praktikundervisning är 
den studerandens inlärning och utveckling.  
 
Grönquist (2004) tar upp hur koncentrerad den studerande är på sig själv i en ny situation och 
hur svårt det då är att se sig själv i relation till vårdtagaren. En viktig aspekt som Grönqvist 
tar upp är hur relationen mellan studerande och handledaren påverkar på handledningen. 
 

Beroendeförhållandet förstärks av att handledaren tillsammans med 
utbildningsinstitutionen avgör om praktikanten godkänds eller ej. (sid 188) 
 

 
 
Granum (1993) menar att hon upplevde att de studerande gav uttryck för att inte få 
handledning eller att det i handledningen läggs vikt vid andra arbetsmoment än vad 
sjuksköterskeutbildningen formellt värderar. 
 
Ahlberg (2004) tar upp universitetsstudenters synvändor under utbildningspraktiken. Där 
beskriver studerande vid olika vårdutbildningar vad de sett vid två olika tillfällen under 
praktiken. Detta i syfte att synliggöra processen, vilket medför att man får ett förändrat sätt 
att erfara någonting. Där studerande kunde beskriva att de fick aha – upplevelser när deras 
egen kunskap växte till en helhetssyn. Studerande beskriver att de upplevt ett förändrat sätt 
att få kunskap om någonting. En studerande beskrev till exempel hur alla bitar kom på rätt 
plats i huvudet, när enskilda delar samt deras relationer blev till en helhet som blev 
synliggjord för henne. Resultatet av synvändorna visade att det fanns skillnader mellan de 
olika utbildningarna i att erfara någonting. Läkarstudenterna beskrev att de upplevde 
förändringar som tillkomst av någonting nytt medan arbetsterapeut-, sjukgymnast- och 
sjuksköterskestuderande beskriver till stor del att de upplevt ett förändrat sätt att erfara 
någonting som en omstrukturering av medvetandet. Husserl (1907/1995) ansåg att 
uppfattandet av någonting ska förstås på gemenskapen mellan uppfattandet och det begripna 
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är det som blir betydelsefullt. 
 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att studera och belysa vilka hinder och möjligheter de studerande 
upplever i handledningssituationen under psykiatriplaceringen . 

 

Metod 
 

Kvalitativ metod 
Jag valde en kvalitativ metod för att jag inte skulle komma med styrande förslag utan jag 
ville att deras egna upplevelser skulle komma upp. Enkäter valde jag bort på grund av att då 
hade jag påverkat och styrt i för hög grad. Observationer valdes bort av hänsyn till 
patienterna. En styrka med den kvalitativa intervjun är att den inte är styrd med en massa 
förtryckta frågor. Kvale (1997) påpekar likheten med det vardagliga samtalet där det är 
brukligt att inleder med ett spår som kan mynna ut till något annat. Kvale menar att en 
intervju är halvstrukturerad därför att man har ett tema, men det är ej starkt strukturerade 
frågor. Alerby (1998) anser att när syftet är att studera hur en annan person upplever 
någonting kan man välja intervjuer och studera vad personen ifråga säger. Jag anser därför att 
min metod val var passande för att studera upplevelser. 
 
Jag har valt ett angreppssätt och en analysmetod som jag anser är lämplig för det 
problemområde som jag vill belysa. Som forskningsansats har jag valt kvalitativ metod, 
vilket är ett samlingsbegrepp där syfte är att beskriva någonting. Den kvalitativa analysen går 
ut på att upptäcka och systematisera innehållet i intervjuutsagorna. Jag vill att tyngdpunkten 
ska ligga på hur studerandes upplevelser i en bestämd situation och på en speciell plats och 
det gjorde att jag valde kvalitativa intervjuer som är en passande form för att samla in data. 
Trost (1993) menar att kvalitativ metod väljer forskare som är intresserad av att försöka 
förstå hur människor resonerar eller om man vill skilja ut olika handlingsmönster. Vidare 
anser han att om man via frågeställningarna vill hitta ett mönster ska man välja en kvalitativ 
studie. 

 
 

Kvale (1997) anser att forskningsintervjun är en dialog om den mänskliga livsvärlden, där 
den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Vidare anser han att om man vill 
beskriva den levda vardagsvärlden ger kvalitativ forskningsintervjun unika möjligheter. 
        

Forskningsansats 
 
Eftersom min avsikt är att tolka information för förståelse använder jag en fenomenologisk 
hermeneutisk ansats, genom att jag är ute efter att studera studerandens upplevelser av hinder 
och möjligheter i handledningssituationen under psykiatriplaceringen. Fenomenologins fader är 
den Tysk- Tjeckiske matematikern och filosofen Edmund Husserl (1859-1938). Han gav 
filosofin ett nytt synsätt och ett nytt tänkesätt vilket ledde till ett nytt vetenskapligt arbetssätt. 
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Husserl ville få fram det generella, det som är unikt bortser han ifrån. Herbert Spiegelberg är 
en av Husserls arvtagare och verkade under den andra tredjedelen av nittonhundratalet. I 
fenomenologin studeras, det man upplever samt hela självupplevelseakten på ett strukturerat 
sätt. 
 
Bjurwill (1995) beskriver fenomenologins huvuduppgift på följande sätt. 

 
Fenomenologin vill komma fram till saken. Det som lägger hinder i vägen 
är skenet. Saken är alltid mer eller mindre omgivet av ett sken, en 
transcendens, något är inte alltid, eller kanske bara sällan, det det ser ut att 
vara. Avtäckandet av detta sken är fenomenologins huvuduppgift. (sid 34) 

  
I ett fenomenologiska arbetssätt bearbetar man upplevelsen i observation, analys och 
beskrivning enligt Bjurwill (1995). 

 
Fenomenologen arbetar med den egna erfarenheten i observationen, med 
tanken i analysen och med språket i beskrivningen. Direktupplevelser, 
tankeoperationer och språkbehandling blir signifikativa för hans 
metodarbete. (sid 87) 
 

Carlsson (2003) beskriver att i forskning med fenomenologisk ansats finns det aldrig 
någonting som inte berör varandra. Hon menar att relationen alltid är i fokus mellan subjektet 
och objektet. 
 

Urval 
 
Jag har valt att intervjua tio studeranden som går termin fem på sjuksköterskeprogrammet. 
Varför jag valde studerande som går näst sista terminen var därför att de hade erfarenheten 
av handledning samt att jag var intresserad av hur de upplevde psykiatriplaceringen. När jag 
valde antalet studerande utgick jag från Kvale (1997) som anser att antalet tio är passande 
materialmängd när man gör intervjuer. Studerande är av olika kön och i olika åldrar fem män 
och fem kvinnor och jag valde ut personer som hade gjort sin praktik på olika orter i hela 
länet . Jag har valt att dela in de intervjuade i kön och ålder i undersökningen. Jag har begärt 
och fått tillstånd från prefekten på institutionen för Hälsovetenskap. Personerna valde jag ut 
från en klasslista som kursansvarig hade för att få den spridning som jag ville uppnå. 
Person   1: Kvinna 30 år 
Person   2 : Kvinna 32 år 
Person   3 : Kvinna 36 år 
Person   4 : Kvinna 40 år 
Person   5 : Kvinna 43 år 
Person   6 : Man 31år 
Person   7 : Man 35 år 
Person   8 : Man 36 år 
Person   9 : Man 40 år 
Person 10 : Man 43 år 
Åldersgruppen var mellan 30-43 år 

Bortfall 
En tackade nej av privata själ varefter en ny valdes in  för att antalet skulle bli tio. 
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Material 
Bandspelare till samtliga intervjuer och i fyra intervjuer användes högtalartelefon på grund 
av avståndet. En Frågeguide användes se bilaga 1:1  

Genomförande 
Alla intervjuer var individuella och insamlades inom en sex veckors period under våren -05. 
Fördelen med intervjun var att den inte genomfördes på studerandes praktikplats utan att den 
studerande fick välja var de ville bli intervjuade för att uppnå att de fick vara i så bra miljö 
som möjligt för dem. En del valde telefonintervjuer och en del valde en plats utanför 
avdelningen en del valde att komma till mig på skolan. Eftersom alla intervjuerna bandades 
kunde jag lättare koncentrera mig på frågorna och på det som den intervjuade förmedlade. 
Jag försökte att aktivt lyssna och tittade bara stundvis på den studerande som jag träffade för 
att underlätta för denne att tala men tittar tillräckligt för att uppfatta visuella signaler. Krag, 
(1993) anser att det underlättar för de intervjuade att man ej tittar dem i ögonen för länge Jag 
ringde upp studerande och frågade dem om de ville medverka samt informerade om syftet 
med intervjuerna samt att de kunde tacka nej och att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt efter bearbetningen och förvaras inlåst under bearbetningsfasen.  En studerande 
tackade nej på grund av privata skäl. Resultatet blev att jag fick tio studerande som ville delta 
i intervjun. Varje intervju startade med lite kallprat för att de studerande skulle börja slappna 
av. Eftersom vi rör oss inom ett litet och speciellt område informerade jag tydligt om att 
ingen utomstående kommer att få se på materialet och att bandet kommer att raderas efter att 
det är bearbetat och det utskrivna materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att endast jag och min handledare har möjlighet att läsa materialet som förvaras 
inlåst. De ursprungliga intervjuerna blandas senare ihop till ett material, vilket minskar risken 
att den enskilda intervjupersonen skulle kännas igen. Studerande informerades om vad jag 
hade för telefon nummer och att de kunde vända sig till mig ifall det kom upp frågor eller 
känslor runt intervjuprocessen i efterhand. Jag avsatte en timme per intervju men slutade när 
jag tyckte att jag hade fått ett uttömmande svar på frågorna och när de intervjuade kände sig 
nöjda. Jag avslutade varje intervju med att fråga om det var något mer som fanns att tillägga. 
Vid intervjutillfällena hade jag en fråga förutom kön och ålder. Huvudfrågan var vilka hinder 
och möjligheter de studerande upplevde i en handlednings situation. Följdfrågor av olika slag 
kom spontant när det var något jag önskade att studerande skulle utveckla. Som intervjuare 
strävade jag efter att ha ett aktivt lyssnande. Trost (1993) menar att analyserandet börjar 
redan vid intervju. 
 
Alerby (1998) betraktade den fenomenologiska metoden som en hjälp och vägledning för att 
strukturera upp arbetet. Jag har valt att analysera texterna med en fenomenologisk 
hermeneutisk metod som är utarbetad av Lindsteth & Norberg (2004) som ursprungligen är 
utvecklad av Ricoeur (1976). Inför intervjun fick studerande reda på vilken frågeställning jag 
var intresserad av och syftet med intervjun.  I steg ett lyssnade jag igenom banden ett flertal 
gånger för att få ett helhetsperspektiv av materialet. Det första steget beskrivs enligt 
Lindsteth & Norberg (2004). 
 

The text is read serveral times in order to graps its meaning as a whole. To do this is 
necessery for us to be obend enough to allow the text to speak to us. (sid 149) 

 
Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant efter varje intervju under sammanhängande sex 
veckor våren -05. Texten ändrades senare på vissa ställen från talspråk till skriftspråk utan att 
ändra innebörden. Under steg ett lästes texten flera gånger för att få en naiv förståelse och en 
helhetsuppfattning. Steg två är att slå ihop samtliga intervjuer och göra en strukturanalys i 
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syfte att bekräfta den första naiva förståelsen här skapades meningsbärande enheter. I steg tre 
delades texten in likheter och olikheter utifrån hinder och möjligheter. I steg fyra beskriver 
jag texten i tema och subtema. I resultatet redovisas den slutgiltiga essensen där jag slutgiltigt 
återigen tolkade texten i dess nya helhet för att uppnå ny insikt om vilka hinder och 
möjligheter de studerande upplevde i handledningssituationen under sin psykiatriplaceringen.  
 

Resultat 
 

Steg 1  Helheten 
Jag lyssnade igenom den bandade intervjun ett flertal gånger för att få en överblick och ett 
helhetsperspektiv av materialet. Det som framkom tydligast när jag lyssnade på bandet var att 
de studerande var övervägande positiva till sin psykiatriplacering och upplevde mera 
möjligheter än hinder. Längden på intervjuerna varierade, vilket berodde på att jag i 
efterhand kom med fler följdfrågor. Först när jag hade lyssnat igenom materialet ett flertal 
gånger kom jag fram till att en nackdel kan vara att jag har arbetat inom området och därför 
inte frågar vidare där en som är novis skulle ha ställt flera följdfrågor. Jag upplevde att 
telefonintervjuer var lättare för att jag kunde koncentrera mig bättre på följdfrågor. Sen 
upplevde jag att studerande hade lättare att prata under telefonintervju vilket kan bero på att 
de upplever sig som mera anonyma i en telefon samt att de var i sin hemmiljö vilket kan ha 
ökat trygghetskänslan. Det jag kunde utläsa i texterna var att psykiatriplaceringen hade varit 
en mer positiv upplevelse än vad studenterna hade förväntat sig. 

Steg 2 Strukturanalys/meningsskapande enheter 
Enligt Carlsson (2003) skapas meningsskapande enheter genom att man ställer frågor till 
texten. Mina frågor bestod i hur det sägs som berättades i texten. Det jag fann i texten här var 
att psykiatriplaceringen upplevdes som väldigt speciell i förhållande till tidigare placeringar 
inom den fysiska vården. Här fann jag att det fanns mycket fördomar, farhågor och rädsla. De 
studerande upplevde det som en ny värld, ett okänt område men de utstrålade också en viss 
spänning för det nya och det okända. Rädslan handlade mycket om att man trodde att 
psykiskt sjuka var farliga samt förhållningssättet gentemot psykiskt sjuka patienter. Under 
strukturanalysen förstärktes känslan av att studenternas upplevelser hade förändrats under 
psykiatriplaceringens gång till att bli mer trygg och positiv.  

Steg 3 Likheter/olikheter, hinder och möjligheter 
Efter att jag läst genom de utskrivna intervjuerna några gånger växte det fram likheter och 
olikheter mellan de olika intervjuerna. Jag delade in materialet i två delar. Jag har valt att 
redovisa intervjuerna genom citat vilket är det vanligaste sättet enligt Kvale (1997). Jag har 
inte angivit intervjupersonerna så att man kan se vad en person tyckte för att säkra de 
studerandes identitet. Det är också av den anledningen som jag ej har något system utan 
upplevelserna har för mig varit det viktiga. 
 Hinder; Likheter och olikheter studerandes upplevelser  
Möjligheter; Likheter och olikheter i studerandes upplevelser  
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Hinder;Likheter av studerandes upplevelser 

 
Flertalet av de studerandes upplevelser att fem veckors praktik inom psykiatrin var för kort 
placeringstid på en avdelning som man ej hade tidigare erfarenhet ifrån.  
 

… man hade behövt vara där längre tid än fem veckor det är så komplex 
allting så man hinner inte se så mycket effekter det var ju patienter som 
togs in för nya mediciner, men man hann ju ej se full effekt under den 
korta placeringen  
 
Jag upplevde att jag skulle vilja ha fler veckors praktik, tiden var för kort. 
 

Osäkerheten upplevdes som ett hinder 
 

Från början tyckte jag att det kändes som att det var ett hinder att man 
inte riktigt var helt avslappnad. Hinder är väl att man inte vet riktigt hur 
man ska kommunicera med patienterna därför att mycket är främmande 
och jag kan inte riktigt förutsäga hur en person ska reagera om man säger 
på ett sätt eller att det man säger blir väldigt feltolkat.  
 
 Jag tyckte att det var svårt att integrera teori och praktik. Jag upplevde att 
det är ju inte så enkelt som det står i böckerna det är ju väldigt 
komplicerat, de är ju inte enbart schizofrena, de har ju så mycket annat 
också . 
 
Det som var svårt var att de var så komplicerade människor helt enkelt 
och sjukdomarna var komplicerade, de hade ju så många diagnoser, det 
var detta jag tyckte var svårt samt att den diagnosen kan utvecklas till det 
och så vidare. 
 
 

 

Hinder; Olikheter av studerandes upplevelser 
 
De studerandes upplevelser vad gäller tidsavståndet mellan teori och praktik  
 

Det upplevde jag som en nackdel det var ju bara att hämta de här 
böckerna vi hade på teorin och börja läsa in sig på läkemedel och jag har 
då riktat in mig på schizofreni och lite personlighetsstörningar man har 
läst och man har tentat av det men inte har man det i minnet när man 
kommer ut på praktiken ,vissa bitar men det gick ju fort att komma in i 
det. Jag hade gärna sett att praktiken hade varit i direkt anslutning till 
teorin för att fylla på direkt efter teorin. Då hade man kunnat koppla ihop 
mycket lättare. Då hade man fått ihop teori och praktik utan att blanda in 
andra ämnen i mellan då hade man vunnit mycket.  
 
 Man skulle ha fått göra praktiken direkt efter teorikursen det blev ett stort 
glapp där. Det är ju så komplicerat område i alla fall. 

Möjligheter; Likheter av studerandes upplevelser  
 
De studerandes positiva upplevelser av sin placering. 
 

Jag upplever den som väldigt bra. Det är många som tar ansvar för mig inte 
bara min handledare, utan jag kan fråga vem som helst i princip utav 
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sköterskorna. Jag upplever den som bra och trygg skulle jag vilja säga. 
 
Ja, jag hade det jättebra. Det var en positiv upplevelse att vara inom 
akutpsykiatrin 
 
 Jag tycker att det var en bra och intressant praktikperiod. Just människorna 
som kom dit. De var så sjuka. Alla hade ju så mycket med sig i bagaget. De 
betedde ju sig på för mig otroliga sätt 
 
Det här var inte riktigt det jag hade väntat mig. Jag hade ju målat upp en 
bild och det var ju inte så, från början var det negativt men det vände efter 
ett tag förstod hur systemet var ju mer jag kom i det lärde känna patienterna 
och då trivdes jag som bättre och sista veckan trivdes jag bra. 
 
 
Man blev bemött väldigt bra de tog det som en självklarhet att man skulle 
fråga om det var någonting så det funka jättebra. 
 
 
Just området psykiatri har jag ju aldrig tidigare haft någon kontakt med och 
då är ju allting så nytt och lärorikt och därför tyckte jag att det gav så 
mycket. Jag fick en inblick i hur olika sjukdomstillstånd kan visa sig det 
känns som att jag har upplevt och har med mig mycket därifrån. Detta 
kommer jag att ha nytta av inom all vård även om jag ej kommer att hamna 
inom psykiatrin kommer jag att ha nytta av den här placeringen. 
 
Jag har lärt mig är att möta människor i allmänhet så vet jag att här står det 
inte helt rätt till när jag möter personer till exempel på någon annan plats så 
förstår jag att det kanske inte bara är en somatisk åkomma utan att man kan 
även ha psykiska besvär som finns som någonting bakomliggande och att 
jag har fått lättare att tyda dessa symtom. Nu var ju det här så väldigt kort 
tid men det är ju en start på det hela. Inlärningen här är ju mest att se 
beteenden och så tycker jag har varit huvudsaken har varit att se vad man 
kan göra för att lindra även se det här hur man gör med patienter som är 
inne i en manisk period hur man gör för att bromsa dem och hur de sedan 
går ner i depressioner och man ser hela processen och man ser hur det ser 
ut. 

 
Den var rolig kan man säga rolig den var bra jag var på en akutavdelning, 
Det var en himla intressant och spännande avdelning. Jag fick en bra 
placering man fick ju vara med om lite grann. 
 
 
Den upplevelse jag har under den här korta tiden är att man känner att man 
är en i gänget man upplever att man har varit här lång tid man tas emot med 
öppna armar och de avsätter tid för att informera och tar sig tid att lyssna.  
 
Ja, jag är nöjd med min placering. Det har bara varit positivt. Det har inte 
varit något problem. Det har varit en möjlighet att få gå med flera. De har 
varit hemskt mån om det redan från början när det har varit något som ska 
göras den dagen har man tagit upp det redan på morgonrapporten har man 
frågat mig om jag vill följa med och då har jag fått följa med olika 
sjuksköterskor och då har man tagit upp det redan på morgonen och då vet 
jag att jag ska följa med på förmiddagen och ge injektion eller göra ett 
hembesök eller vad det kan vara. 
 
 

De studerandes upplevelser av möjligheter till inlärning under psykiatriplaceringen. 
 

Därför att de tillför mig en trygghet. Jag känner mig säker med den person 
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som jag går med, den som är min handledare verkar både kunnig hjälpsam. 
De kan svara på de frågor som jag har och att även ge mig ett visst ansvar 
och att lita på mig också som elev inte bara göra och visa allting utan också 
lita på att jag också har vissa kunskaper inom området och de ger mig också 
större utrymme så att säga. Först så visar hon och berättar vad som ska 
göras, varför det ska göras och sen så visar hon hur den här saken ska gå 
till. Hon instruerar mig hur jag ska göra. Hon frågar givetvis hur mycket jag 
kan och om jag klarar av att göra det själv beroende på vad det är. 
 
Ja, sjuksköterskorna som arbetade där var ju jättebra på att hjälpa en. De 
pratade och de förklarade. De frågade vad jag tyckte och om det kom in 
någon patient som var svårt sjuk frågade de en vad man tyckte. Det var 
alltid en diskussion om alla, det tyckte jag var bra för jag gick ju inte med 
min handledare hela tiden utan jag gick ju med tre olika sjuksköterskor. 
 
Jo, jag tyckte att de var väldigt duktig på att prata med mig om saker och 
ting och lyfta fram svårigheter som de hade som var starkt schizofren. De 
förtydligade och berättade om en som hade schizofreni hans tillstånd och 
tyckte sen att jag skulle gå och prata med han för att han berättade väldigt 
gärna om allt som han upplevde så det tyckte jag var god hjälp. 
 
Jag upplevde att det var bra att gå bredvid flera olika sjuksköterskor på 
grund av att de arbetade på olika sätt och då kan de också bli så att de säger 
samma sak och det är ju bra med upprepningar då får man ju dubbel 
inlärning. Jag hade tur att få bra handledare det är a och o. Det är inte alla 
som är bra. 
 
 
Mycket positiv både arbetssätt och klimatet som hade ett lugnt tempo men 
det går inte att mata på åtta timmar utan det måste finnas tid till eftertanke 
och analys och planering. Det är ju inget löpande bandjobb att arbeta inom 
psykiatrin precis. 
 
 Det var det som jag upplevde som mest fantastiskt att inte bara min 
handledare utan hela personalgruppen med olika yrkeskategorier försökte 
hjälpa mig och delge mig sitt synsätt och hjälpa mig som student i 
vårdplanen. Jag har en jättepositiv upplevelse av min placering där 

 
Jag känner redan att jag har haft nytta av min placering därför att inom 
psykiatrin är man ju väldigt rak man ställer frågor väldigt rakt som annars 
kan kännas genanta. Det känner jag att jag har tagit till mig hur de 
kommunicerar hur man ställer svåra frågor och att kommunicera för 
huvudtaget har jag lärt mig där. Framförallt de som var suicidal där fick 
man verkligen se att de ställde frågor rakt om allt och att man verkligen 
frågar om allt. Hela tiden var det att man fick se hur de kommunicerade 
även med psykoser och hela tiden var det ju raka frågor. De ställde öppna 
frågor hela tiden. Jag fick ju se att de vågade fråga om allting ingenting 
verkade kännas genant eller tabu att prata om vissa saker det ska vara öppet 
och är man öppen själv så blir de också väldigt öppna och pratar och delger 
sina erfarenheter. Patienterna var väldigt öppna för att delge mig sina 
upplevelser. Det tror jag beror på att personalen som pratade öppet om 
frågor som man i samhället i övrigt skulle tycka var tabu. 
 
Här kommunicerar personalen på ett annat sätt med varandra som inte 
existerar på något annat ställe genom att man alltid frågar varandra när det 
är några oklarheter. Här är man ju som” ett gäng”. 
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Möjligheter; Olikheter av studerandes olika upplevelser 
 
 Praktikuppgiften upplevdes olika av de studerande. 
 

Ja, det var ju den som låg till grund för att man skapade den här kontakten 
. Det var för att lösa uppgiften och göra upp en plan och en strategi för att 
hinna med allt på de här få veckorna för det var ju inte bara att göra det 
över dagen det var ett antal möten och tillfällen innan vi kunde komma 
iväg. 
 
Att man alltid ska ha en uppgift. Den var väl ej så våldsamt betungande 
men det är alltid någonting som man ska göra. Det är inte bara att vara på 
praktiken utan du har ju en uppgift också där du ska skriva och göra 
någonting. 
 
Ja, det var ju den uppgiften som låg till grund för att man skapade den här 
kontakten. 
 
 
 

Sammanfattning av steg tre: Likheter av de studerandes upplevelser av hinder  
 
De studerandes upplevelser av hinder under praktiktiden var att fem veckors praktik var för 
kort tid. 
 
 En allmän upplevelse var att fem veckors praktik var för kort tid för att komma in i arbetet 
på grund av att detta var ett område som studerande inte hade varit i kontakt med tidigare. De 
studerande tyckte att det var en stor skillnad mellan den somatiska vården och psykiatrin och 
att det gjorde att man upplevde att fem veckor var för kort tid. De studerade upplevde även 
att deras egen rädsla och osäkerhet gjorde att det tog längre tid för dem att komma in i 
rutinerna. De studerande ansåg även att de sjukas tillstånd behövde längre vårdtid än inom 
den somatiska vården och därför var fem veckor för kort tid samt att man ej hann se resultat 
av behandlingar. 
 
Osäkerheten upplevdes som ett hinder.  
 
Studerande upplevde att man kom in ett främmande område där man kände en stor osäkerhet 
för hur man skulle förhålla sig gentemot patienterna. Det hann gå en tid av praktiken som 
man använde till att iaktta personalen innan osäkerheten försvann. Det tog en tid innan man 
kom över osäkerheten över hur man kommunicerar med patienterna. 
 

Olikheter av de studerandes upplevelser av hinder  
 
 De studerande upplevde att det var ett långt tidsavstånd mellan teori och praktik.  
 
De flesta hade velat ha praktiken i direkt anslutning till teorin medan de hade teorin mer 
aktuell, men de var även studerande som kunde se fördelarna med att repetera kunskap. 
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Likheter av de studerandes upplevelser av möjligheter  
 
De Studerande upplevde sin placering mer positivt än vad de hade förväntat sig. 

 
De studenterna upplevde att många tog ansvar för dem. Bemötandet från personalen 
upplevdes bra där det uppfattades som självklart att man skulle ställa frågor. På placeringen 
fick man en inblick i yrket och man kände sig som en i gänget. De upplevde att det var en 
intressant placering där de hade möjlighet att lära känna patienterna. Man upplevde att alla 
tog sig tid för den studerande och att det var positivt att få gå med flera olika sjuksköterskor. 
 
De studerande upplevde att det fanns möjligheter till inlärning under psykiatriplaceringen. 

 
Alla hade fått möjlighet att lära sig utav erfarna handledare som var villiga att lära ut av sina 
erfarenheter, instruerade samt svarade på frågor. De såg också möjligheten till inlärning via 
att gå med olika sjuksköterskor. Linder (1999) såg i sin studie att studerande fick samma 
teoretiska kunskap, men under praktiken skilde det sig på grund av att den enda 
gemensamma nämnaren som handledarna hade var att de var sjuksköterskor och att den bild 
som handledarna förmedlade kunde vara mycket olika. De studerande hade anammat att det 
var bra att gå med olika sjuksköterskor för att kunna studera att man kunde ha olika 
förhållningssätt. Studerande upplevde att alla personalgrupper var villiga att dela med sig av 
sina kunskaper och att handledarna hade planerat deras praktiktid väldigt strukturerat på ett 
sätt som man ej hade upplevt tidigare. 
 
De studerande fick här möjlighet att se och lyssna in hur man kommunicerar på ett rakt och 
tydligt sätt en unik erfarenhet som de ej hade fått på något annat praktikställe. Här fick 
studerande möjlighet att uppleva hur personalen kommunicerar med öppna frågor och där det 
ej finns någon tabu. Linder (1999) kom fram till att handledarna inte inbjöd till diskussion 
om varför personalen gjorde en sak på ett visst sätt. Här har de studerande upplevt att det var 
väldigt öppet för raka kommunikationer mellan alla involverade och att handledarna var 
initiativtagare till diskussioner. 
 

Olikheter av de studerandes upplevelser av möjligheter  
 
Praktikuppgiften upplevdes olika av studerande. 

 
En del tyckte att det kunde vara en belastning att ha en arbetsuppgift som skulle göras under 
praktiken att det begränsade deras utrymme av flexibilitet medan andra såg det som en 
anledning till att ta egna kontakter med patienter och träna sig på att kommunicera med 
psykiskt sjuka som de annars ej skulle ha tagit spontan kontakt med. 
 

 

Steg 4 Tema/Subtema 
 
Jag har valt att analysera texterna genom att dela in dem i Upplevelser: Mening unit: 
Condensation (nedskärning) Sub- theme (Sub-tema).Theme(Tema) efter en fenomenologisk 
hermeneutisk metod som är utarbetad av Lindsteth & Norberg (2004) som ursprungligen är 
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utvecklad av Ricoeur (1976). 
 
 Likheter av de studerandes upplevelser av hinder  
 
Jag upplevde att jag skulle vilja ha mera veckor praktik, tiden var för kort. För kort praktiktid  Behöver 
längre praktiktid. Blir beroende av mer tid . 
 
 Inte riktigt var helt avslappnad. Inte avslappnad. Behöver slappna av. Är otrygg 
 
Man inte vet riktigt hur man ska kommunicera med patienterna. Osäker på hur man kommunicerar. 
Behöver observera kommunikation.  Är osäker på kommunikation 
 
 Det var svårt att integrera teori och praktik. Svårt att få ihop kunskapen . Kunskap är inte 
samordnad.  Ej samplanerade kunskapsområden 
 
Sjukdomarna var komplicerade, de hade ju så många diagnoser. Komplicerade diagnoser. Invecklade 
sjukdomar . Svårbegripliga diagnoser 
 
Olikheter av de studerandes upplevelser av hinder  
 
Jag upplevde att vi hade teori under en termin och sen kom praktiken under nästa det var inget bra. Upplevde 
osammanhängande kunskap. Är missnöjd. Är ej nöjd med kurs upplägget. 
 
Man har läst och man har tentat av det men inte har man det i minnet när man kommer ut på praktiken. 
Kommer ej ihåg allt. Har minnesluckor. Är ej uppdaterad 
 
Det är ju så komplicerat område. Invecklat område. Svårt kunskapsområde. Är svårbegripligt 
kunskapsområde. 
 
Likheter av de studerandes upplevelser av möjligheter  
 
Jag upplever den som väldigt bra, det är många som tar ansvar för mig inte bara min handledare, utan jag kan 
fråga vem som helst i princip utav av sköterskorna, jag upplever den som bra trygg. Upplevde trygghet. Är 
trygg. Blir trygg i sig själv.   
 
Många som tar ansvar för mig. Känner mig omhändertagen. Blir omhuldad. Är trygg  
 
Det var en positiv upplevelse. Upplevelsen känns positiv. Är bekväm. Upplever trygghet 
 
Sjuka människorna som kom dit, hade alla hade ju så mycket med sig i bagaget. Patienterna hade lång 
sjukdoms erfarenhet. Patienterna hade en lång sjukhistorik. Får erfarenheter 
 
Lärde känna patienterna och då trivdes jag bättre Trivs med kända patienter. Trivs med 
patientgruppen. Upplever trygghet 
 
Man blev bemött väldigt bra de tog det som en självklarhet att man skulle fråga. Öppet att ställa  olika 
frågor. Tillåtande att fråga. Bra kommunikation 
 
Jag fick en inblick i hur olika sjukdomstillstånd kan visa sig. Inblick i sjukdomstillstånd.  Har sett 
varierande sjukdomsbilder .  Förtrogenhet i olika diagnoser 
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 Har lärt mig är att möta människor. Lärt mig möta människor. Behärskar  möten. Upplever 
kommunikation 
 
Vad man kan göra för att lindra. Vet hur man lindrar. Kan lindra. Upplever att man kan mildra. 
 
 Hela personalgruppen med olika yrkeskategorier försökte hjälpa mig och delge mig sitt synsätt. Delges 
personalens synsätt. Invigs i olika synsätt. Upplever hjälpsamhet. 
 
Det var en intressant och spännande avdelning. Upplevelserik avdelning.  Fängslande erfarenhet. 
Upplevde händelserikedom 
 
Man känner att man är en i gänget. Känner gemenskap. Är delaktig .Upplever samhörighet 
 
Sjuksköterskorna avsätter tid för att informera och tar sig tid att lyssna. Tid för dialog. Är 
kommunikations inriktade. Upplevde kommunikation. 
 
En möjlighet att få gå med olika sjuksköterskor. Upplevde olika förhållningssätt. Se skilda  
beteenden.. Upplevde variationsrikedom  
 
Sjuksköterskorna instruerar mig hur jag skulle göra. Blir undervisad.  Är vägledd . Blev handledd 
 
Sjuksköterskorna pratade och de förklarade de frågade vad jag tyckte. Vi förde en dialog. För en dialog. 
Upplever kommunikation 
 
Lyfta fram svårigheter. Såg svårigheter. Insåg svårigheter. Upplevde hinder 
 
Personalen kom och hämtade mig för att jag skulle få vara med när det var något som skulle göras. Fick vara 
delaktig. Är delaktig. Upplever samhörighet 
 
 Jag upplevde att det var bra att gå bredvid flera olika sjuksköterskor på grund av att de har ju olika sätt . Fick 
uppleva olika förhållningssätt. Varierande förhållnings sätt. Upplevde variationsrikedom 
 
 Mycket positiv både arbetssätt och klimatet som var där lugnt tempo men det går inte att mata på åtta timmar 
utan det måste finnas tid till eftertanke och analys och planering. Bra tempo med tid för reflektion. 
Lugn och reflekterande miljö. Upplevde bra lärmiljö 
 
 Hela personalgruppen med olika yrkeskategorier försökte hjälpa mig och delge mig sitt synsätt. Fick 
erfarenhet av allas synsätt. Är insatt i olika synsätt. Upplevde variationsrikedom 
 
Hur man ställer svåra frågor och att kommunicera för huvudtaget har jag lärt mig där. Lärde mig 
kommunicera. Är kommunikations inriktade. Upplever kommunikation 
 
Alltid frågar varandra när det är några oklarheter här är man ju som” ett gäng”.  Tydliga 
kommunikationer. Är kommunikations inriktade. Upplever kommunikation 
 
Olikheter av de studerandes upplevelser av möjligheter  

 
 Ja det var ju den som låg till grund för att man skapade den här kontakten ,det var ju för att lösa 
uppgiften och göra upp en plan och en strategier  för att hinna med på de här få veckorna för det var ju 
inte bara att göra det över dan det var  ett antal möten  och tillfällen innan vi kunde komma iväg. Ett 
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tillfälle till ett antal möten.  Är kontaktbar. Blir kontaktskapande. 
 
Att ha en uppgift var väl inte betungande men tar tid och ska skrivas Tidskrävande uppgift. Är 
belastande . Upplevs tidsbelastande. 
 
  Uppgiften låg till grund för att man skapade den här kontakten med patienten. Anledning till kontakt. Är 
kontaktskapande. Upplever kommunikation 

 

Diskussion 
 

Validitet och Reliabilitet 
Syftet med denna studie var ar att beskriva de studerandes uppfattning av möjligheter och 
hinder. Tio personer blev intervjuade och fick berätta om sina upplevelser som sedan skrevs 
ner ordagrant. Analysen bearbetades sedan i fyra steg efter en fenomenologisk hermeneutisk 
metod som är utarbetad av Lindsteth & Norberg (2004) som ursprungligen är utvecklad av 
Ricoeur (1976). Det sista steget blev då den slutliga essensen och därmed resultatet som ej 
hade kommit fram om inte denna metod använts. Ricoeur (1976) anser att texter aldrig bara 
har en innebörd, den har inte bara en tänkbar tolkning. Enligt Carlsson (2003) är det den 
metodologiska ansatsen samt forskarens vetenskapliga hållning som forskaren har i sitt 
praktiska genomförande som tillsammans med reflektionen skapar tillförlitligheten i den 
fenomenologiska analysen. Metoden har varit ett redskap i undersökningen och möjliggjort 
analyseringen av texten. Alerby (1998) anser att man som intervjuare även ska beakta på 
vilket sätt den intervjuade svarar, om det är genomtänkt eller svaret är till för att tillfredställa 
intervjuaren. Inom fenomenologin så talar man ju om subjektet och objektet och att båda 
påverkar varandra. Jag anser att jag har påverkat de studerande genom att jag arbetar inom 
universitetet och deras berättelser påverkar mig genom att jag känner igen mig i miljön.  
Alerby (1998) anser att det är omöjligt att följa vissa steg i en viss följd utan ska fungera som 
en vägledning för att lättare strukturera tankarna när man analyserar arbetet. Jag har valt att 
använda fyra steg för att strukturera upp arbetet och vidareutveckla metoden. Det finns inga 
belägg för att studerande ej skulle uttrycka sina sanna upplevelser av handledningen. De 
studerande uppfattades som att de gärna ville berätta om hur just deras praktiktid hade varit. 
Det slutgiltiga resultatet visade sig i steg fyra där den slutgiltiga essensen kom fram. 
Upprepade dialoger med handledaren säkerställer även tillförlitligheten i den slutgiltiga 
analysen. 

Resultat diskussion 
 
Denna studie gjordes för att studera hur vårdstuderande upplevde hinder och möjligheter 
under sin psykiatriplacering. Den slutgiltiga essensen blev resultatet av steg fyra som 
redovisas i sina fyra delar av likheter och olikheter av hinder och möjligheter.   
 
Likheter av de studerandes upplevelse av hinder var att praktiktiden var för kort för att det 
tog en tid innan man upplevde att man blev så trygg att inlärningsprocessen kunde starta. 
Nilsson- Wikman, Biguet,  Thornberg & Lindquist (2005) anser att det är genom reflektion 
som vi ökar vår förmåga att möta det som är främmande och skrämmande. Ett annat hinder 
som de studerande upplevde var att de kände sig osäkra på hur man skulle kommunicera med 
patientgruppen som de upplevde hade svårbegripliga diagnoser.  
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Olikheter av de studerandes upplevelse av hinder var att man ej var nöjd med kursupplägget 
på grund av att teori och psykiatriplaceringen ej var under samma termin man ansåg även att 
det var ett svårbegripligt kunskapsområde. Öhling (2000) kom i sin doktors studie fram till 
att de studerandes lärande underlättas av en kombination av nyligen förvärvade kunskap och 
att få uppleva hur handledaren utför omvårdnadshandlingar. Hammarström-Lewenhagen& 
Ekström (2002) anser att en av handledarens pedagogiska uppgifter är att skapa 
förutsättningar och integrera praktik och teori. 
  
Likheter av de studerandes upplevelse av möjligheter på grund av tryggheten samt att de fick 
erfarenheter och blev förtrogen med olika diagnoser genom bra kommunikation där man 
upplevde att det alltid var tillåtet att fråga. Öhling (2000) kom fram till att handledare som 
uppmuntrade de studerande till att fråga, skapade en trygghet för studerande i deras lärande.  
Studerande upplevde hjälpsamhet från personalen och fick lära sig hur man mildrar 
svårigheter för patienterna. Psykiatriplaceringen upplevdes som en händelserik tid, med 
samhörighet som även bjöd på variationsrikedom. De studerade blev handledd så att de 
upplevde patienternas hinder i en bra inlärningsmiljö med bra kommunikation. Pilhammar 
Andersson (2003) anser att kommunikationen är viktig för att de studerande ska kunna 
identifiera sig till sitt kommande yrke som sjuksköterskor. Vidare anser hon att det är 
studerandes frågor som gör att handledningen blir individcentrerad. Behrbohm Fallsberg 
(2004) anser att de studerande kan lära av att följa med i arbetet men behöver också dialogen 
med den erfarne sjuksköterskan för att få ta del av sjuksköterskans inre tankegång. 
 
 Olikheter av de studerandes upplevelse av möjligheter framkom att det är realistiskt med en 
uppgift under psykiatriplaceringen den ger en anledning till att skapa värdefulla kontakter 
med patienterna. En del ansåg att det var en belastning att ha en uppgift under 
psykiatriplaceringen. 

Slutreflektioner 
 
Syftet med studien var att få en uppfattning av de hinder och möjligheter de studerande 
upplevde i handledningssituationen under psykiatriplaceringen. Skillnaden som blev mellan 
steg tre och steg fyra var att hela personalgruppen medverkade till att skapa en trygghet som 
möjliggjorde inlärning. Personalen uppmuntrade de studerande att fråga och genom sin 
hjälpsamhet fick de studerande känna en samhörighet med avdelningspersonalen. Jag anser 
att det resultat som jag fick ut efter steg fyra var tack vare att jag analyserade materialet 
enligt Ricoeurs (1976) metod som utvecklats av Lindseth & Norbergs (2004). Kvale (1997) 
anser att en god intervjuare är expert både ämnet samt på det mänskliga samspelet vilket jag i 
det här sammanhanget har ifrågasatt lite med tanke på att jag upplevde att man kan vara för 
involverad själv och därmed ej går vidare med fler frågor. Studien visar att de studerande 
upplever psykiatriplaceringen på ett positivt sätt beror på att personalen har en stor förmåga 
och kompetens att ta emot studerande och har stor förståelse för att studerande behöver först, 
känna trygghet innan det finns en möjlighet till att inlärnings processer ska starta. Studie 
visar också att de finns en stor potential hos handledarna och övrig personal inom psykiatrin 
som vill lära ut så mycket som möjlig och under trygga och strukturerade former. 
Intervjuerna visar att de studerande upplever att de behövde längre tids praktik inom 
psykiatrin på grund av dess speciella och främmande karaktär. En möjlighet att göra 
diagnoserna mera lättbegripliga kunde vara att lägga psykiatriplaceringen i direkt anslutning 
efter teoriavsnittet. Handledaren och övrig personal skapade en trygg inlärnings miljö med 
bra kommunikation här ser jag att personalen inom psykiatrin är specialister på att skapa 
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trygg miljö samt på kommunikation. Jag anser att det brister från skolans sida där man kunde 
göra mera under teoriavsnittet för att förbereda studerande till exempel fältstudier inom olika 
psykiatriområden. Syftet med fältstudier skulle vara att få en inblick i psykiatriområdet som 
skulle minska otryggheten inför att komma till ett främmande och ofta skrämmande 
placering. Jag läste utvärderingar från psykiatriplaceringarna som avdelningen för 
omvårdnad gör för att se om de kunde styrka eller förkasta mitt resultat. Utvärderingarna som 
jag läste var för samma tidsperiod som de studerande som jag intervjuade och var i 
pappersmodell med frågor som man ringade in siffror ett till sju. Utvärderingarna var så 
styrda i att ringa in förutbestämda alternativ och inga frågor var ställda om studerandes 
uppfattningar.  Vid utvärderingarna som studerande gör efter sin psykiatriplacering via nätet 
från och med höst terminen 2005, framkom att de studerande under övriga synpunkter att en 
ansåg att fem veckors placering är för kort tid.  Jag anser att tiden är en avgörande faktor för 
att kunna reflektera och gör då kopplingar till Nilsson- Wikman,  Biguet,  Thornberg & 
Lindquist (2005) som anser att det är ett sätt att bearbeta det som är  främmande och 
skrämmande. 
I dag har den psykiska problematiken ökat och institutionerna är borta, psykisktsjuka finns på 
alla avdelningar men jag anser att vi inte har beredskap för det. Brister som socialstyrelsen 
tittar på inom psykiatrin kommer i framtiden att leda till förändringar men det kommer att 
behövas mera personal och utbildning för att kunna utveckla psykiatrin i framtiden. Alla fick 
en positiv bild av sin psykiatriplacering vilket ger hopp om att en del kanske väljer att 
vidareutbilda sig inom psykiatrin och att det i framtiden kan förändra synen och fördomarna 
om området. Vägen till att minska på fördomar och öka kunskapen om psykiskt sjuka för 
kommande personal är längre praktiktid inom psykiatrin och att förbereda studerande genom 
fältstudier. 
 

Slutord 
 
En förberedelse inför psykiatriplaceringen skulle vara möjlig att genomföra under 
teoriavsnittet via fältstudier. De studerande skulle få en bild av psykiatriområdet och en 
förförståelse för sjukdomstillstånden samt skulle minska på osäkerheten inför placeringen. 
Fältstudier skulle ge de studerande en bild av olika sjukdomstecken som skulle skapa 
gynnsammare förutsättningar för teori inläsningen. En tidsmässig närhet mellan teori och 
psykiatriplaceringen skulle underlätta kunskapsutvecklingen för de studerande. 

Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att studera om man breddade teori delen och förlängde praktiktiden 
att se hur det upplevdes av studerande. Det behövs mycket forskning inom psykiatrin och 
framför allt inom socialpsykiatrin. Det skulle vara intressant att göra en forskning på hur 
psykiskt störda inom socialpsykiatrin upplever att de har integrerats i samhället. Psykiatrin är 
ett stort outforskat område som det ej har forskats så mycket på och jag är övertygad om att 
det blir många forskningar i framtiden inom området. Psykiatrin har ju alltid haft en låg 
status och forskningen kan bidra till att öka intresset och höja statusen.                                                             
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Frågeguide                                                                         Bilaga 1:1 

 

 
 

1. Ålder på studerande? 

 

2. Kön på studerande? 

 

3. Vilka hinder upplever Du finns i handledningssituationen? 

 

4. Vilka möjligheter upplever Du finns i handlednings situationen? 

 

5. Hur upplever du att din handledare handleder dig ? 

 

6. Förklara hur han rent praktiskt går tillväga och hur Du upplever det? 

 

7. Ge olika exempel på hur han har agerat i olika situationer och hur Du har upplevt det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Övergripande mål                                                                               Bilaga 2:1 

 

                                                                                    
För de kliniska studierna är att öva din förmåga att integrera teoretisk, etisk och personlig 

kunskap till praktisk kunskap för att bli bättre skickad att utöva omvårdnad till psykiskt sjuka 

människor i olika åldrar och med olika psykiska diagnoser och handikapp. Andra mål är att 

du förvärvat färdigheter i att genomföra medicinskt indicerade åtgärder tillhörande 

sjuksköterskans arbetsområde. Du ska även inhämta kunskap om de utredningar som ligger 

till grund för diagnos och behandling samt samarbeta med andra professioner. 
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